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Úvodní slovo

Vážení,

organizace Cestou necestou, z.ú. v roce 2016 oslavila pět let své existence. Po celou dobu je jejím pri-
márním posláním pomáhat dětem zažívat hezké dětství v rodinách, které jim poskytnou lásku, podporu 
a zázemí pro jejich zdravý vývoj.

Tento náš cíl se daří po celou dobu naplňovat, a to díky skvělé práci zaměstnanců, finanční podpoře dár-
ců a podporovatelů, ale také díky snaze řady rodičů měnit svou, mnohdy nelehkou, situaci.

V současnosti bedlivě sledujeme legislativní scénu kolem sociálně-právní ochrany dětí, připojujeme se 
k prohlášením, či je spoluvytváříme, účastníme se jednání na nejvyšších míst. Lobujeme u zákonodárců 
s cílem maximálně podpořit podporu pro vlastní rodiny dětí a pěstounskou péči oproti péči ústavní. 
Zejména pilně monitorujeme aktivity Výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny a MUDr. J. Cha-
lánkové, která nyní snad nejhlasitěji popírá vážný dopad ústavní péče na vývoj dítěte.

Přesto největší zbraní v ruce v rámci tohoto boje nám zůstává dobrá práce přímo v rodinách. Jen tak 
můžeme české společnosti dokázat, že investice do podpory rodin vlastních i náhradních se vyplácí. A vě-
říme, že naše práce i letos přinesla dětem naději na lepší dětství.

Kateřina Dunovská
ředitelka organizace
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Cestou necestou rokem 2016

Rok 2016 se v naší organizaci nesl ve znamení mnohých změn. 

Od ledna jsme zahájili provoz Krizového centra pro rodinu na nové adrese díky vstřícné pomoci MČ  
Prahy 2. Nově tak působíme v Trojické 1 na Praze 2. Naše služba Doprovázení pěstounů zůstává na Plzeň-
ské ulici na Praze 5. „Ovládli“ jsme tedy oba břehy Vltavy. Rozdělení služeb zprvu naše týmy nesly těžce, 
ale brzy jsme se v novém uspořádání zabydleli a našli výhody samostatnosti a funkční mosty k udržení 
soudržnosti. 

Obě služby, Krizové centrum pro rodinu i Doprovázení pěstounů, jely pod plnou parou vpřed díky skvě-
lým týmům a dostatku finančních prostředků, které se na rok 2016 podařilo zajistit. V prvně jmenované 
službě jsme tak mohli podpořit 89 vlastních rodin dětí, ve službách pro pěstouny jsme do nového roku 
mířili s 56 rodinami s uzavřenou dohodou o pěstounské péči. 

Prvním prosincem se proměnila právní forma organizace – a to ze spolku na ústav. Nový název organi-
zace je tedy Cestou necestou, z.ú. Na samotný přídomek si jen těžko zvykáme, neboť si ve svém „erbu“ 
neseme boj proti ústavní péči o děti a název ústav se tím tak stává paradoxním označením. Přesto jsme 
se pro změnu rozhodli proto, že naše organizace má převážně zaměstnaneckou povahu s výraznou spo-
lečenskou odpovědností a ústav skýtá transparentnější organizační strukturu a kontrolní mechanismy. 

I v roce 2016 proběhl závod na podporu Krizového centra pro rodinu KOKO RACE 2016. Jednalo se již 
o 6. ročník. KOKO RACE 2016 se dočkal skokově vyššího zájmu než kterýkoli předešlý ročník, startovalo 
105 závodníků, díky nimž se podařilo získat 51 076 Kč. Takové pozornosti i výtěžku vděčíme především 
obětavým dobrovolnickým posilám.
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Narůstající zájem jsme vnímali i u školení v přístupu Komunikační bedna, s nímž se seznámilo a naučilo 
pracovat 63 pracovníků v sociálních službách, pěstounů či rodičů.

Naše organizace po celý rok spolupracovala s různými odborníky a institucemi, které mají zájem na tom, 
aby se dětem žilo dobře v rodinách, ať již vlastních, tak náhradních. Jsme rádi, že se můžeme ať již aktiv-
ně, či pasivně účastnit různých odborných seminářů a konferencí a hledat tak spojence pro dobrou věc, 
tedy ochranu práv a zájmů dětí.

Budeme rádi, když i v roce 2017 bude naše organizace dál přínosná při práci s dětmi a rodinami a pomá-
hat ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním, podnětném a citově vřelém prostředí své vlastní 
či náhradní rodiny.
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Krizové centrum pro rodinu

Krizové centrum pro rodinu poskytuje komplexní psychosociální služby ohroženým dětem a jejich rodi-
čům již od roku 2011.

