VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

MOTTO
Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina.

Barevný svět dětí (BSD) je pražská nezisková organizace. Od roku 2004 pomáháme
ohroženým dětem a jejich rodinám – biologickým i pěstounským. Rodinám, které se
nacházejí v náročných životních situacích, poskytujeme komplexní podporu,
založenou hlavně na sociální práci, zážitkových aktivitách, dále na terapeutické
podpoře, poradenství a řadě dalších odborných služeb.
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VIZE, POSLÁNÍ
Aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.
Tuto vizi se snažíme každý den naplňovat jednotlivými kroky, které jsme
shrnuli do poslání organizace.
V Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem.
Podporujeme rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi.
V těchto rodinách pomáháme svými aktivitami vytvářet takové prostředí,
ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství.
Chceme je tak připravit na zodpovědný dospělý život.
Našimi klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni.
V případě potřeby spolupracujeme i s širším rodinným okolím.
Spolupráci navazujeme také s dalšími organizacemi a institucemi.
Reagujeme na potřeby dětí a rodin, poskytujeme jim komplexní podporu
založenou primárně na sociální práci, dále na psychologickém poradenství,
terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb.
Usilujeme o zefektivnění systému péče o ohrožené děti.
Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností
a zvyšujeme povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.
Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být
někdy velmi obtížně řešitelné. Věříme však, že pomocná ruka podaná v pravou
chvíli může podpořit rodinu natolik, aby dospělí dokázali nacházet vlastní
řešení náročných situací a tuto dovednost také uměli předat svým dětem.
Usilujeme o to, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.
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POVĚŘENÍ

HODNOTY

Jsme pověřeni k sociálně-právní ochraně dětí

Individuální přístup

Organizace 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:

Ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho přání,
potřeby a možnosti.

Profesionalita
Dbáme na odbornost a kvalitu a posilujeme jejich další rozvoj.
Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

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.

Partnerský přístup
Klienty vnímáme jako rovnocenné partnery. Motivujeme klienty k hledání
vlastních řešení a podporujeme je v jejich realizaci.

Respekt ke klientům
Ke každému klientovi přistupujeme s respektem a pokorou. Vnímáme jeho
názory a pohled na svět.

Zodpovědnost a otevřenost

Jsme členem
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 (LATA)
týmu pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních a návazných služeb
na Praze 10
Barevný svět dětí se pravidelně účastní všech důležitých konferencí, kulatých stolů
a seminářů, které se dotýkají dané problematiky.
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Zodpovídáme za kvalitu poskytovaných služeb a o své činnosti otevřeně
informujeme.

Ekonomická perspektiva
Netvoříme projekty pro projekty, zaměřujeme se na dlouhodobé financování
našich aktivit. Rozvíjíme to, čemu věříme. Nechytáme se krátkodobých
projektových výzev.

Důvěryhodnost
Se všemi jednáme tak, aby se na nás mohli s důvěrou znovu obrátit.

PROJEKTY

Projekt Kámoš
Projekt, který realizujeme od roku
2005, poskytuje služby na podporu
sociálně slabých a znevýhodněných
rodin. Jeho hlavním cílem je
pomáhat těmto rodinám řešit
obtížné životní situace, ve kterých
se ocitají.

Služby pro odborníky a veřejnost

Služby pro pěstouny

Práce s biologickou rodinou

Již od samého počátku naší činnosti
se snažíme o systémové působení
na laickou, odbornou
i zákonodárnou veřejnost. Posláním
projektu je poskytovat takové
informace, služby a podporu jak
laikům, tak odborníkům z oblasti
rodinné politiky, aby to vše
v konečném důsledku mělo
pozitivní vliv na zvyšování kvality
života dětí a jejich rodin.

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 pěstounským rodinám,
zvyšovat kvalitu života svěřených
dětí i pěstounů a citlivě reagovat
na jejich aktuální potřeby.

