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Vážení a milí, 

rok 2021 byl rokem plným výzev. Rokem, který nás stál hodně sil, jelikož jsme se my i naši klienti potýkali s průběhem a důsledky 
pandemie. Snažili jsme se naše služby poskytovat v plné šíři a flexibilně reagovat na měnící se potřeby našich klientů.

Naši energii jsme také soustředili dovnitř do organizace. Stabilizovali jsme vnitřní procesy, upevňovali a dále rozvíjeli naše 
služby. Věnovali jsme se strategiím rozvoje a metodické práci na úrovni obou poboček. Zkoumali jsme spokojenost klientů 
s našimi službami a jejich další modifikaci a směřování. Na pobočce Doprovázení pěstounských rodin běžel po celý rok evropský 
projekt, v rámci kterého jsme mohli rozšířit nabídku služeb pro pěstounské rodiny. Na pobočce Krizového centra pro rodinu 
jsme metodicky pracovali na stěžejním terapeutickém programu Dítě v hlavní roli a plánovali jsme rozšíření sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, což se nám od roku 2022 úspěšně podařilo. Hlavně jsme se ale snažili o příjemné prostředí a atmosféru 
jak směrem k našim klientům, tak k pracovníkům. 

Ráda bych poděkovala všem skvělým lidem v Cestou necestou – těm, kteří pracují s klienty, ale i těm, kteří se starají o zázemí a podmínky celé organizace. Každý 
svým dílem přispívá k tomu, abychom společně fungovali a vytvářeli úžasný a funkční celek. Zároveň bych ráda poděkovala všem dárcům a podporovatelům 
za to, že v nás mají důvěru a skrz jejich podporu můžeme naše plány a vize měnit v realitu. V neposlední řadě děkuji také klientům za jejich odvahu řešit 
s námi těžká témata a přispívat tak ke zlepšování podmínek dětí vlastních nebo jim svěřených. 

S úctou a velkým poděkování,

Irena Ondrušová,  
ředitelka organizace

Úvodní slovo



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.

O nás



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.

    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.

Status



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.

Principy naší práce



Také v roce 2021, jako v mnoha jiných oblastech společenského života, pokračovaly v Krizovém centru pro rodinu změny nastartované „covidovým“ 
rokem 2020: s klienty jsme již běžně komunikovali nejen prezenčně, ambulantně či v terénu, ale také s pomocí online nástrojů. Problémy mnoha rodin, jak 
v oblasti vztahů a psychického zdraví, tak v oblasti existenčního zajištění a životní úrovně, se dále prohlubovaly, a počty zájemců o služby KCR dále rostly 
a převyšovaly personální i prostorovou kapacitu centra. 

Především díky získání jednoho pracovního úvazku v doplňkové síti MHMP jsme mohli podpořit přes dvě desítky rodin v procesu zabydlování v magistrátních 
a městských bytech a aktivně se podílet na zavádění nových metodických postupů do praxe. Účastnili jsme se mnoha formujících setkání klíčových hráčů 
na poli sociálního bydlení v Praze a v návaznosti na metodiku MHMP jsme vypracovali vlastní metodické materiály pro tuto oblast sociální práce s rodinou. 
Podporu v bydlení považujeme do té míry za zásadní a smysluplnou, že jsme se rozhodli pro následující roky počty pracovníků, kteří se této oblasti věnují, 
výrazně navýšit.

Pracovní tým v průběhu roku procházel dalšími změnami, stejně jako interiér Krizového centra, kde díky získaným finančním prostředkům od našich 
donorů získaly 2 konzultační místnosti na útulnosti a vybavení, a které tak mohou poskytnout přívětivější útočiště jak traumatizovaným dětem, tak 
i rodičům v náročné životní situaci.

Krizové centrum 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 2021 byla služba rozšířena o projekt PODPORA V BYDLENÍ, jenž je financován v rámci doplňkové sociální 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)

30 40 69

Počet podpořených klientů 
(krátkodobá podpora)

115

Psychosociální podpora pro rodinu



Paní S. se na nás obrátila se zájmem o službu v březnu roku 2021, kdy byl rodině přidělen sociální byt od Magistrátu hlavního města Prahy. Paní S. žila se 
synem Filipem necelé dva roky na ubytovně, protože vzhledem k finanční situaci rodiny neměli možnost získat jiné bydlení.  Nájemní smlouva na sociální 
byt byla pro paní S. a jejího syna příležitostí k výraznému zkvalitnění jejich života. 

