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1) ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážení čtenáři a čtenářky naší výroční zprávy, 
 
s radostí Vám oznamujeme, že existujeme již devátým rokem, kterým bychom Vás rádi právě 
provedli. Rok 2013 byl pro nás velmi náročný, ale vzrůstající zájem o naše aktivity nám potvrzuje, že 
naše úsilí se vyplácí.  
 
Naše hlavní aktivity opět směřovaly především dvěma směry: 

 k pomoci rodinám a jejich dětem v tíživé životní situaci;  

 k podpoře spolupráce a vzdělávání odborníků v oblasti péče o tyto děti 
 

Snažíme se reagovat na aktuální trendy a změny v oblasti sociální práce. Proto jsme samozřejmě 
zareagovali také na přelomovou transformaci systému sociální péče a náhradní rodinné péče. 
Od roku 2013 je tak třetí stěžejní aktivitou organizace 

 vzdělávací program pro pěstouny 
 
Naším stěžejním projektem je nadále projekt „Kámoš“, který se dále rozšířil. Opět o něj projevilo 
zájem více rodin, dětí i osobních asistentů. Rodinám jsme mohli nabídnout více odborných konzultací, 
poradenství, terapií a mediací.  
 
I v roce 2013 pokračoval úspěšný cyklus vzdělávacích seminářů, od září zaměřený především na 
témata spojená s reformou náhradní rodinné péče; probíhala setkání mezioborové skupiny, nad 
kterou převzala záštitu paní senátorka Ing. Arch. Daniela Filipiová. A v neposlední řadě se uskutečnil 
historicky první tábor s dětmi z projektu „Kámoš“. 
 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivit Barevného světa dětí, o. s. za intenzivní podporu a přízeň; 
zejména našim odborníkům, asistentům a sponzorům. Zároveň velmi děkujeme všem, kteří nám 

v uplynulém roce pomáhali naplňovat naše vize a cíle. 
 

 
 
Už teď se těšíme na to, co dobrého a barevného nám přinese rok 2014; nejdříve se však pojďte 
s námi ohlédnout za tím, co jsme prožili v roce 2013! 
 
Přejeme zábavné čtení! 
 
 
 

Tým Barevného světa dětí 
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2) O NÁS 

 
 
 
Základní informace 
Právní forma: občanské sdružení 
IČO: 26667665 
Číslo účtu: 192025789/0300 
Sídlo: Na pecích 23, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 
Adresa: Belgická 16, Praha 2, 120 00 
 
Jsme nestátní nezisková organizace, která se snaží podporovat ohrožené rodiny tak, aby nedocházelo 
k nařízení ústavní péče. 
 

Motto:  „Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina.“ 
 

Vize 
Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj 

potenciál. 
 
 

Cíle 
Naší vize se snažíme dosáhnout prostřednictvím podpory rodinného prostředí, posílením znalostí a 

dovedností dítěte a podporou alternativ k ústavní péči 
 

Konkrétní cíle našich aktivit jsou: 
 celková psychologická a terapeutická podpora rodiny i jejích jednotlivých členů 
 podpora rodiny v oblasti právních a finančních úkonů 
 podpora rodiny formou doučování dětí 
 podpora zdravého rozvoje dětí, jejich talentů a zájmů 
 zvyšování informovanosti o problematice ohrožených dětí a jejich rodin 

 
 
 

 NAŠE AKTIVITY 

1) Služby pro ohrožené rodiny – projekt „Kámoš“ 
Naší snahou je podpořit bezproblémové fungování rodiny, protože věříme, že pro děti je rodina tím 
nepřirozenějším prostředím. Mnohé rodiny se však dostávají do obtíží, se kterými si často samy 
nevědí rady a potřebují podporu zvenčí. Za tímto účelem nabízíme rodinám širokou nabídku 
podpůrných prorodinných služeb. Všechny tyto služby jsou nabízeny v rámci projektu „Kámoš“ 
 

2) Služby pro odborníky a osvěta laické veřejnosti 
Jedním z cílů našich aktivit je i osvěta v oblasti práce s ohroženou mládeží a se znevýhodněnými 
rodinami. Zvyšování povědomí o příbuzných tématech zajišťuje pravidelný cyklus vzdělávacích 
seminářů pro veřejnost. Od obecných témat sociálně-právní ochrany dětí jsme se v září 2013 
posunuli k aktuálním tématům transformace sociální práce a reformy náhradní rodinné péče. 
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Na odborníky jsou pak zaměřena setkání mezioborové skupiny, na které si profesionálové z praxe 
mohou vyměňovat své zkušenosti a příklady dobré praxe. K tématům vzešlým z mezioborových 
setkání se opět vrátíme v roce 2014 – budou totiž sloužit jako osnova připravované konference 
v Senátu Parlamentu České republiky. 
 

3) Služby pro pěstouny 
Rodinné prostředí je pro zdravý vývoj dítě nejpřirozenější. Pokud rodina nefunguje tak, jak má a není 
možné, aby v ní dítě vyrůstalo, pěstounská péče je vždy lepší variantou než ústavní výchova. V 
rámci transformace sociální práce a novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsme v roce 
2013 připravili nový vzdělávací program pro pěstouny. Cílem vzdělávacího programu pro pěstouny je 
podpořit je v jejich potřebách a nabídnout jim prostor ke sdílení zkušeností. 
 