Letos bylo asi největší událostí pro Krizové centrum stěhování do prostor v Trojické 1, Praha 2. Začátek 
roku byl tedy ve znamení úprav nových prostor a jejich zabydlování.

V průběhu celého roku pracoval v Krizovém centru pro rodinu stabilní tým sociálních pracovníků, tera-
peutů a psychologů. Podařilo se nám navýšit úvazek sociálního pracovníka, což umožnilo zkvalitnit po-
skytované služby.

V roce 2016 realizovalo Krizové centrum pro rodinu 4 programy, ve kterých docházelo k postupným změ-
nám v postupech práce s klienty. Ve všech byl nastaven systém klíčového pracovníka pro vedení rodin, 
započal proces podrobnějšího vyhodnocování psychického stavu dětí apod.

V dubnu 2016 proběhla v programu „Psychosociální podpora pro rodinu“ úspěšná třídenní inspekce 
kvality sociálních služeb ze strany Magistrátu hlavního města Praha. Byla zahájena realizace programu 
Návrat biologických dětí do rodiny. Došlo k nastavení metodických postupů, které byly postupně upravo-
vány a zefektivňovány na základě prvních zkušeností. Programy „Dítě v hlavní roli“ a „Rodiče, domluvte 
se“ běžely celý rok bez výrazných problémů.

Organizace byla v roce 2016 oslovena celkem 145ti rodinami se zájmem o spolupráci. U některých rodin 
došlo k zmapování situace a posléze byly přeposlány k jiným organizacím, některým rodinám bylo 
poskytnuto krátkodobé sociálně právní poradenství a v několika případech rodiny bez uvedení důvodu 
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nevstoupily do služby. U 89ti rodin došlo k uzavření dohody o spolupráci a dítě či rodiče vstoupili do ně-
kterého z konkrétních programů.

V roce 2017 vstoupí Krizové centrum do šestého roku své existence. I v tomto roce je v plánu řada změn, 
které mají přispět ke zkvalitnění práce s klienty Krizového centra pro rodinu. Již na počátku roku se 
organizace zapojí do potravinové a materiální pomoci prostřednictvím Potravinové banky, Praha. Dále 
je v plánu navýšit úvazek pro terapeutickou práci, vypracovat podrobnou metodiku pro vyhodnocování 
ohrožení dětí apod. 
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Psychosociální podpora pro rodinu

Program je realizován prostřednictvím registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je určena rodinám s dětmi z Prahy a Středočeského kraje, kterou ovlivňuje dlouhodobá sociálně 
nepříznivá situace a rodina ji není schopna řešit vlastními silami. Základním cílem je posílit rodinu tako-
vým způsobem, aby byla schopna plnit své základní funkce a samostatně zvládala běžné činnosti spoje-
né s každodenním životem a péči o dítě. Služba je realizována ambulantní a terénní formou v přirozeném 
prostředí rodiny.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti
Celkový počet 42 52 86
Nově přijatí 20 25 49
Ukončená spolupráce 25 33 45

ČINNOSTI
Počet hodin s anonymním klientem
Počet hodin přímé práce

93
240

Počet hodin práce ve prospěch klienta 130
Nerealizované schůzky (klient nedorazil) 114
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Jak to vypadá v praxi – Dalibor, Matyáš a Klárka

Dalibor, Matyáš a Klárka jsou sourozenci, kteří žijí společně se svou maminkou v Praze. Maminka se na naše 
Krizové centrum pro rodinu obrátila o pomoc, protože jí hrozilo vystěhování z bytu a měla obavy o to, aby jí 
děti nesebrali z péče.

Situace rodiny je velmi komplikovaná, neboť matka je samoživitelka a v současnosti je na rodičovské do-
volené, takže rodina žije pouze ze sociálních dávek. Nicméně vše zvládali poměrně dobře, až do chvíle, kdy 
prostřední syn onemocněl onkologickým onemocněním.

Vážné onemocnění dítěte si žádalo nemalé finanční prostředky na zajištění potřebných léků, pomůcek apod. 
Paní S. nezvládala platit nájemné, o další děti se starala jen z posledních sil, byla psychicky zcela na dně.

Matyáš začal po operaci rehabilitovat a jeho zdravotní stav se pomalu zlepšoval. Na paní S. začaly ale čím 
dál více doléhat problémy s uhrazením dluhů, Klárka nezvládala školu, Dalibor měl nedostatky z hlediska 
psychomotorického rozvoje.

