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SLOVO NA ÚVOD
Milí čtenáři a čtenářky naší další výroční zprávy,
vítám Vás jménem organizace na jejích stránkách. Jsem ráda, že jste si našli čas a že
máte chuť se do ní podívat.
Shrnuli jsme v ní pro Vás vše podstatné tak, jak se v roce 2017 odehrálo. Necháme Vás
nahlédnout pod pokličku všech projektů, kterým jsme se loňský rok věnovali.  Dozvíte
se, kdo všechno tvořil náš tým, jaké dílčí programy a aktivity jsme realizovali, s jakými
organizacemi a institucemi jsme spolupracovali, kdo byli naši sponzoři a podporovatelé,
i to, jak se nám dařilo finančně.
Pokud budete mít zájem, můžete se třeba zamyslet nad naší upravenou vizí, mottem,
posláním a hodnotami stejně tak, jako jsme to v uplynulém roce udělali my.

Superhrdina BSD
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Spousta toho dalšího, co jsme také zažili a čemu jsme se věnovali, se ale do výroční
zprávy jednoduše nevešla. Dovolte mi tedy nyní na tomto místě, abych Vám vše
v krátkosti přiblížila a shrnula.
Velké množství času a energie jsme uplynulý rok věnovali také tvorbě či revizi interních
dokumentů, abychom ještě více podpořili metodickou stránku našich programů. Přivítali
jsme návštěvu dvou sociálních komisí, absolvovali jsme dvě kontroly naší činnosti.
Jako členové různých pracovních skupin a organizací jsme se účastnili více než desítky
těchto setkání – členských schůzí, pracovních skupin, kulatých stolů, konferencí, setkání
pověřených osob. Zajímalo nás také setkání výboru pro sociální politiku PSP ČR. Aktivně
jsme se zapojili do Peříčkového týdne v rámci charitativní sbírky Pomozte dětem a také
do sportovně charitativní akce Teribear hýbe Prahou, účastnili jsme se pražské Noci

O NÁS
NAŠE MOTTO
Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina.
NAŠE VIZE
Vizí našeho společného úsilí je to, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.
Tuto vizi se snažíme každý den naplňovat jednotlivými kroky, které jsme shrnuli do
poslání organizace. Rádi Vám ho nyní na tomto místě představíme:
NAŠE POSLÁNÍ

vzdělávání, která se konala na půdě Pedagogické fakulty UK. Přivítali jsme zástupce

V Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem.

jedné nadace a jednoho nadačního fondu, kteří se osobně přišli zajímat o naši činnost.

Podporujeme rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi.  V těchto

Měli jsme i velmi milou zahraniční návštěvu z USA, a to ze společnosti Cultural Care, jejíž

rodinách pomáháme svými aktivitami vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti

nadační fond podpořil jeden z našich projektů. Účastí či aktivním zapojením jsme byli

budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Chceme je tak připravit

součástí charitativního golfového turnaje či akce Vítání léta v Kolodějích. Naše prostory

na zodpovědný dospělý život.

a naši činnost jsme osobně představili třem skupinám studentů z vyšších odborných

Našimi klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby spolupracujeme

a vysokých škol. Pro dětské i dospělé klienty jsme uspořádali druhý ročník podzimní

i s širším rodinným okolím. Spolupráci navazujeme také s dalšími organizacemi

akce „Barevná pohádková středa“, která se pomalu ale jistě stává tradičním

a institucemi. Reagujeme na potřeby dětí a rodin, poskytujeme jim komplexní

poděkováním za celoroční vzájemnou spolupráci. Pro zaměstnance, spolupracovníky
a naše podporovatele jsme taktéž uspořádali tradiční vánoční rozloučení…
Další úžasný rok naší práce je za námi a mně tak nezbývá, než Vám na tomto místě za

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

celý tým srdečně poděkovat za zájem o naši činnost a popřát Vám příjemné listování.

širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšujeme povědomí o aktuálních tématech

Když budete mít cestu kolem, stavte se za námi, rádi Vás uvítáme!

Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy velmi

ohrožených rodin.
obtížně řešitelné. Věříme, 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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Mgr. Zuzana Cesneková
předsedkyně

7

STATUS, POVĚŘENÍ A ČLENSTVÍ

NAŠE HODNOTY
Při plánování a přípravě aktivit či projektů, v přímé práci s klienty a při spolupráci
a komunikaci s odbornou a laickou veřejností vyznáváme a uplatňujeme tyto hodnoty:

•
•
•
•
•
•

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:

Individuální přístup - Ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho
přání, potřeby a možnosti.
Profesionalita - Dbáme na odbornost a kvalitu a posilujeme jejich další rozvoj.
Partnerský přístup - Motivujeme klienty k hledání vlastních řešení a podporujeme je
v jejich realizaci.
Respekt ke klientům - Ke každému klientovi přistupujeme s respektem a pokorou.

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.

Vnímáme jeho názory a pohled na svět.
Zodpovědnost a otevřenost - Zodpovídáme za kvalitu poskytovaných služeb
a o své činnosti otevřeně informujeme.
Ekonomická perspektiva - Netvoříme projekty pro projekty, zaměřujeme se na
krátkodobých projektových výzev.
Důvěryhodnost - Se všemi jednáme tak, aby se na nás mohli s důvěrou znovu

Barevný svět dětí, z. s. je členem:

obrátit.