Nejmladší z našich projektů je
realizován od roku 2018. Cílí
zejména na podporu biologických
rodin (zvláště rodičů) dětí, které
vyrůstají v náhradní rodinné péči
a také na podporu biologických
dětí pěstounů a biologických
sourozenců dětí svěřených do
pěstounské péče.
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TÝM BSD
RADA SPOLKU (Nejvyšší orgán)
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS.
Mgr. Martina Tomanová, DiS.
Bc. Barbora Chvátalová, DiS.

PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU (STATUTÁRNÍ ORGÁN)
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS..

VEDENÍ PROJEKTŮ

Bc. Martina Dušková, DiS. – Projekt Kámoš
Bc. Veronika Bradáčová – Projekt Kámoš
Bc. Klára Pěnkavová – Služby pro pěstouny, Služby pro odborníky a veřejnost
Bc. Barbora Chvátalová, DiS. – Služby pro pěstouny, Práce s biologickou rodinou
Mgr. Michala Krejčová – Služby pro pěstouny, Práce s biologickou rodinou
Bc. Martina Krejčová – Služby pro pěstouny

spolupracovníci

Mgr. Robert Husák – web administrátor (spolupráce pro bono)
Bc. Kristýna Lipenská – grafik (spolupráce pro bono)
Mario Kudrik – PR specialista (spolupráce pro bono)
PhDr. Jarmila Čierná, Daniel Kaucký, DiS. – týmový supervizor
Milena Petrtýlová – externí účetní
Světluše Moulíková – úklid
Další spolupracovníky, kteří se v roce 2018 spolupodíleli na činnosti
organizace, naleznete uvedené pod příslušnými projekty, kterých byli součástí.
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FINANCE

FINANČNÍ ROZVAHA
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FINANCE

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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PODPOŘILI NÁS
finanční podpora

Nadace VINCI v České republice
ARVAL CZ s. r. o.
Rota Group, s. r. o.
Stanislav Pokorný

materiální a nefinanční podpora

Robert Husák – webové poradenství
Kristýna Lipenská – grafická podpora
Mario Kudrik – PR podpora
Miroslav Šubrt – správa programu interní databáze projektu Kámoš
My Coffee Story
Vinohradský pivovar, s. r. o.
Pražská čokoláda s. r. o.
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SPOLUPRACUJEME
ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 6,
Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 17,
Praha 18, Praha 21, OSPOD Brandýs nad Labem, OSPOD Veleň

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A DALŠÍ INSTITUCE

Dům dětí a mládeže Praha 2, Občanská poradna Praha 1,
STŘEP – české centrum pro sanaci rodiny, z. ú., Společnou
cestou, z. s. – občanská poradna, Centrum psychologické
pomoci, p. o. – rodinná a manželská poradna, Poradna při
finanční tísni, o. p. s., Poradna pro občanství, občanská a lidská
práva, Rodinné centrum Routa, z. s., Sdružení pro integraci
a migraci, o. p. s., SPC Vertikála (ZŠ speciální a Praktická škola
Rooseveltova), Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú.,
Neobyčejná klubovna, Dobrá rodina o. p. s., NATAMA, o. p. s.,
SOS dětské vesničky, z. s. (SOS Kompas, SOS Přístav), Dětský
domov Dolní Počernice, Otevřená společnost, o. p. s.,
Median, s. r. o., EDUin, o. p. s., ČOSIV, Asociace Speciálních
pedagogů, Opatrovnický soud Praha – východ, Lumos Czech
Republic, Vteřina poté, z. s., MPSV (Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí)
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SPOLUPRACUJEME
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