 

V příštím roce si i nadále chystáme aktivity organizace rozvíjet a zlepšovat. 
Mimo jiné se chystáme rozšířit náš tým o fundraisera. 
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3) SLUŽBY PRO OHROŽENÉ RODINY  
 

 

 PROJEKT „Kámoš“ 
Projekt Kámoš funguje již od roku 2005 a poskytuje služby na podporu ohrožených rodin, které 

jsou v péči OSPOD. Jeho cílem je pomáhat dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin 

v obtížné životní situaci a předcházet tak umisťování dětí do ústavní péče. Rodiny jsou ohroženy 

nejen selháváním v rizikových sociálních situacích, ale také citovým strádáním dětí; a nedostatečnými 

podněty k rozvoji kompetencí dětí. Dospělé klienty ohrožuje také zátěž spojená s řešením finanční 

situace rodiny a s tím spojený stres. 

Na všechny tyto obtíže odpovídají jednotlivé služby projektu. V rámci prorodinných služeb 

využívají dospělí klienti, tj. rodiče nebo náhradní rodiče, nabídky psychologické i praktické podpory 

(konkrétně psychoterapeutické služby a právní a finanční poradenství). 

Děti jsou podporovány v praktických otázkách života, tj. ve vzdělávání a ve výběru zdravého 

trávení volného času. Projekt je směrem k dětem vystavěn především na vrstevnickém modelu – děti 

k sobě mají svého „Kámoše“-kamaráda na pomoc, který jim pomáhá se vším, co potřebují.  

 

Asistenti-Kámoši děti podporují ve dvou oblastech: 

 

1) Vzdělávání 

 asistent pravidelně doučuje potřebné předměty na základě individuálního plánu vytvořeného 

ve spolupráci s třídním učitelem malého Kámoše 

 doučování vede hravou a zábavnou formou 

 připravuje se s dítětem na přijímací zkoušky na střední školu 

 pružně reaguje na specifické potřeby dítěte 

 má k dítěti kamarádský přístup 

 snaží se dítě rozvíjet v tom, co mu jde a co ho baví 

 

2) Trávení volného času 

 asistent s dítětem aktivně tráví volný čas 

  dvojice Kámošů si může vybrat volnočasové aktivity z nabídky nejrůznějších kulturních a 

sportovních center 

 velký Kámoš podporuje děti v osamostatňování a připravuje je na reálný život 

 Kámoši spolu nacvičují praktické situace každodenního života 

 

 

ODBORNÉ SLUŽBY 

Cílem stěžejní služby projektu je práce s ohroženými rodinami, které jsou v dlouhodobé péči orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí. Systém služeb je nastaven tak, aby odpovídal všem potřebám rodin a 
mohl je tak co nejvíce podpořit. Vzhledem k sociální a finanční situaci rodin jsou rodinám služby 
všech odborníků poskytovány zdarma. Cílem všech služeb je zlepšení sociální situace ohrožené 
rodiny; a zabránění jejímu dalšímu sociálnímu selhávání. 
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 Rodinný konzultant 

Každá rodina, resp. její zástupce se účastní povinné rodinné konzultace, jejímž smyslem je odhalení 

problematických situací v rodině a nabídka pomoci s jejich řešením. Pokud rodina potřebuje, může 

v konzultacích pokračovat i nadále. 

 Rodinný terapeut 

V závislosti na problému, na jehož ošetření se v rámci prorodinných služeb pracuje, jsou klientům 

dále nabídnuty služby rodinného terapeuta, který s rodinou může pracovat formou dlouhodobé a 

systematické spolupráce. 

 Dětský psycholog 

Pokud je třeba v některé oblasti podpořit také dítě, je možné domluvit schůzky s dětským 

psychologem. 

 Právní poradce 

Projekt se snaží reagovat na aktuální požadavky ze strany klientů; mnoho z nich se dostává do obtíží a 

neví si rady s „papírováním“. Rodiny proto mají možnost zdarma se obrátit na právního poradce. 

Cílem je pomoc rodině tak, aby se vyvarovala problematických kauz a právních komplikací. 

 Finanční poradce 

Z dlouhodobé zkušenosti a na základě poptávky ze strany klientů jsme do portfolia našich služeb 
zařadili také bezplatné finanční poradenství. Z finančních těžkostí pramení další rizikové sociální 
situace a také riziko selhávání rodiny jako systému. Podle našich zkušeností je tedy nezbytné, aby se 
rodině dostalo kromě psychosociální podpory také pomoci v praktických právních a finančních 
otázkách. 

 Konzultant ve výchově a vzdělávání – terénní pracovník 

V roce 2013 jsme služby pro rodiny rozšířili o možnost setkání s terénním pracovníkem. Klienti si 
někdy nevědí rady v jednání s úřady, v přípravě dokumentů, vypracování životopisu nebo při hledání 
práce – se všemi těmito problémy se od roku 2013 mohou obrátit na našeho odborníka, který je 
v případě potřeby doprovodí i na příslušný úřad. 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

Projekt 
KÁMOŠ 

rodinné terapie 
 

volnočasové aktivity 
 

doprovázení rodičů 
 

právní služby 
 

finanční poradenství 
 

„Kámoš“-asistent na pomoc 
 

dětský psycholog 
 

mediace 
 

doučování 
 

rodinné konzultace 
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„Velcí Kámoši“ – asistenti v projektu v roce 2013: 

