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Úvodní slovo

Vážení a milí, 

rok 2019 byl pro organizaci Cestou necestou výrazným rokem. Došlo k významným posunům na úrovni obou poboček organizace. Nadále se snažíme zkvalitňovat služby 
poskytované našim klientům a rozvíjíme nabízené programy pro ohrožené děti a jejich rodiny. Stále pracujeme na vnitřních procesech v organizaci, která roste a vyvíjí 
se. Naším úkolem je, aby tento růst byl udržitelný a smysluplný.  

V rámci pobočky Doprovázení pěstounských rodin (DPR) došlo k významné změně na úrovni vedoucí pobočky. Po hezké řádce let nás na pozici vedoucí doprovázení 
pěstounských rodin opustila Lenka Fořtová, která se zasloužila o to, aby v Cestou necestou tato pobočku vůbec vznikla. Patří jí můj velký dík a jsem ráda, že s námi nadá-
le spolupracuje – nyní však z pozice psychoterapeutky DPR. Na tomto místě bych ráda přivítala a ocenila spolupráci s novou vedoucí DPR Júlii Dlaskovou, která obohatila 
naši organizaci od podzimu 2019. Dále se této pobočce podařilo podat a získat Evropský projekt, který bude vhodným způsobem doplňovat činnost pobočky a rozšiřo-
vat nabídku pro pěstounské rodiny. Krizové centrum pro rodinu nadále upevňovalo metodické nastavení služeb a rozvíjelo programy pro ohrožené děti a jejich rodiny. 
V rámci preventivních programů Krizového centra pro rodinu se podařilo realizovat cyklus pěti seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, o které byl velký zájem.  

Samozřejmě, jako každý rok, musím poděkovat zejména lidem – pracovníkům, kteří Cestou necestou dělají tím, čím je. Obdivuji jejich nasazení, odhodlání a neutuchající 
energii s jakou přistupují ke klientům ve velmi náročných životních situacích a snaží se jim vždy nabídnout pomocnou ruku a doprovodit je na jejich cestě. Díky vám 
všem! 

Děkuji také štědrým dárcům, bez kterých bychom naše vize a plány nemohli posouvat do reality. Vím, že vaše podpora se opírá o důvěru v nás a naši práci. Této důvěry 
si ceníme a doufáme, že našim konáním budeme vaši důvěru v nás dále upevňovat.   

 Věřím, že i příští rok budeme postupovat správným směrem na naší smysluplné cestě. 

   Irena Ondrušová
 ředitelka organizace



O nás

Cestou necestou, z.ú. se již 9. rokem pilně věnuje práci měnící život dětí k lepšímu. 

Na zřeteli má stále svůj cíl. Pomáhat vytvářet zdravé prostředí vlastní nebo náhradní rodiny a tím dát dětem šanci prožít šťastné dětství. 

Tuto naši snahu realizujeme prostřednictvím komplexní, psychosociální podpory ohroženým rodinám, která je realizovaná ambulantní a terénní formou. 

Zmíněnou podporu tvoří zejména všestranná pomoc rodinám, aby mohly rozvíjet svůj potenciál, s důrazem na sociální a emocionální rozvoj jednotlivých členů rodiny 
a posilování vzájemných vztahů různými formami.

Naše cíle naplňujeme ve dvou základních programech.

• Krizové centrum pro rodiny s dětmi, jehož hlavním obsahem je pomoc a podpora rodinám, které se ocitly v dlouhodobě krizové situaci, včetně rodin, 
ve kterých jsou děti ohroženy týráním, zneužíváním či zanedbáváním.  

• Doprovázení pěstounských rodin, které podporuje dobré fungování náhradní rodiny tak, aby děti svěřené do náhradní rodinné péče mohly vyrůstat ve 
stabilním a citově vřelém prostředí.

Nedílnou součástí naší práce je vzdělávání odborníků a osvěta.

Také v roce 2019 jsme realizovali školení Komunikační bedna, v rámci něhož bylo proškoleno 65 osob. Jedná se o akreditovaný seminář, který představuje soubor metod 
pro zjišťování přání, názorů a potřeb dětí. 



Status

Cestou necestou je na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy organizací pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí) v následujícím rozsahu:

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

• Výkon činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

• Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud s touto osobou Cestou necestou z.ú. 
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Svoji činnost dále realizujeme na základě registrace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2008 Sb., o sociálních službách.



Principy naší práce

Při naší práci se řídíme následujícími principy.

• Ochrana práv a zájmů dítěte – zájem dítěte je vždy předním hlediskem při jakékoliv naší činnosti.

• Princip důstojnosti a individuality – pracovníci přistupují ke klientům s respektem a úctou. Uplatňují rovnocenný přístup ke všem, zohledňují 
různorodost klientů a jejich aktuálních potřeb. 

• Princip důvěrného vztahu – vytvoření důvěrného vztahu vnímáme jako nedílnou součást naší práce. Pracovníci budují a upevňují vztah důvěry se svými 
klienty.

• Princip ochrany soukromí – pracovníci se chovají diskrétně, respektují a dodržují závazek mlčenlivosti.

• Princip profesionality – pracovníci se řídí základními principy sociální a terapeutické práce, respektují lidská práva dle Listiny základních práv a svobod 
a práva dětí vyplývající s Úmluvy o právech dítěte, průběžně se vzdělávají, účastní se tematických setkání a konferencí. 