•
•
•
•

Asociace Dítě a Rodina

•
•

Otevřené skupiny pro práci s ohroženou mládeží v Hl. m. Praha

•

projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany
dětí“; spolupracujeme s lokální síťařkou pro oblast Prahy 2 Bc. Annou Chválovou

•

naleznete nás také v Adresáři služeb v NRP Střediska náhradní rodinné péče

„Nejpřirozenějším
prostředím pro dítě
je rodina.“
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Výkon činností podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání
dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6/.

Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

dlouhodobé financování našich aktivit. Rozvíjíme to, čemu věříme. Nechytáme se

•

1.

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
týmu pracovní skupiny pro komunitní plánování
sociálních a návazných služeb na Praze 10

9

NAŠE PROJEKTY
I v roce 2017 jsme naši činnost realizovali skrze tři hlavní projekty:

Projekt „Kámoš“
Tento náš nejdéle běžící projekt (funguje nepřetržitě 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.
Cílová skupina:

• rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
• rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování
• rodiny, které se potýkají s nekompetentností v oblasti řádné péče
   a výchovy dětí

• rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění
• rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně    
   (multiproblémové rodiny)

• rodiny, jejimž dětem hrozí nařízení ústavní či ochranné výchovy
• rodiny, ve kterých vyrůstají děti plnící si povinnou školní docházku  
Poskytované služby :

• doprovázení ohrožených rodin (ambulantní a terénní sociální práce)
• další podpůrné služby pro rodiny (individuální či rodinné psychologické
   poradenství a terapie, právní a finanční poradenství a mediace)

• individuální schůzky dítěte s asistentem (aktivizace dítěte a jeho podpora
   v situacích, které není schopno zvládnout vlastními silami)
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NAŠE SOUČASNÉ PROJEKTY

Projekt „Služby pro pěstouny“

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 (s výjimkou doprovázení) poskytujeme všem pěstounským rodinám. Nejen
těm, se 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
(OSPOD).
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•

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)

NAŠE SOUČASNÉ PROJEKTY

Projekt „Služby pro odborníky a veřejnost“

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.
Realizací tohoto projektu se tedy snažíme přispívat ke zlepšení komunikace mezi
odborníky z oblasti rodinné politiky, zprostředkovávat komunikaci se zákonodárci
a propagovat 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, naše programy

•

Mezioborová skupina

•

Semináře (Diskusní semináře, Vzdělávací semináře)

•

Podpůrné služby pro veřejnost
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LIDÉ ZA BAREVNÝM SVĚTEM DĚTÍ

LIDÉ ZA BAREVNÝM SVĚTEM DĚTÍ
Rada Spolku
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS.
Mgr. Martina Tomanová, DiS.
Bc. Barbora Chvátalová, DiS.
Nejvyšší orgán

Rada
Barevného světa dětí , z. s.

Tým Barevného světa dětí, z. s.
Statutární orgán
pověřený k ekonomicko
- provoznímu vedení organizace

Mgr. Zuzana Cesneková, DiS. – předsedkyně spolku

Předsedkyně

Bc. Martina Dušková, DiS. – koordinátor a sociální pracovník projektu Kámoš
Bc. Klára Pěnkavová – koordinátor projektu Služby pro pěstouny a projektu Služby pro
odborníky a veřejnost

projekt
Kámoš

Koordinátor
a sociální
pracovník
projektu

projekt Služby
pro odborníky
a veřejnost

projekt Služby
pro pěstouny

Doprovázení
pěstounských
rodin

Vedoucí
programu
a klíčový
pracovník

Klíčový
pracovník

Bc. Barbora Chvátalová, DiS. – vedoucí programu Doprovázení pěstounských rodin
a klíčový pracovník (projekt Služby pro pěstouny)

PR
a FR tým

Mgr. Michala Krejčová – klíčový pracovník programu Doprovázení pěstounských rodin
(projekt Služby pro pěstouny)
Koordinátor
projektu

Koordinátor
projektu

PR specialista

Web
administrátor

Grafik

Mgr. Robert Husák – web administrátor (spolupráce pro bono)
Bc. Kristýna Lipenská – grafik (spolupráce pro bono)
Mario Kudrik – PR specialista (spolupráce pro bono)
Mgr. Eva Reitmayerová, PhDr. Jarmila Čierná – týmový supervizor
Milena Petrtýlová – externí účetní
Ludmila Suslina, Světluše Moulíková – úklid

Další spolupracovníky, kteří se v roce 2017 spolupodíleli na činnosti organizace,
naleznete uvedené pod příslušnými projekty, kterých byli součástí.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt „Kámoš“
V projektu, který běží kontinuálně bez přerušení už od roku 2005, podporujeme rodiny,
které procházejí náročnými životními situacemi.
Cílová skupina:

•

rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

•

rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování

•

rodiny, které se potýkají s nekompetentností v oblasti řádné péče a výchovy dětí

•

rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění

•

rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně
(multiproblémové rodiny)