 

ÁJA, KRISTÝNA, LADA, BÁRA, HONZA, IVETA, LADA, VERČA, TOMÁŠ, MÍRA, CYRIL, JARKA, KAROLÍNA, HONZA, 
ESTER, KLÁRA, FANDA, MARKÉTA, ANIČKA, TERKA, ŠIMON, FILIP, VERONIKA, TOMÁŠ, GÁBINA, FILIP, JARDA, 
ANIČKA, KAMIL, VIKTOR 

 
 
 Vzdělávací program pro asistenty 

Asistenti v první řadě fungují jako kamarádi, důvěrníci, pomocníci a opora pro malé „Kámoše“. Ti se 
však mohou potýkat s mnoha těžkostmi – a aby na ně byli asistenti připravení, procházejí rozsáhlým 
vzděláváním. 
To je povinné také vzhledem k udělení pověření k sociálně-právní ochraně, které všem novým 
asistentům každoročně uděluje Magistrát hl. města Prahy. 
 

 

 

ČASOVÁ 

DOTACE 
LEKTOŘI TÉMA 

Pravidelná 

měsíční 

supervize 

15 hodin 

(1,5 

hodiny/měsíc) 

PhDr. Miloslav Čedík 

Mgr. Lada Chaloupková 
 

Úvodní 

vzdělávací 

víkendový 

seminář 

21 hodin 

Mgr. Jana Knotková 

PhDr. Miloslav Čedík 

Mgr. Lada Chaloupková 

Hranice v práci s dětmi, supervize, 

kompetence, 

videotrénink interakcí, krizové 

situace, 

prožitkový workshop 

Celodenní 

vzdělávací 

semináře 

18 hodin 

(3 x 6 hodin) 

Mgr. Lenka Kvěchová 

Mgr. Jiří Trunda 

Mgr. Josef Smrž 

Petra Hončíková 

Motivace k práci v sociální oblasti; 

práce s dětmi se SPU;  

komunikace s dětským klientem; 

podpora dětí v těžkých životních 

situacích; 

prevence šikany a další 

VTI– 

videotrénink 

interakcí 

1,5 hodiny Mgr. Lada Chaloupková 
Natočení materiálu a následný 

rozbor 
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4) SLUŽBY PRO ODBORNÍKY A OSVĚTA VEŘEJNOSTI 

 
 
 

Služby pro odborníky a osvěta 
veřejnosti 

semináře pro veřejnost  

mezioborová skupina 

odborná konference v Senátu Parlamentu České 
republiky 

 

 

A) SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST: ODBORNÉ ČTVRTEČNÍ SEMINÁŘE 

Primárním cílem odborných seminářů, které realizujeme od roku 2005, je nabízet zájemcům z řad 
odborné a laické veřejnosti aktuální a živá témata. Obsahem seminářů je zejména problematika 
rodiny a ohrožených dětí a témata s touto problematikou související. Odborné semináře jsou 
nabízeny zdarma, resp. na základě dobrovolného vstupného. Všichni odborníci přednášející bez 
nároku na honorář. Smyslem odborných seminářů je nabídnout širokému publiku možnost vzdělávat 
se a diskutovat s odborníky.  
 
V roce 2013 se uskutečnilo v rámci 9. cyklu Odborných seminářů zaměřených na „Práva dětí a jejich 
ochranu“ celkem 5 setkání.  
  
„Otázky ochrany práv dětí v praxi“ (7. února 2013)  
Přednášející:  Mgr. Aneta PLAVINOVÁ - Rada vlády pro lidská práva, tajemnice Výboru pro práva 
  dítěte 

Mgr. Michaela HAZDROVÁ - Liga lidských práv, právnička 
Mgr. Klára SCHNEIDEROVÁ - Amnesty International Česká republika 

Témata:  

 představení fungování Rady vlády pro lidská práva se zaměřením na Výbor pro práva dítěte 

 výběr z podnětů, které Výbor připravil pro Radu 

 aktuální problémy, kterými se výbor zabývá 

 Liga lidských práv – představení kazuistik + společná diskuze 

 porušování dětských práv v Africe – vybrané kazuistiky z výzkumných zpráv Amnesty 
International (Kongo a Mali) 

  
„OSPOD jako hlavní orgán ochrany práv dětí“ (7. března 2013)  
Přednášející:  PhDr. Miloslav MACELA - ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí, MPSV ČR 

Mgr. Marta KONVIČKOVÁ - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, Úřad MČ 
  Praha 2 

JUDr. Marie VODIČKOVÁ - předsedkyně Fondu ohrožených dětí, o. s. 
Témata:  

• postavení a role OSPOD dle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
• metody práce OSPOD 
• standardy kvality sociálně-právní ochrany a financování OSPOD 
• role pracovníků OSPOD v sociálně-právní ochraně dětí – změny, možnosti a limity, které 
 přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

 pohled na změny, které novela a doprovodná vyhláška přináší pro OSPOD a ZDVOP 
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„Práva dětí v ČR a kritika ze strany orgánů EU“ (4. dubna 2013)  
Přednášející:  Mgr. Adam KŘÍSTEK - právník, odbor rodiny a ochrany práv dětí, MPSV ČR 

Mgr. Ing. Lenka Doubravová - vedoucí oddělení rodiny, zdravotnictví a práce 
 Kanceláře veřejného ochránce práv 

Mgr. Jana Vargovčíková - Amnesty International ČR 
Témata:  

 rozsudky ESLP a opatření 

 nálezy ústavního soudu 

 národní strategie ochrany práv dětí 

 pohled kanceláře Veřejného ochránce práv 

 diskriminace romských dětí v přístupu ke vzdělávání 
  
„Případy porušování práv dětí - kazuistiky“ (2. května 2013) 
Přednášející:  JUDr. Marie VODIČKOVÁ - předsedkyně Fondu ohrožených dětí, o. s. 