Paní S. jsme pomohli s celým procesem zabydlení. Společně jsme prostudovali nájemní smlouvu a domovní řád a sjednali převzetí bytu. Aby paní S. mohla 
včas platit náklady na bydlení, podpořili jsme ji při zajištění všech sociálních dávek, na které měla rodina nárok. Dávky pomohly rodině posílit finanční 
rozpočet a platit včas vše potřebné. 

Paní S. jsme dále pomohli zajistit nutné vybavení domácnosti, navštívili jsme společně Nábytkovou banku a podpořili ji v podání žádosti o dávku Mimořádné 
okamžité pomoci, díky které mohla pořídit automatickou pračku a ledničku. 

Po přestěhování rodiny bylo také nutné pomoci nalézt vhodnou základní školu pro syna Filipa a zajistit jeho přestup. Paní S. poté projevila zájem o podporu 
v oblasti výchovy a péče o syna, který se bál do nové školy chodit. Vzhledem k dlouhodobým psychickým problémům Filipa, které nadále narůstaly, jsme 
klientku podpořili v zajištění lékařské péče.  Rodině jsme také nabídli terapeutickou podporu, kterou využívá dosud. 

Aktuálně zvládá paní S. plnit veškeré povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a docházka jejího syna Filipa se podstatně zlepšila. Stabilní domov dává 
paní S. a Filipovi bezpečí a prostor pro plnohodnotný rodinný život. 

Jak to vypadá v praxi



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 Rodin Rodičů Dětí

Celkový počet 51 72 44

Dítě v hlavní roli



Pan a paní V. mají 12letou dceru Lili. Manželství rodičů se rozpadlo, když byly Lili 4 roky, od té doby žila v domácnosti s matkou, s otcem se vídala jednou  
za 14 dní o víkendu. 

Když bylo Lili 11 let, podal otec žádost o svěření dcery do střídavé péče. Do té doby se rodiče dokázali v otázkách ohledně péče o Lili dohodnout bez větších 
problémů, jakmile však otec začal usilovat o tuto změnu, situace se výrazně zhoršila, mezi rodiči docházelo ke konfliktům a dokonce i k fyzické potyčce, které 
byla dcera přítomná. Lili po tomto incidentu utekla z domova, byla umístěna do Klokánku, kde strávila na vlastní žádost měsíc. 

Na Krizové centrum se obrátila paní V. na doporučení OSPOD, žádala o rodinnou terapii a také o individuální podporu pro Lili. Následně nás  
kontaktoval i pan V. 

S oběma rodiči i s Lilianou probíhalo nejprve mapování situace v rámci individuálních setkání, aby mohl každý člen rodinného systému popsat situaci ze své 
perspektivy. Paní V. především tematizovala své obavy z toho, že by Lili měla být ve střídavé péči, nedokázala se smířit s tím, že by se takto o dceru s jejím 
otcem „dělili“. Pan V. naopak pociťoval obavy z toho, že by Lili zůstala i nadále ve výhradní péči matky, jelikož vnímal svou otcovskou roli jako oslabenou 
a svůj vliv na výchovu dcery považoval za nedostatečný. Lili pak měla pocit, že se rodiče o ni hádají, a cítila se tím vina. Její vnitřní konflikt pramenil z toho, 
že si přála zůstat ve výhradní péči matky, přání se ale bála otevřeně vyjádřit, protože se bála otcovy reakce. Vyhovovalo jí vídat se s otcem o víkendech 
a nechtěla o jeho přízeň přijít. Jako důvod útěku z domova uváděla Lili svoji obavu, že sama způsobuje rozkol mezi rodiči.

Následovala facilitovaná setkání obou rodičů, na kterých jim bylo pracovnicí Krizového centra vyjasněno, z čeho má Lili obavy. Matku i otce informace 
překvapila, změnilo to jejich  náhled na situaci. 

Paralelně s facilitovanými setkáními probíhaly rodinné terapie Lili s každým rodičem zvlášť. Během terapií mohla Liliana s podporou terapeutky rodičům 
osvětlit své pocity, přání i obavy a důvody, vedoucí k útěku z domova. Oba rodiče vyjádření Lili dobře reflektovali. 

Spolupráce s Krizovým centrem byla ukončena po té, co oba rodiče došli ke shodě, že otec nebude trvat na střídavé péči, ale bude pečovat o dceru pravidelně 
každou středu navíc k původním víkendovým termínům po 14 dnech. Lili s tímto návrhem souhlasila, komunikace mezi rodiči se výrazně zlepšila a celkově 
se vztahy mezi rodiči a dcerou zklidnily. 

Jak to vypadá v praxi



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 a zprostředkování návazných 
odborných služeb. 