ZŠ Sázavská, ZŠ nám. Curieových, ZŠ Jana Masaryka,
ZŠ Na Beránku, ZŠ Resslova, ZŠ Eden, Karlínské gymnázium

vysoké a vyšší odborné školy

V roce 2018 jsme umožnili vykonat odbornou praxi celkem
čtyřem studentkám. Dvě byly z VOŠSP Jasmínová (obor sociální
práce nebo sociální pedagogika), jedna studovala na VOŠ
pedagogické a sociální Evropská a současně na husitské
teologické fakultě UK a poslední se připravovala
na studium psychologie.
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PROJEKT KÁMOŠ
Proj ekt pomáhá soci ál ně sl abým a znevýhodněným rodi nám s řešení m obtí žných ži votní ch si tuací , ve kterých se
oci taj í . Konkrétně pak rodi nám v evi denci orgánu soci ál ně-právní ochrany dětí , kterým hrozí např. sel hávání v obl asti
soci ál ní ho začl eňování , potýkaj í se s nekompetentností v obl asti řádné péče a výchovy dětí , j sou ohroženy v obl asti
ekonomi ckého zaj i štění , dětem hrozí naří zení ústavní či ochranné výchovy, pří padně j sou dokonce nuceny řeši t ví ce
obtí žných si tuací současně. Těmto rodi nám poskytuj eme i ndi vi duál ní podporu pro dí tě v podobě osobní ho asi stenta
"vel kého Kámoše" ( pravi del né schůzky v BSD, vol nočasové akti vi ty) , ambul antní , pří padně terénní soci ál ní práci
a dal ší podpůrné sl užby ( i ndi vi duál ní terapi e pro děti a dospěl é, párová a rodi nná terapi e, psychol ogi cké
poradenství , právní poradenství , medi ace) .
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LIDÉ ZA PROJEKTEM
vedení projektu

Mgr. Zuzana Cesneková, DiS. – realizátor
Bc. Martina Dušková – koordinátor
Bc. Veronika Bradáčová – sociální pracovník
Mgr. Milan Černý – odborný garant projektu

asistenti

Bára W., Káťa, Šimon, Martin, Anička Č., Markéta, Johana,
Martina, Anička T., Simona, Blanka, Míša, Anička S.,
Štěpánka, Bára Z., Bára Š., Veronika, Eliška

Odborníci:

Mgr. Milan Černý – supervizor asistentů
Mgr. Kateřina Štanderová – supervizor asistentů
Mgr. Jan Kareta – právní poradce
Mgr. Ludmila Repovská – právní poradce
Mgr. Josef Smrž – psycholog, terapeut
Mgr. Klára Antelová – psycholog, terapeut
Mgr. Klára Koutníková – psycholog, terapeut

Lektoři seminářů pro asistenty

Mgr. Kateřina Štanderová, Mgr. Milan Černý, Mgr. Josef Smrž,
PhDr. Ludmila Boková, Bc. Lukáš Bachura, DiS., Mgr. Zuzana
Poláková, MUDr. Vlastimil Mazura, Mgr. Pavel Dosoudil
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Když se řekne Kámoš...
Velcí Kámoši o projektu:

Projekt Kámoš jsem si vybrala z několika důvodů.
Prvně se mi líbilo, že se jedná o pár hodin odpoledne,
mohu tak svůj volný čas smysluplně využít. Vyhovuje
mi volnost, kterou s malým Kámošem v projektu máme.
A můžeme tak podnikat co nás baví a pro co se oba
dva nadchneme. V neposlední řadě jsem vděčná za
ochotný tým, který má celý projekt na povel. Velmi
nás podporuje a dává nám tu možnost si společně
s Kámoši rozšiřovat obzory. Děti, se kterými se
pravidelně setkávám v projektu, mám už napořád
vepsané v srdci a jsem za tuhle zkušenost velmi ráda.

projekt Kámoš je pro mne smysluplné trávení
volného času
cítím, že projekt Kámoš je přínosný ve spoustě
ohledech, a to mne naplňuje
obdivuji práci tohoto projektu a jsem ráda jeho
součástí
mám obrovskou radost, když má můj malý Kámoš
radost

Malí Kámoši o projektu:
zábava
učení
tábor
kamarádství
spolupráce
velká Kámoška
volnočasovka
noví Kámoši

Bára
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CO JSME S DĚTMI ZAŽILI
kámoš VÝLET po praze (19. 5.)