V roce 2017 proběhlo celkem
834,5 h kámošských setkání!
Z každé minutky, kterou spolu
malí a velcí Kámoši strávili,
mám obrovskou radost!
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Martino, jaké bylo pro Tebe působení v projektu Kámoš roku 2017?
Rok 2017 byl pro mne teprve druhým rokem v projektu Kámoš. Velkou část roku jsem
byla stále v procesu zaučování a seznamování se s jeho chodem. Díky lidem, kteří
v projektu (a nejenom v něm, ale i v celé organizaci) působí, jsem vše zvládla. Rok
2017 v projektu Kámoš byl náročný, ale zároveň báječný.
Čím Tě projekt překvapil, čím potěšil?
Jsem moc ráda, že o uplynulém roku mohu říci, že byl sice náročný z pohledu finanční
stability a personálních změn, ale i přesto úspěšný! Velmi mě potěšilo, že jsme rokem
2017 dokázali projít se vztyčenou hlavou a se všemi nabízenými službami
v nezměněné kvalitě.
Jaké překážky jsi musela jako jeho koordinátor a současně sociální pracovník
zvládnout?
Jak jsem odpovídala výše, v roce 2017 leželo projektu na jeho pomyslné cestě hned
několik překážek. A ne zrovna malých. Vynaložili jsme velké úsilí, abychom překážky
zvládli a věřím, že to nejenom lidi, kteří v projektu pracují, ale i projekt samotný
posunulo dál. Aneb jak se říká: „přes překážky ke hvězdám.“
S jakou vizí vstupuješ do roku 2018, který bude pro projekt již čtrnáctým rokem
jeho realizace?
Projektu Kámoš bych do dalšího roku přála, aby i nadále mohl podávat pomocnou ruku
všem, kteří to potřebují. A zároveň, aby se projekt mohl ve svých aktivitách rozvíjet
a dále růst. S narůstajícím počtem klientů a stále větší poptávkou po našich službách
bychom rádi v roce 2018 usilovali o navýšení personální kapacity projektu. Dále
bychom rádi navázali spolupráci s novými pražskými městskými částmi, které o naše
služby mají zájem. Pevně věřím, že se nám tyto plány v příštím roce podaří zrealizovat,
a projekt Kámoš se tak posune opět o další krok vpřed.

SLUŽBY PRO DĚTI
Pilířem projektu „Kámoš“ je podpora rodiny prostřednictvím navázání kontaktu
osobního asistenta s dítětem. 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 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 jim pomohou, když to potřebují.
A čím tráví Kámoši společně čas?
Dvojice Kámošů se standardně setkává dvakrát týdně v prostorách organizace. Dle
vyhodnocení individuální potřeby dítěte se asistent v kontaktu s dítětem zaměřuje na
konkrétní témata z oblasti emoční a sociální podpory, školní úspěšnosti, motivace ke
vzdělávání a kvalitního naplňování volného času.
Nedílnou součástí setkávání malých a velkých Kámošů jsou také společné volnočasové
aktivity, které jsou realizovány individuální nebo skupinovou formou.
Systém volnočasových aktivit (VČA)

•

→ individuální VČA

•

→ hromadné VČA

Individuální volnočasové aktivity
Díky ochotě a štědrosti dárců, kteří projekt v roce 2017 opětovně či nově podpořili
poskytnutím volných vstupů, měly dvojice Kámošů možnost společně navštívit
různorodé aktivity, zařízení a organizace kulturního a sportovního charakteru.

MARTINA DUŠKOVÁ

koordinátor a sociální pracovník projektu

Hromadné volnočasové aktivity
I v roce 2017 jsme se s malými a velkými Kámoši každý měsíc potkávali také proto,
abychom všichni společně vyráželi za kulturou či za zábavou. Stihli jsme toho opravdu
hodně:

Klienti v roce 2017
Do projektu bylo v roce 2017 zapojeno celkem 25 rodin, z toho 6 rodin mělo v projektu
více sourozenců. Dětských klientů bylo zapojeno celkem 33 (23 kluků a 10 holek). Z toho
12 dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.
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LEDEN

Přespávání v Barevném světě dětí

BŘEZEN

Toboga Fantasy park

DUBEN

Herní odpoledne v parku (společná akce s Nadace Cultural Care
Kids First)

KVĚTEN

Plavba výletní lodí po Vltavě

ČERVEN

„Kámoš“ den – piknik a sportovní hry v parku

ČERVENEC

Výlet do Liberce (ZOO, aquapark)

LISTOPAD

Barevná středa – zábavné odpoledne v BSD (youtubering,
virtuální realita...)

PROSINEC

Kino „Kámoš“ anebo promítání filmu v Barevném světě dětí

V průběhu roku 2017 působilo v projektu celkem 23 velkých Kámošů. Jejich vzdělávací
program vypadal takto:
Vzdělávací program v roce 2017

Za takto pestrou nabídku individuálních i hromadných volnočasovek všem sponzorům
moc děkujeme. Jejich úplný seznam naleznete v příslušné kapitole „Naši podporovatelé“.
Asistenti a jejich vzdělávací program
S našimi asistenty navazujeme dlouhodobou spolupráci. Vede je koordinátor, který
jim poskytuje maximální možnou podporu. Při vstupu do projektu asistenti absolvují
úvodní vzdělávací seminář, kde jsou podrobně informováni o projektu, jeho metodách
a procesech. Úvodní vzdělávací seminář je následovaný dvěma víkendovými  semináři,
které vedou odborníci z praxe (psychologové, pedagogové, speciální pedagogové,
sociální pracovníci apod.). V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor
metodou videotréninku interakcí (VTI).  Asistenti jsou v rámci projektu ošetřeni
pravidelnou skupinovou případovou supervizí. V případě potřeby mají možnost požádat
o supervizi individuální či o odbornou konzultaci.

