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ÚVODNÍK

Opět	po	roce	zdravím	všechny	příznivce	Barevného	světa	dětí!	

V	roce	2016	jsem	se	stal	nedílnou	součástí	týmu	BSD	-	a	po	celou	dobu	jsem	pro	Vás	
sbíral	zajímavé	informace	z	dění	této	neziskovky,	objevoval	jsem	se	na	jejích	akcích,	
zpovídal	vedení	a	další	zaměstnance.	Na	základě	tohoto	průzkumu	Vám	nyní	s	radostí	
představuji	tuto	Výroční	zprávu.	

Naleznete	zde	plno	důležitých	informací	směrem	k	aktivitám	projektů	v	roce	2016,	
personálním	změnám,	k	celkovému	chodu	(vč.	ekonomického)	organizace	a	velký	
prostor	samozřejmě	dostane	také	prezentace	a	poděkování	spolupracovníkům,	
sponzorům	a	podporovatelům.	

A	když	už	jsem	se	na	začátku	zmiňoval	o	rozhovorech	s	řadou	lidí	z	BSD,	jednomu	 
z	nich	„neunikla“	ani	paní	předsedkyně	Zuzka Cesneková…

Superhrdina BSD
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Takže Zuzko, jaký byl podle tebe rok 2016 pro Barevný svět dětí? 

Uplynulý	rok	přinesl	do	Barevného	světa	dětí	jednu	výzvu	za	druhou,	společnými	silami	
jsme	je	postupně	zdolávali.	V	průběhu	roku	jsme	obměnili	tým,	ještě	více	jsme	se	
zabydleli	v	nových	prostorách,	ve	kterých	jsme	strávili	náš	první	společný	celý	kalendářní	
rok.	Navázali	jsme	nová	partnerství,	začali	jsme	poskytovat	naše	služby	dalším	
klientům.	Kdybych	měla	rok	2016	shrnout	–	byl	krásně	náročný.

Mluvila jsi o tom, že jsme obměnili tým. Jak konkrétně? 

Největší	změnou	jsi	byl	samozřejmě	Ty.	A	hned	po	Tobě	musím	zmínit	květnový	
odchod	Martiny	Tomanové,	koordinátorky	projektu,	která	pět	let	energeticky	a	osobitě	
budovala	projekt	„Kámoš“.	Posty	se	ale	měnily	například	také	v	programu	Doprovázení	
pěstounských	rodin,	kde	v	prosinci	na	místo	klíčové	pracovnice	Bětky	Křížové	do	týmu	
přibyla	Míša	Krejčová.	O	dalších	personálních	změnách	si	můžete	dále	přečíst	 
v	kapitolách	o	fungování	našich	jednotlivých	projektů.	

Jaké akce bys za loňský rok vypíchla?

Kromě	tábora	„Kámoš“,	který	jsme	v	roce	2016	uskutečnili	již	po	čtvrté,	bych	
ráda	zmínila	naše	zážitkové	akce	v	rámci	nového	programu	pro	pěstounské	děti	
VíkendOFFky,	na	jejichž	přípravě	ses	aktivně	podílel	i	Ty.	Další	zajímavou	akcí	pak	byla	
i	listopadová	Barevná	středa,	aneb	předvánoční	setkání	s	našimi	„dohodáři“,	klienty	
programu	Doprovázení	pěstounských	rodin,	či	již	tradiční	Vánoční	večírek	kolegů	a	přátel	
Barevného	světa	dětí	Gastroterapie,	tentokrát	s	podtitulem	„Koláčové	hody	aneb	koláče	
na	všechny	způsoby“.	Fotoreportáže	ze	všech	našich	akcích	můžete	nalézt	na	našich	
webovkách,	Facebooku	a	nově	také	na	Instagramu.

Nějaké závěrečné slovo na úvod? :)  

Díky,	díky,	díky!	Velké	díky	všem	spolupracovníkům,	kolegům,	podporovatelům	 
a	přátelům.	Vám	všem,	kteří	nás	podporujete,	pomáháte	nám,	dodáváte	nám	energii	 
a	chuť	do	další	práce.	Spolu	tvoříme	Barevný	svět	dětí.	

O NÁS

Chceme,	aby	každé	dítě	mohlo	vyrůstat	ve	zdravém	a	bezpečném	prostředí	buď	
vlastní,	nebo	náhradní	rodiny,	kde	může	rozvíjet	svůj	potenciál.	Naší	vize	se	snažíme	
dosáhnout	prostřednictvím	podpory	rodinného	prostředí,	posílením	znalostí	a	
dovedností	rodiče	i	dítěte	a	další	odbornou	podporou	alternativ	k	ústavní	péči.	

Jsme	si	vědomi	toho,	že	situace,	ve	kterých	se	rodiny	ocitají,	mohou	být	někdy	
obtížně	řešitelné.	Na	základě	našich	dlouholetých	zkušeností	však	věříme,	že	někdy	
stačí	„jen“	v	pravou	chvíli	podat	pomocnou	ruku...

Tuto	ruku	našim	klientům	podáváme	již	od	roku	2004.	Za	tu	dobu	jsme	realizovali	
několik	různých	projektů	jako	„Přibližování	profesí“,	„Právní	a	občanské	minimum	pro	
školáky“,	„Barevná	pastelka“	

či	projekt	„Systémové	zavádění	speciálního	programu	proti	šikanování	v	regionu	
Prahy“	a	na	něj	navazující	projekt	„Šikana“.	V	současné	době	se	aktivně	věnujeme	
třem	projektům:	„Kámoš“,	„Služby	pro	pěstouny“	a	„Služby	pro	odborníky	 
a	veřejnost“.	

Nejpřirozenějším  
prostředím pro dítě  

je rodina
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Organizace	Barevný	svět	dětí,	z.	s.	je	registrovaná	ve	spolkovém	rejstříku	vedeném	
městským	soudem	v	Praze	pod	oddílem	L,	vložkou	14810.	Dle	nejaktuálnějšího	
rozhodnutí	Magistrátu	hl.	m.	Prahy	je	organizace	pověřena k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí v rozsahu:	

1 			Výkon	činností	podle	§	10	odst.	1	písm.	a),	to	je	vyhledávání	dětí,	na	které	se	
sociálně-právní	ochrana	zaměřuje	/§	6/.

2				Pomoc	rodičům	při	řešení	výchovných	nebo	jiných	problémů	souvisejících	 
s	péčí	o	dítě	/§	11	odst.	1	písm.	a)/.		

3				Poskytování	nebo	zprostředkování	poradenství	rodičům	při	výchově	 
a	vzdělávání	dítěte	a	při	péči	o	dítě	zdravotně	postižené.