Kámoši v roce 2018 vyrazili poprvé na výlet v květnu. Podívali se do Muzea
smyslů (kde nic není takové, jak se na první pohled zdá) a svou přesnou mušku
a trpělivost prověřili na akčním minigolfu v O2 Aréně.

Kámoš den (22. 6.)

Tradiční zakončení školního roku spojené s piknikem,
hrami a těšením se na prázdniny.

Kámoš tábor (1. 7. – 7. 7.)

Kámoši vyrazili po stopách známého cestovatele Alfréda Fundenštajna a jeho
honby za "bohatstvím světa". Na své cestě navštívili Mexiko, Grónsko, Čínu,
Řecko a Maroko. V každé z těchto zemí dostali možnost vyzkoušet si lidové
tradice a zvyky, naučit se základy místního jazyka, či si pochutnat na tradičním
jídle. Děti se tak v průběhu tábora například staly marockými barvíři látek,
naučily se jíst čínskými hůlkami, v Řecku se zúčastnily olympiády a vyzkoušely si
drsné podmínky rybolovu v Grónsku. Společnými silami se jim nakonec
podařilo všechny nástrahy, které je na cestách potkaly, zdolat a odměnou jim
byla radost a pochutnání si na nalezeném bájného pokladu.

KÁMOŠ Výlet ZA KOŇMI (11. 11.)

Kámoši vyrazili na výlet – turisticky oblíbenou trasu ze Svatého Jana pod Skalou
směr Karlštejn se zakončením na statku v Řevnicích, kde si zajezdili na koních.

barevná středa (23. 11)

Setkání se všemi našimi klienty BSD – tentokrát v podzimním duchu.

Kino Kámoš uvádí... (13. 12)

Promítání filmů na přání s hromadou popcornu:)

a destíky volnočasovek v průběhu celého roku.
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26 podpořených dětí
18 velkých Kámošů
485 Kámošských setkání
752 společných hodin

vzdělávací program asistentů

Úvodní vzdělávací víkendový seminář (15 hodin)
témata: systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR, hranice při
práci s dětmi, práce s motivací, supervize, krizové situace při
práci s dětmi, sdílení zkušeností starších Kámošů.
Pravidelná supervize (dohromady 15 hodin, 1,5 hodiny měsíčně)
Celodenní vzdělávací semináře (dohromady 12 hodin)
témata: kurz první pomoci u dětí, agrese a šikana na školách
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PROJEKT PODPOŘILI
Finanční a materiální podpora
MPSV ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 10
Nadační fond Albert
Ing bank fond Nadace Terezy Maxové dětem
Asseco Solutions, a. s.
BaSys CS, s. r. o.
Vilém Čáp
Nakladatelství Portál
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PROJEKT PODPOŘILI
Dárci volnočasových aktivit
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum iluzí
JumpArena Zličín Praha
Aquacentrum Šutka
Kino Aero
Kino Světozor
Coffee Imrvere
Pizza Hut
Black Theatre IMAGE Prague
AEROSIM.cz
Bowling & Billiard Dejvice
Minigolf Butovice
Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka
Neviditelná výstava
DinoPark Praha
LokalBlok – boulderová stěna
Pražské Bentáky – vyhlídkové plavby Praha
Adventure Minigolf Praha
TrapCatch – úniková hra
TOBOGA fantasy
Masáže Martina Bínová
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SLUŽBY PRO ODBORNÍKY A VEŘEJNOST
J i ž od samého počátku či nnosti Barevného světa dětí , tedy od roku 2004, se snaží me o systémové působení na
odbornou veřej nost a o kval i tní vzděl ávání naši ch pracovní ků. Posl ání m proj ektu j e poskytovat takové sl užby
a podporu odborní kům z obl asti soci ál ně-právní ochrany dětí , aby v konečném důsl edku měl y vl i v na zvyšování
kval i ty ži vota dětí a j ej i ch rodi n. Proj ekt při spí vá ke zl epšení komuni kace mezi odborní ky a dal ší mi představi tel i
z obl astí rodi nné pol i ti ky. V rámci proj ektu pravi del ně pořádáme kazui sti cký semi nář „Mezi oborová skupi na“
a „Di skusní semi náře“ na různá aktuál ní témata SPOD a NRP. Poznatky z praxe pak také přenáší me dál e, např.
v rámci naši ch čl enských akti vi t v Asoci aci Dí tě a rodi na, pracovní ch skupi nách, na různých kul atých stol ech,
semi náří ch a konferencí ch.
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LIDÉ ZA PROJEKTEM
vedení projektu