• Princip týmové spolupráce – efektivitu naší práce stavíme na týmové spolupráci. Ta nám umožňuje úspěšně a smysluplně dosahovat stanovených cílů. 
Budujeme tým, kde panuje dobrá atmosféra a vzájemná důvěra.





Krizové centrum pro rodinu

Rok 2019, devátý rok existence a rozvoje našeho Krizového centra pro rodinu, byl dynamický, pestrý a zároveň stabilizující. Pokračovali jsme v odborném směru nasta-
veným v minulých letech s cílem zaměřit se na podporu rodin jako celistvého organismu, protože zejména u menších dětí vnímáme jako zásadní práci s rodiči, kteří jsou 
těmi nejdůležitějšími pro své děti. Nadále jsme přemýšleli nad rodinami v jejich vztahové komplexnosti. 

Poskytovali jsme jim rodinnou terapii, dětem také individuální péči s cílem ošetřit prožitá traumata. Velmi často jsme pracovali s dětmi na jejich sebevědomí, posilovali 
jejich odolnost a schopnost vyjádřit, co potřebují. Rodičům jsme pomáhali hledat cesty a nástroje k posílení jejich rodičovských dovedností.  Pomáhali jsme jim důstojně 
se domlouvat v zájmů svých dětí a snižovali tak dopady mnohdy velmi bouřlivých konfliktů na děti. 

K tomu, abychom naše služby mohli poskytovat v žádoucí kvalitě, potřebujeme vyhovující prostorové zázemí. Stavební úpravy, které jsme realizovali v minulém roce, 
navýšily kapacitu našich terapeutických místnosti, což umožnilo komfortnější poskytování našich služeb. 

Našimi důležitými partnery byly i nadále zejména pražské OSPODy, ale i další spolupracující organizace, protože vnímáme důležitost koordinace poskytovaných služeb, 
kdy každá služba je v něčem unikátní a vzájemně se doplňují.

V roce 2019 jsme pokračovali v seminářích týkajících se rozvodové problematiky, o které byl stabilní zájem ze strany rodičů, ale i odborné veřejnosti. Na základě zpětné 
vazby od účastníků seminářů vnímáme jejich potenciál, a proto bychom rádi pokračovali v jejich realizaci i v dalším roce.

Záleží nám také na systémových změnách v oblasti pomoci ohroženým dětem. Zapojili jsme se proto do Pracovní skupiny pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině. 
Iniciovali jsme vznik platformy sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, ve které jsme dále aktivní. 

V minulém roce se potvrdil trend, který jsme již sledovali delší dobu. Jde o nárůst psychického násilí, kterého se dopouští na svých dětech rodiče procházející vážnými 
rozvodovými spory. V těchto i dalších náročných situacích jsme nabízeli rodinám podporu a budeme tak činit i v následujícím roce.

V rámci Krizového centra pro rodinu Cestou necestou byla v roce 2019 realizována spolupráce s celkem 119 rodinami, v nichž bylo podpořeno 146 dětí.



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, kterou ovlivňuje dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a rodina ji není schopna řešit vlastními silami. Základním cílem je 
posílit rodinu takovým způsobem, aby byla schopna plnit své základní funkce a samostatně zvládala běžné činnosti spojené s každodenním životem a péči o dítě. Služba 
je realizována ambulantní a terénní formou v přirozeném prostředí rodiny.

Součástí služby je i poskytování potravinové a materiální pomoci ve spolupráci s Potravinovou bankou.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 70 114 nezjišťováno

Intenzivní spolupráce se smlouvou 22 26 47

ČINNOSTI

Počet hodin přímé práce 436

Počet hodin práce ve prospěch klienta 322

Nerealizované schůzky (klient nedorazil) 61



Jak to vypadá v praxi

S rodinou paní D. jsme navázali kontakt na podnět jednoho z pražských OSPODů. Paní D. je matkou samoživitelkou se 3 dětmi, jež navštěvují základní školu. Rodina dlouhodobě 
žila na ubytovnách, často se stěhovala. Děti měly ve škole výrazné problémy, jejich vysoké absence se odrážely ve slabém prospěchu. 

Po zmapování situace se jako zásadní problém jevila nestabilita plynoucí z nízkých příjmů, ale i celkového fungování rodiny. Nevyhovující bydlení mělo výrazný dopad na další 
oblasti. Nevhodné podmínky ubytovny, ztížená možnost přípravy jídla i dodržování hygieny byly zásadními, nikoli však jedinými problémy, které rodinu trápily. Za ubytování 
rodina vydávala naprostou většinu svých příjmů a na běžné výdaje jí často zbývalo jen tisíc korun na měsíc. Paní D. se cítila bezmocně. Dlouhodobě čelila masivnímu stresu, 
což se projevovalo na její péči o děti.

S paní D. jsme nejprve pracovali na jejím zorientování se v situaci, následovalo vypracování krizového plánu. Podporovali jsme ji ve vedení rodinného rozpočtu a při  jednání 
s úřady. Rovněž jsme s ní hovořili o rodičovských kompetencích a hledali možnosti, jak může své děti výchovně ovlivnit. Postupem času dokázala zklidnit rozjitřené emoce 
a učinila kroky ke zlepšení situace.