KLIENTI Rodin Osoby

Celkový počet 29 52

Rodiče, domluvte se



Rodiče nezletilého Lukáše se před rokem rozvedli. Soud tehdy stanovil délku styku syna s otcem od pátku do pondělí každý sudý kalendářní týden a každý 
lichý týden od středy do čtvrtka. Současně během soudního jednání bylo rodičům doporučeno, aby navázali spolupráci s odbornou organizací za účelem 
zlepšení vzájemné komunikace.

Postupně se na nás obrátili oba rodiče, kteří vyjadřovali motivaci ke spolupráci a současně touhu po změně, neboť shodně reflektovali, že konflikt dopadá 
především na prožívání syna. Vzhledem k náročné situaci v rodině byla z naší strany nejprve nabídnuta možnost individuální práce s oběma rodiči s cílem 
posílit rodičovské kompetence a více se zaměřit na témata týkající se jejich vzájemného konfliktu. 

V první fázi naší spolupráce byla s oběma rodiči probrána celková rodinná situace a její dosavadní vývoj, který současné konfliktní situaci předcházel. Došlo 
také k alespoň částečnému zmapování potřeb syna Lukáše, který byl toho času v péči psychologa mimo naší organizaci. Z úvodních setkání vyplynulo, že 
oba rodiče mají zájem na tom, aby v jejich vzájemné komunikaci došlo k pozitivní změně, která by vedla k harmonizaci rodinného zázemí pro Lukáše, jehož 
psychický stav se za poslední měsíce výrazně zhoršil. Na straně paní K. bylo často tematizováno prožívání chlapce v kontextu určité emoční nestability. 
Krátce po rozvodu se vůči ní začal chovat agresivně a objevily se u něj rozličné somatické potíže, kterých dle paní K. využíval k oddálení přechodu k otci. 
Paní K. za jeho chováním jednoznačně viděla reakci na změny prostředí v souvislosti se střídáním péče, které Lukáš těžko snášel. Z individuálních setkání 
s paní K. vyplynulo, že se k Lukášovi chová silně ochranitelsky a v reakcích na jeho potřeby je velmi pohotová. O to těžší pro ni bylo vystavovat ho zátěži 
v podobě nutných přechodů k otci, od kterého před rokem sama odešla, a tím začaly výše zmíněné problémy. V této souvislosti se potýkala s pocity viny, 
díky kterým narůstal její vnitřní konflikt, a s danou situací se nemohla dlouho vyrovnat. Společně jsme pracovaly na posílení jejích rodičovských kompetencí 
s cílem změny v komunikaci a způsobu vztahování se k synovi. Vzhledem k tomu, že pan D. byl v minulosti opakovaně konfrontován s chováním chlapce, 
který explicitně vyjadřoval nelibost v souvislosti s odchodem od matky, terapeutická sezení měla často podpůrný charakter. V rámci individuálních setkání 
reflektoval, že má v mnoha ohledech na chlapce vysoké nároky, což bývá často příčinou konfliktů se synem a následně s paní K. Pan D. často vyjadřoval 
silnou nedůvěru vůči některým výchovným postupům paní K. Zpětně dokázal reflektovat, že ve skutečnosti se jednalo o silnou potřebu kontroly nad 
situacemi, které nemohl prakticky nijak ovlivnit, neboť syn byl v převážné péči matky.  

V další fázi práce s rodinou byli pozváni oba rodiče, abychom začali více pracovat na zlepšení jejich vzájemné komunikace. Přestože se rodiče neshodli 
na všem, co jeden od druhého očekávali, díky jejich skutečné motivaci ke změně a vytrvalosti, bylo možné o to lépe systematicky pracovat na klíčových 
tématech. Společně jsme došli k dílčím vzájemným dohodám, které měly převážně praktický charakter. Komunikace mezi rodiči se postupem času změnila 
natolik, že u Lukáše došlo ke snížení vnitřní tenze a celkovému zlepšení jeho psychického stavu. Lukáš se s dalšími přechody k otci začal dokonce těšit na 
některé jím plánované akce a nové zážitky.

Jak to vypadá v praxi



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.

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.

Doprovázení pěstounských rodin



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, jako např. podporu dětem ve vzdělávání, účast dětí na našich akcích, psychoterapii pro pěstouny, dítě či celou rodinu, 
asistované kontakty s biologickými příbuznými, 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. 

Jak Doprovázení funguje



Pobočka Doprovázení pěstounských rodin v průběhu roku 2021 pokračovala v realizaci projektu „Od začátku do konce“, který je realizován v rámci OP 
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. 