S paní S. jsme začali spolupracovat na stabilizaci její sociální situace, podařilo se nám zajistit dovybavení bytu 
standardním nábytkem, vyjednat přijatelné splátkové kalendáře atd. Paní S. se začala pomalu uklidňovat, 
opětovně sbírat síly po prožitém trápení a měla prostor věnovat se všem svým dětem – chodit s nimi na pro-
cházky, hrát si s nimi a povídat si. Důležitým momentem bylo dle maminky to, že získala někoho, s kým mohla 
své problémy sdílet, komu se mohla svěřit se svými obavami a pocity… nebyla na to sama.

Po devíti měsících se situace rodiny velmi změnila…. Klárka začala docházet na doučování a do klubovny, 
kam chodí i její spolužáci, její prospěch ve škole se zlepšil. Dalibor vše během pár týdnů dohonil a umí čím 
dál víc věcí jako jeho vrstevníci. Matyáš je spokojený, má ještě drobné zdravotní potíže, ale v příštím roce se 
již těší do školy.
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Dítě v hlavní roli

Obsahem programu je poskytnout odbornou terapeutickou a poradenskou pomoc ohroženým dětem 
a jejich rodičům s cílem snížit ohrožení dítěte v rodině. Cílovou skupinou projektu jsou psychicky a so-
ciálně ohrožené děti v důsledku prožitého traumatu týrání, zneužívání, vážného zanedbávání, rizikovou 
osobností rodiče, konflikty v rodině, krizovou situací rodičů aj.

Program je realizován prostřednictvím těchto aktivit: individuální psychoterapie dětí, skupinová terapie 
pro náctileté, poradenství pro rodiče a vyhodnocování míry ohrožení dítěte.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti
Celkový počet 54 70 85

ČINNOSTI Počet hodin Počet klientů
Individuální terapie u dětí
Skupinová terapie pro náctileté

316
36

50
8

Poradenství pro rodiče 257 63
Komplexní diagnostika míry ohrožení dítěte 15 5
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Jak to vypadá v praxi – Eliška

Eliška žila do patnácti let s matkou, otec se na výchově od Eliščiných tří let neúčastnil, s rodinou neměl 
žádný kontakt.  Matka výchovu a péči o dceru nezvládala  pro stále výraznější psychické a zdravotní pro-
blémy. Jejich společné soužití bylo pro obě velkou zátěží, docházelo k vzájemnému fyzickému napadání, 
vydírání, nenaplňování základních potřeb. 

Eliška, dříve jedničkářka, nyní ve škole propadala. Nedocházela do školy, měla trojku z chování, sebepo-
škozovala se a z domova utíkala. Začala docházet na individuální terapii, později skupinovou terapii, které 
jí měly pomoci zvládnout tuto kritickou životní etapu a najít schůdnější směr její cesty. 

V rámci skupinové terapie procházela obdobími velkého opečovávání od ostatních, plného odevzdání se, 
vyhýbání se účasti na skupině a přijetím své přiměřené zodpovědnosti za sebe, své emoce a své role ve 
skupinových vztazích. Eliška je stále citlivá a tvrdohlavá zároveň, celkově se zklidnila, studuje střední školu, 
hodně a ráda čte a píše. A ve svých textech i v reálném životě hledá sebe a svůj bezpečný přístav.

Nyní je Eliška přes rok umístěna v dětském domově, nicméně se podařilo znovu navázat hezký vztah 
s maminkou, daří se jim společně mluvit o důležitých věcech, vyjasňovat si křivdy a navzájem si je odpustit. 
Eliška pravděpodobně bude až do své plnoletosti v dětském domově, ale ví, kde je její místo v rodině, ví, 
kam se bude vracet, matka je pro ni oporou.
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Rodiče, domluvte se

Program se zaměřuje na práci s rodinami v rozvodovém/rozchodovém konfliktu, který má výrazný dopad 
na dítě, s cílem hájit práva dítěte na klidné rodinné prostředí a bezpečný kontakt s oběma rodiči.

Obsahem projektu je poradenství a terapie pro rodiče, terapie pro děti (součástí této aktivity jsou i spo-
lečná setkání dítěte a rodiče), realizace asistovaných styků s nerezidentním rodičem. 

KLIENTI Rodina Dospělí Děti
Celkový počet 32 55 45

ČINNOSTI Počet hodin Počet klientů
Poradenství a podpůrná terapie pro rodiče
Terapie pro děti

178
85

49
34

Asistované styky 26 28
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Jak to vypadá v praxi – David

David byl poslán do Krizového centra pro rodinu pracovnicí OPODu pro odmítání kontaktů s otcem a narůs-
tající strach z nich. Rodiče spolu již několik měsíců nežili, matka se se synem odstěhovala k novému partnerovi 
po dlouhodobém problematickém vztahu, v němž se objevovaly i situace, které matka označovala jako 
domácí násilí. Do budoucna si spolupráci s bývalým partnerem a otcem Davida představit sama nedokázala.