Dále jsme s paní D. hledali vhodné bydlení. Podpořili jsme ji v podání žádosti o sociální bydlení na příslušné městské části, které však nebylo vyhověno. Nelehká situace rodiny 
se stále více projevovala na docházce a prospěchu dětí ve škole, což vedlo až k nařízení soudního dohledu nad dětmi. Synovi paní D. byla nařízena ústavní výchova. Krátce 
nato byla rodina vystěhována z ubytovny a nepodařilo se jí najít žádné ubytování.  Děti musely odjet k příbuzným do jiného města, paní D. zůstala bez domova a přespávala 
u známých.

V této situaci jsme paní D. podpořili v jednání s pražským magistrátem a velmi rychle se podařilo zajistit krizové sociální bydlení, do kterého se paní D. nastěhovala se svými 
dětmi. Paní D. jsme podpořili v zajištění dostupných dávek a při jednání se správcem bytu. Rodině byla nájemní smlouva následně prodloužena. Toto prodloužení si paní D. již 
vyjednala bez naší přímé podpory samostatně.  Paní D. má poprvé v životě pro své děti stabilní bydlení, kde žijí jako rodina. 

Docházka do školy i prospěch dětí se výrazně zlepšil, syn jezdí z výchovného ústavu každý víkend za rodinou, je tak  zachován jeho vztah s paní D. i sourozenci.

Celkově se situace rodiny během dvouleté spolupráce stabilizovala. Její členové  dnes žijí ve výrazně větší pohodě a zlepšily se jejich vzájemné vztahy. Desetiletá dcera paní D. 
se těší do školy, protože tam nyní zažívá úspěch. Paní D. již nemusí řešit, zda bude mít na konci měsíce peníze na zaplacení nájmu, s omezeným rozpočtem dokáže hospodařit.   



Dítě v hlavní roli

Komplexní terapeutický program pro děti, které mají psychické či výchovné problémy, nebo je jejich vývoj ohrožen zanedbáváním, týráním a zneužíváním ze strany 
blízkých či konfliktní situací mezi rodiči.

Cílem programu bylo vyhodnotit aktuální psychický stav dítěte, jeho potřeby a možnosti jejich naplnění a poskytnout dítěti podporu pro zvládnutí náročných situací 
a snížení psychického napětí.

Program nabízí především individuální terapeutickou podporu pro dítě, poradenství a podpůrnou terapii pro rodiče, rodinnou terapii a psychologické vyhodnocení po-
třeb dítěte.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 66 109 92

ČINNOSTI Počet hodin

Individuální terapie u dětí 369

Poradenství pro rodiče 510

Rodinná terapie 196

Komplexní vyhodnocení potřeb a ohrožení dítěte 230

Počet hodin je uveden jako součet hodin přímé práce i práce ve prospěch konkrétního klienta.



Jak to vypadá v praxi

Paní T. se na naši organizaci obrátila na základě doporoučení OSPOD. Její 16letá dcera Linda byla tehdy v diagnostickém ústavu, kam se dostala kvůli experimentování s dro-
gami. 

Paní T. si potíže své dcery vyčítala. Vychovávala Lindu sama a neměla na ni kvůli svému náročnému povolání tolik času, kolik by si přála. Bála se, že její dcera bude v užívání 
drog pokračovat. Bála se, že jí nedokáže znovu věřit, i kdyby drogy užívat přestala. 

Zpočátku jsme spolupracovali pouze s paní T., pomáhali jí se v situaci zorientovat a podpořili ji v náročné životní situaci. Po ukončení diagnostického pobytu se Linda vrátila 
zpět domů ke své matce a naším úkolem bylo podpořit jejich nový začátek.  Lindě jsme poskytovali individuální terapii, zároveň jsme dále pracovali individuálně také s paní T. 
na tématech souvisejících s jejími rodičovskými dovednostmi. Důležitou součástí byla společná sezení v rámci rodinné terapie, kdy si obě ženy mohly vyříkat, co potřebovaly. 
Učily se si vzájemně naslouchat. Ukázalo se, že na obou stranách hrály velkou roli nevyjádřené pocity, které v rámci terapie mohly být bezpečně sděleny a odžity. Také se učily, 
jak je možné si vzájemně sdělovat svoje potřeby, aby to bylo pro obě přijatelné a nedostaly se do uzavřeného kruhu výčitek. Vzájemný vztah se začal pomalu uzdravovat. 

V průběhu individuální terapie Lindy se ozývala témata, která Lindu zřejmě dovedly k experimentování s drogami. Během terapie se Linda vyrovnávala se svým odmítnutím 
středoškolským kolektivem, pocity odlišnosti a méněcennosti, ale i vztahem ke svému otci, kterého nikdy nepoznala a který rovněž sehrál svou roli. 

Po dvou letech byla spolupráce s Lindou a její matkou ukončena. Linda sebe sama hodnotila jako sebevědomější, a to se také promítlo do jejích vztahů. Na ukončovacím roz-
hovoru sdělila, že její vztah s mámou je nyní daleko lepší. Nedávno si Linda našla přítele, se kterým si rozumí a mají stejný koníček – deskové hry. Také se jí podařilo dokončit 
středoškolské studium, které musela na nějakou dobu přerušit. Linda dále využívá individuální terapii na jiném pracovišti a pracuje na sobě, aby dobře zvládla další náročné 
životní období – vstup do dospělosti.  

 



Rodiče, domluvte se

Program se zaměřuje na psychologické a sociální poradenství pro rodiče, kteří se rozvádějí/rozcházejí nebo jsou ve vzájemném konfliktu a nedaří se jim vést konstruk-
tivní rodičovský dialog.