4				V	rámci	poradenské	činnosti	pořádání	přednášek	a	kurzů	zaměřených	na	
řešení	výchovných,	sociálních	a	jiných	problémů	souvisejících	s	péčí	o	dítě	a	jeho	
výchovu	/§	11	odst.	1	písm.	c)/.

5				Uzavírání	dohod	o	výkonu	pěstounské	péče	podle	§	47b.		

6				Poskytování	výchovné	a	poradenské	péče	osobě	pečující,	s	níž	pověřená	
osoba	uzavřela	dohodu	o	výkonu	pěstounské	péče;	pokud	osoba	pečující	o	
tuto	službu	požádá,	je	pověřená	osoba	povinna	výchovnou	a	poradenskou	péči	
poskytnout.

STATUS, POVĚŘENÍ A ČLENSTVÍ 

NAŠE ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ZÁSADY
• Zastřešujícím	cílem	všech	činností	organizace	je	ochrana	zájmů	dítěte

• Přístup	ke	všem	klientům	je	přátelský,	respektující,	
nehodnotící,	otevřený,	podporující	a	rovný

• Všechny	služby	jsou	poskytovány	klientům	nediskriminačně	–	bez	ohledu	na	
jejich	náboženské	přesvědčení,	sociální	status	nebo	etnickou	příslušnost

• Ucelenost,	provázanost	a	návaznost	práce	s	rodinami	i	jejich	širším	okolím	

• Dlouhodobá	a	kontinuální	práce

• Doprovázení

• Mezioborový	přístup

• Aktivní	zapojení	samotných	klientů,	ti	nejsou	jen	pasivními	příjemci	pomoci

• Prorodinný	přístup

• 	Individuální	přístup	(zohledňování	věkové	a	sociální	různorodosti	klientů,	
zohledňování	individuality	a	aktuálních	potřeb	všech	členů	rodiny)

• Respekt	a	vzájemná	důvěra

• Ctíme	etický	kodex	sociálních	pracovníků	a	etický	závazek,	tedy	
především	zachováváme	mlčenlivost	a	respektujeme	lidská	práva	
dle	listiny	základních	práv	a	svobod	a	úmluvy	o	právech	dítěte

Členství 
• 	Asociace	Dítě	a	Rodina
• 	projektu	Komunikační	mosty	Nadace	J&T
• 	týmu	pracovní	skupiny	Systému	včasné	intervence	na	Praze	2	(SVI)
• 	týmu	pracovní	skupiny	Setkání	organizací	pracujících	s	ohroženými	dětmi	 

		a	jejich	rodinami	na	Praze	2
• 	Otevřené	skupiny	pro	práci	s ohroženou	mládeží	v Hl.	m.	Praha
• 	týmu	pracovní	skupiny	pro	komunitní	plánování	sociálních	a	návazných		 	

		služeb	na	Praze	10
• 	projektu	MPSV	„Systémový	rozvoj	a	podpora	nástrojů	sociálně-právní	 

		ochrany	dětí“
• naleznete	nás	také	v	Adresáři	služeb	v	NRP	Střediska	náhradní	rodinné	péče
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NAŠE SOUČASNÉ PROJEKTY 

Tento	náš	nejdéle	běžící	projekt	(funguje	nepřetržitě	již	od	roku	2005)	poskytuje	služby	
na	podporu	sociálně	slabých	a	znevýhodněných	rodin.	Jeho	hlavním	cílem	je	pomáhat	
ohroženým	dětem,	které	se	nacházejí	v	obtížné	životní	situaci	a	předcházet	tak	jejich	
umisťování	do	ústavní	péče.

Cílová skupina: 

• Sociálně	slabé	a	znevýhodněné	rodiny	z	evidence	OSPOD	
• Děti	s	poruchou	učení	nebo	chování		
• Děti	ohrožené	ústavní	výchovou	

Poskytované služby: 

• Služby	pro	děti	(podpora	ve	vzdělávání,	volnočasové	aktivity)
• Odborné	služby	pro	rodiny	(terénní	sociální	pracovník,	psycholog,	 
	 rodinný	terapeut,	právní	poradce	apod.)

Projekt „Kámoš“
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Projekt „Služby pro pěstouny“ 

(PSP)

Od	roku	2013	podporujeme	celé	pěstounské	rodiny	tak,	aby	i	děti,	které	nemohou	
vyrůstat	se	svou	vlastní	rodinou,	mohly	prožít	dětství	v	podnětném	a	milujícím	prostředí.	
Posláním	projektu	je	poskytovat	komplexní	služby	a	podporu	náhradním	rodinám,	
zvyšovat	kvalitu	života	svěřených	dětí	i	pěstounů	a	citlivě	reagovat	na	jejich	aktuální	
potřeby.		

Cílová skupina: 

• osoby	pečující	

• děti	umístěné	v	pěstounské	péči	

• spolupracujeme	i	se	širším	rodinným	okolím,	hlavně	s	biologickými	dětmi	
pěstounů,	pokud	se	v	rodině	vyskytují,	partnery	pěstounů,	biologickými	rodiči	
svěřených	dětí	apod.	

Poskytované služby, naše programy: 

Služby	(kromě	doprovázení)	poskytujeme	všem	pěstounským	rodinám:	nejen	těm,	s	
kterými	máme	uzavřené	dohody	o	výkonu	pěstounské	péče,	ale	i	těm,	které	uzavřely	
dohodu	s	jinou	pověřenou	organizací	či	s	orgánem	sociálně	právní	ochrany	dětí.

• Doprovázení	na	základě	uzavření	dohody	o	výkonu	pěstounské	péče	
(Doprovázení	pěstounských	rodin)		

• Průběžné	vzdělávání	(Komunitní	program,	Skupinové	vzdělávání,	Individuální	
vzdělání)	

• Psychologicko	–	sociální	podpora	(Podpůrné	služby)	

• Odlehčení,	program	pro	děti	(VíkendOFFky)

Již	od	samého	počátku	naší	činnosti	se	snažíme	o	systémové	působení	na	laickou,	
odbornou	i	zákonodárnou	veřejnost.	Posláním	projektu	je	poskytovat	takové	služby	 
a	podporu	odborníkům	z	oblasti	rodinné	politiky,	aby	v	konečném	důsledku	měly	vliv	na	
zvyšování	kvality	života	dětí	a	jejich	rodin.	Projekt	přispívá	ke	zlepšení	komunikace	mezi	
odborníky	z	oblasti	rodinné	politiky,	zprostředkovává	komunikaci	se	zákonodárci	 
a	propaguje	tématiku	práce	s	ohroženými	a	náhradními	rodinami	u	široké	laické	
veřejnosti.		