Martin LNĚNIČKA - ředitel DD Dolní Počernice 
Témata:  

• Manipulování dětí při rozvodových řízeních 
• Zneužívání dítěte v rámci rozvodových bojů mezi rodiči 
• Důvody, z jakých jsou děti nejčastěji umisťovány do DD Dolní Počernice 
• Vícečetné sourozenecké skupiny 
• Kazuistika sourozenců J. a P. Č. pořádá 

 
„Možnosti dítěte při obhajobě svých práv“ (20. června 2013)  
Přednášející:  Mjr. PhDr. Alena KOLÁŘOVÁ - vedoucí 3. oddělení obecné kriminality Služby  
  kriminální policie a vyšetřování – Krajského ředitelství policie hl. města Prahy  

Mjr. Mgr. Jan MACHUTA - 3. oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a 
  vyšetřování – Krajského ředitelství policie hl. města Prahy  
Témata:  

• dítě – účastník trestního řízení z pohledu Policie ČR 
• co dělá Policie ČR na ochranu dětských obětí trestných činů 

 
 

DISKUSNÍ SEMINÁŘE 

Z důvodu většího zapojení účastníků seminářů jsme se po 9 letech rozhodli upravit naše odborné 
semináře na semináře diskusní. Určené jsou pro širokou laickou i odbornou veřejnost, jsou zdarma, 
respektive za dobrovolné vstupné. Zachovali jsme pravidelnost - první čtvrtky v měsíci od 18:00 do 
20:00, i když se uskuteční pouze 4x ročně.   
 
V roce 2013/2014 jsou diskusní semináře zaměřené na problematiku pěstounské péče a témata s ní 
souvisejících.  
 
„Pěstouni vs. biologičtí rodiče, styky se sourozenci“ (3. října 2013)  
Hlavní diskutující:  Bc. et Bc. Martin Galbavý – vedoucí projektu Doprovázení, Rozum a Cit 
   Mgr. Bohdana Rajtová – sociální pracovnice, NRP  
 
„Rodinná zátěž (genetické předpoklady k určitému chování), závislí rodiče“ (5. prosince 2013) 
Hlavní diskutující: Bc. et Bc. Martin Galbavý 
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B)  MEZIOBOROVÁ SKUPINA 

Mezioborová skupina byla založena v roce 2010 pod záštitou paní PhDr. Jany Rybínové s cílem 
podpořit multidisciplinární spolupráci mezi odborníky v rámci sociálně – právní ochrany dětí.  
V současné době záštitu převzala paní senátorka Ing. arch. Daniela Filipová. 
 
Cílem tohoto projektu je podpora komunikace mezi odborníky z různých oborů, především se 
zaměřením na práci s ohroženou mládeží; podpora multidisciplinární spolupráce; předávání 
zkušeností mezi účastníky; vyjasnění kompetencí a hranic jednotlivých profesí a sdílení případů dobré 
praxe. 
V roce 2014 se konala celkem čtyři setkání, a to v únoru, březnu, květnu a v říjnu. Setkání se účastnilo 
celkem 56 odborníků. 
 
Setkání byla realizována formou otevřeného kazuistického semináře, na který si účastníci mohou 
připravit kazuistiku a prodiskutovat ji s ostatními odborníky. Metodou práce mezioborové skupiny je 
tedy diskuze a společná práce na kasuistikách z praxe účastníků.  V roce 2013 jsme se rozhodli, že 
dalším výstupem ze setkání odborníků bude odborná konference, jejíž termín je naplánován na první 
polovinu roku 2014. Konference se bude konat v prostorách v Senátu Parlamentu České republiky. 
Témata této konference vzejdou z otevřených kazuistických seminářů. 
 

Členové mezioborové skupiny 
Mezi účastníky setkání skupiny jsou pracovníci OSPOD, pedagogové (učitelé, výchovní poradci, 
vychovatelé z DD), zástupci neziskových organizací, pracovníci z nízkoprahových center, příslušníci 
policie, právníci, poslanci či pracovníci státní správy. 
Kromě pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí několika pražských městských částí mezi 
účastníky mezioborové skupiny patří také zástupci ZŠ a DD, zástupci HoSt Home-Start ČR, o. s., 
Kolpingova domu, o. s. Klub Pathfinder, Probační a mediační služby ČR, o. s. Rozum a cit, Speciálně - 
pedagogického centra, o. s. STŘEP, Vazební věznice Ruzyně a Úřad služby kriminální policie a 
vyšetřování PČR, projektu Šance, o. s. Hestia a mediačního centra MOSTY. 
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5) SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 
 
 

Od 1. 1. 2013 vešla v platnost Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 401/2012 Sb. 

