VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Úvodní slovo

Vážení a milí,
rok 2020 byl rokem vývoje a změn. Celkově si troufám říci, že byl opravdu velkou výzvou pro celou naši organizaci. Tento rok nám přinesl mnoho podnětů
a nových zkušeností. Podařilo se nám rozběhnout dva nové projekty, zrekonstruovat a upravit prostory obou poboček tak, abychom vytvořili výrazně
komfortnější podmínky jak pro pracovníky, tak pro klienty. Rozšířili jsme pracovní týmy o nové pracovníky a stabilizovali „manažerské srdce“ organizace.
Tímto srdcem mám na mysli vedoucí obou poboček a finančního manažera, kteří mi svojí nekonečnou energií pomáhají nést vizi a směr, kterému společně
věříme. Za tuto nikdy nekončící práci a odhodlání jim ze srdce děkuji ☻.
Zároveň nás v tomto roce potkala řada zatěžkávacích zkoušek v podobě vykradení jedné pobočky, ohrožení finančních zdrojů jedné služby, celospolečensky
náročného období pandemie a jeho dopadů na naši cílovou skupinu a na nás jako na organizaci. Prošli jsme těžkým obdobím spolu s našimi klienty,
kteří - stejně jako my - ztráceli půdu pod nohama vlivem okolností a neustálých změn souvisejících s pandemií. S výzvami a zatěžkávacími zkouškami jsme
se dokázali důstojně vypořádat a úspěšně vše zvládnout. Věřím, že nás tyto nové zkušenosti posílily a dodaly nám odhodlání ke zdolávání překážek, které
na nás dále čekají.
Na tomto místě bych ráda po opravdu náročném roce poděkovala všem pracovníkům, kterých si velmi cením, protože bez nich bychom nebyli tím, kým
jsme. Velmi si vážím jejich nasazení a angažovanosti pro práci s klienty, která je mnohdy velmi náročná a vyčerpávající a efekt se měří po maličkých krůčcích.
Zároveň bych ráda poděkovala všem dárcům, kteří nás stále a dlouhodobě podporují. Důvěřují nám a věří smysluplnosti naší práce. Bez nich bychom
nemohli naše vize a plány zhmotňovat. Doufám, že naší činností jejich důvěru prohlubujeme a upevňujeme.

S úctou a velkým poděkováním,
Irena Ondrušová,
ředitelka organizace

O nás

Cestou necestou, z.ú. se již 10. 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.

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 sociálně-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.
 oskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud s touto osobou
P
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.
rincip důstojnosti a individuality – pracovníci přistupují ke klientům
P
s respektem a úctou. Uplatňují rovnocenný přístup ke všem, zohledňují
různorodost klientů a jejich aktuálních potřeb.
 rincip důvěrného vztahu – vytvoření důvěrného vztahu vnímáme jako
P
nedílnou součást naší práce. Pracovníci budují a upevňují vztah důvěry se svými
klienty.
rincip ochrany soukromí – pracovníci se chovají diskrétně, respektují
P
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 2020, desátý rok existence a rozvoje našeho Krizového centra pro rodinu, s sebou přinesl celou řadu nových situací a výzev. Bylo jich za celý rok mnoho
a těžko se vybírá, co by mělo být zmíněno jako první. Začněme tedy od nového projektu. Od ledna jsme naši sociálně aktivizační službu rozšířili o projekt
zabydlování. Ve spolupráci s MHMP a městskými částmi jsme vstoupili v rámci doplňkové sítě do tohoto dynamického a smysluplného procesu, který
umožnil, aby potřebné rodiny, jež nedosáhnou na komerční nájem, mohly žít ve vyhovujících bytech a nikoli na ubytovnách, kde se jen těžko buduje pocit
pro děti tak potřebné stability a zázemí. Jsme rádi, že jsme do této spolupráce vstoupili a nadále pomáháme klientům řešit překážky, které je na jejich nové
cestě potkávají.
Kromě epidemie Covid-19 a návazných opatření, s nimiž jsme museli sladit náš provoz, před námi stály personální výzvy, kdy se částečně proměnil tým
pracovníků krizového centra. Ani v nově utvořeném týmu jsme nelenili a o letních prázdninách jsme se pustili do rekonstrukce našich prostor, abychom
je zvelebili a na podzim je mohli klientům představit v ještě komfortnější podobě. Rekonstrukce byla možná díky podpoře našich donorů, za což jim
děkujeme i na tomto čestném místě.
Rovněž naše technické dovednosti byly podrobeny nejedné zkoušce. V průběhu roku jsme se urychleně učili využívat různé formy online komunikace
a následně ji uplatňovali také při práci s klienty, kteří v uplynulém roce čelili ještě větším výzvám než jindy.
Klientům jsme poskytovali podporu nejen skrze terapeutickou a poradenskou pomoc, ale rovněž jsme dle našich možností a potřeb klientů nabízeli také
materiální pomoc - zintenzivnili jsme výdej potravinové pomoci, zprostředkovali jsme klientům potřebné vybavení pro připojení jejich dětí na distanční
výuku, podporovali je při podávání žádostí do nadačních fondů apod.
Abychom nezůstali u materiálních hodnot, ke konci roku jsme se po krásných pěti letech rozloučili s naším supervizorem Janem Šípem, jež nás dlouhodobě
jistil v náročných momentech, které naši práci zákonitě provází, a navázali novou spolupráci se supervizorem Danielem Kautským.