Cílová skupina: 

• Odborníci	a	pracovníci	z	praxe	v	oblasti	SPOD	a	NRP

• Veřejnost,	která	se	zajímá	o	témata	týkající	se	rodinné	politiky,	SPOD	a	NRP

Poskytované služby: 

• Mezioborová	skupina

• 	Semináře	(Diskusní	semináře,	Vzdělávací	semináře)

• 	Podpůrné	služby	pro	veřejnost

Projekt „Služby pro odborníky a veřejnost“ 
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LIDÉ ZA BAREVNÝM SVĚTEM DĚTÍ

Nejvyšší orgán

Statutární orgán 
pověřený	k	ekonomicko	

-	provoznímu	vedení	organizace

Kámoš 

Koordinátor	
projektu

Doprovázení 
pěstounských 

rodin

Koordinátor	
projektu

Klíčoví	
pracovníci

Koordinátor	
projektu Fundraiser Web	

administrátor Grafik

Sociální	
pracovník	

Vedoucí	
programu

Služby
pro odborníky 

a veřejnost

Služby
pro pěstouny  

PR	 
a	FR	tým

Rada 
Barevného	světa	dětí	,	z.	s.

Předsedkyně	

Rada Spolku

Mgr. Zuzana Cesneková 

Mgr. Martina Tomanová

Bc. Barbora Chvátalová

Náš tým

Mgr. Zuzana Cesneková –	předsedkyně	spolku

Mgr. Martina Tomanová –	koordinátor	projektu	„Kámoš“	(do	května	2016)

Mgr. Jana Nedomová –	sociální	pracovník	projektu	„Kámoš“	(do	června	2016)

Bc. Martina Dušková –	sociální	pracovník	projektu	„Kámoš“	(od	září	2016)

Bc. Klára Pěnkavová –	koordinátor	projektu	„Služby	pro	pěstouny“	a	projektu	„Služby	
pro	odborníky	a	veřejnost“

Bc. Barbora Chvátalová –	vedoucí	programu	„Doprovázení	pěstounských	rodin“	 
a	klíčový	pracovník	

Alžběta Rychecká –	klíčový	pracovník	programu	„Doprovázení	pěstounských	rodin“	 
(do	prosince	2016)	

Mgr. Michala Krejčová –	klíčový	pracovník	programu	„Doprovázení	pěstounských	rodin“	
(od	prosince	2016)

Mgr. Robert Husák –	web	administrátor	(spolupráce	pro	bono)

Kristýna Lipenská –	grafik	(spolupráce	pro	bono)

Milena Petrtýlová –	externí	účetní

Mgr. Eva Reitmayerová –	týmový	supervizor	

LIDÉ	ZA BAREVNÝM	SVĚTEM	DĚTÍ
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Projekt „Kámoš“

Projektu „Kámoš“ přeji hlavně to, aby se mohl ve svých 
aktivitách rozvíjet a dále růst. To však souvisí s pevným 
finančním zázemím projektu a proto si do dalšího roku ze všeho 
nejvíce přeji, aby získal partnery a donátory, kteří budou projektu 
fandit a podporovat jej i finančně.

MARTINA DUŠKOVÁ  
sociální	pracovník/koordinátor	projektu

Klienti v roce 2016 

Do	projektu	bylo	zapojeno	celkem	38	rodin,	z	toho	7	rodin	mělo	v	projektu	více	
sourozenců.	Dětských	klientů	bylo	zapojeno	celkem	45	(26	kluků	a	19	holek).	 
Z	toho	14	dětí,	které	vyrůstají	v	náhradní	rodinné	péči.	

Wow, v roce 2016 pro-
běhlo celkem 981 

Kámošských setkání ! 

SLUŽBY PRO DĚTI 

Děti	mohou	být	ohroženy	nejen	selháváním	v	rizikových	sociálních	situacích,	ale	také	
citovým	strádáním	a	nedostatečnými	podněty	k	rozvoji	jejich	kompetencí	a	nadání.	Děti	
v	rámci	projektu	párujeme	s	pečlivě	vybranými	asistenty	–	velkými Kámoši.	Ti	se	pak	
na	celý	školní	rok	(a	často	i	několik	let)	stávají	jejich	průvodci,	pomocníky,	důvěrníky,	
prostě	staršími	kamarády,	kterým	se	mohou	s	čímkoliv	svěřit	a	kteří	jím	pomohou,	když	
to	potřebují.	

A čím tráví Kámoši společně čas? 

Dvojice	Kámošů	se	pravidelně	schází dvakrát týdně	v	prostorách	Barevného	světa	
dětí.	Dle	věku	a	individuální	potřeby	daného	dítěte	se	věnují	např.	procvičování	
nejpotřebnějších	předmětů	do	školy,	vypracovávají	projekty	a	referáty,	u	starších	dětí	
společně	navštěvují	dny	otevřených	dveří	středních	škol	a	věnují	se	přípravě	na	přijímací	
zkoušky	na	SŠ.	Postupují	dle	individuálního vzdělávacího plánu	(IVP),	který	každý	 
z	asistentů	na	začátku	školního	roku	vytváří	ve	spolupráci	se	základní	školou.	

Minimálně	jednou	za	měsíc	pak	společně	chodí	na	různé	volnočasovky,	na	nichž	
společně	objevují,	co	by	malého	Kámoše	mohlo	bavit	a	v	čem	by	se	mohly	rozvíjet	jeho	
zájmy.	

Systém volnočasových aktivit (VČA)

• 	individuální	VČA	

• 	hromadné	VČA	

• 	letní	tábor	

Volnočasovky 2016

I	v	roce	2016	měly	dvojice	Kámošů	možnost	společně	navštěvovat	různá	zařízení	 
a	organizace,	které	podporují	projekt	poskytnutím	volných	vstupů.	Za	velice	pestrou	
nabídku	individuálních volnočasovek	bychom	chtěli	poděkovat	všem	našim	
podporovatelům	a	sponzorům.	Jejich	seznam	naleznete	v	příslušné	kapitole	„Naši	
partneři,	sponzoři,	podporovatelé“.	S	malými	a	velkými	Kámoši	jsme	se	také	každý	měsíc	
potkávali	a	společně	vyráželi	na	hromadné volnočasovky.	Stihli	jsme	toho	opravdu	
hodně!	