Oba rodiče však chtěli situaci řešit ve prospěch Davida i přes vzájemné rozpory a odlišné názory na 
příčinu Davidova odmítání a způsoby řešení. Po určité době individuální psychologické přípravy se sešli 
v bezpečném prostředí Krizového centra. Otec odstoupil od záměru převzít si syna za asistence policie 
a pochopil, že by tento akt do budoucna velmi zkomplikoval jeho vztah s Davidem.

Po vzájemné dohodě vyplývající z mediačního setkání našli rodiče neutrální prostředí a situaci, kdy pře-
vzetí syna bylo nejméně zatěžující. David strávil s otcem první sobotní odpoledne, obě prostředí, či světy, 
které byly dosud přísně odděleny, se prolnuly, otec po domluvě s matkou Davida doprovodil až do jeho 
nového domova.

Do Krizového centra po pěti týdnech od první návštěvy přišli oba rodiče s Davidem společně, matka se 
zbavila narůstajících obav z kontaktů s otcem, otec pochopil, že bez vzájemné spolupráce a citlivého pří-
stupu k  devítiletému synovi by mohl o Davida přijít.

David je spokojený, klidný, situace se ustálila, jen by si přál, aby se vše vrátilo do doby, kdy rodina žila 
společně. 
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Návrat dětí do biologické rodiny

Program se zaměřuje na podporu biologických rodičů, jejichž dítě je umístěno v náhradní péči – 
v pěstoun ské péči či ústavní výchově. Cílem projektu je napomoci rodičům v návratu dítěte do původní 
rodiny či v bezpečném kontaktu s dítětem.

Konkrétně se program zaměřuje na podporu uplatňování práv biologických rodičů, kterým bylo dítě 
odebráno z jejich péče, usnadnění dohod s pečujícími osobami, naplňování potřeb dítěte při zachování 
nejlepšího zájmu dítěte.

Obsahem programu je doprovázení rodiny (sociálně právní poradenství, sanace), spolupráce s OSPOD 
a dalšími subjekty, poradenství a terapie pro rodiče, individuální terapeutická práce s dětmi a rodinná 
terapie. Aktivity se zaměřují jak na podporu v oblasti sociální, tak především na oblast vztahovou, neboť 
vztahy mezi dětmi a jejich rodiči jsou často narušené, zatížené náročnými zážitky a zkušeností s odebrá-
ním dítěte.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti
Celkový počet 9 15 16

ČINNOSTI Počet hodin Počet klientů
Doprovázení rodiny
Terapie pro děti
Terapie a poradenství pro rodiče

63
32
46

15
8
10
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Jak to vypadá v praxi – Anička

Matka přichází do Krizového centra pro rodinu Cestou necestou s požadavkem podpory při návratu dcery 
Anny z pěstounské péče. V devatenácti letech se seznámila s otcem Aničky. Partner ji opustil ještě dřív, 
než se Anička narodila. Aničku tedy vychovávala sama společně se svou matkou a babičkou. Matka na 
tuto dobu vzpomíná jako na vězení. Nevěděla si rady s dítětem, s domácností, toužila po svobodě, nebyla 
schopna se seberealizovat, měla velmi konfliktní vztah se svou matkou. Jednoho dne se sebrala a odešla 
od rodiny. Odjela do Prahy a toužila na vše zapomenout. V té době bylo Aničce kolem pěti let.

Anička byla dána do pěstounské péče své babičky. S Aničkou se matka občas kontaktovala, zajela za ní, 
zatelefonovala jí. Matka v Praze žila bohemským způsobem života, ale stále měla pocit, že není šťastná, že 
jí něco chybí.

Anička v současnosti navštěvuje pátou třídu. Je to milá a zdravá holčička. 

Spolupráce s matkou byla navázána poměrně bez problémů. Podstatné pro ni bylo především to, že se 
necítila být odmítána a hodnocena jako „špatná matka, která opustila své dítě“. Matka byla v jednání 
s Aničkou velmi nejistá, neví, jak má reagovat na některé situace, jak ji vychovávat, jak projevovat zájem 
a chápat potřeby Aničky. 

Spolupráce byla navázána i s Aničkou. Anička byla přizvána do spolupráce s cílem podpořit matku v jistotě 
v komunikaci s Aničkou a zhodnotit jejich vzájemnou interakci. Neméně důležité bylo také vytvořit prostor 
pro možné vyjasňování nedorozumění a především zpracování odchodu matky. 

Anička by byla ráda už co nejdříve se svou maminkou. Tomu, proč u ní není, moc nerozumí, ale nechce 
o tom přemýšlet. Před kamarády o své situaci nemluví, protože se stydí za to, že s mámou není. Během 
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spolupráce s Aničkou zpracováváme téma přemísťování v rodině a pěstounské péči. 