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, které 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.
V roce 2020 byla služba rozšířena o projekt zabydlování, jenž je financován v rámci doplňkové sítě a zaměřuje se na podporu klientů zabydlujících se
v sociálních bytech MHMP a některých městských částí.
Součástí služby je i poskytování potravinové a materiální pomoci ve spolupráci s Potravinovou bankou.

KLIENTI

Rodina

Dospělí

Děti

Počet podpořených klientů
(dlouhodobá podpora)

21

31

46

Počet podpořených klientů
(krátkodobá podpora)

109

Jak to vypadá v praxi

Paní J. se na naši službu obrátila v situaci, kdy jí končila možná doba pobytu v azylovém domě a hledala další podporu ve své složité situaci. V minulosti žila
s partnerem, který ji nakonec, i se dvěma malými dětmi vyhodil z bytu. Paní J. byla na rodičovské dovolené a vzhledem k předchozí zkušenosti s domácím
násilím, kdy byla partnerem izolována od svého okolí, neměla žádné přátelé jako oporu. Na svou rodinu se bohužel obrátit nemohla kvůli dlouhodobě
narušeným vztahům. Cítila se na vše sama a byla ráda za podporu sociálního pracovníka, který ji náročným obdobím doprovázel.
V minulosti již prošla několika azylovými domy a přála si najít standartní bydlení. Po navázání kontaktu a zmapování situace jsme vytvořili plán společné
práce. Stěžejními úkoly bylo nalézt způsob, jak pečovat o děti a zároveň získat dostatek peněz na zaplacení vhodného bydlení a samozřejmě vhodné
bydlení pro rodinu nalézt. Paní J. jsme informovali o možnosti požádat o magistrátní byt a při podání žádosti ji podpořili.
Paní J. jsme pomohli sehnat rovněž školku, kam obě děti začaly chodit. Díky tomu mohla paní J. začít hledat práci na částečný úvazek, a tím přilepšit
rodinnému rozpočtu, do té doby zcela závislému na sociálních dávkách. Najít vhodnou práci se po čase podařilo. V této situaci jsme paní J. pomohli
vypracovat rodinný rozpočet, díky kterému měla přehled o svých financích, a každý měsíc se jí podařilo ušetřit několik stokorun. S paní J. jsme požádali
o pomoc nadaci, která jí přispěla na vybavení bytu, protože jí byl nabídnut magistrátní byt, který ráda přijala. V současné době tedy paní J. má stálé bydlení
i práci a nehrozí časté stěhování jako v minulosti. Tím i její děti získaly stabilní prostředí pro svůj vývoj, pravidelnou školní docházku a budování vztahů
s vrstevníky. Zároveň má paní J. i nějaký čas sama pro sebe a může budovat vtahy se svým okolím a sousedy. Sama mluví o tom, že se jí vrací radost ze
života a věří, že bude ještě lépe.

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 je zmapovat 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 pro rodiče, krátkodobou podpůrnou terapii pro rodiče a rodinnou terapii.