• leden: kino	„Kámoš“,	aneb	promítání	filmu	v	Barevném	světě	dětí
• únor: světelná	bitva	v	Laser	game	aréně
• březen: lanové	centrum	PROUD
• duben: sportovní	odpoledne	na	Folimance
• květen: DJ	workshop	a	Beauty	workshop
• červen: Kámoš	den	
• červenec: Tábor	Kámoš	
• listopad: Halloweenská	párty	
• prosinec: světelná	bitva	v	Laser	game	aréně
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Tábor Kámoš 2016 – „Kdo přežije“

Začátkem prázdnin jsme společně vyrazili na čtvrtý ročník tábora „Kámoš“. Pojetí této 
akce bylo nové a netradiční, stany totiž byly vyměněny za chatu v podhůří v obci Desná. 
Celotáborová hra se letos zaměřila na přežití. Hned po příjezdu se z dětí stali trosečníci, 
jejichž úkolem nebylo jejich samotné přežití, ale přežití celého svého týmu, respektive  
všech, kteří se tábora účastnili. Atributy, které jim v tom měly pomoci, si děti musely hned na 
začátku najít samy. Psací potřeby, symboly potravin a základních potřeb v přírodě jim měly 
indikovat, co je v nadcházejících dnech čeká. Po celý tábor tak děti trénovaly  
týmovou spolupráci, logické řešení problémů, fyzickou zdatnost,  
ale třeba i schopnost postarat se o sebe v kuchyni, neméně  
důležitou pro přežití. Potěšilo nás, že se domů vracela skupina již 
ostřílených trosečníků, zkušených v záležitostech týmového přežití.

          Velký „Kámoš“ Štěpán 

Asistenti a jejich vzdělávací program 

S	našimi	asistenty	se	snažíme	navazovat	dlouhodobou spolupráci,	stávají	se	našimi	
zaměstnanci,	kterým	zajišťujeme	maximální	možnou	podporu.	Aby	naši	asistenti	byli	
připraveni	na	různé	(zátěžové)	situace,	které	mohou	nastat,	procházejí	rozsáhlým 
vzděláváním.	Hned	v	úvodu	spolupráce	absolvují	celovíkendový	vzdělávací	seminář,	
následovaný	je	dalšími	celodenními	semináři	s	odborníky	z	praxe	(psychologové,	
pedagogové,	speciální	pedagogové	apod.).	Každý	měsíc	se	asistenti	účastní	skupinové	
supervize	a	mají	možnost	říci	si	i	o	supervizi	individuální.	V	průběhu	spolupráce	také	
absolvují	natáčení	a	rozbor	metodou	videotréninku	interakcí	(VTI).	

Vzdělávací program v roce 2016
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Zjistil jsem,  
že v průběhu roku 2016 působilo  

v projektu celkem 24 velkých  
Kámošů. A také, že Gábi letos  

převzala od Cyrči pomyslné žezlo  
„služebně nejstaršího“ velkého Kámoše. 

Je tu s námi již od roku 2013! 
Gábi, děkujeme Ti za to,  

máme Tě moc rádi! 

ODBORNÉ SLUŽBY PRO RODINY

Dospělé	klienty,	tj.	rodiče	a	pěstouny	dětí	zapojených	do	projektu,	ohrožuje	především	
stresová	zátěž	spojená	s	řešením	obtížných	situací	rodiny.	Zdarma	poskytovanými	
službami	(hlavně	psychologickou	podporu	a	výchovným	poradenstvím)	se	snažíme	cílit	
na	zlepšení	sociální	situace	ohrožené	rodiny	a	zabránění	dalšího	sociálního	selhávání.	

Situace, které rodiny nejvíce řeší
• sociální	znevýhodnění	
• ohrožení	sociální	exkluzí	
• nepříznivá	ekonomická	situace	
• hmotná	nouze	
• poruchy	učení	nebo	chování
• 	děti	s	diagnózou	ADHD	
• nařízený	soudní	dohled	
• dítě	nemá	přátele,	je	osamělé	
• školní	šikana
• nejisté	bydlení	
• velké	dluhové	potíže
• generační	neshody	mezi	dítětem	a	pěstounem
• dítě	má	velké	nedostatky	ve	škole	a	špatné	známky	
• rodiče	jsou	nejistí	ve	výchově	
• budování	sebevědomí
• hledání	příčin	a	řešení	konfliktů	
• správné	výchovné	postupy	
• nastavení	hranic	
• problémy	ve	vztazích	v	rodině	
• nezpracovaná	traumata

 Poskytované služby

• 	Terénní	sociální	pracovník	

• 	Rodinný	terapeut	

• 	Dětský	psycholog	

• 	Právní	a	finanční	poradce	
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LIDÉ ZA PROJEKTEM 

Mgr. Martina Tomanová	–	koordinátor	projektu	(do	května	2016)

Mgr. Jana Nedomová	–	sociální	pracovník	projektu	(do	června	2016)	

Bc. Martina Dušková	–	sociální	pracovník	projektu/koordinátor	

PhDr. Miloslav Čedík	–	odborný	garant	projektu	

Asistenti v roce 2016

Gábina,	Květa,	Andrea,	Kryštof,	Kuba,	Cyril,	Ester,	Míša,	Tereza,	Andrej,	Jakub,	Kamil,	
Viktor,	Štěpán,	Ludmila,	Honza,	Jarda,	Markéta,	Petr,	Honza,	Ludmila,	Magda,	Bára,	
Claudia,	Káťa,	Míša,	Martina,	Kristýna

Odborníci v roce 2016

PhDr. Miloslav Čedík	–	supervizor	asistentů	

Mgr. Lada Chaloupková	–	VTI	trenér,	

Mgr. Monika Havlíčková	–	supervizor	asistentů	

Mgr. Milan Černý	–	supervizor	asistentů	

Mgr. Jan Kareta	–	právní	poradce	

Mgr. Ludmila Repovská –	právní	poradce	

Mgr. Jan Szutkowski –	psycholog	

Mgr. Klára Antelová	–	psycholog

Lektoři seminářů pro asistenty

Mgr.	Monika	Havlíčková,	Mgr.	Milan	Černý,	PhDr.	Ludmila	Boková,	Vít	Hrbáček,	Markéta	
Čechová,	Jana	Tamchynová,	Kamil	Kreisinger,	Mgr.	Josef	Smrž,	Mgr.	Monika	Vaňková,	
Bc.	Barbora	Chvátalová,	Mgr.	Martina	Tomanová
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Projekt Kámoš

Programy

Lidé za  
projektem

Podpora ve 
vzdělávání

Supevizor

Odborný 
garant

Lektoři Videotrenér	
interakcí

VČA

Koordinátor

Služby pro děti

Asistenti Terénní	sociální	
pracovník

Psychologové	

Právní	poradce

Finanční	poradce

Odborné služby  
pro rodiny

Projekt „Služby pro pěstouny („PSP“)

KLÁRA PĚNKAVOVÁ  
koordinátor	projektu	

V roce 2016 jsme rozjeli VíkendOFFky – zážitkový volnočasový 
program pro děti z NRP, z něhož mám nesmírnou radost a i pro 
příští rok v rámci něj chystáme víkendové akce pro děti od 6 do 
15 let. A hodně se těším na komunitní výjezdy, jelikož to vypadá, 
že bych jich mohlo o trochu přibýt.

PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 

Komunitní program

V	Komunitním	programu	dlouhodobě	sdružujeme	skupiny vzájemně se podporujících 
pěstounských rodin. Program	je	postaven	na	principu	partnerství	a	spolupráce	mezi	
pěstounskými	rodinami	a	stálými	lektory.	Je	určen	všem	členům	náhradní	rodiny:	
pěstounům	a	jejich	partnerům	–	kteří	tvoří	komunity pro dospělé;	svěřeným	dětem 
a	jejich	sourozencům	–	kteří	tvoří	komunity pro děti.	Pěstouni	si	programem	plní	
povinné	vzdělávání.	Na	pravidelných	setkáních	členové	dospělé	komunity	sdílí	své	
zkušenosti,	vzájemně	se	podporují	a	upevňují	své	rodičovské	kompetence.	Děti	se	zase	
pomocí	společně	prožívaných	aktivit	(pohybových,	výtvarných,	hudebních	aj.)	zábavnou	
formou	učí	(nebo	spíše	utužují)	pravidla	dobré	komunikace	a	spolupráce.	

Komunity 2016

V	roce	2016	jsme	pokračovali	s	pěti	komunitami	pěstounských	rodin.	Tři	komunity	se	
scházely	na	pravidelných	setkáních	v	Praze,	dvě	komunity	s	námi	již	tradičně	vyjely	na	
víkendový	vzdělávací	pobyt	–	do	Monínce	a	do	Nových	Zámků.		

Komunita P1

Termíny	setkání	v	roce	2016:	6.	4.	2016,	3.	–	5.	6.	2016,	2.	11.	2016

	„P1“	je	naše	nejdéle	se	scházející	komunitní	skupina.	Tvoří	ji	pěstounské	rodiny	pouze	 
z	Prahy	1	a	už	od	roku	2013	ji	provází	Míla	Čedík	a	Lada	Chaloupková	(dospělá	
komunita),	v	roce	2015	se	k	nim	pak	přidali	Jarka	Bednářová	a	Martin	„Wóďa“	Vodehnal	
(dětská	komunita).

O	víkendu	3.–5.	června	2016	jsme	tentokrát	využili	pohostinnosti	Sport	relax	hotel	Na	
kopečku	v	Nových	Zámcích	a	i	když	nás	občas	pozlobilo	počasí,	moc	jsme	si	to	tam	
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užili!	Pěstouni	se	spolu	se	svými	lektory	vraceli	k	tématům,	která	aktuálně	doma	nejvíce	
řeší.	Dále	měli	také	možnost	na	workshopu	s	externí	lektorkou	Janou	Frantíkovou	
probrat	své	obavy	z	otevírání	minulosti	svěřeného	dítěte	a	zarelaxovat	s	Petrou	
Hončíkovou	v	rámci	hodiny	Tai	Chi.	Program	dětské	komunity	se	nesl	v	indiánském	
stylu,	děti	si	vyráběly	indiánské	čelenky	a	zcela	spontánně	také	pro	nás	dospěláky	
připravily	večerní	představení.	Indiánské	téma	se	promítlo	i	do	celorodinného	programu,	
v	rámci	něhož	jsme	mimo	jiné	společnými	silami	a	různými	druhy	malovátek	vytvářeli	
totemy.	

Komunita P13

Termíny	setkání	v	roce	2016:	27.	2.	2016,	17.	–	19.	6.	2016	a	1.	10.	2016

	„P13“	tvoří	pěstounské	rodiny	pouze	z	Prahy	13	a	už	od	roku	2013	ji	provází	Vlaďka	
Moravčíková	a	Vítek	Hrbáček	(dospělá	komunita),	v	roce	2015	se	k	nim	pak	přidali	
Tereza	Hroníková	a	Viktor	Kuchtiak	(dětská	komunita).

O	víkendu	17.	–	19.	června	2016	jsme	vyrazili	na	již	třetí	společný	vzdělávací	výjezd,	
který	se	nesl	ve	znamení	pohody,	relaxace	a	sluníčka.	S	komunitou	jsme	byli	ubytováni	
v	komplexu	Monínec,	kde	jsme	měli	možnost	využít	jak	venkovní,	tak	i	vnitřní	bazén	
a	saunu,	projít	si	naučnou	stezku	a	tradičně	si	v	sobotu	večer	upéct	buřty	na	velkém	
ohništi.	Na	začátek	pobytu	měli	lektoři	dospělé	komunity	připravený	workshop	na	téma	
„Principy	naladěné	interakce,	usměrňování	a	vedení“.	Na	něj	pak	navázalo	natáčení	rodin	
a	za	pomoci	analýzy	VTI	(videotrénink	interakcí)	se	pak	po	celý	víkend	pěstouni	věnovali	
svému	náhledu	na	přijímání	iniciativ	dítěte	v	rámci	rodinné	kooperace.	Dětská	komunita	
mezitím	soutěžila,	tvořila,	učila	se	žonglovat	a	vyráběla	malé	dárečky	pro	nás	dospěláky.

Komunita P10

Termíny	setkání	v	roce	2016:	19.	3.	2016,	7.	5.	2016,	26.	11.	2016

„P10“	tvoří	pěstounské	rodiny	pouze	z	Prahy	10	a	od	roku	2014	ji	provází	Natalie	
Jeníčková	a	Viktor	Cina	(dospělá	komunita),	v	roce	2016	se	k	nim	přidali	Adéla	Ticová	 
a	Ondřej	Turek	(dětská	komunita).

Komunita	dospělých	se	na	pražských	setkáních	se	mimo	jiné	věnovala	tématům	
identity	pěstounů,	mezigenerační	komunikace	a	komunikace	s	biologickou	rodinou.	
Dětská	komunita	vyrážela	hrát	skupinové	hry	do	parku	a	byla	také	na	výletě	v	Království	
železnic	a	Planetáriu.	

Komunita P18

Termíny	setkání	v	roce	2016:	5.	3.	2016,	23.	a	24.	9.	2016,	19.	11.	2016,	3.	12.	2016

„P18“	tvoří	pěstounské	rodiny	pouze	z	Prahy	18	a	od	roku	2014	ji	provází	Natalie	
Jeníčková	a	Viktor	Cina	(dospělá	komunita),	v	roce	2016	se	k	nim	přidali	Adéla	Ticová	 
a	Ondřej	Turek	(dětská	komunita).