Ze dne 7. 11. 2012), která mimo jiné ukládá pěstounům povinnost se vzdělávat minimálně 24 hodin 

ročně. V průběhu roku se začaly množit dotazy jak ze strany odborů sociálně-právní ochrany dětí, tak 

i ze strany pěstounů, zda bychom nechtěli rozšířit své služby. Z tohoto důvodu jsme otevřeli nový 

program Vzdělávací služby pro pěstouny a přijali do našich řad novou koordinátorku Mgr. Kateřinu 

Beranovou. Vzdělávání pěstounů je hrazeno ze státního rozpočtu a je dotované částkou 48 tisíc na 

pěstounskou rodinu na rok.   

Koordinátor Vzdělávací služby pro pěstouny má za úkol: 

 Vést tým stávajících odborníků a pravidelně se s nimi setkávat.  

V roce 2013 proběhly 2 intervize, na kterých byli kromě Mgr. Beranové přítomni PhDr. Miloslav 

Čedík, Mgr. Lada Chaloupková, PhDr. Vlaďka Moravčíková a Vít Hrbáček.  

 

Intervizní setkání odborníků 
8. října 2013 

10. prosince 2013 

 Udržovat dobré vztahy se spolupracujícími OSPODy. Koordinovat a zajišťovat komunitní 

setkávání pěstounů. Být v pravidelném kontaktu s pěstouny.  

 Aktivně vyhledávat spolupráci s dalšími OSPODy a za tím účelem kontaktovat a navštěvovat 

nové městské části. 

 Koordinovat a zajišťovat vzdělávací semináře pro pěstouny. Vyhledávat aktuální témata 

(komunikovat s pěstouny o jejich potřebách a přáních, sbírat zpětné vazby) a zajišťovat pro 

ně erudované odborníky. 

 Navazovat kontakty s odborníky z různých oblastí. V budoucnu je také přivádět do týmu 

odborníků projektu Vzdělávací služby pro pěstouny. 

 

VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 

  

                   KOMUNITY 

 

 

       WORKSHOPY           INDIVIDUÁLNÍ  
       TERAPIE 
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A) KOMUNITY 

Pěstounům poskytujeme kompletní roční vzdělání s povinnou dotací 24 hodin, a to formou  

4 komunitních setkání (v případě nově vznikající komunity; dále minimálně 2 komunity za rok).  

Komunitu tvoří pěstounské rodiny, které se vzájemně podporují a svépomocnou formou se učí 

poznávat a uplatňovat principy dobré komunikace v rodině. Komunitní program vychází z principu 

partnerství a spolupráce mezi pěstounskými rodinami a lektory Barevného světa dětí. Komunitní 

program tvoří společně plánované a prožívané víkendové aktivity. 

Pěstounské rodiny do komunity vstupují úvodním individuálním setkáním s terapeuty na území 

OSPOD (pokud nemá prostory pro toto setkání, pak rovnou v Barevném světě dětí v Belgické ul.). 

Toto setkání trvá 45 minut (je to hodinová dotace do celkového počtu hodin) a v ideálním případě by 

se ho měla zúčastnit celá rodina. Dalšího setkávání, již komunitního, se může účastnit jeden zástupce 

rodiny nebo i oba partneři. 

V době konání komunit je pěstounům k dispozici lehké občerstvení, a pokud si předem zavolají (nebo 

se jinak domluví s koordinátorkou), tak i hlídání dětí.  

Zaměřujeme se především na tyto oblasti: 

 vytvářet bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci 

 posilovat sebevědomí pěstounů  

 pomáhat získat náhled pěstounských rodičů na chování a jednání jim svěřených dětí 

 pozitivně ovlivňovat vztahy mezi pěstounskými rodiči a jejich dětmi 

 učit se řešit a zvládat konfliktní situace 

 zvyšovat psychickou a fyzickou odolnost vůči negativním vlivům (sebepoznání, zvládání agrese)  

 předcházet a eliminovat rozvoj rizikového chování u svěřených dětí  

 společně hledat aktuální a žádaná témata pro další vzdělávání pěstounů, která komunita 

nedokáže zpracovat svépomocným způsobem a následně lektorsky zajistit tyto odborné 

semináře 

Termíny konání: sobota většinou jednou za 2 měsíce, 9:30 – 15:30, hodinová dotace 6 hodin   

Místo konání: Barevný svět dětí, Belgická 16, Praha 2  

Vedené: PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Lada Chaloupková; PhDr. Vlaďka Moravčíková, Vít Hrbáček 

Počet účastníků: 7 – 12 zástupců pěstounských rodin ve skupině 

Cena za roční vzdělávání: vypočítána po dohodě s městskou částí 

 

V roce 2013 jsme navázali spolupráci s Prahou 1 a s Prahou 13 a uskutečnilo se dohromady 5 

komunitních setkání. Zpětné vazby z komunikace s pěstouny i OSPODy nám potvrdili naši myšlenku, 

že komunity jsou v rámci povinného vzdělávání pěstounů nejefektivnější.   

TERAPEUTICKÝ TÝM TERMÍNY SETKÁNÍ  POČET PĚSTOUNŮ 

PhDr. Miloslav Čedík a Mgr. Lada Chaloupková 

21. 9. 2013 10 

2. 11. 2013 8 

23. 11. 2013 8 

PhDr. Vlaďka Moravčíková a Vít Hrbáček 
19. 10. 2013 10 

30. 11. 2013 11 
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2) INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

Individuální terapie jsou vedené erudovanými terapeuty s dlouholetou praxí a zkušenostmi. V jejich 

rámci je možné zabývat se intimními či jinak citlivými tématy. Mohou probíhat ve formě poradenství, 

individuální či rodinné terapie, případně i supervize.  