Pobočka Doprovázení pěstounských rodin i v roce 2021 s finanční podporou Nadace J&T v rámci projektu „Systém terapeutické podpory pro pěstounské 
rodiny a zvyšování profesionality služby“ pokračovala v intenzívní terapeutické práci s dětmi v pěstounské péči a také s pěstouny. I díky této podpoře 
se nám daří zlepšovat kvalitu života dětí, jež za sebou mají krátkodobá nebo dlouhodobá (vývojová) traumata a často také komplikovaný vztah se svou 
biologickou rodinou.

V roce 2021 jsme začali s realizací setkání pracovníků doprovázejících pěstounské rodiny „Klíčák v obraze“. Cílem těchto setkání bylo vytvořit exkluzivní 
prostor pro sdílení dobré praxe, zkušeností a informací a podpora spolupráce mezi doprovázejícími pracovníky a organizacemi.

Pobočka Doprovázení pěstounských rodin také v průběhu roku 2021 realizovala průzkum spokojenosti klientů služby doprovázení. Průzkum jsme 
realizovali dotazníkovou formou, s 55% návratností. 

Doprovázení pěstounských rodin v roce 2021 v číslech:

    k 1. 1. 2021 - 93 pěstounských rodin / k 31. 12. 2021 - 84 pěstounských rodin 

    poměr zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče: 75 % nezprostředkovaná pěstounská péče a 25 % zprostředkovaná 
pěstounská péče

Co je v Doprovázení pěstounských 
rodin nového v roce 2021



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

    psychologická a psychoterapeutická podpora dětem, pěstounům i celým rodinám 

    podpora při řešení složitých životních situací v rodinách pěstounů

    pomoc při vyhledávání příležitostí odpočinout si od péče o děti

    realizace pobytových akcí pro děti (víkendové pobyty pro děti, letní tábor) 

    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

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.

Činnosti, které realizujeme v rámci 
podpory pěstounských rodin



Doprovázení pěstounských rodin v roce 2021 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.  

S ohledem na pokračující pandemii Covid-19 přistoupila v roce 2021 doprovázející organizace k dočasné změně formy skupinového vzdělávání a vybrané 
semináře z nabídky zajišťovala pro své klienty formou 3 až 4 hodinových sobotních a všednodenních online seminářů a workshopů, realizovaných přes 
aplikaci Google Meet. Organizace dále pro své klienty, z důvodu omezených možností konání společných akcí, připravila několik nabídek obsahujících 
možnosti individuálního vzdělávání, které bylo možno, vzhledem k situaci, absolvovat a  díky kterým měli klienti možnost naplnit povinné vzdělávání 
pěstounů. Jednalo se především o nabídku online webinářů, videokurzu, přednášek nebo doporučené literatury, dokumentů, podcastů nebo filmů 
zaměřených na tématiku náhradní rodinné péče a výchovy a péči o svěřené dítě. 

Novinkou ve vzdělávání se v roce 2021 staly workshopy, které jsou vedeny klíčovými pracovníky organizace a které nabízí pěstounům větší prostor pro 
sdílení a předávání zkušeností. Témata workshopů reagují na aktuální témata v životě náhradních rodin.

Další novinkou ve vzdělávání v roce 2021, kterou pro zájemce z řad pěstounů nabízí doprovázející organizace, se stala podpůrná sebezkušenostní skupina 
pro náhradní rodiče „Nejste v tom sami!“, která vytváří bezpečný prostor pro sdílení a výměnu zkušeností pěstounů, jejich starostí a radostí s výchovou 
přijatých dětí, které se ocitly v systému NRP a které si nesou svoji životní historii, traumata a osobní příběhy, často velmi zatěžující. Podpůrná skupina 
probíhala v roce 2021 střídavě online a prezenčně a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a nařízení z ní vyplývajících.