Cílem programu je, aby rodiče měli informace o svých možnostech v dané situaci, chápali potřeby svých dětí při rozchodu rodičů a byli schopni základní domluvy smě-
rem k dětem a nastavování nových pravidel ve vzájemném rodičovském fungování.

Program nabízel odborné psychologické a sociálně právní poradenství v oblasti rozvodu a rozchodu rodičů, rodinnou terapii, zprostředkování potřebných odborných 
služeb a dva semináře s danou problematikou.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 31 51 6

Osob na seminářích 47

ČINNOSTI Počet hodin / počet seminářů

Poradenství a podpůrná terapie pro rodiče 122

Semináře 5

Počet hodin je uveden jako součet hodin přímé práce i práce ve prospěch konkrétního klienta.



Jak to vypadá v praxi

Rodiče N. na nás dostali kontakt na OSPODu, protože měli vážné potíže v komunikaci vedoucí ke konfliktům, kterým byli často vystaveni jejich děti (3 a 6 let). Před dvěma lety 
se rozvedli a dosud se jim nepodařilo překonat pocity křivdy, které vyústily v rozvod a také byly procesem rozvodu znovu prohloubeny. 

Nejprve se nám ozval otec dětí, pan N.  Sdělil nám, v jaké se nachází situaci. Se svou bývalou ženou se snaží dohodnout na změně péče o děti. Od rozsudku před dvěma lety se 
částečně změnily potřeby všech členů rodiny. Doposud se však striktně řídili rozsudkem a nová situace způsobuje napětí mezi rodiči. Kromě toho nyní pan N. stojí o střídavou 
péči, což paní N. odmítá. Zanedlouho projevila zájem o spolupráci také paní N.  

Nejprve proběhla tři setkání s každým z rodičů individuálně. Během těchto setkání byli oba rodiče podpořeni, aby se domlouvali emailem a děti tak nebyly přítomny u jejich 
konfliktů. Oba souhlasili s doporučením terapeutky, aby si nepředávali informace prostřednictvím dětí. To byl důležitý krok, kterým se podařilo omezit dopad rodičovského 
konfliktu na děti.

Paní N. s námi sdílela obavy a úzkosti, které pociťovala, když byly děti u otce. Měla pocit, že není dostatečně opatrný a pozorný k potřebám dětí. Během individuálních setkání 
byla paní N. z naší strany podpořena, aby čas, který tráví děti s otcem, využila pro sebe. Postupem času se paní N. dařilo lépe zvládnout své obavy.  Otec byl podpořen, aby 
místo dodržování rozsudku „na minutu“ vyšel vstříc potřebám dětí, když to situace vyžaduje.

Oba rodiče souhlasili s pokračováním spolupráce formou facilitovaných setkání. Během těchto setkání jsme se zaměřovali na jejich vzájemnou komunikaci. Pan N. i během 
e-mailové komunikace vyčítal své bývalé ženě její chyby.  Pro paní N. to byla velká zátěž a také pak reagovala nepřiměřeně. Otec měl velký pocit nespravedlnosti a věřil, že jeho 
výčitky vůči ženě jsou oprávněné. Postupem času se podařilo, že pan N. začal mluvit více o původu své frustrace. Měl pocit, že bývalá žena o dětech rozhoduje bez něj. Paní N. 
mluvila o tom, že si nikdy neuvědomila, že se bývalý manžel chce více podílet na rozhodování o dětech a souhlasila s tím. Rodičům se posléze podařilo dohodnout, o kterých 
věcech je potřeba rozhodovat společně a o kterých nikoli. 

Na konci spolupráce oba rodiče uvedli, že konflikty mezi nimi nejsou tak časté. Otec doufal, že se během našich setkání podaří dohodnout na budoucí podobě péče o děti. Toto 
se během setkání domluvit nepodařilo, a bude to určeno soudně. Rodiče však díky práci na své komunikaci zažili, že alespoň dílčí zlepšení je možné a ku prospěchu jejich dětí.  





Doprovázení pěstounských rodin

Cestou necestou je osobou pověřenou Magistrátem hlavního města Prahy k doprovázení pěstounských rodin dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-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.

Nadále platí, že po pěti letech působení v oblasti doprovázení pěstounských rodin:

• patříme mezi jednu ze čtyř nejvýznamnějších doprovázejících organizací v Praze
• zpětná vazba OSPODů a rodin na námi poskytované služby je výrazně pozitivní
• 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
• zájem pěstounů i OSPODů a organizací o naše služby přetrvává

Jak Doprovázení funguje

Spolupráce s pěstounskými rodinami probíhá tak, že každá rodina má z týmu Doprovázení pěstounských rodin přiděleného svého sociálního pracovníka, tzv. klíčového 
pracovníka. Ten je s rodinou v osobním 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 telefonická či e-mailová komunikace. 

Klíčový pracovník při setkáních mluví se členy rodiny, mapuje, čím aktuálně žijí, jak se dětem a rodině daří a co aktuálně potřebují. Podle toho nabízí svoji podporu či jinou 
formu pomoci či aktivit, např. podporu dětem ve vzdělávání, účast dětí na našich akcích, psychoterapii 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 rozšiřovat své kompetence v oblasti péče 
o dítě měla současně co největší praktický přínos. 