Do projektu „Kámoš“ jsem se zapojila, protože jsem chtěla
pomáhat. Měla jsem čas, ve škole jsem taky prospívala dobře
a měla jsem, a pořád mám, nastavený určitý morální rámec.
Chtěla jsem prostě dávat… Nyní jsem v projektu třetím rokem
a kdo dává, jsou „moje děti“. A já z nich čerpám neskutečnou
energii, sílu a pocit dobře vykonané práce. Rostou mi před
očima v dospělé a rozumné osoby a já jsem na ně pyšná. Za ty
tři roky jsem se z „to je moje paní doučovatelka“ stala „to je moje
kámoška“. A to je to nejvíc, co jsem si mohla přát.

Za celý projektový tým
chci moc poděkovat asistence Gábině,
která po dlouhých pěti letech ukončila
své působení v projektu. Gábi, velké díky
za odvedenou práci, za Tvé úžasné kamarádství. Ať se Ti daří v osobním
i pracovním životě. Těšíme se na
Tvoji návštěvu, dveře máš u nás vždy
otevřené!

VELKÁ KÁMOŠKA BARČA

v projektu zapojená od roku 2015
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PODPŮRNÉ SLUŽBY PRO RODINU
V rámci komplexní podpory rodiny jsou rodinám nabízeny služby odborníků z
řad psychologie, dětské psychologie, rodinné terapie či právního nebo finančního
poradenství. Odborníci spolupracují s rodinami, které se nacházejí v náročné životní
situaci a jejichž rodičovské chování, životní styl apod. ovlivňují různou měrou dopady
sociálního vyloučení.

Situace, které rodiny v roce 2017 nejčastěji řešily:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poskytované služby

•
•
•
•
•

sociální pracovník
rodinný terapeut
dětský psycholog
mediátor
právní a finanční poradce

LIDÉ ZA PROJEKTEM

sociální znevýhodnění

Mgr. Zuzana Cesneková – realizátor projektu

ohrožení sociální exkluzí

Bc. Martina Dušková – koordinátor a sociální pracovník

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

Mgr. Milan Černý – odborný garant projektu
Asistenti v roce 2017
Gábina, Květa, Kuba, Ester, Míša M., Tereza, Andrej, Viktor, Štěpán, Petr, Honza, Bára,
Káťa, Míša H., Martina, Kristýna, Anička Č., Markéta, Johana, Martin P., Anička S.,
Simona, Martin F.
Spolupracující odborníci – odborné služby pro rodiny:
Mgr. Monika Havlíčková - supervizor asistentů
Mgr. Milan Černý  - supervizor asistentů

generační neshody mezi dítětem a pěstounem

Mgr. Lada Chaloupková - VTI trenér

dítě má velké nedostatky ve škole a špatné známky

Mgr. Jan Kareta - právní poradce

rodiče jsou nejistí ve výchově

Mgr. Ludmila Repovská - právní poradce

budování sebevědomí

Mgr. Josef Smrž - psycholog

hledání příčin a řešení konfliktů

Mgr. Klára Antelová - psycholog

správné výchovné postupy

Mgr. Jan Szutkowski – psycholog

nastavení hranic
emoční nevyrovnanost
problémy ve vztazích v rodině

Lektoři vzdělávacích seminářů pro asistenty
Mgr. Monika Havlíčková, Mgr. Milan Černý, Bc. Lukáš Bachura, DiS., Mgr. Zuzana
Poláková, PhDr. Zdenko Matula, Mgr. Zuzana Andresová
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Projekt „Služby pro pěstouny“ („PSP“)
Realizátor
koordinátor

Projekt Kámoš

Odborné služby
pro rodiny

Služby pro děti

Programy

Podpora ve
vzdělávání

VČA

Psychologové

Lidé za
projektem

Asistenti

Kláro, jaké bylo pro Tebe působení v obou projektech v roce 2017?
Náročné a naplňující – jako ostatně každý rok již od r. 2012, odkdy v Barevném světě
dětí působím.
Čím Tě který z projektů překvapil, potěšil?
Jsem velmi ráda za rozvoj obou projektů stejně, u projektu Služby pro pěstouny mě
těší hlavně programy pro děti a v projektu Služby pro odborníky a veřejnost mě mile
překvapil zvětšující se zájem veřejnosti o diskuzi a dění kolem nás.
Jaké překážky jsi musela jako jejich koordinátor zvládnout?
Rok 2017 byl hodně náročný zvláště tím, že jsme velkou část z něj věnovali
intenzivnímu zkvalitňování metodického zázemí našich externích zaměstnanců
a spolupracovníků. Velkou výzvou pak pro mě byla generační obměna v týmu lektorů
Komunit.
S jakou vizí vstupuješ do roku 2018?
Vize je jednoduchá, dělat dál poctivě a s plným nasazením
svou práci, šířit mezi veřejnost i kolegy dobrou praxi a poskytovat
kvalitní služby našim klientům.