Vzdělávání pěstounů



TONÍK
Toník se narodil velmi mladé, nezkušené mamince, která do České republiky 
přijela ze zahraničí. V České republice neměla vhodné zázemí a možnosti, 
jak se o chlapce postarat a Toník se tak dostal do přechodné pěstounské 
péče. Chlapce, když mu byl přibližně jeden rok, přijala do péče dlouhodobá 
zprostředkovaná pěstounka paní M., která 
o chlapce od té doby pečuje a vychovává jej. Pěstounka po svěření Toníka 
do pěstounské péče uzavřela s pobočkou doprovázení Dohodu o výkonu 
pěstounské péče a stala se naší klientkou. Toníkovi jsou dnes 4 roky.
Z počátku se OSPOD a doprovázející organizace přechodné pěstounky sna-
žili navázat kontakt mezi matkou a dítětem, nicméně velmi brzy se maminka 
přestala kontaktů účastnit a o chlapce následující tři roky neprojevila aktivní 
zájem. Nebylo ani zcela jasné, kde matka žije. Na území České republiky to-
tiž pobývala nelegálně. 
Vzhledem k tomu, že o matce neměl nikdo žádné zprávy a sama matka 
nejevila o syna aktivní zájem, začala pěstounka uvažovat, že by si Toníka 
osvojila. V úzké spolupráci s OSPOD tak začala postupně podnikat jednotli-
vé kroky. Nejprve zajistila chlapci občanství státu, ze kterého pocházejí oba 
jeho biologičtí rodiče a následně mu zajistila i občanství české. Dalším důle-
žitým krokem bylo vyhledání matky a setkání se s ní ohledně podání návrhu 
k soudu na odebrání rodičovských práv a povinností. Již v této době bylo 
hovořeno o tom, že by pro budování Toníkovy zdravé identity bylo vhodné, 
aby se s matkou setkal v rámci asistovaného kontaktu, který by mohla zpro-
středkovat doprovázející organizace pěstounky. Paní M. s Toníkem otevřeně 
o jeho rodinné historii hovořila a kontakt s biologickou matkou podpořila.

Sociální pracovnice OSPOD ve spolupráci s cizineckou policií matku dohle-
dali a uskutečnila se s ní schůzka, na které matka projevila zájem o setkání 
se svým synem. 
Soud rozhodl o odebrání rodičovských práv matce a Toník se tak stal práv-
ně volným. Po skončení soudního procesu v této záležitosti, začala příprava 
a organizace asistovaných kontaktů, kterých se ujala doprovázející organi-
zace. Cílem asistovaných kontaktů byla podpora a budování zdravé identity 
Toníka. 
V přípravné fázi byla matce přidělena sociální pracovnice doprovázející 
organizace, která vzhledem k jazykové bariéře musela pracovat společně 
s tlumočnicí. V přípravné fázi se uskutečnilo nejprve společné setkání mat-
ky a pěstounky za přítomnosti organizace Cestou necestou a OSPOD, kde 
byla nastíněna budoucí spolupráce a se všemi stranami probrán celý pro-
ces. Následně se odděleně konala individuální setkávání sociální pracovnice 
s matkou a pravidelná setkávání v rodině pěstounky s  klíčovou pracovnicí 
rodiny. Matka se svou sociální pracovnicí postupně odkrývala svůj příběh 
s Toníkem, vyprávěla o své rodině a dětství, období těhotenství a porodu 
a také o Toníkově otci. Na Toníka se také ptala, zajímala se o to, jak žije, co 
má rád, co ho potěší. 
Toník s pěstounkou se zase věnovali povídání o tom, jak a komu se Toník 
narodil a že se s paní, která ho nosila v bříšku, bude moct setkat. 
S blížícím se prvním asistovaným setkáním byla maminka velmi nervózní. 
Na setkání se svým synem se však těšila a se svou sociální pracovnicí probí-
rala, jak bude setkání vypadat. 
Paní M. připravovala Toníka na blížící se setkání s klidem. Ujistila ho, že se 
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zase společně vrátí domů a že ona tam pro něj pořád bude. Díky klidnému 
a vyrovnanému postoji pěstounky se i Toník setkání nebál a na svou mamin-
ku byl zvědavý a těšil se. 
Matka Toníka přinesla na první setkání pro chlapce dárek (Lego Duplo), jeli-
kož měl narozeniny a byly také Vánoce. 
Toník se na prvním setkání trochu styděl, maminku okukoval, zalézal pod 
stůl, vracel se k pěstounce, ale bylo vidět, že je usměvavý a postupem času 
se přesunul ke svému dárku, který si rozbalil a hrál si s ním. Pro maminku 
také namaloval obrázek, který spolu s pěstounkou mamince předali. S hrou 
mu pomáhala sociální pracovnice, která kontakt vedla. Matka seděla opodál 
a dění spíše sledovala. Pracovnice pak matku přizvala ke hře a Toník si zvládl 
hrát vedle v její přítomnosti. 
Setkání se účastnila také tlumočnice, která pomáhala oběma stranám s pře-
kladem. Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. 
Toník potom po setkání pěstounce řekl, že se mu to líbilo. Byl také velmi 
spokojený s dárkem. 
Na základě společné dohody všech zúčastněných stran byly následně kon-
takty nastaveny v rozsahu 1x za 3 měsíce, případně dle potřeby Toníka. 