Mgr. Zuzana Cesneková, DiS. – realizátor
Bc. Klára Pěnkavová – koordinátor

spolupracovníci

PhDr. Ludmila Boková – moderátor Mezioborové skupiny
Bc. Filip Šinkner – moderátor Diskusních seminářů
Lucie Švarcová – asistent

29. 11. jsme uspořádali
jedno ze setkání
Otevřené skupiny (Lata)
4. 12. jsme prezentovali
Mezioborovku na
Semináři k síťování
(MPSV)
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USKUTEČNILI JSME
MEZIOBOROVÁ SKUPINA

Od roku 2009 vytváříme prostor pro multidisciplinární diskusi mezi
odborníky a pracovníky z různých oblastí péče o ohrožené děti.
Zveme zástupce neziskových organizací, nadací, orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, škol, policie, soudů, úřadů práce,
ministerstev aj. Mezioborová skupina je hlavně kazuistickým
seminářem, její platformu však využíváme také k prezentaci
nových a zajímavých projektů a organizací.

25. 1. (prezentace: Mgr. et Mgr. Hana Čiberová,
opatrovnický soud Praha -Východ)
22. 3. (prezentace: Ingrid Hanzlíková, Lumos)
20. 9. (prezentace: Andrea Šafařík
Fridmanská, Vteřina poté)
22. 11. (prezentace: Pavel Marčík, SOS Kompas)
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USKUTEČNILI JSME
DISKUSNÍ SEMINÁŘE

Již od roku 2005 v Barevném světě dětí připravujeme série
diskusních seminářů pro širokou odbornou i laickou veřejnost
– na zajímavá témata a se zajímavými hosty. V roce 2018 jsme se
zaměřili na „Témata rezonující dnešní společností“ na celkem
3 setkáních. V novém čase od 17:30 do 20 hodin a v nových
prostorách Neobyčejné klubovny ve Vršovicích.

Start mladých lidí do dospělého života
(22. 2.) – hlavní hosté: Jana Jeřábková
(Karlínské gymnázium), Michal Ďorď (Vteřina
poté), Dominik Žbánek (Dětský domov Dolní
Počernice)
Záchranná sociální síť (26. 4.)
– hlavní hosté: Radek Hábl (Otevřená
společnost, projekt "Mapa exekucí"), Daniel
Prokop (Median)
Magické slůvko inkluze (25. 10.)
– hlavní hosté: Bohumil Kartous (EDUin),
Lenka Felcmanová (ČOSIV), Martin Odehnal
(předseda asociace Speciálních pedagogů)
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SLUŽBY PRO PĚSTOUNY
Proj ektem podporuj eme cel é pěstounské rodi ny tak, aby i děti , které nemohou vyrůstat se svou vl astní rodi nou,
mohl y proží t dětství v podnětném a mi l uj í cí m prostředí . Posl ání m proj ektu j e poskytovat kompl exní sl užby a podporu
rodi nám, zvyšovat kval i tu ži vota svěřených dětí i pěstounů a ci tl i vě reagovat na j ej i ch aktuál ní potřeby.
Pěstounským rodi nám nabí zí me kompl exní sl užby: doprovázení a i ndi vi duál ní podporu kl í čového pracovní ka,
rozmani té průběžné vzděl ávání , pravi del né akti vi ty pro děti a podpůrné sl užby ( i ndi vi duál ní a rodi nná terapi e,
psychol ogi cké poradenství , právní poradenství , VTI , medi ace apod. ) .
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LIDÉ ZA PROJEKTEM
vedení projektu