Doprovázení pěstounských rodin v roce 2019 v číslech:

• k 1. 1. 2019 – 76 pěstounských rodin / k 31. 12. 2019 – 72 pěstounských rodin 

• poměr příbuzenské a nepříbuzenské pěstounské péče: 
82 % příbuzenská pěstounská péče: 18 % nepříbuzenská (zprostředkovaná) pěstounská péče 



Co je v Doprovázení pěstounských rodin nového v roce 2019

V první polovině roku 2019 pobočka Doprovázení pěstounských rodin pracovala na přípravě projektu, který by doplňoval a rozšiřoval činnost pobočky pro klienty. Při pří-
pravě projektu jsme vycházeli z dlouhodobých zkušeností z naší služby Doprovázení pěstounských rodin a z výstupů z odborných materiálů, především „Analýzy situace 
příbuzenské péče“ a „Zprávy o příčinách umisťování dětí mimo vlastní rodinu z perspektivy orgánů sociálně-právní ochrany dětí“. Naše žádost o podporu z Operačního 
programu Zaměstnanost byla úspěšná a pobočce DPR byla poskytnutá dotace z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu „Vytvoření systému komplexní 
podpory pro děti vyrůstající v náhradní rodině“.  Projekt se bude realizovat po dobu 26 měsíců, se začátkem v lednu 2020.  Záměrem projektu je vytvořit, v rámci naší 
organizace, inovativní systém komplexní podpory pro pěstounské (poručnické) rodiny a biologické rodiče, jejichž dítě bylo svěřeno do náhradní rodinné péče. Projekt si 
klade za cíl pokrýt takzvaná slepá místa a poskytovat včasnou, smysluplnou a efektivní podporu výše uvedeným skupinám a tím, v maximální možné míře, předcházet 
negativním dopadům, které se v kontextu náhradní rodinné péče často objevují, popřípadě snižovat jejich důsledky. 

Pobočka Doprovázení pěstounských rodin v roce 2019 s finanční podporou Nadace J&T pokračovala v intenzívní terapeutické práci s dětmi v pěstounské péči a také 
s pěstouny. Projekt „Terapeutická podpora pro děti v pěstounské péči a pro pěstounské rodiny“ financovaný Nadací J&T se realizoval v období od 1. 1. 2019 do 
31. 10. 2019. V tomto období byla poskytnuta terapeutická podpora 56 klientům ze 46 rodin, z toho bylo 46 dětí a 10 dospělých. I díky podpoře Nadace J&T se nám daří 
zlepšovat kvalitu života dětí, jež za sebou mají krátkodobá nebo dlouhodobá (vývojová) traumata a často také dlouhodobě komplikovaný vztah s biologickou rodinou.

V roce 2019 proběhly v organizaci personální změny. Dlouhodobá vedoucí doprovázení pěstounských rodin ukončila  svoji činnost v pozici vedoucí. S organizací Cestou 
necestou nadále spolupracuje externí formou jako terapeutka pro pěstounské rodiny. Na pozici vedoucí doprovázení nastoupila v druhé polovině roku Júlia Dlasková. 
Nastala změna i na pozici klíčových pracovníků, v červnu nastoupil sociální pracovník Jaroslav Obertan a v říjnu sociální pracovnice Soňa Houfková. 

Tým doprovázení kromě pravidelných skupinových supervizí absolvoval v roce 2019 metodická setkání zaměřená na asistovaný kontakt dětí v náhradní rodinné péči 
s biologickými rodiči. Metodická podpora byla DPR poskytnuta v rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, který realizuje společnost Amal-
thea s podporou Nadace Sirius.   

V  roce 2019 jsme kromě individuální a  rodinné terapie, kterou poskytujeme pro pěstounské rodiny, dvakrát otevřeli i  terapeutickou skupinu pro náctileté ve věku  
12–18 let. Terapeutická skupina byla uzavřená, probíhala vždy jako cyklus 12 setkání, účastnilo se jí 5–7 účastníků. Skupina vytvářela prostor pro náctileté děti v pěstoun-
ské péči pro sdílení svých pocitů, starostí i témat, kterými žijí a se kterými si často nevědí samy rady.   

Na jaře a na podzim jsme pořádali další dva víkendové pobyty pro děti z pěstounských rodin a v létě jeden týdenní tábor. Společný čas jsme s dětmi trávili na Kokořínsku 
a na Šumavě. Pobytů se účastní jako vedoucí všichni klíčoví pracovníci týmu a vedoucí doprovázení, které doplňuje zkušený a osvědčený tým externích spolupracovníků. 
Zájem o pobyty mezi dětmi a rodinami stále roste; kromě dobře tráveného času dospělých a dětí společně je také velmi přínosný pro rozvíjení vztahů mezi dětmi, které 
mají přesah i do jejich běžného života po návratu z pobytů.



Činnosti, které realizujeme v rámci podpory pěstounských rodin: 

• pomoc a podpora pro děti a rodiny, sociální práce s rodinami

• poskytování psychologické a psychoterapeutické podpory pěstounům, dětem i rodinám 

• pomoc při řešení složitých životních situací v rodinách pěstounů

• pomáháme pěstounům vyhledávat příležitost odpočinout si od péče o děti

• pořádáme pobytové akce pro děti, kdy dětem umožňujeme vytvářet a rozvíjet sociální vztahy ve vrstevnické skupině dětí s podobným životním 
příběhem 

• vzdělávání pěstounů v rámci zvyšování jejich výchovných kompetencí

• poradenství pro pěstouny v oblasti péče a výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí

• podpora ve vzdělávání a školní přípravě pro děti a pěstouny přímo v rodinách

• asistence při kontaktu dítěte s biologickou rodinou dítěte

• zprostředkování konzultací v různých poradnách, např. dluhová aj., případně i doprovod na tyto konzultace

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.