LUBOŠ A KAREL
Pěstounku paní J. organizace doprovází od roku 2015. Do péče jí byla svěře-
na její tehdy osmiletá vnučka Lída, jejíž matka (pěstounky dcera) byla závis-
lá na návykových látkách a nedokázala se o Lídu postarat. Pěstounka o Lídu 
pečovala vzorně a jejich vztah se do dneška vyvíjí velmi dobře. Lída je zod-
povědná a cílevědomá. Nyní je v osmé třídě a velmi jí záleží na prospěchu. 

Chtěla by se stát zdravotní sestrou nebo sociální pracovnicí. 
O rok později byla pěstounce svěřena do péče dvouletá dvojčata Luboš 
a Karel – polorodí bratři Lídy. Pěstounka s Lídou o své bratry velmi stály, 
chtěly, aby rodina byla pospolu a chlapci nevyrůstali v dětském domově. 
Chlapci se narodili s abstinenčními příznaky a důsledky užívání drog matky 
v těhotenství, týkající se různých vývojových problémů, problémů s učením 
apod., jsou u chlapců patrné dodnes. 
Matka svěřených dětí byla dlouhou dobu ve vězení. Po téměř 6 letech byla 
z vězení propuštěna. Po pěti měsících abstinence matka však začala drogy 
znovu užívat. Nyní je zpět ve vězení a několikrát byla v přímém ohrožení ži-
vota. Lída zná celý příběh své matky a snaží se jej brát tak, jak je. Lídin otec, 
se kterým je dívka v občasném telefonickém kontaktu, je dlouhodobě ve 
vězení.
Otec Luboše a Karla je též ve vězení. Chlapce viděl pouze dvakrát v životě. 
Po jednom z jeho propuštění z výkonu trestu odnětí svobody měl zájem 
chlapce opět vidět, ovšem nedošlo z jeho strany k domluvě setkání. Otec 
žije velmi nestabilním způsobem života. Doprovázející organizace nabíze-
la rodině možnost zorganizování asistovaného kontaktu chlapců s otcem. 
Tato možnost zatím nebyla rodinou využita. 
Chlapci nyní končí první třídu na běžné základní škole a rozhoduje se o je-
jich přestupu na logopedickou základní školu. V průběhu první třídy se totiž 
ukázalo, že má Luboš velké problémy s řečí, velmi špatně vyslovuje a není 
mu téměř rozumět. Ve škole se špatně koncentruje, dochází i k regresu toho, 
co již dříve ovládal. Karel mluví lépe a škola mu jde také o něco lépe. V Kar-
lově případě se uvažuje o přidělení osobního asistenta. Klíčová pracovnice 
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zprostředkovala pro oba chlapce podporu ve vzdělávání, přímo v jejich do-
mácnosti. S chlapci se nyní pracuje na zlepšení a upevnění jejich školních 
znalostí a dovedností a pěstounka je podporována v pravidelné školní pří-
pravě s chlapci.
Všechny svěřené děti jsou stálými účastníky pobytových akcí, které pořádá 
doprovázející organizace pro své dětské klienty. Rádi pravidelně jezdí na let-
ní týdenní tábor a víkendové akce v průběhu roku.
V době přijetí dětí do pěstounské péče pěstounka ještě vychovává svou 
biologickou dceru Annu (nyní 15 let), která je vrstevnicí přijaté Lídy. Dívky 
spolu měly  velmi kamarádský vztah. Anna s Lídou a chlapci dobře vychá-
zela, avšak začala mít před dvěma lety výchovné problémy a problémy ve 
škole. Situace postupně gradovala, vztahy v rodině se zhoršovaly. Anna také 
utíkala z domu a byla slovně i fyzicky agresivní vůči ostatním členům rodiny. 
Anna musela být bohužel nakonec umístěna ve středisku výchovné péče 
a nyní pobývá v diagnostickém ústavu.
S pěstounkou je v současné době intenzivně pracováno na tom, aby se do-
kázala lépe vymezit a nastavit hranice své dceři Anně.
Klíčová pracovnice v průběhu vyhrocených období v rodině podporovala 
pěstounku a Lídu, poskytovala jim krizovou intervenci v náročných situa-
cích a s rodinou intenzivně pracovala. Pěstounka také využívala možnost 
terapeutické podpory ze strany doprovázející organizace. 