KLIENTI

Rodina

Dospělí

Děti

Celkový počet

41

73

52

Jak to vypadá v praxi

Kontaktoval nás otec desetiletého Františka na doporučení OSPOD v době, kdy mu byl František čerstvě svěřen do výhradní péče. Doposud byl v péči matky,
která chlapce manipulovala proti otci. František říkal, že se táty bojí a chtěl by být s maminkou. Ta bydlí až v Brně. Styky matky se synem probíhaly asistovaně.
Pan P. nevěděl, jak k synovi přistupovat. Jejich vztah byl silně ovlivněn dlouhou odlukou spojenou s manipulací Františka. František byl nejistý a uzavřený.
Stále žil realitou, kdy byl s mámou v Brně. Po mapování sociální pracovnice s terapeutem zvažovali společnou terapii pro pana P. s Františkem. Nakonec se
ale po domluvě s klienty rozhodli začít individuální terapií Františka a poradenstvím pro pana P.. Nebylo žádoucí Frantu do ničeho tlačit.
Pro terapeuta bylo velmi složité získat Františkovu důvěru. V minulosti musel u psycholožek opakovat věty naučené mámou. První týdny i měsíce tyto věty
opakoval i u psychoterapeuta. Až po čase uvěřil, že terapeut není ten, kdo chce zjistit, v čí péči by měl Franta být, ale je tam jen pro něj. Zdálo se, že setkání
s terapeutem jsou pro něj bezpečným prostorem, kam dokázal přinést svoje starosti a obavy.
Pan P. při konzultacích většinou přinášel konkrétní situace a témata, se kterými si nevěděl rady. Učil se, jak komunikovat se synem a brát v potaz to, že si
prošel velmi náročnými situacemi a současná situace je pro něj také nesnadná. Pracoval na tom, jak pro Frantu vytvořit bezpečné prostředí.
Po roce práce s oběma klienty se terapeut rozhodl znovu nabídnout Frantovi a panu P. setkávat se na terapii také společně. Frantovi se do společné práce
nejdřív moc nechtělo. Po čase souhlasil. Pomohlo připravovat se s terapeutem na společné setkání. Pečlivě domlouvat, co je důvěrné a co naopak může
terapeut pomoci Frantovi před tátou vyslovit. Franta především žádal od táty transparentnost. Často se v situaci nevyznal, měl pocit, že je s ním zacházeno
nepředvídatelným způsobem, kterému nerozumí a nemá na něj vliv. Někdy nedokázal vyjádřit zmatek, který zažívá.
Na společných setkáních dostal prostor zeptat se táty na některé věci, kterým nerozuměl. O něco lépe pochopil, že některé věci ovlivnit nemůže a některé
ano. Pochopil, že má smysl vyjadřovat svoje pocity a potřeby.
Pro Frantu je nadále odluka od mámy a soužití s tátou stále ještě náročné. Po práci s terapeutem se mu podařilo najít a rozvíjet pevné body, kde se cítí
v bezpečí. Pro Frantu to byl především kontakt se svým psem. Také se mu podařilo najít ve škole dobrého kamaráda, kterému důvěřuje.

Rodiče, domluvte se

Program poskytuje odborné poradenství pro rodiče, kteří se rozvádějí/rozcházejí nebo jsou ve vzájemném konfliktu a nedaří se jim vést konstruktivní
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 směrem k dětem a nastavování nových pravidel ve vzájemném rodičovském fungování.
Program nabízel odborné individuální poradenství v oblasti rozvodu a rozchodu rodičů, společná facilitovaná setkání rodičů, zprostředkování návazných
odborných služeb a semináře s danou problematikou. V roce 2020 byly realizovány 3 semináře. Z důvodu protiepidemických opatření proběhly online formou.