Během společné spolupráce proběhla jedna případová konference, na které byl poprvé vysloven první 
konkrétní termín návratu Aničky k mamince – červen 2017. 

Vztah matky a dcery se daří úspěšně obnovovat, kotvit a posilovat rodičovské kompetence matky. Úspěš-
nému návratu dítěte k matce již nic nebrání.
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Doprovázení pěstounů

Služba Doprovázení pěstounů Cestou necestou je osobou pověřenou Magistrátem hlavního města Prahy 
a Krajským úřadem Středočeského kraje k doprovázení pěstounů dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. S rodinami spolupracujeme na základě uzavření dohody 
o výkonu pěstounské péče. 

Poskytujeme také služby pěstounům s dohodou uzavřenou s jinou doprovázející organizací nebo OSPOD.

Pěstounským rodinám poskytujeme komplexní podporu. 

Po třech letech působení v oblasti doprovázení pěstounů:

 ʬ patříme mezi jednu ze čtyř nejvýznamnějších doprovázejících organizací v Praze
 ʬ zpětná vazba OSPODů a rodin na námi poskytované služby je výrazně pozitivní
 ʬ máme dobře propracovaný systém podpory rodiny, kterou se snažíme co nejvíce motivovat 

k aktivnímu přístupu jak k vlastní situaci a těžkostem, tak k vedení dětí k soběstačnosti
 ʬ stále roste zájem pěstounů i OSPODů a organizací o naše služby 
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Jak služba funguje

Spolupráce s pěstounskými rodinami probíhá tak, že každá rodina má přidělenou svoji klíčovou pracovnici 
z naší organizace. Ta je s rodinou v kontaktu nejméně jednou za dva měsíce, obvykle se setkávají přímo 
v domácnosti rodiny. Kontakt může být i častější, podle potřeb rodiny. Mezi setkáními probíhá také telefo-
nická či e-mailová komunikace. 

Klíčová pracovnice při setkáních hovoří se členy rodiny a zjišťuje, jak se rodině daří a co aktuálně potřebuje. 
Podle toho nabízí svoji podporu či jinou formu pomoci či aktivit, např. účast dětí na našich akcích, psycho-
terapii pro pěstouny, dítě či celou rodinu, zprostředkování odborných služeb jiných institucí apod. Pomáhá 
pěstounům také s výběrem vhodných vzdělávacích akcí, aby tak jejich zákonná povinnost se vzdělávat měla 
současně co největší praktický přínos. 
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Co je ve službě nového v roce 2016

Od začátku roku 2016 pořádáme jedenkrát za měsíc odpolední klub pro děti, při němž se setkávají děti 
z „našich“ pěstounských rodin. Děti i pracovníci se setkávají opakovaně, a díky tomu se dobře znají 
a společná setkání naplňují zajímavými aktivitami, např. výtvarnými, sportovními, výlety, hraním her 
apod. 

Pro skupinu dětí mladšího školního věku jsme otevřeli program Artefiletika pro děti aneb Výtvarnou 
činností k sebepoznání. Při nich kromě vlastní výtvarné činnosti jsou děti vedeny k uvědomění si vlastních 
pocitů z procesu tvorby a hotového výsledku a přijímání a dávání zpětné vazby sobě navzájem. Program 
vede pracovnice služby Doprovázení pěstounů Mgr. Klára Tomková, která absolvovala Systematický 
dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii.

Od konce roku 2016 jsou čtyři pracovnice služby zapojeny do dvouletého výcviku MPSV zaměřeného 
na poruchy attachmentu (citové vazby, připoutání) u dětí v pěstounských rodinách a v osvojení Speci-
fikace péče o děti v náhradní rodinné péči. Jedná se o dvě sociální pracovnice a dvě terapeutky, které 
tak mají možnost pracovat s dětmi a rodinami „tandemově“, jak na úrovni poradenské, tak na úrovni 
terapeutické.

Počet klientů v roce 2016:

k 1. 1. 2016 – 40 pěstounských rodin

k 31. 12. 2016 – 56 rodin
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Služby, které poskytujeme pěstounským rodinám

 ʬ pomoc a podpora pro děti a rodiny, sociální práce s rodinami
 ʬ poskytování psychologické a psychoterapeutické podpory pěstounům, dětem i rodinám 
 ʬ pomoc při řešení složitých životních situací v rodinách pěstounů
 ʬ umožňujeme pěstounům odpočinout si od péče o děti
 ʬ pořádáme jednodenní i pobytové akce pro děti (odpolední kluby, výlety, víkendy v přírodě a týdenní 

letní pobyt), kdy dětem umožňujeme vytvářet a rozvíjet sociální vztahy ve vrstevnické skupině dětí 
s podobným životním příběhem 

 ʬ vzdělávání pěstounů v rámci zvyšování jejich výchovných kompetencí
 ʬ poradenství pro pěstouny v oblasti péče a výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí
 ʬ podpora ve vzdělávání a školní přípravě pro děti a pěstouny přímo v rodinách.