Mgr. Zuzana Cesneková, DiS. – realizátor
Bc. Klára Pěnkavová – koordinátor
Bc. Barbora Chvátalová – vedoucí Doprovázení pěstounských rodin
a klíčový pracovník
Mgr. Michala Krejčová – klíčový pracovník Doprovázení
pěstounských rodin
Bc. Martina Krejčová – koordinátor Programů pro děti

LEKTOŘI PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Pavel Němčík, Mgr. Lada Chaloupková, Mgr. Lucie Salačová,
Mgr. Cyril Zákora, PhDr. Ludmila Boková, Mgr. Štěpán Smolík, Ph.D.,
Bc. Adéla Ticová, Bc. Ondřej Turek, Bc. Jakub Kulhánek, Bc. Martina
Krejčová, Mgr. Martina Vančáková, Bc. Andrea Hanzlová, Bc. Jana
Frantíková, Ing. Jiří Palyza, Ing. Martin Podolák, Mgr. Jan Szutkowski,
Mgr. Jan Uhlíř, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Marie Manková, PhDr. Lenka
Šilerová, PhDr. Ilona Preslová

Vedoucí Programů pro děti (PPD)

David Patras, Adam Samohýl, Johana Miriam Vorlová, Kristýna Mojžíšová

Tým Podpůrných služeb

Mgr. Klára Koutníková – psycholog, terapeut
Mgr. Josef Smrž – psycholog, terapeut
Mgr. Jan Kareta – právní poradce
Mgr. Ludmila Repovská – právní poradce
Mgr. Kateřina Štanderová– supervizor týmu vedoucích PPD
Mgr. Světlana Pokorná Vrablecová– supervizor klíčových pracovníků
Doprovázení pěstounských rodin
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PROJEKT PODPOŘILI
Finanční podpora

Úřad práce hl. města Prahy - SPVPP (státní příspěvek
na výkon pěstounské péče)
ING bank fond Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Tesco
Nadace J&T - individuální granty
NROS - individuální granty

Dárci volnočasových aktivit

Oblastní muzeum Praha - východ (Památník Josefa
Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích)

38 podpořených dětí
23 doprovázených rodin
167 hodin v nabídce vzdělávání
28 hodin psychologicko-terapeutických služeb
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PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Komunity

V roce 2018 jsme sdružovali 4 komunity pěstounských rodin.
2 komunity s námi již tradičně na přelomu jara a léta vyjely na víkendový
vzdělávací pobyt – tzv. komunitní výjezd, a to do Areálu Monínec. Komunita pro
prarodiče se scházela na pravidelných setkáních v Praze. Vloni vzniklou
komunitu pro mladé pěstouny jsme pak na základě nenaplněnosti kapacity
v polovině roku pozastavili. Jediná změna v postech nastala v polovině roku, kdy
lektory komunit pro děti Adélu Ticovou a Ondřeje Turka nahradili Branislav
Štěpita a Veronika Kynclová.

Komunita
Komunita
Komunita
Komunita

P1 (Termíny setkání: 24. 4., 4. – 6. 5., 3. 10.)
KI. (Termíny setkání: 25. 2., 13. – 15. 4., 23. 9.)
KII. (Termíny setkání: 10. 3., 2. 6., 13. 4., 24. 11.)
KIII. (Termíny setkání: 24. 2.)