KLIENTI

Rodina

Dospělí

Děti

Celkový počet

21

37

31

Jak to vypadá v praxi

Obrátil se na nás pan N., protože jemu a matce jeho dítěte byla na OSPOD doporučena spolupráce s naší organizací. Byl pozván na úvodní rozhovor, kde
uvedl, že jsou s matkou 6ti letého Olivera rozvedení a mají syna ve střídavé péči. Důvodem, proč OSPOD doporučil spolupráci s námi, je zhoršení Oliverova
chování - má časté konflikty s kamarády, je vzdorovitý, rodiče často slyší stížnosti od paní učitelky ve školce. Tatínek je přesvědčený, že důvodem Oliverovy
nepohody je to, že jej matka proti otci poštvává a to dítě vystavuje velkému tlaku.
Následně byla na podobný rozhovor pozvána i Oliverova maminka. Vidí situaci v podstatě podobně, ale hlavní problém vidí v otcově nedůsledné výchově
a péči o syna.
Vzhledem k obtížím, které oba rodiči líčí, byli zařazeni do programu Rodiče, domluvte se. Ten má za cíl podpořit rodiče, aby byli dobrými rodiči nezávisle na
tom, jak vypadá jejich vzájemný partnerský vztah. V tomto případě měla být cílem podpora vzájemné komunikace rodičů o otázkách týkajících se péče o syna.
Každý z rodičů byl nejprve pozván na jedno přípravné individuální setkání s terapeutkou a následně proběhla čtyři setkání, kde byli přítomni oba rodiče
najednou. Během individuálních sezení měl každý z rodičů prostor vyjádřit, co by od společného setkávání potřeboval a zjistit podrobné informace o jeho
průběhu. Maminka formulovala své obavy z toho, že neví, co se se synem během času stráveným s otcem děje - bojí se, že nedostává takovou péči, jako
u ní. Otec vyjádřil nespokojenost s tím, jak o něm matka s Oliverem mluví (říká, že táta rozbil jejich rodinu, že byl na mámu zlý apod.).
Během společného setkávání byla nejprve naplánována témata (vztahující se k péči o syna), která měli rodiče potřebu probrat: jak se mluví o druhém
rodiči a příčině rozvodu, jak si rodiče předávají informace o synovi, jak probíhá předávání, pravidla pro syna v jednotlivých domácnostech (např. v kolik
hodin chodí spát). Postupně byla jednotlivá témata probírána a společně se tvořily dohody. Hned první byla „při předávání se rodiče před synem pozdraví“
a už tu hodnotili oba rodiče jako velké zlepšení. Následovaly další podobné dohody, které vedly ke kvalitnější komunikaci mezi rodiči.
Po dvou měsících rodiče přišli na hodnotící schůzku. Shodně uvedli, že vidí velký posun v chování Olivera a uvedli, že i paní učitelka ve školce to takto
vidí. Jako důvod zlepšení uvádí lepší komunikaci mezi nimi. Přímo na sezení probíhala sice bouřlivá debata, k ní však oba rodiče shodně uvedli, že se jim
většinou daří oddělovat komunikaci mezi nimi jako rodiči (kde dokážou být konstruktivní) a jako partnery (kde stále vnímají křivdy, nedůvěru apod.). Jako
zkoušku, která prověří jejich schopnost se jako rodiče domlouvat, vidí Oliverův nástup do školy. Plánujeme společně, co vše mohou udělat pro to, aby toto
období proběhlo v klidu a Oliver vnímal rodinu jako bezpečné zázemí, odkud se do nového prostředí školy může směle vydávat.

Doprovázení pěstounských rodin

Cestou necestou je osobou pověřenou Magistrátem hlavního města Prahy
k doprovázení pěstounských rodin 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.

Nadále platí, že po šesti 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 jejich zákonná povinnost
rozšiřovat své kompetence v oblasti péče o dítě měla současně co největší praktický přínos.