Vzdělávání pěstounů

Doprovázení pěstounských rodin každoročně připravuje pro své klienty nabídku vzdělávání. Organizace se tímto snaží pěstounům pomoci při plnění zákonem stanovené 
povinnosti absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok. Nabídka vzdělávání zahrnuje středeční tříhodinovou variantu seminářů pro klienty, kteří upřednostňují vzdělávání ve 
všední dny a sobotní čtyřhodinové semináře pro klienty, kteří ve všední dny vzdělávání absolvovat nemají možnost. Témata seminářů jsou cíleně zaměřována na aktu-
ální potřeby pěstounů,  identifikované klíčovými pracovníky v rámci podpory rodin. Každý z klientů má možnost za podpory svého klíčového pracovníka sestavit si svůj 
individuální vzdělávací plán na základě svého vlastního výběru témat seminářů, které spatřuje jako přínosná pro výchovu a péči o svěření dítě. Klient též může svobodně 
kombinovat vzdělávání u organizace s jinými vzdělávacími aktivitami mimo organizaci. Na vedení seminářů spolupracuje organizace s externími odborníky na náhradní 
rodinnou péči.  Vzdělávání probíhá v příjemných prostorách komunitního centra na Praze 5, které si organizace za tímto účelem pronajímá. V průběhu vzdělávacích 
seminářů poskytuje organizace svým klientům možnost hlídání dětí. Vzdělávací semináře jsou v případě volné kapacity nabízeny i klientům,  kteří mají dohodu o výkonu 
pěstounské péče uzavřenou s jinými organizacemi nebo OSPODy. Ze zpětných vazeb klientů na vzdělávání nabízené organizací vyplývá, že vzdělávání s Cestou necestou 
je mezi pěstouny hodnoceno jako kvalitní, prakticky využitelné, příjemně komorní a smysluplné. 



Doprovázení pěstounských rodin – z práce našich klíčových pracovníků

KLÁRA A TOMÁŠ

V  srpnu 2019 se paní S. obrátila na Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou 
(dále KCR) na základě doporučení Dětského domova (dále DD), kde byly umístěny  
její vnoučata Klára (14) a Tomáš (6). Dostali se tam poté, co se se svými rodiči vrátili 
z Anglie. V Anglii žila rodina na ulici, rodiče brali drogy, jich život byl hodně divoký. Klá-
ra fungovala za svou mámu pro mladšího brášku Tomáše. Matka dětí byla odsouzena 
na výkon trestu odnětí svobody, otec žije na ulici, s dětmi není v kontaktu. 

DD byl velmi profesionální, podporoval kontakt mezi dětmi a rodinou a doporučil paní 
S. KCR, aby dořešila, co bylo třeba, aby děti mohly být dlouhodobě u ní. Pracovnice 
KCR se sešla s paní S. v září 2019 a mapovala její situaci. Děti měla u sebe na dlouho-
dobé propustce. Pracovnice KCR kontaktovala OSPOD, s kterým konzultovali situaci, 
možné řešení pro rodinu. OSPOD doporučoval, aby byly děti svěřené do pěstounské 
péče, zároveň aby paní S. pracovala 

na sobě, na péči a výchově dětí, jakým způsobem pracovat a bavit se s dětmi o těž-
kých tématech a podobně. 

Jako klíčové se ukázalo bydlení. Majitel bytu paní S. upozornil, že jí neprodlouží smlou-
vu, když bude mít u sebe děti.  Paní S. bylo poskytnuté poradenství o možnosti po-
žádání si o magistrátní byt, pracovnice KCR ji podala informace, podpořila v podání 
žádosti. Klientce nakonec schválili krizový byt s příslibem dlouhodobého bydlení.  

Kláře byla poskytnutá odborná terapeutická pomoc, kterou dohodl DD v  Letním 
Domě, kam začala docházet. 

Na vyhodnocení potřeb jejího brášky KCR CN nemělo aktuálně kapacitu, tak se s dět-
mi nepracovalo. 

V dalším kroku si paní S. podala žádost o svěření dětí do pěstounské péče. 

Následně pracovnice KCR kontaktovala vědění služby v Doprovázení pěstounských 

rodin (dále DPR), zda by mohla paní S., když bude mít děti svěřené do PP využívat 
služby DPR. Společně se pracovnice KCR a vedoucí DPR dohodli na společném setká-
ní s klientkou, s cílem nastavení spolupráce a následných kroků a využití služby. Na 
prvním setkání se klientka seznámila s klíčovou pracovnicí, která bude s rodinou spo-
lupracovat, zároveň klientka byla vedená v projektu KCR do doby, kdy se stabilizuje 
bydlení. 

Tak se mohla postupně předat práce s klientkou z KCR do služby doprovázení pěs-
tounských rodin. 

Klientka následně na základě rozhodnutí soudu, kdy ji byli právoplatně svěřené obě 
děti do pěstounské péče, uzavřela s DPR  dohodu o výkonu pěstounské péče. Předání 
a spolupráce s Krizovým centrem probíhala velmi dobře. 

Od začátku spolupráce v rámci doprovázení bylo potřebné začít terapeuticky praco-
vat s dětmi na zpracování životní historie a zvládaní životní situace dětí, které si pro-
cházeli změnami, nejistotami a ztrátami. Pěstounka společně s dětmi se účastnila se-
tkání s psychoterapeutkou CN, kde si společně nastavili zakázku a postup spolupráce. 