PETR A JAKUB
Nezletilí bratři Petr (15) a Kuba (14) vyrůstali od malička se svým otcem, kte-
rému byli svěřeni do osobní péče v roce 2010. Důvodem pro svěření bylo to, 

že matka chlapcům nedokázala zabezpečit potřebnou péči, výchovu a sta-
bilní zázemí. Otec se s oběma chlapci následně nastěhoval k babičce dětí, 
která otci s výchovou a péčí pomáhala a chlapci k ní měli velmi blízký vztah. 
Matka se v životě chlapců postupně přestala objevovat a jevit o ně zájem. 
Otec chlapců však vážně onemocněl a v roce 2020 zemřel. Babička si násled-
ně podala návrh na svěření nezletilých vnuků do pěstounské péče a oba 
chlapci jí byli v roce 2020 svěřeni do pěstounské péče. 
V roce 2021 se však zhoršil pěstounčin zdravotní stav a musela být hospitali-
zovaná. Protože se o chlapce neměl kdo postarat, byli umístěni do Diagnos-
tického ústavu. Babička se po týdnu z nemocnice vrátila, ale z důvodu jejího 
věku a zdravotních omezení, se již chlapci domů k babičce nevrátili a byl 
podán návrh na umístnění chlapců do Dětského domova. Chlapci si  však 
velmi přáli bydlet dál se svou babičkou, se kterou měli hezký vztah a žili u ní 
v prostředí, které pro ně představoval domov.  Babička ani kolizní opatrov-
ník dětí s umístěním chlapců do Dětského domova také nesouhlasili a trva-
li na návratu obou chlapců zpět do pěstounské péče babičky. Pěstounčin 
zdravotní stav se postupně znormalizoval. Soudkyně předběžné opatření 
neprodloužila a oba nezletilí se nakonec vrátili do péče babičky, tak jak si 
rodina přála. 
Doprovázející organizaci prvotně kontaktovala pracovnice OSPOD, která byla 
kolizním opatrovníkem v případu návrhu OSPOD na umístnění nezletilých 
do ústavní péče předběžným opatřením s prosbou o podporu a doprovázení 
rodiny. Vedoucí služby a klíčová pracovnice společně s kolizním opatrovní-
kem absolvovali úvodní setkání s pěstounkou, kde byla přítomna i biologic-
ká matka chlapců, která vyšla z výkonu trestu nedávno, a její partner. 



Doprovázení pěstounských rodin – z práce 
našich klíčových pracovníků

V rodině byla velmi důležitá intenzivní podpora, jak pěstounky, tak nezle-
tilých, a to od samého začátku spolupráce. V počátku spolupráce proved-
la klíčová pracovnice pěstounku podáním žádosti o příspěvky pěstounské 
péče. Pěstounka totiž do této doby příspěvky nebrala a rodina žila pouze 
z důchodu pěstounky. Po dobu, než začala pěstounka pobírat příspěvek, za-
bezpečila klíčová pracovnice rodině potravinovou pomoc z Krizového cen-
tra pro rodinu Cestou necestou. Dále byl s rodinou vytvořen plán průběhu 
pobytu dětí v pěstounské péči a ve spolupráci 
s rodinou stanoveny jednotlivé cíle, na kterých je potřebné pracovat. Rodině 
byla též nabídnuta možnost využít terapeutických služeb, s cílem zpracova-
ní traumat souvisejících se smrtí otce, která rodinu velmi zasáhla. Chlapcům 
byla nabídnuta podpora ve vzdělávání a účast na respitních pobytech pro 
děti a mládež, pořádaných organizací, aby měli možnost se začlenit mezi 
vrstevníky a pěstounka měla možnost oddychu.
Přesto, že si rodina prošla velmi náročnými situacemi, tak je aktuálně sta-
bilizována. Chlapci mají s babičkou i mezi sebou blízké a intenzívní vztahy. 
Chlapci se babičce snaží pomáhat v domácnosti a jsou si navzájem  velkou 
oporou. 
Spolupráce mezi organizací a rodinou byla od prvopočátku velmi dobře na-
vázána a v současném období podpora rodiny ze strany doprovázející orga-
nizací intenzivně pokračuje. 



Pracovní tým v roce 2021

KRIZOVÉ CENTRUM PRO RODINU 

VEDOUCÍ SLUŽBY:  
Bc. Radka Pavlovská

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI:  
Bc. Radka Pavlovská 
Veronika Kaušitzová DiS.  
Mgr. Lucie Fišerová (do února 2021) 
Bc. Lukáš Petrželka (do července 2021) 
Linda Kináčová., DiS. (od července 2021) 
Bc. Kateřina Matesová (od února 2021)

PSYCHOTERAPEUTI A PSYCHOLOGOVÉ KCR: 
Mgr. Michaela Zelbová (do prosince 2021) 
Mgr. Silvie Ročovská (do srpna 2021) 
Mgr. Kateřina Rosnecká (od října 2021) 
Mgr. Kateřina Vojtěchová (od října 2021)