Co je v Doprovázení pěstounských
rodin nového v roce 2020

Pobočka Doprovázení pěstounských rodin zahájila 1. 1. 2020 realizaci projektu „Od začátku do konce“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Záměrem projektu je vytvořit, v rámci naší organizace, inovativní systém komplexní podpory pro pěstounské
rodiny a biologické rodiče, jejichž dítě bylo svěřeno do náhradní rodinné péče. Projekt se zaměřuje na situace v oblasti pěstounské péče, kam patří jednak
přechodová fáze před zahájením a po ukončení doprovázení, tak i možnost užší týmové spolupráce s biologickými rodiči dětí svěřených do pěstounské péče.
Díky projektu se pracovní tým Doprovázení rozšířil o dvě pracovní místa. V souvislosti s rozšířením počtu pracovníků jsme se v květnu 2020 přestěhovali
do nových kancelářských prostor a ve stávajících jsme vytvořili klientský prostor pro potkávání se s klienty, také terapeutický prostor pro realizaci terapií
s dětmi a pěstouny.
Pobočka Doprovázení pěstounských rodin i v roce 2020 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. I díky této podpoře
se nám daří zlepšovat kvalitu života dětí, jež za sebou mají krátkodobá nebo dlouhodobá (vývojová) traumata a často také dlouhodobě komplikovaný
vztah se svou biologickou rodinou.
Doprovázení pěstounských rodin v roce 2020 v číslech:
k 1. 1. 2020 - 73 pěstounských rodin / k 31. 12. 2020 - 92 pěstounských rodin
p
 oměr příbuzenské a nepříbuzenské pěstounské péče: 75 % příbuzenská pěstounská péče: 25 % nepříbuzenská (zprostředkovaná)
pěstounská péče

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
 ořádáme pobytové akce pro děti, kdy dětem umožňujeme vytvářet a rozvíjet sociální vztahy ve vrstevnické skupině dětí
p
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 v roce 2020 pro své klienty připravilo nabídku vzdělávacích seminářů obsahující jak čtyřhodinové sobotní semináře, tak
tříhodinové semináře, které probíhají pravidelně jednou měsíčně ve všední den. Organizace se takto snaží vyjít vstříc klientům, kteří chodí do zaměstnání,
ale i klientům, kteří upřednostňují vzdělávání ve všední den. Doprovázení pěstounských rodin nabízí hlídání dětí klientů, kteří nemají možnost zajistit si
v průběhu semináře hlídání jiným způsobem.
Tým doprovázení pěstounských rodin se při přípravě vzdělávání zaměřuje především na potřeby pěstounských rodin, které identifikuje při práci s nimi.
Cílem vzdělávání, které doprovázení pěstounských rodin nabízí, je nejen podpora pěstounů ve výchově a péči o svěřené dítě, ale též sdílení výchovných
radostí a starostí pěstounů, vzájemné rozšiřování úhlů pohledu, inspirace, podpora a vzájemné obohacování se.
Doprovázení pěstounských rodin pořádá od května 2020 vzdělávací semináře ve vlastních multifunkčních prostorách v lokalitě Prahy 5. Vzdělávací
semináře se tak přesunuly z pronajatých prostor KC Prádelny na Praze 5, kde dříve probíhaly. Nové vzdělávací prostory jsou plně technicky vybaveny
a jejich kapacita je 20 účastníků. Pěstounům se též zlepšila dopravní dostupnost vzdělávání.
V roce 2020 bylo pořádání vzdělávacích seminářů pro pěstouny ovlivněno pandemií Covid 19.
Od dubna 2020, kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav, bylo pořádání seminářů přerušeno a nahrazeno převážně individuální formou vzdělávání.
Organizace pro své klienty připravovala nabídky vzdělávacích forem, které bylo možné vzhledem k situaci absolvovat, a pravidelně klientům tyto formy
nabízela a v jejich využití podporovala.
V průběhu roku 2020 se pěstouni rozvíjeli především individuální formou, která spočívala v absolvování doporučených online webinářů, videokurzu,
přednášek nebo pomocí studia literatury, dokumentů či filmů zaměřených na tématiku náhradní rodinné péče a výchovu a péči o svěřené dítě. Klientům
byl též doporučen a organizací zakoupen online videokurz E-bezpečí pro rodiče. Doprovázející organizace v průběhu roku 2020 rozšířila knihovničku pro
náhradní rodiče, ve které si pěstouni mohli zapůjčit knihy dle svých potřeb nebo doporučení klíčových pracovníků.