Termín konání: dle dohody s lektorem  

Hodinová dotace: 60 minut 

Vedené: Mgr. Lada Chaloupková, PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Jana Knotková, PhDr. Ludmila Boková 

Cena: 800 Kč/hod   

 

3) VZDĚLÁVÁCÍ SEMINÁŘE (WORKSHOPY) 

Pravidelně každý měsíc pořádáme vzdělávací semináře, které svým zaměřením vycházejí 

z konkrétních potřeb pěstounů a z rozhovorů s nimi. Témata jsou volena tak, aby pěstounům přinesla 

co nejvíce konkrétních informací. Semináře jsou vedeny workshopovou formou, s důrazem na 

praktičnost. V době konání seminářů je zajištěno hlídání dětí a drobné občerstvení. 

Termín konání: každý druhý čtvrtek v měsíci, 17:30 – 20:00 

Vedené: odborníkem na dané téma  

Hodinová dotace: 3 hodiny 

Počet účastníků: min. počet 7 účastníků - max. 15 účastníků 

Cena: 1500 Kč/pěstoun (1 800 Kč/pěstoun v případě zájmu o hlídání dětí) 

 

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 6 workshopů.  

„Komunikace mezi Vámi a dítětem, metoda VTI“ (26. září 2013) 

Lektor: Mgr. Lada Chaloupková 

 

„Možnosti pomoci rodičům a dětem v konkrétní mimořádně náročné životní situaci“  

(24. října 2013) 

Lektor: PhDr. Miloslav Čedík 

 

„Ukázka možností řešení náročných situací (šikana)“ (31. října 2013) 

Lektor: PhDr. Miloslav Čedík 

 

„Hranice ve výchově; trest versus vymezení společného prostoru“ (7. listopadu 2013) 

Lektor: Mgr. Jana Knotková 

 

„Práce s dětmi s poruchami učení“ (21. listopadu 2013) 

Lektor: Mgr. a Bc. Jiří Trunda 

 

„Máte živé dítě? Pojďme společně hledat, jak na to“ (28. listopadu 2013) 

Lektor: Mgr. Jana Knotková 
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6) FINANČNÍ NÁSTROJ „STAŇ SE KÁMOŠEM“ 

 
 
Projekt „Staň se Kámošem“ vznikl na podporu dlouhodobě fungujícího projektu Kámoš. Jedná se o 
finanční nástroj, jehož smyslem je projektu „Kámoš“ finančně podpořit. Vzhledem k tomu, že jde plně 
o neziskový projekt (veškeré služby pro děti a jejich rodiny jsou poskytovány zdarma), je nesmírně 
obtížné zajistit jeho plné financování.  
Snažíme se, aby každý rok projekt plně fungoval – a proto jsme přistoupili k jeho dofinancování i 
touto cestou. „Staň se Kámošem“ je určen všem, kteří se chtějí stát součástí smysluplného projektu a 
pomoci tak dětem, jež neměly v životě takové štěstí. 
 

 Zapojení do projektu 
Smyslem projektu „Staň se Kámošem“ je stát se kapitánem vybraného týmu Kámošů a finančně ho 
podpořit částkou 29 000,-. Tato částka bude určena na fungování týmu (dítě + asistent) na jeden 
kalendářní rok. Kapitán týmu je posléze přivítán do mužstva „Kámošů“ a je mu předán certifikát 
osobně podepsaný Jaromírem Jágrem. Kapitánem se může stát fyzická i právnická osoba.  
Součástí kapitánské podpory je také prezentace kapitána na webu www.stansekamosem.cz formou 
fotografie, loga nebo motta dle jeho fantazie. 
 

 Kapitáni týmů 
Patronem projektu je úspěšný a oblíbený hokejista JAROMÍR JÁGR, který se zároveň stal patronem 
jednoho týmu z Ligy Kámošů – týmu Lvi. Dalšími kapitáni jsou MARTIN URBAN a jeho rodina 
podporující tým Tygří čelist. Firma STŘÍDA SPORT podporuje tým Myší sportovci; golfistka SANDRA GAL si 
vybrala tým Afričtí šnečci a tým Skřetíci si pod svou ochranu vzal trenér české hokejové reprezentace 
ALOIS HADAMCZIK a tým Fantastická dvojka je zase pod patronátem firmy CESTAV. 
 
 
 

  

http://www.stansekamosem.cz/
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7) AKCE BAREVNÉHO SVĚTA DĚTÍ 

 
 
Kámoši většinu svého společného času věnují přípravě do školy. Každý měsíc se ale snažíme, aby si 
děti mohly od učení trošku „odpočinout“ – proto mají dvojice Kámošů možnost vybrat si z nabídky 
volnočasových aktivit. 
 
Novinkou v roce 2013 jsou „Hravá odpoledne“. Malí i velcí Kámoši tak mají možnost se společně 
sejít, něco si zahrát, zasoutěžit si nebo se společně podívat na film. Děti a asistenti tak mají možnost 
potkat se i s ostatními „Kámoši“, se kterými se během týdne na hodinách nepotkávají. 
V rámci Hravých odpolední jsme tak například hráli poker, karetní hru BANG!, dívali se na film, slavili 
Halloween s americkými studenty nebo soupeřili na fotbalovém a florbalovém turnaji. 
 
