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Pomáháme dětem vkročit do života
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Úvodní slovo
Občanské sdružení Barevný svět dětí (BSD) bylo založeno v roce 2004 s cílem podporovat děti a mládež
v ústavní péči, především pomáhat jim se osamostatnit a vkročit do veřejného života.
S postupem času se aktivity sdružení zaměřily i na pomoc dětem před nařízením ústavní péče a na podporu sociálně slabých rodin.
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•

skutečná a ne pouze deklarovaná rovnost šancí všech bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, 		
sociální zázemí
účelná a motivující pomoc dětem v ústavní péči a dětem z problematických rodin
•
pomoci pochopit sociální standardy naší společnosti, naučit se v nich orientovat a v rámci těchto umět                 
fungovat
•
přiblížit vzdělání jako důležitou kulturní i praktickou hodnotu
•
zvyšovat právní povědomí
řešit problém co nejdříve po jeho vzniku a co nejblíže jeho ohnisku, neléčit důsledky, ale příčiny,
zamezit recidivitě
•
podpora biologické rodiny dítěte
•
spolupráce se školami, dětskými domovy, úřady sociální péče, státními institucemi i neziskovým sektorem
•
dlouhodobý charakter pomoci
zprostředkovat problematiku dětí a mládeže širší veřejnosti
•
podporujeme lokální zodpovědnost firem jako součást primární prevence

Cíle a vize
Chceme, aby se děti, kterým pomáháme, v budoucnosti uměly postarat samy o sebe. Přejeme si, abychom dokázali
pomoci těm, kteří  se pohybují nebezpečně blízko okraji společnosti a kteří mají vůli změnit svůj život.
Uvědomujeme si, že nikdy nemůžeme dítěti plně nahradit fungující rodinu, chceme mu však zprostředkovat vztah
ke světu tak, aby nebyl omezen pouze zkušenostmi z dětského domova nebo negativními zážitky z rodiny. Obohacujeme
duši dítěte a rozvíjíme jeho schopnosti.
V neposlední řadě se zasazujeme o to, aby se ústavní péče nařizovala pouze v nezbytně nutných případech a nebyla
podsouvána tam, kde ještě nebyly vyčerpány všechna možná řešení krizové situace v rodině.

• Účetní rozvaha ................................................................ 11

Jak pomáháme

• Grafy ............................................................................... 12

Způsob, jakým Barevný svět dětí pomáhá, není na první pohled tolik hmatatelný.  Staráme se o duše dětí, rozvíjíme
jejich osobnosti a rozšiřujeme jim obzory,  vybavujeme je potřebnými dovednostmi, motivujeme je ke vzdělání
a vzděláváme je.
Naše pomoc jakkoli je individuální a angažovaná je i nutně odborná a profesionální.

1

2

O projektech

Projekty
Struktura projektů

Přibližování profesí
Pravidelné návštěvy firem a organizací umožňují dětem poznat různé profese a dozvědět se o nich informace
z „první ruky“.

Děti umístěné v ústavní péči

Jak probíhal projekt v roce 2005:
Profese byly dětem přibližovány každý měsíc (s výjimkou prázdnin). Děti se seznámily s možnostmi uplatnění
např. ve Škoda Auto Mladá Boleslav, pekárna Odkolek, FN Motol. Zúčastnily se zasvěcené přednášky v prostorách
stavby metra. Dále poznaly profese v oblasti ubytovacích služeb, fitness, nových technologií aj.

u

u

Kdo komu?
u
Projekt
KROK

Přibližování
profesí

kÁMOŠ
u

u

Handicapované
děti

Projekt kÁMOŠ

u

u
Barevná pastelka
Děti ze sociálně slabých a problematických rodin

u Právní a občanské minimum pro školáky
Vzdělávací a osvětové programy

u Odborné semináře

u
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Pojd`te na dvojku

Zaměřen na podporu při vzdělávání u dětí z dětských domovů a rodin ohrožených sociální exkluzí. Zahrnuje individuální a pravidelné doučování problematických předmětů spolu s profitesty a psychotesty.
Nadstavbou projektu kÁMOŠ je samotná podpora biologické rodiny dítěte, která probíhá zejména ve formě
rodinné terapie.
Jak se zrodil kÁMOŠ:
Díky našim častým návštěvám v dětských domovech jsme si nemohli nevšimnout, jak často mají děti v ústavní
péči špatné školní výsledky, které negativně předurčují jejich budoucí život.
V průběhu naší činnosti jsme se mnohokrát setkali s dětmi, které ač s inteligencí evidentně nadprůměrnou měly
známky podprůměrné, ve škole zlobily a v nejhorších případech se díky „nezvladatelnosti“ dostaly do zvláštních
škol.
kÁMOŠ chce pomáhat dětem dostat z nich to nejlepší, motivovat je k dalšímu studiu. Ukázat jim, že učení není
ztracený čas ani zbytečná činnost.
Propojení s rodinou dítěte je nadstandard, díky kterému se dostáváme blíže k jádru problému, jenž často
nespočívá v dítěti samotném. Rodinné terapie se tak ukazují nejen jako efektivní nástroj nápravy, ale i jako prevence
nařízení ústavní výchovy v případech, kdy rodina dítěte je schopna plnit své funkce (byť s pomocí odborníků).
Realizační část projektu byla zahájena v říjnu 2005. Asistenti z řad vysokoškolských studentů byli
uvedeni do problematiky práce s dětmi s poruchami chování a učení. Proběhly supervize, které měly
za úkol pomoci asistentům v řešení nestandardních situacích.
Konkrétní výsledky nastaly u některých dětí již po prvním měsíci „doučování“.