Doprovázení pěstounských rodin – z práce
našich klíčových pracovníků
MICHAL
Michal je v pěstounské péči své babičky paní P.
od roku 2017. Od počátku bylo zřejmé, že výchova téměř dvanáctiletého chlapce, který žil
několik let v naprosto nevhodných podmínkách
svého otce alkoholika, nebude pro babičku jednoduchá. Nicméně se paní P. rozhodla, že svému
vnukovi poskytne zázemí a péči, aby se mohl
zdravě vyvíjet.
Michal se od počátku potýkal s výchovnými obtížemi, neměl upevněné základní sociální návyky,
zaostával v učení za ostatními. Měl obtíže hlavně
s lhaním, párkrát odcizil babičce peníze. Ve škole
vyrušoval v hodinách, přepisoval si známky, dostával se do různých konfliktů se spolužáky.
Paní P. se od počátku pěstounské péče Michalovi
věnovala. Zajistila mu vhodnou základní školu,
docházela s ním na individuální a rodinné terapie, které jim poskytovala DPR. K výchovným
konzultacím využívala také středisko výchovné
péče. Vždy mu zajistila kvalitní zdravotní péči,
kterou měl z dětství také velmi zanedbanou.
Péče o Michala byla však pro paní P. velmi náročnou. Zvláště z důvodu, že paní P. vždy trvala na
velmi důsledné až autoritativní výchově a vnitřní kapacity Michala zkrátka nemohly babiččiným
nárokům dostát.
V lednu 2021 začala DPR spolupracovat s po-

radenským pracovníkem, který se zaměřuje na
práci s dospívajícími chlapci. Klíčová pracovnice proto Michalovi doporučila tuto službu začít
využívat. Michal tedy začal pravidelně 1x týdně
docházet na poradenská sezení. Po několika sezeních bylo jasné, že spolupráce poradenského
pracovníka a Michala funguje velmi dobře. Michal si postupně začal otevírat velmi těžká traumata z dětství a dostával se tak na hranu možností poradenského procesu. Bylo tedy zřejmé,
že Michal bude potřebovat terapii zaměřenou
na léčbu traumatu.
Paralelně se však vztah Michala s babičkou začal velmi zhoršovat a klíčová pracovnice čím dál
častěji od paní P. slýchávala, že po konci základní školy pěstounskou péči Michala ukončí. Klíčová pracovnice tak dala podnět na OSPOD ke
svolání případové konference, aby se vyjasnilo,
jaká bude Michalova budoucnost. Závěrem případové konference bylo stanovisko babičky, že
již dále nemůže v pěstounské péči pokračovat
a že je rozhodnutá podat návrh k soudu o zrušení pěstounské péče. Dohodlo se také, že Michal
začne docházet na terapii.
Klíčová pracovnice zajistila Michalovi terapii
u externí terapeutky mimo DPR, která má zkušenosti s dětským traumatem. Michal nadále
docházel na poradenská sezení. Situace v rodině

se začala postupně zklidňovat. Paní P. si zajistila
veškeré potřebné záležitosti, které by potřebovala k soudu, zároveň si však všímala i Michalovi
snahy o zlepšení a také jeho strach, že by musel
do dětského domova.
Paní P. si vyžádala schůzku s poradenským pracovníkem Michala, kde jí pracovník vysvětloval
jeho práci s Michalem. Edukoval také paní P.
o důsledcích traumatu v Michalově životě. Ukázal jí konkrétní výchovné vzorce, které Michal
využívá a které jsou obrannými mechanismy.
Tyto mechanismy je potřeba intenzivní prací
s Michalem postupně odbourávat. Paní P. si práci poradenského pracovníka velmi pochvalovala
a zároveň i porozuměla tomu, co se v Michalově
hlavě a chování odehrává.
Situace v rodině se v současné době zdá být klidnější. Michal dochází na individuální terapii a na
poradenství. Paní P. si všímá mírného zlepšení.
Od případové konference uběhly již dva měsíce
a návrh k soudu o ukončení pěstounské péče zatím podaný nebyl.
Věříme, že za podpory služeb DPR bude moci rodina nadále fungovat pospolu a že se Michalovi
postupně podaří pracovat na obtížích, které ho
dlouhá léta provázely.