Komunita	dospělých	se	na	pražských	setkáních	se	mimo	jiné	věnovala	tématům	
identity	pěstounů,	jiné	etniky	pěstounů	a	svěřených	dětí,	komunikace	s	úřady	a	školními	
zařízeními.	Dětská	komunita	často	hrála	deskové	hry	a	vyrážela	na	různé	výlety	po	
Praze.			
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Komunita KI. 

Termíny	setkání	v	roce	2016:	6.	2.	2016,	14.	5.	2016,	17.	9.	2016,	12.	11.	2016

„KI.“	tvoří	pěstounské	rodiny	z	různých	městských	částí	Prahy.	Od	roku	2015	ji	provází	
Vlaďka	Moravčíková	a	Vítek	Hrbáček	(dospělá	komunita),	Tereza	Hroníková	a	Viktor	
Kuchtiak	(dětská	komunita).

Komunita	dospělých	se	na	pražských	setkáních	se	mimo	jiné	věnovala	tématům	identity	
pěstounů,	komunikace	s	biologickou	rodinou	a	tématům	týkajícím	se	výchovy.	Dětská	
komunita	vyrážela	hrát	skupinové	hry	do	parku	a	byla	také	na	výletě	v	Království	železnic	
a	Planetáriu.	

Skupinové vzdělávání 

Pro	pěstouny	pravidelně	pořádáme	praktické	semináře,	tzv.	workshopy	zaměřené	na	
témata,	která	nejčastěji	řeší,	jako	je	výchova	svěřených	dětí,	komunikace	a	jednání	s	
biologickou	rodinou	dítěte	apod.	Našich	workshopů	se	mohou	pěstouni	účastnit	občas,	
nebo	je	absolvovat	pravidelně	a	vzdělávat	se	tak	po	celý	rok.	Podrobně	se	zaměřují	vždy	
na	jedno	nebo	více	souvisejících	aktuálních	témat,	a	to	praktickou	a	interaktivní	formou.	
Pořádáme	také	speciální	workshopy	na	přání	pěstounů	či	OSPOD.

Skupinové vzdělávání 2016

V	roce	2016	jsme	uspořádali	v	rámci	tří	tematických	cyklů	Pojďme se s dětmi bavit o…,	
Naše zdraví vs. rodinná pohoda? a Já – dítě, rodič, prarodič, sourozenec…	celkem	
deset	workshopů.	Nejvíce	se	účastnili	naši	tzv.	dohodáři	(pěstouni,	kteří	s	námi	mají	
uzavřenou	dohodu	o	výkonu	pěstounské	péče;	D),	dále	pak	pěstouni	z	Prahy	2,	 
Prahy	10,	Prahy	13	a	Prahy	18.	Podařilo	se	nám	také	uspořádat	tři	speciální	workshopy	
–	dva	na	zakázku	pěstounů	a	v	našich	prostorách	a	jeden	na	zakázku	a	v	prostorách	 
MČ	Praha	17.	

Více	informací	o	jednotlivých	workshopech	naleznete	na	našich	webových	stránkách.	

Individuální vzdělávání 

Pěstounům,	kteří	se	nemohou	vzdělávat	ve	skupinách,	případně	nechtějí,	protože	např.	
řeší	intimní	otázky	související	s	výchovou	svěřených	dětí,	které	nechtějí	sdílet	s	ostatními	
pěstouny,	nabízíme	program	Individuální	vzdělávání.	Mezi	nejčastěji	řešená	témata	patří	
např.	podpora	sociálních	a	výchovných	dovedností,	poruchy	učení	a	chování	svěřených	
dětí,	mezigenerační	komunikace	apod.	

V roce 2016 se  
individuální formou u lektora  

Mgr. Rastislava Pacáka  
vzdělávali celkem 4 pěstouni   
a dohromady tak absolvovali  

43 vzdělávacích hodin. 
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PODPŮRNÉ SLUŽBY 

V	rámci	programu	spolupracujeme	s	celou	řadou	zkušených	odborníků	a	můžeme	tak	
pěstounům	nabídnout	komplexní	seznam	služeb.

Nabízené služby

• 	Psycholog	pro	dospělé	(muž	i	žena)

• 	Psycholog	pro	děti	(muž	i	žena)

• 	Rodinný	terapeut

• 	Speciální	pedagog,	etoped

• 	Sociální	pracovník

• 	Právní	poradce

• 	Finanční	poradce

• 	Videotrenér	interakcí

V rámci programu  
byla v roce 2016 nejvíce využívána 

služba sociální pracovnice  
(40 hodin), VTI (25 hodin) a dále 

psychologicko – terapeutické služby 
(6 hodin) a právní poradenství  

(5,5 hodin). 
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VÍKENDOFFKY 

Volnočasový	program	s	prvky	zážitkové	pedagogiky	pro	děti	v	pěstounské	péči	a	jejich	
sourozence	jsme	rozjeli	v	roce	2016.	Jeho	hlavním	posláním	je	různorodými	aktivitami	
(v	rámci	celovíkendových	akcí	mimo	Prahu)	podpořit	identitu	dětí	vyrůstajících	v	NRP,	
podpořit	sourozenecké	vztahy,	rozvíjet	pozitivní	sebepřijetí	a	sebepoznání	dětí,	a	tak	v	
důsledku	přispět	k	budování	vztahů	a	dobré	atmosféry	v	celé	rodině.	Program	je	určen	
dětem	ve	věku	6	až	15	let.	

Na	první	VíkendOFFce	jsme	se	sešli	v	neděli	28.	2.	2016	v	Domě	dětí	a	mládeže	na	
Praze	2.	Všichni	jsme	si	celý	den,	který	jsme	strávili	záchranou	Dobroty ve vesmíru,	moc	
užili.	Schopnosti	na	záchranu	pana	Dobroty,	jako	je	spolupráce,	laskavost,	pomoc,	ale	 
i	rychlost	a	bystrost,	jsme	úspěšně	získali,	

a	tak	se	není	co	divit,	že	byla	neděle	úspěšnou	misí:)

Za	dalším	dobrodružstvím	jsme	pak	vyrazili	o	víkendu	22.–24.	4.	2016	do	Desné	 
v	Jizerských	horách.	I	na	dubnové	VíkendOFFce	se	nakonec	pan	Dobrota	objevil:)	

A	konečně	na	říjnovou	VíkendOFFku	jsme	jeli	vláčkem	na	Kokořínsko	do	Lhotky	
u	Mělníka	a	bylo	to	naprosto	boží!	:)	Sice	byl	hned	na	začátku	výpravy	unesen	náš	
milovaný	pan	Dobrota,	ale	my	jsme	šikulové	–	překonali	jsme	veškeré	kouzelné	překážky	
a	dokázali	jsme	ho	(sice	v	trochu	jiné	podobě)	osvobodit!	A	pan	Dobrota	se	nám	odvděčil	
nejen	pořádnou	párty,	ale	i	sladkým	pokladem.	