V letošním roce se také podařilo nebývale rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Sezam všech 
institucí a organizací, které nám umožnily volný vstup, najdete níže. Všem velmi děkujeme! 
Děkujeme také Emily a Alexovi, americkým studentům z CET, kteří každou středu připravovali hodinu 
angličtiny pro naše Kámoše. Thank you!  
 
Historickou novinkou byl tábor „Kámoš“. Nápad vzešel od asistentů a trošku na poslední chvíli, ale 
nakonec jsme vše zvládli zrealizovat v rekordním čase. Jsme moc rádi, že se vše podařilo zařídit, užili 
jsme si s Kámoši super červencový týden v jižních Čechách a protože se pirátská výprava osvědčila, 
chystáme se na další tábor i v roce 2014! 
 
Novinkou v letošním roce je také snaha o propojování dětí, asistentů a rodičů a pěstounů. Po 
prázdninách jsme s dětmi oslavili začátek školního roku velkou zahradní párty s dortem. Před Vánoci 
jsme se potom sešli na prvním vánočním večírku – i s rodiči! Jsme moc rádi, že se účastnili v hojném 
počtu a doufáme, že nás příští rok bude ještě více! 
Doufáme, že se tábor, úvodní a vánoční párty stanou nedílnou součástí školního roku, stejně jako 
dnes už tradiční „Kámoš den“. 
 
Kromě akcí pro děti z projektu se také konalo každoroční prosincové gastroterapeutické setkání. 

*) Akce realizované v rámci vzdělávání dospělých najdete v příslušné kapitole 
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 Akce realizované v rámci projektu „Kámoš“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚNOR: 
Za našimi Kámoši přišli 

dobrovolníci z AISEC, aby nám 
představili svou zemi. Kromě 

možnosti procvičit si angličtinu 
se Kámoši hlavně dozvěděli 

spoustu zajímavostí o Ukrajině 
a Brazílii. 

DUBEN: 
Fotbalový turnaj 

s americkými studenty z CET 
 

ŘÍJEN: 
Florbalový turnaj 

KVĚTEN: 
Exkurze do hotelu Hilton, kde 
se Kámoši seznámili s chodem 

špičkového hotelu 

ČERVEN: 
workshop na bicí 

s asistentem 
Šimonem 

ČERVEN: 
V pátek 22. června se konal Kámoš den. 

Rozloučili jsme se s našimi Kámoši i s 
asistenty. Společně jsme se sešli v parku 
a pořádně si zasoutěžili. Děti i asistenti 
soutěžili v týmech i jednotlivě a moc si 

odpoledne užili. 
Kluci si pro nás dokonce připravili 
překvapení a upekli výborný dort!  

 
 

ŘÍJEN: 
Úvodní uvítací zahradní párty 

nového školního roku. Opět výborný 
dort! 

 
ČERVENEC: 

Na týden jsme se vydali na 
nebezpečnou plavbu širým 

mořem za pokladem 
kapitána Barbarossy. 

Pirátský tábor byl absolutní 
úspěch, takže v roce 2014 

z nás budou Mafiáni! 

PROSINEC: 
Na vánoční párty s rodiči jsme 

se předem připravili na 
vánoční dílničce a vyrobili si 

drobné ozdoby na stromeček. 
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8) LIDÉ ZA BAREVNÝM SVĚTEM DĚTÍ 

 
 
 Náš tým 

Petra Hončíková – předsedkyně a zakladatelka 
Mgr. Zuzana Cesneková – výkonná ředitelka a koordinátorka vzdělávacích aktivit pro dospělé 
Mgr. Martina Tomanová, DiS. – koordinátorka projektu „Kámoš“ 
Bc. Barbora Chvátalová – konzultant ve výchově a vzdělávání 
Bc. Tereza Křivánková – administrátor 
Mgr. Kateřina Beranová – koordinátor projektu „Vzdělávací program pro pěstouny“ 
Milena Petrtýlová – účetní 
 
 Rada sdružení 

Petra Hončíková, Hana Žatečková, Eva Kantová 
 
 Odborná podpora 

JUDr. Simona Bílá Srníková – mediátorka 
PhDr. Ludmila Boková – rodinná konzultantka 
PhDr. Miloslav Čedík – speciální pedagog, etoped, supervizor 
Mgr. Hana Dobešová – psycholožka, lektorka odborného vzdělávání asistentů 
Mgr. Lenka Kvěchová – psycholožka, lektorka odborného vzdělávání asistentů 
Mgr. Lada Chaloupková – VTI trenérka, supervizorka 
Mgr. Jana Knotková – psycholožka, terapeutka, rodinná konzultantka 

Mgr. Andrea Vyskočilová – mediátorka 
Mgr. Jan Kareta – právní poradce 
 
 Asistenti  v projektu v roce 2013: 

Alena Buštová, Kristýna Greplová, Lada Hajdíková, Bára Chvátalová, Honza Černoch, Iveta Forštová, 

Lada Jirounková, Veronika Hrdličková, Tomáš Stuchlík, Miroslav Šubrt, Cyril Figmík, Filip Grůša, 

Jaroslava Bednářová, Karolína Citavá, Anna Höschlová, Honza Černý, Ester Hubená, Klára Pěnkavová, 

František Příhoda, Markéta Sookyová, Tereza Stanková, Šimon Štrba, Tomáš Bederka, Gabriela 

Dufková, Filip Hanuš Härtel, Jaroslav Nečas, Anna Šujanová, Kamil Kreisinger, Viktor Kuchtiak. 