Doprovázení pěstounských rodin – z práce
našich klíčových pracovníků
Kazuistika Asistovaný kontakt
Paní B. se na organizaci obrátila se žádostí o pomoc při navázání kontaktu se svým 4-letým synkem Davídkem. Těsně po narození Davídka paní B.
nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody. Davídek byl proto nejprve v přechodné pěstounské
péči, od roku 2017 je v pěstounské péči rodiny, jež
organizace doprovází.
Paní B. Davídka viděla naposled jako miminko,
v době výkonu trestu odnětí svobody mu poslala
několik dopisů, celou dobu se těšila na setkání. Po
příchodu z výkonu trestu byla s paní B. zahájena
spolupráce v rámci projektu ESF „Od začátku do
konce“. Cílem spolupráce bylo připravit všechny
zúčastněné na první kontakt biologické matky se
synem v pěstounské péči a pracovat na navázání
a rozvoji jejich vztahu.
V rámci přípravy na první setkání proběhlo několik
osobních i on-line konzultací s biologickou matkou. Paní B. byla velmi motivovaná synka poznat,
znát jeho zájmy i prostředí, ve kterém žije. Během
této přípravné fáze na setkání dítěte s biologickým
rodičem bylo také paralelně pracováno s Davídkem a rodinou pěstounů. V průběhu přípravné
fáze také proběhlo první společné setkání paní B.
s pěstounkou Davídka, pracovnicemi organizace
a pracovnicí OSPOD. Na setkání byla domluvena
pravidla kontaktu, četnost a místo konání setkávání. Následně byla podepsána dohoda o kontaktu.
Před vlastním setkáním Davídka s paní B. bylo rea-

lizováno několik dalších podpůrných telefonických
konzultací.
První setkání Davídka s biologickou matkou proběhlo v ambulanci doprovázející organizace. Shledání proběhlo velice hezky, Davídek byl spontánní, po celou dobu setkání si s maminkou radostně
hrál. Během setkání, ale ani poté nebyl u Davídka
pozorován žádný negativní dopad na jeho vývoj,
či vybudovaný bezpečný vztah s pěstounkou, což
monitorovala koordinátorka kontaktu i klíčová
pracovnice rodiny. Další setkání, jak bylo naplánováno, se odehrálo po třech měsících. I toto setkání
proběhlo velice příznivě. Davídek byl opět naprosto spontánní, s maminkou strávili čas hraním. Další
setkání proběhne opět za tři měsíce.
Paní B. bylo zároveň průběžně poskytováno sociální poradenství a podpora při stabilizaci její situace.
Paní B. byla v pravidelném kontaktu s pracovnicí,
zajímala se o život Davídka, posílala mu dárky k narozeninám i k Vánocům.
Spolupráce v následujícím roce bude cílit na rozvoj
a podporu dobrého vztahu se synkem, obnovování důvěry synka v biologickou matku, na budování
zdravé identity Davídka, bude také započata práce
na rodinné historii a knize života.
Kazuistika Návrat dětí
do péče biologických rodičů
Pan a paní D. mají od roku 2017 v pěstounské péči
tři děti sestry paní D. Organizace CN s rodinou

spolupracuje od roku 2019. Pěstouni se již koncem roku 2019 na organizaci obrátili s dotazem,
zdali by sestra paní D., biologická matka dětí, po
svém návratu z VTOS mohla začít spolupracovat
s organizací na stabilizaci své situace.
Paní K. se na nás obrátila začátkem roku 2020, následně byla s biologickou matkou dětí zahájena
spolupráce v rámci projektu ESF „Od začátku do
konce“. Paní K. začala docházet do ambulance
doprovázející organizace a spolupracovat s pracovnicí projektu. Paní K. byla silně motivovaná
stabilizovat svou životní situaci. Jejím hlavním
cílem bylo získat děti zpět do své péče. Paní K.
bylo poskytováno sociální poradenství týkající se
pracovního uplatnění, bydlení, forem podpory,
případného rozšíření vzdělání. Paní K. pravidelně
docházela na domluvené schůzky, aktivně spolupracovala, samostatně vyhledávala relevantní
možnosti vedoucí ke zlepšení a stabilizaci své situace. Vztahy paní K. s pěstounskou rodinou jejích dětí byly velice dobré.
Klientka pravidelně docházela do rodiny pěstounů, rozvíjela vztahy se svými dětmi a postupně
rozšiřovala svůj podíl na jejich péči. Klientce se
tak podařilo znovu dobře zakotvit v rámci své
užší i širší rodiny. Návrat dětí do péče paní K. bude
hlavním cílem spolupráce s paní K. v dalším roce.