VíkendOFFek jsme se s panem  
Dobrotou rádi účastnili. Společně  

s dětmi jsme podnikli jedno  
jednodenní dobrodružství a pak  

dvě celovíkendová. 
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BARBORA CHVÁTALOVÁ 
vedoucí	projektu	

Jsem moc ráda, že se i roce 2016 program Doprovázení nadále 
rozrůstal. Zahájili jsme spolupráci se 14 novými rodinami  
a celkově jsme tedy doprovázeli 29 rodin. Pro naše rodiny 
jsme také uspořádali předvánoční setkání „Barevná středa“ – a 
na základě pozitivních ohlasů se chystáme podobná setkání 
opakovat i v příštím roce.

Během	roku	jsme	se	zaměřovali	zejména	na	zkvalitňování	poskytovaných	služeb,	ať	už	
klíčových	pracovníků,	nebo	odborníků	poskytujících	podpůrné	služby.	Část	energie	byla	
také	vynaložena	na	vytváření	nových	interních	postupů	a	metodik.

Zájem o podpůrné služby	byl	v	roce	2016	výrazně	větší	než	v	předchozím	roce.	Za	tuto	
skutečnost	jsme	velmi	rádi,	znamená	to,	že	se	rodiny	chtějí	aktivně	podílet	na	změně	své	
situace.	V	případě	potřeby	jsme	připraveni	nabídku	podpůrných	služeb	dále	rozšiřovat.

Velký	zájem	ze	strany	pěstounů	jsme	také	zaznamenali	v	programu	Rodinovky.	
Pěstounské	rodiny	se	v	rámci	něj	měly	možnost	zdarma	zúčastnit	divadelních	 
a	muzikálových	představení,	navštívit	výstavy	a	muzea.	Jsme

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
LIDÉ ZA PROJEKTEM 

Bc. Klára Pěnkavová	–	koordinátor	projektu	

Bc. Barbora Chvátalová	–	vedoucí	programu	„Doprovázení	pěstounských	rodin“	 
a	klíčový	pracovník	

Alžběta Rychecká	–	klíčový	pracovník	programu	„Doprovázení	pěstounských	rodin“	 
(do	prosince	2016)	

Mgr. Michala Krejčová	–	klíčový	pracovník	programu	„Doprovázení	pěstounských	rodin“

Mgr. Martina Vančáková	–	garant	projektu	

PhDr. Miloslav Čedík	–	lektor	Komunitního	programu	pro	dospělé	

Mgr. Lada Chaloupková	–	lektor	Komunitního	programu	pro	dospělé	

PhDr. Vladislava Moravčíková	–	lektor	Komunitního	programu	pro	dospělé,	 
videotrenér	interakcí	

Vít Hrbáček	–	lektor	Komunitního	programu	pro	dospělé,	videotrenér	interakcí	

Mgr. Natalie Jeníčková	–	lektor	Komunitního	programu	pro	dospělé	

Bc. Viktor Cina	–	lektor	Komunitního	programu	pro	dospělé	

Bc. Jaroslava Bednářová	–	garant	programů	pro	děti	a	lektor	Komunitního	programu	
pro	děti	a	programu	VíkendOFFky	

Martin Vodehnal	–	garant	programů	pro	děti	a	lektor	Komunitního	programu	pro	děti	 
a	programu	VíkendOFFky

Tereza Hroníková	–	lektor	Komunitního	programu	pro	děti	a	programu	VíkendOFFky

Viktor Kuchtiak	–	lektor	Komunitního	programu	pro	děti	a	programu	VíkendOFFky

Bc. Adéla Ticová	–	lektor	Komunitního	programu	pro	děti	a	programu	VíkendOFFky

Ondřej Turek	–	lektor	Komunitního	programu	pro	děti	a	programu	VíkendOFFky

Mgr. Rastislav Pacák	–	lektor	programu	Individuální	vzdělávání	

Mgr. Jan Szutkowski –	psycholog		

Mgr. Klára Antelová –	psycholog

Mgr. Jan Kareta	–	právní	poradce

Mgr. Ludmila Repovská	–	právní	poradce

Mgr. Zuzana Cesneková	–	finanční	poradce

Mgr. Milan Černý	–	supervizor	týmu	lektorů

Mgr. Monika Havlíčková	–	supervizor	klíčových	pracovníků	
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Projekt „Služby pro odborníky
a veřejnost“ („PSOV“)

KLÁRA PĚNKAVOVÁ  
koordinátor	projektu	

Jsem moc ráda, že se na nás začala v roce 2016 veřejnost 
obracet s prosbou o poskytnutí podpůrných služeb – hlavně pak 
těch psychologických. Tímto směrem rozhodně chceme zůstat 
otevření i v příštím roce...

MEZIOBOROVÁ SKUPINA

Mezioborová	skupina	je	již	od	roku	2009	určena	odborníkům	z	oblasti	péče	o	ohrožené	
děti	a	mládež	a	náhradní	rodinné	péče.	Cílem	skupiny	je	podpora	spolupráce	 
a	komunikace	mezi	odborníky.	Členy	Mezioborové	skupiny	jsou	sociální	pracovníci,	
kurátoři,	učitelé	a	ředitelé	základních	a	středních	škol,	výchovní	poradci,	metodici	
primární	prevence	a	školní	psychologové,	zástupci	NNO	a	nadací,	policisté,	soudci	
ad.	Při	pravidelných	setkáních	má	každý	člen	možnost	představit	kazuistiku	případu,	
který	aktuálně	řeší,	a	ostatní	členové	mu	mohou	poradit	z	pozice	své	profese.	Součástí	
setkání	je	také	prostor	pro	krátkou	prezentaci	činnosti	a	nových	projektů	různých	
organizací.	

Mezioborová skupina 2016

V	roce	2016	jsme	uspořádali	celkem	čtyři	kazuistické	semináře.	Všechna	setkání	
moderovala	naše	dlouholetá	spolupracovnice,	PhDr.	Ludmila	Boková.	Oborovému	
zastoupení	nejvíce	kralovaly	neziskové	organizace,	následované	školstvím	a	orgány	
sociálně-právní	ochrany	dětí.	A	své	projekty	u	náš	prezentovali:	Linka	Bezpečí,	 
Asociace	Dítě	a	Rodina	a	Výzkumný	ústav	práce	a	sociálnách	věcí.				
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SEMINÁŘE

V	rámci	tohoto	programu	pořádáme	pravidelné	Diskusní	semináře	pro	širokou	laickou	
i	odbornou	veřejnost.	Semináře	mají	formát	otevřených	interaktivních	setkání,	která	
se	soustředí	vždy	na	jedno	téma	z	oblasti	práv	ohrožených	dětí	a	mládeže	nebo	práce	
s	ohroženou	či	náhradní	rodinou.	Naše	semináře	jsou	zdarma,	resp.	za	dobrovolné	
vstupné.	Probíhají	formou	diskuse	a	vždy	se	snaží	dané	téma	a	problematiku	
nahlédnout	z	co	nejvíce	možných	úhlů	pohledu.	To	zajišťují	profesionálové	z	praxe,	vždy	
odborníci	na	dané	téma,	kteří	jsou	zváni	do	hlavního	diskusního	panelu.	Dále	také	na	
zakázku	připravujeme	Vzdělávací	semináře	pro	odborníky.		