Základním principem naší práce jsou osobní vztahy s rodinami založené na důvěře.

Snažíme se motivovat rodiny k aktivnímu a odpovědnému přístupu k vlastní situaci a potížím.
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Příklady problémů, které řeší „naše“ pěstounské rodiny, a my s nimi

 ʬ rodiny s dětmi s problematickým chováním nebo určitým stupněm postižení
 ʬ kontakt dětí s biologickými rodiči či širší rodinou probíhá s potížemi
 ʬ výchovné vzorce pěstounů jsou problematické
 ʬ podpora soužití po příchodu dítěte do rodiny
 ʬ hluboké narušení citové vazby u dítěte či pěstouna, což výrazně ohrožuje vztahy v rodině a její fungování 
 ʬ biologický rodič dítěte je závislý na návykových látkách a zásadně narušuje výchovu dítěte
 ʬ některý z členů rodiny má duševní onemocnění aj.

Pracovníci v rámci poskytovaných služeb

 ʬ naše služba má pět kmenových pracovnic 
 ʬ spolupracujeme s několika psychoterapeuty a psychology
 ʬ máme stálý tým zkušených externích spolupracovníků, kteří s námi vedou pobyty pro děti
 ʬ naši zkušení externí spolupracovníci poskytují podporu ve vzdělávání pro děti s pěstouny přímo 

v rodinách 
 ʬ máme navázánu dobrou spolupráci s řadou odborníků z různých oborů
 ʬ úzce spolupracujeme s Krizovým centrem pro rodinu Cestou necestou, které se věnuje podpoře 

biologických rodin a sídlí na Praze 2
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Vzdělávání pěstounů

Doprovázení pěstounů Cestou necestou pomáhá pěstounům naplňovat zákonnou povinnost absolvovat 
24 hodin vzdělávání za rok. Organizace připravuje pro pěstouny vzdělávací semináře a kluby pěstounů 
a v případě imobility pěstounů nabízí individuální vzdělávání přímo v rodinách. Obsah vzdělávacích 
aktivit je cíleně zaměřován na aktuální potřeby pěstounů, často vyplývající z práce klíčových pracovnic 
s rodinami. Vzdělávání vedou odborníci s praxí v oblasti náhradní rodinné péče.

V rámci klubů pěstounů se postupně podařilo pracovnicím služby Doprovázení pěstounů vybudovat přá-
telský prostor aktivně vyhledávaný pěstounskými rodiči. Množství přihlášených na tuto vzdělávací aktivitu 
neustále vzrůstá. Pěstouni oceňují především možnost sdílení svých starostí a radostí, které pěstounská 
péče přináší. 

Nabídku vzdělávání pořádaného organizací Cestou necestou využívají též pěstouni, kteří mají dohodu 
o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinými organizacemi nebo OSPOD. Ze zpětných vazeb sociálních 
pracovnic jiný organizací a OSPOD vyplývá, že vzdělávání s Cestou necestou je mezi pěstouny hodnoce-
no jako kvalitní, prakticky využitelné, příjemně komorní a smysluplné. Toto potvrzuje i fakt, že si externí 
pěstouni semináře a kluby aktivně sami vybírají a  opakovaně se na ně přihlašují. 

Pan Jakub, který má v pěstounské péči svého šestnáctiletého vnuka, opakovaně oceňuje dobrou úroveň 
vzdělávání v Cestou necestou. Je rád za informace, které se v rámci seminářů dozvídá, a uvědomuje si, jak 
jsou tyto informace pro něj cenné a prakticky využitelné. Hovoří o pozitivních změnách, které nastávají 
díky převádění nových poznatků a informací do vztahu se svěřeným vnukem. Pan Jakub oceňuje lektory 
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vzdělávání a jejich přístup k účastníkům, chválí bezpečnou atmosféru v průběhu vzdělávání a možnost 
sdílení rozličných situací s ostatními účastníky vzdělávání.  Navíc aktivně sděluje návrhy na další témata, na 
která by si přál, aby vzdělávání v budoucnu reagovalo.