Pracovní tým v roce 2020
ŘEDITELKA ORGANIZACE – Mgr. Irena Ondrušová
FINANČNÍ MANAŽER – Ing. Josef Wenzl
KRIZOVÉ CENTRUM PRO RODINU
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Bc. Radka Pavlovská
Bc. Lukáš Petrželka
Mgr. Lucie Fišerová (od května 2020)
Veronika Kaušitzová DiS. (od května 2020)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI:
Mgr. Dana Nalevanková
Mgr. Jaroslav Obertan
Bc. Soňa Houfková (do srpna 2020)
Mgr. Veronika Kašparová
Mgr. Alexandra Petržalková (od února 2020)
Mgr. Klára Sarová (od dubna 2020)
PhDr. Kateřina Štinglová (od září 2020)

PSYCHOTERAPEUTI A PSYCHOLOGOVÉ KCR:
Bc. Karel Červinka (do dubna 2020)
Mgr. Michaela Zelbová
Mgr. Silvie Ročovská (od října 2020)

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI:
Bc. Lucie Smolíková – koordinátorka
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Mgr. Lenka Fořtová (externistka)
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Magistrát hlavního města Prahy
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Nadace Člověk člověku
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DĚKUJEME ZA MATERIÁLNÍ PODPORU:
Potravinová banka Praha
DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM:
Lenka Buchtová
Kateřina Doležalová
Denis Matvejev
Jiří Pleska
Peter Broster
Tomáš Pektor

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 2020 (V CELÝCH TISÍCÍCH)
Náklady
spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávky
opravy a udržování
nálady na cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
pokuty a penále
manka a škody
jiné ostatní náklady
Náklady celkem

hlavní činnost
725
45
20
4
1460
4862
1266
1
2
31
8416

hospodářská činnost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem činnost
725
45
20
4
1460
4862
1266
1
2
31
8416

Výnosy
provozní dotace
přijaté příspěvky
tržby za vlastní výkony a za zboží
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

hlavní činnost
6950
1176
146
60
98
8430
14
14

hospodářská činnost
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem činnost
6950
1176
146
60
98
8430
14
14

Zpráva o hospodaření
ROZVAHA 2020 (V CELÝCH TISÍCÍCH)
Aktiva
poskytnuté provozní zálohy
odběratelé
ostatní přímé daně
nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem
jiné pohledávky
peněžní prostředky v pokladně
peněžní prostředky na účtech
náklady příštích období
Aktiva celkem

začátek období
118
2
0
4
74
20
2948
9
3175

konec období
192
0
3
0
70
13
2270
35
2583

Pasiva
vlastní jmění
fondy
účet výsledku hospodaření
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let
dohadné účty pasivní
dodavatelé
výdaje příštích období
výnosy příštích období
Pasiva celkem

začátek období
1
216
0
233
962
88
1
4
1670
3175

konec období
1
256
14
0
1195
113
1
1
1002
2583
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DLE ČINNOSTÍ
Název
Krizové centrum pro rodinu
Doprovázení pěstounských rodin
Správa ústavu
Celkem

Náklady
2 920 602,79
5 452 568,33
42 885,00
8 416 056,12

Výnosy
2 876 712,79
5 552 710,88
8 429 423,67

Hospodářský výsledek
43 890,00
100 142,55
42 885,00
13 367,55

PŘEHLED ČERPANÝCH STÁTNÍCH DOTACÍ 2020
1 168 012,50
427 000,00
3 998 690,38

MPSV
MPSV
Úřad práce ČR

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A GRANTŮ Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU
MČ Praha 2
MČ Praha 4
MČ Praha 7
MČ Praha 10
MHMP
MHMP

40 000,00
50 000,00
22 500,00
40 000,00
250 000,00
268 000,00

PŘEHLED ČERPANÝCH VÝZNAMNÝCH DARŮ V ROCE 2020
Nadace Člověk člověku
Nadace J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace ČEZ
Nadační fond Albert
Potravinová banka
Nadační fond Avast

150000
499031
300000
30000
40000
106568
50000

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
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