 
 Spolupracující instituce 

DDŠ Bystřice pod Hostýnem, DD Most, DD Tuchlov, DD Ústní nad Labem, DD Hamr na Jezeře, VÚ, 

DDŠ Místo, VLO Přestavlky, DD Pyšely, DD Hrochův Týnec, DD Zruč nad Sázavou, VÚ, SVP Střílky, DD 

Klánovice, DD Kralupy, DD Potštejn, DD Žatec, DD Most, DD Senožaty, DD Planá, DD Ledce, VÚ 

Buškovice, DD Žíchovec, DDŠ Slaný, DÚ a SVP Hodkovičky, DD Pepa, DDŠ Šindlovy Dvory 

 

Fakultní ZŠ P13, ZŠ Úvaly, Waldorfská ZŠ P4, ZŠ Londýnská, ZŠ Dolní Počernice, ZŠ Jandusů, ZŠ Na 

Balabence, ZŠ Smolkova, ZŠ Ružinovská, ZŠ Štěpánská, ZŠ Vodičkova, ZŠ U školské zahrady, ZŠ 

Sázavská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Plamínkové, ZŠ Gutha Jarkovského, ZŠ Ohradní, ZŠ Vojtěšská, ZŠ 

Vybíralova, ZvŠ Josefská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Na Smetance, ZŠ Uhelný trh 

 

OSPOD Praha 1, OSPOD Praha 2, OSPOD Praha 3, OSPOD Praha 4, OSPOD Praha 8, OSPOD Praha 10, 

OSPOD Praha 12, OSPOD Praha 13  
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9) ROZPOČET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝDAJE 

Materiální náklady 82 204,-- 

Spotřeba energie (benzín) 1 404,-- 

Opravy a údržba 0,-- 

Cestovné 6 320,-- 

Náklady na reprezentaci 0,-- 

Ostatní služby 
(telefon, nájem, internet, účetnictví, školení, 
pořízení DNM, poštovné, tisk, kopírování) 

1 063 335,-- 

 Daně a poplatky 3 466,-- 

Mzdové náklady 914 705,-- 

Zákonné sociální pojištění 171 584,-- 

Ostatní náklady celkem 0,-- 

CELKEM 2 243 018,-- 

VÝNOSY 
Přijaté dary celkem 635 337,-- 

Tržby z prodeje služeb 283 499,-- 

Jiné provozní  výnosy 2 900,-- 

Úroky 392,-- 

Dotace 1 263 675,-- 

CELKEM 2 185 803,-- 
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10) NAŠI PODPOROVATELÉ 

 
 Generální partneři a sponzoři 

Impact Corti – generální sponzor 

 
 Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář 

Mgr. Aneta Plavinová, Mgr. Michaela Hazdrová, Mgr. Klára Schneiderová, Bc. et Bc. Martin Galbavý, 
Mgr. Bohdana Rajtová, PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Marta Konvičková, JUDr. Marie Vodičková, Mgr. 
Adam Křístek, Mgr. Ing. Lenka Doubravová, Mgr. Jana Vargovčíková, Martin Lněnička, Mjr. PhDr. 
Alena Kolářová, Mjr. Mgr. Jan Machuta 
 
 Dárci 

Hampshire B 16, s. r. o. 
Střída Sport, s. r. o. 
Jiří Štěpina 
Alois Hadamczik 
Zuzana Marounková 
Vegall Pharma, s. r. o. 
Centrum Tance 
Queens 
Alza.cz 
tiskárna Jiskra 

Slusny.net 
CET Academic Program 
YOYO Store 
pekárny Benea 
Barevná kavárna na Londýnské 
LMC, s. r. o.  

Nadační fond pomoci 

Nadační fond České pošty 

SŠ automobilní a informatiky Weilova

 
 Podporovatelé 
 Nákup novoročních přání 
 Česká kancelář pojistelů 
 Elektrowin, a. s. 
 Walmark, a. s. 

 Česká tisková kancelář 
 Bond Legal, s. r. o. 
 Software 602, a. s. 

pan Vladimír Vančický – IT a technická podpora 
pan Vladimír Starosta – zajištění zázemí pro konání vzdělávacího semináře pro asistenty a zajištění 
dopravy v rámci tábora Kámoš 
Miroslav Šubrt – pomoc s počítači 
Martina Rošková – kreativní a grafická podpora 

Mgr. Jan Kareta - právní poradenství 
Patrik Bém – poskytnutí prostor 

 
 Sponzoři volnočasových aktivit 

Palaestra box 

Neviditelná výstava 

Zoo Praha 

Kino Světozor 

Botanická zahrada 

Centrum tance 

ZŠ Sázavská 

YOYO Store 

Martina Bínová 
Muzeum LEGA 
In Motion 
Premiere Cinemas 
Aquacentrum Šutka 
Chocolate City Company 

 
 Dotace a granty 

Městské části Praha 1, 2, 10, 13 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 