Paní Zdena se stala před 9 měsíci pěstounkou své téměř roční vnučky, jejíž matka nastoupila do výkonu 
trestu. Paní Zdena začala po převzetí péče postupně upadat do sociální izolace. Zdena se za svou situaci 
velmi styděla, vyhýbala se kontaktu s lidmi, byla uzavřená a velmi se trápila. Díky trpělivé podpoře své klí-
čové pracovnice se paní Zdena odvážila navštívit jeden z klubů pěstounů, na kterém zjistila, že její situace 
není až tak výjimečná. V průběhu klubu vyslechla příběhy druhých, což jí velmi ulevilo. Paní Zdena je dnes 
pravidelnou účastnicí této formy vzdělávání, kde se ráda zapojuje do diskusí a naslouchá.  
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Doprovázení pěstounů

Adélka

Adélka (11) vyrůstá v pěstounské péči svých prarodičů, starobních důchodců, již 7 let. Kontakt dívky s mat-
kou je dlouhodobě komplikovaný, matka v různých obdobích rodinu vyhledávala s různou intenzitou, 
téměř vždy bez předchozí dohody, a dožadovala se podpory a pomoci od nich. Pěstouni to špatně zvládali 
a často docházelo ke konfliktním situacím, které vyústily v dočasné úplné přerušení kontaktu. Kontakt 
Adélky s otcem neprobíhal žádný. 

Takto živelný kontakt i absence kontaktu s maminkou byly pro Adélku emočně velmi náročné, což se 
pravidelně projevovalo následným zvýšeným neklidem, horší soustředěností a větší dráždivostí doma i ve 
škole. 

V Cestou necestou jsme se opakovaně snažili s matkou navázat kontakt a vyjednat pravidla kontaktu. Ač-
koli se nám dařilo pravidla vyjednat, maminka pravidla nedokázala dodržovat a při reflexi této skutečnosti 
se dostávala do opozice a odmítala spolupráci. Trpělivou opakovanou snahou o jednání a vysvětlování 
potřeb dívenky a důležitosti dobrého kontaktu se při společných setkáních s matkou a pěstounkou, 
s matkou samotnou i s otcem dívky podařilo postupně docílit stavu, kdy pěstouni i rodiče Adélky zvládají 
přistupovat k druhé straně více partnersky, o věcech se domlouvat, nevyhrocovat náročnější situace, které 
dříve končívaly konfliktem, a více se zaměřovat na dobrou podporu Adélky. Navíc se této rodině podařilo 
s přispěním Cestou necestou získat finanční prostředky na psychoterapii u, kterou členové rodiny rádi 
a účinně využívají. Jak sami reflektují, také díky tomu zvládají složitou životní situaci snáze a s větším 
nadhledem. 
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Adam

Soud svěřil několikaměsíčního Adama do péče paní Olgy z důvodu zanedbání péče ze strany matky. Ta 
byla tou dobou závislá na alkoholu a o svého syna se vzhledem k závislosti a nedostatečným rodičovským 
kompetencím starala velmi nespolehlivě. Pěstounka tedy začala zajišťovat veškerou péči o Adama, který 
doposud žil s matkou v její domácnosti, protože se jednalo o vzdálené příbuzné. Paní Olga uzavřela do-
hodu o výkonu pěstounské péče se službou Doprovázení pěstounů Cestou necestou.

Zpočátku matka nejevila zájem o kontakt se synem a navíc se její vztah s pěstounkou velmi vyhrotil, 
takže nebylo možné realizovat jejich setkání bez asistence třetí osoby. Proto doprovázející organizace po 
domluvě s pěstounkou i matkou nabídla realizaci asistovaných kontaktů. Ty se zpočátku konaly nepravi-
delně, dle možností matky, která po ambulantní léčbě začala pracovat a měla omezenou možnost uvolnit 
se ze zaměstnání. Vzhledem k náročnější domluvě a potížím při slaďování termínů všech tří stran, a také 
ke stále většímu zájmu matky o častější kontakt s dítětem se frekvence asistovaného kontaktu ustálila na 
setkání v pravidelný den a hodinu v rozsahu 1,5 hodin každých 14 dní. 

Aktuálně má matka podanou žádost o svěření Adama do své péče a začala spolupracovat s Krizovým cen-
trem pro rodinu Cestou necestou. Soud rozhodl zachovat četnost asistovaných kontaktů s tím, že kontakt 
rozšířil také o neasistovaný kontakt s výhradní péčí matky v rozsahu sedmi hodin v jednom dni pravidelně 
každý týden. To se obratem projevilo na prohloubení vztahu matky se synem. Lze očekávat, že další roz-
hodnutí soudu povede k předání Adama do péče matky.
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Pracovní tým v roce 2016