Právní a finanční
poradce
Supevizoři

Lektoři

KLÁRA PĚNKAVOVÁ

koordinátor projektu

Videotrenér
interakcí

PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
KOMUNITY 2017
Komunita P1
Termíny setkání v roce 2017: 22. 3. 2017, 2. – 4. 6. 2017, 18. 10. 2017
„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 (komunita pro
dospělé), v roce 2017 se k nim pak přidali Jakub Kulhánek a Zuzka Pelcová (komunita
pro děti).
Komunita P13
Termíny setkání v roce 2017: 25. 3. 2017, 16. – 18. 6. 2017
„P13“ tvoří pěstounské rodiny pouze z Prahy 13 a už od roku 2013 ji provází Vlaďka
Moravčíková a Vítek Hrbáček (komunita pro dospělé), v roce 2017 se k nim pak přidali
Jakub Kulhánek a Zuzka Pelcová (komunita pro děti).
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Komunita P18
Termíny setkání v roce 2017: 5. 3. 2017, 14. – 15. 10. 2017
„P18“ tvoří od roku 2014 pěstounské rodiny pouze z Prahy 18. V roce 2017 se k Adéle
Ticové a Ondřeji Turkovi (dětská komunita) přidala lektorská dvojice Ludmila Boková a
Štěpán Smolík (dospělá komunita).
Komunita KI.
Termíny setkání v roce 2017: 1. 4. 2017, 12. – 14. 5. 2017
„KI.“ tvoří pěstounské rodiny z různých městských částí Prahy. Od roku 2015 ji provázela
Vlaďka Moravčíková a Vítek Hrbáček (dospělá komunita), Tereza Hroníková a Viktor
Kuchtiak (dětská komunita), tuto čtveřici pak v průběhu roku 2017 vystřídali Lucie
Salačová, Cyril Zákora, Jakub Kulhánek a Zuzana Pelcová.
Komunita KII.
Termíny setkání v roce 2017: 4. 3. 2017, 14. 5. 2017, 30. 9. 2017, 4. 11. 2017
Nově vzniklou komunitu v roce 2017 provázeli Ludmila Boková a Štěpán Smolík
(dospělá komunita), Adéla Ticová a Ondřej Turek (dětská komunita).
Komunita KIII.
Termíny setkání v roce 2017: 25. 2. 2017, 1. 4. 2017, 24. 9. 2017, 11. 11. 2017
Nově vzniklou komunitu provázela Vlaďka Moravčíková a Vítek Hrbáček (dospělá
komunita), které v průběhu roku 2017 vystřídali Lucie Salačová, Cyril Zákora (dospělá
komunita), Jakub Kulhánek a Zuzana Pelcová (dětská komunita).
Workshopy 2017

V rámci programu byla opět
nejvíce využívána služba sociální
pracovnice (85 hodin)
a psychologicko – terapeutické
služby (31 hodin).

V roce 2017 jsme uspořádali v rámci dvou tematických cyklů Prakticky a do života a Do
hlubin dětské duše celkem patnáct workshopů – deset odpoledních a pět dopoledních.
Nejvíce se účastnili naši tzv. dohodáři (pěstouni, kteří s námi mají uzavřenou dohodu o
výkonu pěstounské péče), dále pak pěstouni z Prahy 1, Prahy 2, Prahy 3, Prahy 6,
Prahy 7, Prahy 10, Prahy 13 a Prahy 18.
Individuální vzdělávání
V roce 2017 jsme začali v rámci tohoto programu spolupracovat s lektory PhDr.
Ludmilou Bokovou a Mgr. Janem Uhlířem. Vzdělávaly se u nich dvě pěstounky
a dohromady tak absolvovaly 18 vzdělávacích hodin.
PODPŮRNÉ SLUŽBY
V roce 2017 se k týmu našich psychologů (Mgr. Klára Antelová, Mgr. Viktor Cina)
přidal Mgr. Josef Smrž.
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PROGRAMY PRO DĚTI
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.
V roce 2017 jsme s dětmi z pěstounských rodin podnikli jednu celovíkendovou a dvě
jednodenní akce.
Na květnové VíkendOFFce v Bukovině u Čisté (5. – 7. 5. 2017) se podílel celý nově
utvořený tým lektorů: Jaroslava Bednářová, Martin Vodehnal, Adéla Ticová, Zuzana
Pelcová, Jakub Kulhánek a Ondřej Turek, který krátce před tím prošel celovíkendovým
školením (NRP a zážitková pedagogika). VíkendOFFkou jsme se loučili s panem
Dobrotou, který nás na akcích navštěvoval již od roku 2015. Tentokrát se dětem podařilo
dostat se do jeho „dobrotivého“ snu:).
Listopadový Výlet se nesl v dobrodružném duchu. Nejen, že jsme museli ujít hodně
kilometrů (Milíčovská minizoo – Milíčovské rybníky – povodí Botiče (meandry) –
Průhonický park) a ke konci nám trochu zapršelo, navíc jsme na cestě za pokladem
Indiana Jonese museli rozluštit jeho šifrované dopisy a plnit různé úkoly. Dva expediční
týmy – zelený a žlutý – za postupné plnění úkolů dostávaly kousky mapy, které na konci
Výletu dokázaly spojením svých sil slepit dohromady. A tak jsme se v sobotu
25. listopadu mohli všichni radovat z dobrůtek, které nám Indiana v Průhonickém parku
ukryl :).
V sobotu 9. prosince jsme pak s dětmi vyrazili na závěrečný Výlet. Jeho cílem byla
liberecká iQLANDIE, které bychom tímto chtěli ještě jednou moc poděkovat za volné
vstupy. A co jsme všechno viděli, zkusili a zažili? Ve skupinkách jsme navštívili všechny
otevřené interaktivní expozice. Např. tu o Člověku, kde nás zaujal hlavně robot a hra
Mindball, Vodní svět, Živly, Top Secret nebo TULaborka, kterou iQLANDIA otevřela ve
spolupráci s Technickou univerzitou.
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DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