Rodina se mezitím přestěhovala. Změna bydliště znamenala více změn pro děti. Klára 
nechtěla měnit svou školu, z důvodu udržení dobrých vztahů se spolužáky a učiteli. 
Tomášovi bylo potřebné najít mateřskou školku, kde by ho vzali. Školku se podařilo 
najít, následně pěstounka s podporou klíčové pracovnice podala přihlášku a všechny 
potřebné dokumenty na přijetí Tomáše do první třídy ZŠ. 

Rodina začala velmi dobře spolupracovat ve službě doprovázení, navázal se vztah 
s klíčovou pracovnicí, začalo se terapeuticky pracovat s dětmi, rodina se adaptovala 
ve svém novém domově, a krizové centrum pro rodinu tak mohlo předat úplně rodinu 
do kompetence doprovázení pěstounských rodin. 



VERONIKA

Veronika byla odebrána biologické matce na základě zanedbání výchovy a péče o 
dítě. Matka v tom čase, kdy ji byla V. odebrána, nedokázala vytvořit dítěti bezpečné 
prostředí, měla dluhy a byla v procesu léčby závislosti od drog, kterou absolvovala 
ambulantní formou. 

Spolupráce pěstounské rodiny jedenáctileté Veroniky s naší organizací se datuje od 
konce roku 2018. Pěstounka, se na výchově Veroniky podíly společně se svým partne-
rem. Mezi biologickou matkou a pěstounkou byly před umístněním Verunky do pěs-
tounské péče narušené vztahy. Komunikace vázla na starých nevyřešených a bola-
vých konfliktech. Před začátkem spolupráce s CN se maminka s dcerou potkávali za 
účasti partnera pěstounky, po podepsání dohody s doprovázející organizací se obě 
strany dohodly na využití služby asistovaného kontaktu s blízkou osobou. 

Asistovaný kontakt (AK) Veroniky s maminkou začal probíhat v dubnu 2019.  Koordi-
nátor asistovaného kontaktu společně s klíčovou pracovnicí rodiny absolvoval úvodní 
setkání a dohodnutí pravidel jak s biologickou matkou, tak s pěstounkou. Ze začátku 
se zdálo vše v naprostém pořádku, maminka byla motivovaná se s dcerou setkávat. 

Od dubna do srpna byl AK nepravidelný, máma měla problém s dodržováním časo-
vého harmonogramu, omlouvala se těsně před domluveným termínem a na setkání 
chodila pozdě, nebo nedorazila vůbec. Nezletilé V. to nedělalo dobře, z chování matky 
byla nešťastná a rozhozená. Toto chování prohlubovalo nedůvěru u pěstounky a její-
ho partnera vůči matce. Máma své selhávání odůvodňovala rodinným problémem s 
partnerem. 

V půlce srpna se situace změnila, s mámou se podařilo domluvit setkání, kterého cílem 
bylo přehodnocení pravidel asistovaného kontaktu. Na setkání byla dohodnutá pravi-
dla a nastavený nový způsob kontaktu, který podle domluvy měl probíhat jedenkrát 
měsíčně. Také se nastavil telefonický kontakt, nejdřív to probíhalo tak, že byl telefo-
nický kontakt zprostředkovaný přes pracovníka, který vedl AK. Po čase se dokázali 
domluvit na telefonickém kontaktu pěstounka s matkou bez asistence pracovníka.  

Setkání, která se uskutečnila mezi Veronikou, a její mamkou provázela dobrá atmo-
sféra. Veronika se pokaždé na mámu moc těší. Máma na setkání vždy donesla dceři 
dárky a hotovost, kterou si V. šetří. Atmosféra byla uvolněná, bylo hezky vidět, že 

mezi maminkou a V. je vybudovaný hezký, otevřený a láskyplný  vztah   Na setkáních 
Veronika s mámou hráli deskové hry, malovali, V. hovořila o škole a sportu, v kterém 
je dobrá. Loučení na asistovaných kontaktech bylo velmi emotivní.

Na konci září se rozhodla biologická matka odcestovat pracovat do zahraničí. Před 
odjezdem matky se nastavily telefonické kontakty Verunky s mámou v rozsahu dva-
krát do týdne. Průběh telefonických hovorů probíhal dobře. Verunka se vyjadřovala o 
kontaktu pozitivně, říkala, že si ráda s mamkou telefonuje, povídá si s ní. Matka byla 
v pravidelném kontaktu také s koordinátorem asistovaného kontaktu v DPR. Po ná-
vratu ze zahraničí proběhl asistovaný kontakt v prostorách doprovázející organizace. 
Verunka a její máma se na sebe moc těšili a užili si společně strávený čas. Máma 
přinesla V. spoustu dárků, které ji moc potěšili. Biologická máma respektuje pravidla 
nastaveného asistovaného kontaktu a kontakty probíhají nadále moc hezky. 

Veronika v rámci služby doprovázení absolvovala v r. 2019 pravidelně psychoterapeu-
tická setkání formou individuální terapie v intervalu jedenkrát měsíčně. 



Události po rozvahovém dni 

(podle § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil 
mnoho zemí. Ředitelka a nejvyšší management Cestou necestou, z. ú. pečlivě monitorují situaci a hledají způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost 
organizace.