Ředitelka organizace – Mgr. Kateřina Dunovská

Ekonom – Josef Novák

krizové centrum pro rodinu

Mgr. Petra Priknerová – vedoucí

Mgr. Alžběta Palanová – sociální pracovnice

Mgr. Eva Veselská – sociální pracovnice

Mgr. Markéta Řeřichová – terapeutka

Mgr. Ivana Janišová – psycholožka

PhDr. Martina Neprašová, Ph.D – psycholožka

Mgr. Igor Grimmich – terapeut

Mgr. Kateřina Dunovská – terapeutka

doprovázení pěstounů

Mgr. Lenka Fořtová – vedoucí

Bc. Lucie Smolíková – koordinátorka služby

Mgr. Ludmila Bosáková – sociální pracovnice

Mgr. Klára Tomková – sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Hájková – sociální pracovnice

další….
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Naši dárci, sponzoři a podporovatelé

Děkujeme za finanční podporu subjektů:

MPSV

Úřad práce ČR

Magistrát hlavního města Prahy

MČ Praha 2

MČ Praha 4

MČ Praha 5

MČ Praha 7

Nadace AGROFERT

Nadační fond Albert

Nadační fond AVAST

Nadace Člověk člověku

Nadace ČEZ

Nadační fond J&T

Nadace rozvoje občanské společnosti –  
Pomozte dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme všem dárcům:

Jarmila Hybšová, Farní obec Starokatolické církve 
v Praze – sv. Máří Magdalena, Radka Kolářová,  
Mgr. Zuzana Chomová, manželé Honzírkovi, Jana 
Valterová Passerová, Tomáš Pektor, zaměstnanci 
útvaru Správa majetkových účastí společnosti  
ČEZ, a.s.

Poděkování patří i všem podporovatelům spor-
tovní akci KOKO RACE 2016

Tesco Mělník, České přístavy, a.s., ADLER Czech, 
a.s., Tereos TTD, a.s., Map4Trip – mobilní turistický 
průvodce, Město Mělník, Obec Vidim, firma Tereos, 
a.s. České přístavy, a.s., město Mělník, hypermarket 
Tesco Mělník, firma Anecoop Praha, VITANA a.s.
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Zpráva o hospodaření

FINANČNÍ ZPRÁVA

Náklady
Spotřeba materiálu             145 605,40    
Spotřeba energie               76 828,00    
Spotřeba ost. neskl. dodávek               16 490,00    
Opravy a údržování               43 643,16    
Náklady na cestovné               25 159,98    
Náklady na reprezentaci                4 268,00    
Ostatní služby          1 041 814,93    
Mzdové náklady          2 678 262,00    
Zákonné sociální pojištění             810 872,00    
Zákonné sociální náklady                9 944,00    
Ostatní daně a poplatky                   620,00    
Jiné ostatní náklady                9 030,16    
Celkem          4 862 537,63    

Výnosy
Tržby z prodeje služeb             225 636,40    
Jiné ostatní výnosy                   200,00    
Přijaté příspěvky             918 180,00    
Provozní dotace          3 576 184,00    
Celkem          4 720 200,40    

Hospodářský výsledek –  142 337,23    

Přehled přijatých dotací ze státního  
a veřejného rozpočtu 2016
Úřad práce ČR          2 428 000,00    
MPSV             575 184,00    
MHMP             456 000,00    
MČ Praha 2               60 000,00    
MČ Praha 4               20 000,00    
MČ Praha 5               12 000,00    
MČ Praha 7               20 000,00    
Ostatní města                 5 000,00    
Celkem          3 576 184,00    
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Přehled přijatých nadačních příspěvků a sponzorských darů
Nadace Agrofert             100 000,00    
Nadační fond Albert               63 314,00    
Nadační fond AVAST               20 000,00    
Nadace Člověk člověku             100 000,00    
Nadace ČEZ               30 000,00    
Nadační fond J&T               50 072,00    
NROS Pomozte dětem             103 448,00    
Nadace Terezy Maxové dětem             278 620,00    
celkem             745 454,00    
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Základní data a kontakty

cestou necestou, z.ú.
IČ 22895299
Náplavní 1, Praha 2
info@cestounecestou.org
www.cestounecestou.org
č.ú. 2400222621/2010

vedení organizace
správní rada
Robert Neradil – předseda,  
Simona Chytrová, Miroslav Lédl,  
Olga Malásková, Dis.,  
Jana Passerová, PhDr. Jiří Tošner

revizor
Bc. Olga Medlínová

zakladatelka
Mgr. Markéta Řeřichová

krizové centrum pro rodinu
Psychosociální podpora pro rodinu
Dítě v hlavní roli
Rodiče, domluvte se
Návrat dětí do biologické rodiny

Trojická 1, Praha 2
info@cestounecestou.org
605 203 876

doprovázení pěstounů
Doprovázení pěstounů
Vzdělávání pěstounů

Plzeňská 174, Praha 5
pestouni@cestounecestou.org
739 482 877

http://www.cestounecestou.org
mailto:info@cestounecestou.org
mailto:pestouni@cestounecestou.org
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