LIDÉ ZA PROJEKTEM
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS. – realizátor projektu

Báro, jaký byl pro Tebe další rok realizace programu Doprovázení pěstounských
rodin? S jakou vizí vstupuješ do roku 2018?
V roce 2017 byl program Doprovázení pěstounských rodin plný změn. Mimo přímé
práce s pěstounskými rodinami jsme se soustředili na revizi standardů kvality sociálněprávní ochrany dětí. Cílem bylo vytvořit metodický materiál, který bude prospěšný pro
pracovníky Barevného světa dětí i pro jeho klienty. Předním hlediskem je, aby odpovídal
aktuálním potřebám klientů i legislativním pravidlům.
Mojí vizí pro rok 2018 je, aby všechny pěstounské rodiny
vytvářely dětem stabilní, podnětné a láskyplné prostředí.
Jsme připraveni poskytnout rodinám, které doprovázíme,
co nejkomplexnější podporu, abychom jim jejich mnohdy
nelehkou situaci co nejvíce usnadnili.

BARBORA CHVÁTALOVÁ
vedoucí projektu

V roce 2017 naše energie tedy směřovala zejména ke zkvalitňování služeb navenek ke
klientům, ale i uvnitř organizace právě prostřednictvím standardů kvality sociálně-právní
ochrany dětí, metodik a interních směrnic. Pěstounské rodiny měly možnost aktivně
se do těchto změn zapojovat nejen prostřednictvím anonymních písemných zpětných
vazeb na naši spolupráci, ale především na základě otevřené komunikace se svým
klíčovým pracovníkem.
Učinili jsme další kroky k naplnění našeho cíle, kterým je poskytovat služby všem členům
rodiny, ať už se jedná o biologické děti pěstounů, děti svěřené do jiné formy péče či jiné
blízké osoby.
Také jsme se snažili o rozšíření našich odborných služeb, a to o intenzivnější spolupráci
s biologickými rodinami dětí svěřených do pěstounské péče. Část energie jsme tedy
věnovali sepsání nového projektu, který se bude zaměřovat právě na tuto cílovou
skupinu. Jedná se o logické doplnění služeb, kterým umožníme dítěti bezpečně trávit
svůj čas s rodiči a dalšími blízkými osobami, případně stabilizovat jejich situaci natolik,
aby se dítě mohlo navrátit ke své původní rodině.
V roce 2017 jsme ukončili spolupráci se čtrnácti rodinami (došlo k ukončení pěstounské
péče či si rodiny zvolily jinou doprovázející organizaci). Na druhé straně jsme navázali
spolupráci se sedmi novými rodinami. Ve všech těchto nových rodinách se jedná
o příbuzenskou pěstounskou péči.
K 31. 12. 2017 jsme měli uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s celkovým
počtem 25 rodin, které doprovázely dvě klíčové pracovnice. Odbornou službu –
psychologickou podporu hrazenou ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče naši
klienti využili celkem v počtu 16 h.
Pro naše pěstounské rodiny se nám v průběhu roku podařilo také získat několik
individálních grantů. Česká olympijská nadace přispěla na sportovní aktivity
pěstounských dětí a Nadace J&T pak pomohla zafinancovat např. vybavení dětského
        pokoje, rovnátka a také dlouhodobější psychologickou podporu.
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Bc. Klára Pěnkavová – koordinátor projektu
Bc. Barbora Chvátalová – vedoucí programu „Doprovázení pěstounských rodin“
a klíčový pracovník
Mgr. Michala Krejčová – klíčový pracovník programu „Doprovázení pěstounských rodin“
PhDr. Miloslav Čedík – lektor Komunitního programu pro dospělé
Mgr. Lada Chaloupková – lektor Komunitního programu pro dospělé
PhDr. Vladislava Moravčíková – lektor Komunitního programu pro dospělé
Vít Hrbáček – lektor Komunitního programu pro dospělé
Mgr. Lucie Salačová – lektor Komunitního programu pro dospělé
Mgr. Cyril Zákora – lektor Komunitního programu pro dospělé
PhDr. Ludmila Boková - lektor Komunitního programu pro dospělé a Individuálního
vzdělávání
Štěpán Smolík - lektor Komunitního programu pro dospělé
Mgr. Jan Uhlíř – lektor Individuálního vzdělávání
Bc. Jaroslava Bednářová – garant programů pro děti a lektor Komunitního programu
pro děti a Programů pro děti
Martin Vodehnal – garant programů pro děti a lektor Komunitního programu pro děti a
Programů pro děti
Bc. Adéla Ticová – lektor Komunitního programu pro děti a Programů pro děti
Bc. Ondřej Turek – lektor Komunitního programu pro děti a Programů pro děti
Bc. Jakub Kulhánek - lektor Komunitního programu pro děti a Programů pro děti
Bc. Zuzana Pelcová - lektor Komunitního programu pro děti a Programů pro děti
Mgr. Klára Antelová – psycholog
Mgr. Josef Smrž – psycholog
Mgr. Viktor Cina – etoped, psycholog
Mgr. Jan Kareta – právní poradce
Mgr. Ludmila Repovská – právní poradce
Mgr. Milan Černý – supervizor týmu lektorů
Mgr. Monika Havlíčková, Mgr. Světlana Pokorná Vrablecová – supervizor klíčových
pracovníků
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4. Náhradní rodinná péče u nás a ve světě