Workshopy

V roce 2018 jsme uspořádali v rámci 2 tématických cyklů Náš bezpečný domov
a Svět očima dítěte celkem 20 workshopů – 10 odpoledních a 10 dopoledních.
Nejvíce se účastnili naši tzv. dohodáři (pěstouni, které doprovázíme), dále pak
pěstouni z Prahy 1, Prahy 2, Prahy 6, Prahy 10, Prahy 13, Prahy 14 a Prahy 17.
Přibyli nám také účastníci z jiných doprovázejících organizací.

Besedy

V roce 2018 jsme uspořádali 2 šestihodinové besedy: Radosti i strasti
pěstounské péče (22. 9.) a Výchova dětí závislých rodičů (10. 11.).

Individuální vzdělávání

V rámci tohoto programu v roce 2018 absolvovaly 3 pěstounky celkem 17
hodin vzdělávání, a to ambulantní formou.
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programy pro děti
V roce 2018 se nám podařilo akce pro děti částečně
zafinancovat grantovou podporou Nadace Tesco a ING bank
fondu Nadace Terezy Maxové dětem, a tak se náš dvouletý sen
na volnočasový projekt pro pěstounské děti a jejich
sourozence změnil ve skutečnost. V červnu jsme na místo
koordinátorky těchto programů přijali Bc. Martinu Krejčovou
a následně v říjnu do nově vzniklého týmu čtveřici vedoucích:
Davida Patrase, Adama Samohýla, Johanu Miriam Vorlovou
a Kristýnu Mojžíšovou.

vzdělávací plán vedoucích

Úvodní teambuildingové školení (5. – 6. 10.)
témata: úvod do náhradní rodinné péče a otázek
attachmentu, praktické ladění spolupráce v týmu a s týmem
klíčových pracovnic, praktický kurz úvodu do zážitkové
pedagogiky.
V listopadu tým absolvoval svou první týmovou supervizi,
ve které bude dále pokračovat (1x 2-3 měsíce).
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CO JSME S DĚTMI ZAŽILI
Výlet do kraje Josefa Lady (21. 4.)

Výlet vláčkem do Hrusic a slunečný den plný her zakončený návštěvou místního
Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny.

Výlet do Divoké Šárky (16. 6.)

Sbírali jsme lesní jahody, podívali se do podzemí bývalé vodárny, chytili kešku,
vyfotili se na krásné vyhlídce a začvachtali si v místním přírodním bazénu.

Výlet do středověku (20. 10.)

Výlet podél Vltavy za naší historií a archeologickými objevy
(Čelákovická tvrz a středověký skanzen).

Dvoudenní „dračí“ výlet (3. - 4. 11.)

Vyráběli jsme létající draky, sbírali ingredience pro lektvar, přemohli jsme
strašlivého zlého draka a dostalo se i na zaslouženou odměnu. Výlet se prostě
povedl a navíc, poprvé v historii se také přespávalo v BSD!

barevná středa (23. 11)

Setkání se všemi našimi klienty BSD - tentokrát v podzimním duchu.

Výlet ke hvězdám (8. 12.)