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

VEDOUCÍ:  
Ing. Bc. Júlia Dlasková 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI: 
Mgr. Dana Nalevanková 
Mgr. Veronika Kašparová 
Mgr. Klára Sarová 
Mgr. Jaroslav Obertan (do března 2021) 
Mgr. Zuzana Derková (od září 2021) 
Mgr. Alexandra Petržalková 
PhDr. Kateřina Štinglová 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI: 
Bc. Lucie Smolíková – koordinátorka  
Bc. Kristýna Nováková- administrativní pracovnice 

PSYCHOTERAPEUTI A PSYCHOLOGOVÉ DPR: 
Mgr. Lenka Fořtová (externistka) 
Mgr. Miluše Suntychová (externistka) 
Jan Vališ, Dis. (externista)

ŘEDITELKA ORGANIZACE  –  Mgr. Irena Ondrušová 
FINANČNÍ MANAŽER  –  Ing. Josef Wenzl



Naši dárci, sponzoři a podporovatelé

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU SUBJEKTŮ:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
Evropská unie - Evropský sociální fond
MČ Praha 2
Nadační fond ALBERT
Nadace Člověk člověku
Nadace J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Potravinová banka Praha – potravinová podpora

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM:  
PASSERINEST GROUP
Otevřená budoucnost
UK ONLINE GIVING FOUNDATION
Maranatha z.s.
Nedomová Žaneta
Novosadová Miriam
Kozáková Marie
Bahníková Jana
Křížová Michaela

Seznam dárců je zveřejněn od výše 1.000,- Kč přijatého daru v roce.

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. 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2021 (V CELÝCH TISÍCÍCH) 

Náklady hlavní činnost hospodářská činnost celkem činnost
spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávky 390 0 390

opravy a udržování 1 0 1

nálady na cestovné 41 0 41

náklady na reprezentaci 1 0 1

ostatní služby 1730 0 1730

mzdové náklady 5467 0 5467

zákonné sociální pojištění 1678 0 1678

dary 4 0 4

jiné ostatní náklady 34 0 34

poskytnuté členské příspěvky 3 0 3

Náklady celkem 9349 0 9349

Výnosy hlavní činnost hospodářská činnost celkem činnost
provozní dotace 7984 0 7984

přijaté příspěvky 1017 0 1017

tržby za vlastní výkony a za zboží 266 0 266

zúčtování fondů 161 0 161

jiné ostatní výnosy 14 0 14

Výnosy celkem 9442 0 9442

Výsledek hospodaření před zdaněním 93 0 93
Výsledek hospodaření po zdanění 93 0 93

Zpráva o hospodaření



Zpráva o hospodaření

ROZVAHA 2021 (V CELÝCH TISÍCÍCH) 

Aktiva začátek období konec období
poskytnuté provozní zálohy 192 199

odběratelé 0 10

ostatní přímé daně 3 7

nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem 0 24

jiné pohledávky 70 75

peněžní prostředky v pokladně 13 15

peněžní prostředky na účtech 2270 2323

náklady příštích období 35 41

Aktiva celkem 2583 2694

Pasiva začátek období konec období
vlastní jmění 1 1

fondy 256 145

účet výsledku hospodaření 0 93

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 14 0

nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let 1195 1208

dohadné účty pasivní 113 57

dodavatelé 1 1

výdaje příštích období 1 29

výnosy příštích období 1002 1160

Pasiva celkem 2583 2694



PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DLE ČINNOSTÍ 2021

Název Náklady Výnosy Hospodářský výsledek
Krizové centrum pro rodinu 3 193 538,34 3 191 258,34 -2 280,00

Doprovázení pěstounských rodin 6 156 055,94 6 251 167,94 95 112,00

Správa ústavu 0,00 0,00 0,00

Celkem 9 349 594,28 9 442 426,28 92 832,00

Zpráva o hospodaření

PŘEHLED ČERPANÝCH STÁTNÍCH DOTACÍ 2021

MPSV 1 503 735,32    

MPSV 1 230 110,00    

Úřad práce ČR 4 289 309,62    

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A GRANTŮ Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU 2021

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A GRANTŮ Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU 2021

MČ Praha 2                                      60 000,00    

MHMP                                    215 000,00    

MHMP                                    686 000,00    

Přehled čerpaných významných darů v roce 2021

Nadace Člověk člověku 150 000,00

Nadace J&T 463 169,00

Nadace Terezy Maxové dětem 300 000,00

Nadační fond Albert 60 000,00

Potravinová banka 41 839,00



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 Valterová Passerová
PhDr. Jiří Tošner

Revizorka
Bc. Olga Medlínová

Zakladatelka
Mgr. Markéta Řeřichová 

Ředitelka
Mgr. Irena Ondrušová



Naši dárci, sponzoři a podporovatelé

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