Projekt „Služby pro odborníky
a veřejnost“ („PSOV“)

•
•

KLÁRA PĚNKAVOVÁ

koordinátor projektu

DISKUSNÍ SEMINÁŘE
Již po dvanácté jsme připravili sérii diskusních seminářů – na zajímavá témata a se
zajímavými hosty. Rok 2017 jsme věnovali „Ochraně dětí u nás a ve světě“.
1. Dítě v systému – jaké složky se podílejí na ochraně dětí?

•
•
•

VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
V úterý 7. 11. 2017 jsme uspořádali vzdělávací workshop pro klíčové pracovníky NRP
s názvem „Vytváříme knihu života“. Se zkušenou lektorkou Lucií Salačovou měli možnost
otevřít téma stability dítěte, kterou není možné vytvořit bez práce s jeho minulostí.
Dozvěděli se, jak s minulostí pracovat, jak ji dobře integrovat tak, aby dítě (mladý člověk)
mohl žít v přítomnosti a mohl plánovat budoucnost.

LIDÉ ZA PROJEKTEM
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS. – realizátor projektu
Bc. Klára Pěnkavová – koordinátor projektu a moderátor Diskusních seminářů
Lucie Švarcová – asistent projektu
PhDr. Ludmila Boková – moderátor Mezioborové skupiny

 hlavní hosté: Věra Bechyňová (Střep)

Lucie Stanková – moderátor Diskusních seminářů

 počet účastníků: 8 lidí

 čtvrtek 27. 4. 2017, 18 – 20 h.  
 hlavní hosté: Věra Bechyňová (Střep), Marta Konvičková (OSPOD MČ Praha 2),
Lenka Horváthová (OSPOD MČ Praha 14)

•

 počet účastníků: 28

 čtvrtek 23. 2. 2017, 18 – 20 h.

2. Jak fungují OSPOD u nás a jak ve světě?

•
•

 hlavní hosté: Radek Šoustal (MPSV), Martina Loutná (Dobrá rodina),
Julie Kochová (Dobrý start), Barbora Křižanová (Lumos)

•
Klári, minulý rok na tomto místě jsi mluvila o novém
moderátorovi diskuzních seminářů, o větších prostorách pro
ně? Povedlo se něco z toho zrealizovat?
Ano, povedlo. V průběhu roku 2017 se k nám do týmu
Diskuzních seminářů přidala na post moderátorky Lucie
Stanková. Co se týká větších prostor, tak ty stále zůstávají mým
snem. Třeba se vyplní příští rok.

 čtvrtek 30. 11. 2017, 18 – 20 h.  

 počet účastníků: 23 lidí

Mgr. Klára Antelová – psycholog
Mgr. Josef Smrž – psycholog
Bc. Viktor Cina – etoped, psycholog
Mgr. Jan Kareta – právní poradce
Mgr. Ludmila Repovská – právní poradce

3. Jak fungují opatrovnické soudy u nás a ve světě?

•
•

 čtvrtek 21. 9. 2017, 18 – 20 h.  
 hlavní hosté: Martin Beneš (Okresní soud v Mostě), Markéta Nováková
(Cochem.cz), Terezie Pemová (Hyperka.eu), Anna Márová (Márová Attorneys)

•
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 počet účastníků: 34
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FINANČNÍ ROZVAHA
Služby pro odborníky
a veřenost

V Kč (tisíce) k 31. 12. 2017

Realizátor
koordinátor

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Programy

Mezioborová
skupina

Barevný svět dětí, z.s.
Sokolovská 81/55

Podpůrné
služby

Semináře

Lidé za
projektem
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Moderátor

Moderátor
a hosté

B.
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.IV.
B.IV.1.

Vzdělávací
semináře

Lektoři

Psychologové

Právní
poradci

26667665

31.12.2017 23:58:00

18600 Praha 8
Označ.

Diskusní
semináře

Ke dni:
IČO:

Finanční
poradce

A.I.
A.I.2.
A.II.
A.II.2.
A.II.3.
B.
B.III.
B.III.1.
B.III.5.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.12.
B.III.13.
B.III.22.
B.IV.
B.IV.1

Text
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení aa veř
Daň z příjmů
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samos
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

Řádek

Brutto

41
52
53
56
72
73
75
81
82
85
86
87
89
91
93
94
95
106
107
111
113
114
118
119
128
130
132
134

949
154
63
91
767
10
758
28
28
949
340
160
160
180
108
72
609
409
70

Korekce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Netto
949
154
63
91
767
10
758
28
28
949
340
160
160
180
108
72
609
409
70

222
54
62
200
200
949

0
0
0
0
0
0

222
54
62
200
200
949

V min. obd.
481
96
9
87
356
5
351
30
30
481
72
145
145
-72
-251
178
409
238
71
115
43
15
0
-66
60
171
171
481
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NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Finanční podpora

V Kč (tisíce) k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Barevný svět dětí, z.s.
Sokolovská 81/55

Ke dni:
IČO:

26667665

31.12.2017 23:58:00

18600 Praha 8
Označ.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.II.
A.II.5.
A.II.6.
A.II.7.
A.II.8.
A.III.
A.III.9.
A.III.10.
A.III.12.
A.IV.
A.IV.16.
A.V.
V.21.
A.V.22.
A.V.24.