Naše vedení organizace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že naše organizace bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 



Pracovní tým v roce 2019

Ředitelka organizace: Mgr. Irena Ondrušová     

Finanční manažer: Ing. Josef Wenzl

KRIZOVÉ CENTRUM PRO RODINU       DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Vedoucí služby: Mgr. Petra Priknerová      Vedoucí: Mgr. Lenka Fořtová  
          Ing. Bc. Júlia Dlasková (od října 2019)

Sociální pracovníci:         Sociální pracovníci: 

Bc. Radka Pavlovská        Mgr. Ludmila Bosáková (do května 2019)  
Bc. Lukáš Petrželka        Mgr. Klára Tomková 
          Mgr. Hana Křížová (do září 2019) 
Psychoterapeuti a psychologové:      Mgr. Dana Nalevanková 
          Mgr. Jaroslav Obertan (od června 2019)
Mgr. Markéta Řeřichová (do srpna 2019)      Bc. Soňa Houfková (od října 2019)
Bc. Karel Červinka
Mgr. Zuzana Chomová        Administrativní pracovníci: 
Mgr. Kateřina Papoušková (do června 2019)        
Mgr. Michaela Zeblová (od září 2019)      Bc. Lucie Smolíková – koordinátorka 
          Mgr. Lucie Závitkovská – administrativní pracovnice 
   
          Psychoterapeuti a psychologové: 
      
          Mgr. Barbora Čeledová 
          Mgr. Lenka Fořtová (externistka) 
          Mgr. Miluše Suntychová (externistka) 
          Mgr. Igor Grimmich (externista)



Naši dárci, sponzoři a podporovatelé

Děkujeme za finanční podporu subjektů: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
MČ Praha 2
MČ Praha 7
Nadace AGROFERT
Nadační fond ALBERT
Nadace Člověk člověku
Nadace J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Google Giving Foundation

Děkujeme všem dárcům:

Tomáš Pektor
Kateřina Papoušková

Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete, stojíte při nás a zachováváte nám „celoroční i každoroční“ přízeň. 

Věřte, že bez Vás by nebylo možné naše služby realizovat.



Zpráva o hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2019 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM ČINNOST

spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávky 372 0 372

opravy a udržování 37 0 37

nálady na cestovné 28 0 28

ostatní služby 1259 0 1259

mzdové náklady 3857 0 3857

zákonné sociální pojištění 1146 0 1146

daně a poplatky 1 0 1

jiné ostatní náklady 26 0 26

Náklady celkem 6726 0 6729

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM ČINNOST

provozní dotace 5335 0 5335

přijaté příspěvky 1085 0 1085

tržby za vlastní výkony a za zboží 500 0 500

zúčtování fondů 39 0 39

Výnosy celkem 6959 0 6959

Výsledek hospodaření před zdaněním 233 0 233

Výsledek hospodaření po zdanění 233 0 233



ROZVAHA 2019 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

AKTIVA ZAČÁTEK OBDOBÍ KONEC OBDOBÍ

poskytnuté provozní zálohy 143 118

odběratelé 0 2

nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem 20 4

jiné pohledávky 74 74

peněžní prostředky v pokladně 15 20

peněžní prostředky na účtech 1719 2948

náklady příštích období 6 9

Aktiva celkem 1977 3175

PASIVA ZAČÁTEK OBDOBÍ KONEC OBDOBÍ

vlastní jmění 1 1

fondy 196 216

účet výsledku hospodaření 0 233

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 129 0

nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let 833 962

dohadné účty pasivní 67 88

dodavatelé 3 1

ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 0

výdaje příštích období 3 4

výnosy příštích období 744 1670

Pasiva celkem 1977 3175



PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DLE ČINNOSTÍ

NÁZEV NÁKLADY VÝNOSY HOSP. VÝSLEDEK

Krizové centrum pro rodinu              2 419 222,09                2 394 902,09    -            24 320,00    

Doprovázení pěstounských rodin              4 263 275,00                4 564 195,00               300 920,00    

Správa ústavu                   43 610,00                                   -      -            43 610,00    

Celkem              6 726 107,09               6 959 097,09               232 990,00    

PŘEHLED PŘIJATÝCH STÁTNÍCH DOTACÍ

MPSV 1 139 450,00

Úřad práce ČR 3 892 000,00

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A GRANTŮ Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU

MČ Praha 2 50 000,00 

MČ Praha 7 27 000,00 

MHMP 227 000,00 

PŘIJATÉ DARY V ROCE 2019

Nadace Člověk člověku 120 000,00

Nadace J&T 466 800,00

Nadace Terezy Maxové dětem 300 000,00

Nadace Agrofert 70 000,00

Nadační fond Albert 55 000,00

Potravinová banka 72 740,00







Základní data a kontakty

Cestou necestou, z.ú.

IČ: 22895299
Náplavní 2013/1, 120 00 Praha 2
info@cestounecestou.org
www.cestounecestou.org
č.ú. 2300222624/2010

Krizové centrum pro rodinu

Trojická 386/1, 128 00 Praha 2
info@cestounecestou.org
605 203 876

Doprovázení pěstounských rodin 

Zborovská 512/40, 150 00 Praha 5
pestouni@cestounecestou.org
739 482 877

Vedení organizace

Správní rada

Robert Neradil – předseda
Simona Chytrová
Miroslav Lédl
Jana Passerová
PhDr. Jiří Tošner

Revizor

Bc. Olga Medlínová

Zakladatelka

Mgr. Markéta Řeřichová 

Ředitelka

Mgr. Irena Ondrušová



Naši dárci, sponzoři a podporovatelé