S dětmi jsme navštívili pražské planetárium.
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celoprojektové
Pracovní setkání
V říjnu jsme obnovili tradici celoprojektového setkání týmu
z počátku fungování Služeb pro pěstouny. Kromě předsedkyně spolku
Zuzany Cesnekové, koordinátorky projektu Kláry Pěnkavové a vedoucí
Doprovázení pěstounských rodin Barbory Chvátalové, se setkání
zúčastnili zástupci našich odborníků podpůrných služeb,
klíčových pracovníků a lektorů.
Čtyřhodinové setkání nám 22. 10. moderovala Eva Kavková z EKS kurzů,
které tímto ještě jednou moc děkujeme! Smyslem setkání bylo
zreflektování naší spolupráce, podněty pro další zkvalitňování
našich služeb a hlavně tedy potkání se napříč. V plánu je
takovéto setkání pořádat pravidelně, vždy jednou ročně.
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PRÁCE S BIOLOGICKOU RODINOU
Od března 2018 nabí zí me podporu také bi ol ogi ckým rodi nám v systému NRP, a to hl avně odborné soci ál ní
poradenství , doprovázení a podpůrné sl užby. Rozši ři l i j sme tak naše sl užby, které vzhl edem k současnému nastavení
systému SPOD nebyl o možné kompl exně napl ni t j en v rámci Doprovázení pěstounských rodi n. V praxi j sme toti ž
narážel i na si tuaci , kdy vzni kal a potřeba i ntenzi vně pracovat s cel ým rodi nným systémem, tedy i s bi ol ogi ckými dětmi
pěstounů, dětmi vyrůstaj í cí mi v rodi ně v j i né f ormě péče, než j e ta pěstounská, a bi ol ogi ckou rodi nou dětí
v pěstounské péči . V první m roce proj ektu j sme se zaměřoval i na vytváření postupů, metodi k a j ednotných
f ormul ářů, i nf ormování o proj ektu a samozřej mě také na samotnou pří mou práci s kl i enty. Sl užbu využi l o 19 rodi n,
a protože se ukázal j ako vel mi potřebný, pl ánuj eme proj ekt dál e real i zovat a rozši řovat i v roce 2019.
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LIDÉ ZA PROJEKTEM
vedení projektu

Bc. Barbora Chvátalová, DiS. – realizátor projektu,
sociální pracovník
Mgr. Lucie Salačová – odborný garant

odborníci

Mgr. Michala Krejčová – sociální pracovník
Mgr. Světlana Pokorná Vrablecová - supervizorka
Mgr. Josef Smrž – psycholog, terapeut
Mgr. Klára Koutníková – psycholog, terapeut

PROJEKT PODPOŘILI
finanční podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace J&T
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A NA ZÁVĚR...
Rok 2018 uběhl , al espoň pro mě osobně, neuvěři t el ně rychl ým
t empem. Dí ky výroční zprávě, kt erou nyní drží t e v ruce, j st e
dost al i možnost seznámi t se s t í m, co všechno j sme v BSD zaži l i
a odpracoval i , j akých akt i vi t a akcí j sme se zúčast ni l i či kt eré
sami uspořádal i .
Z upl ynul ého roku bych ráda vyzdvi hl a hl avně spušt ění nového
proj ekt u,

kt erým

reaguj eme

na

pot řeby

bi ol ogi ckých

čl enů

pěst ounských rodi n. A t aké dubnový t eambui l di ngový ví kend
našeho

nej užší ho

t ýmu.

Dí ky

němu

j sem

si

vel i ce

si l ně

uvědomi l a, j ak skvěl í l i dé j sou j eho součást í a kol i k energi e
a poct i vé práce myšl enkám Barevného svět a dět í každý den
dávaj í . Báro, Kl árko, Mart i no, Mí šo a Verčo – pat ří Vám za t o
vel ké upří mné DÍ K.
Vel ké

poděkování

na

t omt o

mí st ě

vyj adřuj i

t aké

dal ší m

spol upracovní kům, pří zni vcům a podporovat el ům. Vaše důvěra
a odvedená práce dopomohl y k t omu, že j sme i dal ší rok
podával i pomocnou ruku dět em a rodi nám, kt eré t o pot řebuj í .
A j el i kož j st e dočet l i až sem, děkuj i i Vám za záj em o naši
či nnost . Vel mi si j í váží m.
Přej i nám pevnou půdu pod nohama na naši ch budoucí ch
cest ách. Ať se na ni ch co nej ví ce pot káváme s pochopení m
a podporou, skvěl ými kol egy a spol upracovní ky. Prot ože pak j e
ví ce než j i st é, že se úsi l í nás všech obt i skne do t ol i k pot řebné
pomoci dět em a j ej i ch rodi nám.

Zuzana Cesneková, předsedkyně spolku
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děkujeme vám za podporu!
Barevný svět dětí, z. s.
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