Text

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostaní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.I.2 Tržby z prodeje služeb
B.VI. Přijaté příspěky celkem
B.VI.27. Přijaté příspěky (dary)
B.VII. Provozní dotace celkem
B.VII.29 Provozní dotace
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
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Řádek

Brutto

Netto

V min. obd.

1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
20
21
26
27
29
42
43
45
73
75
77
78
79
80
82

120
80
40
1 378
38
15
3
1 322
1 766
1 408
353
4

Korekce

120
80
40
1 378
38
15
3
1 322
1 766
1 408
353
4

1

1

1
0
3 265
696
696
235
235
2 441
2 441
3 373
108
108

1
0
3 265
696
696
235
235
2 441
2 441
3 373
108
108

178
122
56
1 343
36
12
5
1 290
1 793
1 489
300
4
2
2
0
0
0
0
3 316
886
886
734
734
1 445
1 445
3 065
-251
-251

Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 13
Městská část Praha 10
Magistrát hlavního města Prahy
Divadlo Bolka Polívky
Úřad práce hl. města Prahy
Nadační fond Albert

Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Agrofert
Nadace J&T (individuální granty)
Česká olympijská nadace (individuální
granty)
NROS –Pomozte dětem (individuální
granty)
Cultural Care Kids First Foundation
Rota Group, s. r. o.

Asseco Solutions, a. s.
BaSys CS, s. r. o.
CYGY, s. r. o.
Hana Cesneková
Petra Dědková
Stanislav Pokorný
Vilém Čáp
Zuzana Marounková
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V rámci 11. ročníku Golfového turnaje přátel pořádaného
společnostmi NOEN, a. s. a REMIS NBC, spol. s r. o. nás
podpořili:

NAŠI PODPOROVATELÉ
Materiální a nefinanční podpora
Ernst & Young, s. r. o. - koloběžka, monitor k PC
Alza, a. s. - notebok
Robert Husák - webové poradenství
Kristýna Lipenská - grafická podpora
Mario Kudrik - PR podpora
Miroslav Šubrt - správa programu interní
databáze projektu Kámoš

KTP Praha, spol. s r. o.

Vinohradský pivovar, s. r. o. - zapůjčení
zařízení
BaSys CS, s. r. o. - zakoupení vánočních
přání
Pražská čokoláda - akce „Barevná
pohádková středa“

David Fiala

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE
Orgány sociálně-právní ochrany dětí
OSPOD městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 10, Praha 11,
Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 18, Brandýs nad Labem, Dobříš, Nový Bor
Neziskové organizace a další instituce
Rozum a Cit, z. s., Klub Beztíže (DDM Praha 3 – Ulita), Dům dětí a mládeže Praha
2, Občanská poradna Praha 1, Diakonie ČCE, STŘEP – české centrum pro sanaci
rodiny, z. ú., Společnou cestou, z. s. – občanská poradna, Výchovný ústav a Středisko
výchovné péče Klíčov, PPP pro Prahu 2, 8, 11, 13 a 18, Centrum psychologické pomoci,
p. o. – rodinná a manželská poradna, Národní ústav pro autismus, z. ú.,  Speciálně
pedagogické centrum při MŠ speciální Štíbrova a dále různá mateřská a rodinná centra
a psychologické a psychiatrické ambulance
Základní a střední 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 Londýnská, ZŠ Na Smetance, ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského,
Masarykova ZŠ Praha – Klánovice, ZŠ Sázavská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Na Beránku, OU
Holečkova, OU Vyšehrad, ZŠ Fr. Plamínkové,
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Vysoké školy a vyšší odborné školy
V roce 2017 jsme umožnili vykonat odbornou praxi celkem pěti 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, další také studovala na husitské teologické fakultě UK a poslední pak na filozofické
fakultě UK Praha.
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DÁRCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
projekt Kámoš a projekt Služby pro pěstouny
Muzeum hlavního města Prahy
JumpArena Zličín Praha
Aquacentrum Šutka
Kino Světozor
Black Theatre IMAGE Prague
www.imagetheatre.cz
AEROSIM.cz

Minigolf Butovice
Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka
Neviditelná výstava
DinoPark Praha
LokalBlok – boulderová stěna
Pražské Benátky – vyhlídkové plavby
Praha

Adventure Minigolf Praha
TrapCatch – úniková hra
TOBOGA fantasy
ZOO Liberec
Masáže Martina Bínová

Telefonní kontakty a e-mail:
+420 731 850 775  cesnekova@barevnysvetdeti.cz (vedení organizace, kancelář, realizátor projektů, PR, 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 (program Doprovázení pěstounských rodin, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče)
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www.barevnysvetdeti.cz
instagram.com/barevnysvetdeti
www.stansekamosem.cz

facebook.com/barevnysvetdetios
www.youtube.com/channel/UCZ3BSHpuyv6x_1pboVMkJiw

www.darujme.cz
www.givt.cz
Grafické zpracování: Bc. Kristýna Lipenská

www.bazarg6.cz/
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