Diskusní semináře 2016

Již	po	jedenácté	jsme	připravili	sérii	diskusních	seminářů	–	na	zajímavá	témata	a	se	
zajímavými	hosty.	Rok	2016	jsme	se	věnovali	proměnám	české	rodiny.	Kam	se	posunula	
za	uplynulých	15	let?	Moderátorem	všech	seminářů	byla	koordinátorka	projektu	„PSOV“	
Klára	Pěnkavová.		

Vzdělávací semináře pro odborníky 
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PODPŮRNÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

V	rámci	programu	spolupracujeme	s	celou	řadou	zkušených	odborníků	a	můžeme	tak	
nabídnout	komplexní	seznam	služeb	i	rodinám,	které	s	námi	nespolupracují	v	rámci	„PK“	
či	„PSP“.

Nabízené služby

• 	Psycholog	pro	dospělé	(muž	i	žena)

• 	Psycholog	pro	děti	(muž	i	žena)

• 	Rodinný	terapeut

• 	Speciální	pedagog,	etoped

• 	Sociální	pracovník

• 	Právní	poradce

• 	Finanční	poradce

V rámci programu byly  
v roce 2016 nejvíce 

využity psychologicko-
terapeutické služby, a to 

v počtu 34 hodin. 

LIDÉ ZA PROJEKTEM 

Bc. Klára Pěnkavová	–	koordinátor	projektu	a	moderátor	Diskusních	seminářů	

PhDr. Ludmila Boková	–	moderátor	Mezioborové	skupiny	

Mgr. Jan Szutkowski	–	psycholog,	rodinný	terapeut		

Mgr. Klára Antelová –	psycholog

Bc. Viktor Cina	–	etoped,	psycholog

Mgr. Jan Kareta	–	právní	poradce

Mgr. Ludmila Repovská –	právní	poradce

Mgr. Zuzana Cesneková	–	finanční	poradce

Služby pro odborníky  
a veřenost

Programy

Lidé za  
projektem

Podpůrné 
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V Kč (tisíce) k 31. 12. 2015

FINANČNÍ ROZVAHA  

V Kč (tisíce) k 31. 12. 2015

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
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NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI
Martin	Urban
Stanislav	Pokorný
Zuzana	Marounková
Daniel	Bican

V rámci 10. ročníku Golfového turnaje přátel pořádaného 
společnostmi NOEN, a. s. a REMIS NBC, spol. s.r.o. nás 
podpořili:

Magdalena	Souček
Josef	Pivoňka
Martin	Skácelík
Radek	Pav
Douglas	Burnham

Roman	Hauptfleisch
Tomáš	Kafka
Milan	Kočka
Tomáš	Němec
Petr	Vácha

Finanční podpora
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SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 

Vladimír	Starosta	–	zajištění	dopravy	na	Tábor	„Kámoš“
Miroslav	Šubrt	–	správa	programu	interní	databáze
Robert	Husák	–	webové	poradenství
Kristýna	Lipenská	–	grafická	podpora
Fresh	services,	s.	r.	o.	–	zakoupení	vánočních	přání
Elektrowin,	a.	s.	–	zakoupení	vánočních	přání
Pivovar	Svijany,	a.	s.	–	Gastroterapie	
BaSys	CS,	s.	r.	o.	–	audio	vybavení
Contemporary	–	hračky	pro	děti		
Pražská	čokoláda	–	Barevná	středa
Střední	odborné	učiliště	v	Praze	9	–	Čakovicích	–	Barevná	středa	

Základní školy
ZŠ	Sázavská,	ZŠ	nám.	Curieových,	ZŠ	Práčská,	ZŠ	Trávníčkova,	ZŠ	pro	žáky	se	
specifickými	poruchami	chování,	ZŠ	Křesomyslova,	ZŠ	pro	zrakově	postižené	na	Praze	
2,	FZŠ	Brdičkova,	ZŠ	a	SŠ	Kupeckého,	ZŠ	Londýnská,	ZŠ	Na	Smetance,	ZŠ	Jiřího	Gutha	
Jarkovského,	Masarykova	ZŠ	Praha	–	Klánovice,	ZŠ	Sázavská,	ZŠ	Jana	Masaryka

Vysoké školy a vyšší odborné školy
V	roce	2016	jsme	umožnili	vykonat	odbornou	praxi	celkem	pěti	studentkám.	Tři	byli	 
z	VOŠSP	Jasmínová	(obor	sociální	práce	nebo	sociální	pedagogika),	jedna	byla	 
z	Husitské	teologické	fakulty	Univerzity	Karlovy	a	jedna	byla	studentkou	 
anglického	gymnázia.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí
OSPOD	městských	částí	Praha	1,	Praha	2,	Praha	3,	Praha	5,	Praha	6,	Praha	7,	Praha	10,	
Praha	11,	Praha	13,	Praha	15,	Praha	16,	Praha	17,	Praha	18,	Praha	21,	 
Brandýs	nad	Labem	

NAŠI PODPOROVATELÉ
DÁRCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Materiální a nefinanční podpora



Telefonní kontakty a e-mail:  
+420	731	850	775	cesnekova@barevnysvetdeti.cz	(kancelář)
+420	607	066	801	pr@barevnysvetdeti.cz	(fundraising)	
+420	732	857	225	kamos@barevnysvetdeti.cz	(projekt	„Kámoš“)
+420	607	066	799	penkavova@barevnysvetdeti.cz	 
(projekty	„Služby	pro	pěstouny“	a	„Služby	pro	odborníky	a	veřejnost“)
+420	607	066	800	chvatalova@barevnysvetdeti.cz	(„Doprovázení	pěstounských	rodin“)
www.barevnysvetdeti.cz	 facebook.com/barevnysvetdetios
instagram.com/barevnysvetdeti	 www.youtube.com/channel/UCZ3BSHpuyv6x_1pboVMkJiw
www.stansekamosem.cz		 www.stansesuperhrdinou.cz	
www.darujme.cz	 www.givt.cz	 www.bazarg6.cz/	
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