4

Právní a občanské minimum

Odborné semináře

Interaktivní vzdělávací program, který je zaměřen na výuku praktických znalostí právních norem,
je veden zábavnou formou. Program je rozdělen do 12 modulů, z nichž každý se zabývá konkrétní
problematikou.

V prostorách Barevného světa dětí se pravidelně konají semináře pro odbornou i laickou veřejnost.
Témata seminářů jsou volena s ohledem na problematiku dětí a mládeže. Přednášející jsou vybíráni z řad
odborníků – teoretiků i lidí s praktickou znalostí problému.

V roce 2005 se přednášek zúčastnilo 1300 žáků.
Jaká byla témata seminářů v roce 2005:

Ohlasy dětí na právní minimum:
A protože jste mladý chápete to a rozumíte tomu! Určitě bychom chtěli i takovéhle učitele, jelikož mladí nám více
porozumí a nebojí se před náma říkat nějaké věci. Líbyli se nám i scénky, jelikož byli zábavný a né staromódní a byl
to dobrý příklad :-)“
„Lýbilo se nám: Petra, vaše oběktivita k tématu - byli jste velmi vstřícní k pubertálním výrůstkům, a vůbec to byla
sranda, líbila se nám také studentka právní fakulty ve žlutém a v bílém, je k sežrání, a nejdůležitější, neměli jsme
občanku!!!!“
Myslíte si, že je manželství důležité? Proč?
„Muž od nás jen tak neuteče.“
„Není, je to spíš otázka psychiky a výchovy.“
„Je důležité, pro to založit rodinu. A díky tomu dítě vyrůstá v pravé rodině a je tam větší možnost na sociální
příspěvky apod. věci.“

•
•
•
•
•
•
•
•

Romská problematika
Kriminalita mládeže
Party a sekty
Formy násilí
Sex, antikoncepce, potraty
Problematika dětí s poruchami chování
Kriminalita mládeže II.
Party, hnutí, drogy

Barevná pastelka

Projekt KROK, poradna KROK

Výtvarná (arteterapeutická) dílna, kde se každý týden schází skupina dětí s různými formami handicapu i dětí
nehandicapovaných.

Podpora dětí opouštějící ústavní péči. Konkrétní a individuální pomoc při hledání bydlení, zaměstnání. Podpora
v krizových situacích.

Co se dělo v Barevné pastelce:

Co se stalo s KROKem v tomto roce:
Projekt probíhal v letech 2004 – 2005 v dětských domovech v Praze a v Středočeském kraji. Našim cílem bylo lépe
připravit znevýhodněnou mládež žijící v ústavní péči na vstup do reálného života.
Projekt samotný byl ukončen k prosinci roku 2005 a jako výstupní materiál byla vydána metodická příručka
pro pracovníky s mládeží.
Pro rok 2006 je plánována činnost poradny, která bude určena pro děti, které se vrhají do samostatného života.

Děti se pravidelně scházely 2 x týdně. Pod vedením arteterapeutek se děti učily zachycovat skutečnost
a uplatňovat svoji fantazii prostřednictvím kreseb a keramiky.
Barevná pastelka jezdila s dětmi do ZOO a do Botanické zahrady. Kresby, které tam děti vytvořily, byly pak
v červnu vystavovány v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
Další prodejní výstava byla uskutečněna v prosinci v rámci naší akce „Barevné Vánoce“ v Paláci Koruna.

Pojďte na dvojku!
Kdo Komu?
Prostřednictvím neformálních přednášek v dětských domovech chceme dětem přiblížit „svět venku“.
Chceme si s nimi povídat o tom, co baví nás, a o tom, co baví je. Budeme se snažit rozšiřovat jim obzory
a ukazovat,co všechno je možné dělat ve volném čase. Začátek realizace projektu je plánován na duben 2006.
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Spolupráce s podnikatelskými subjekty na Praze 2 za účelem podpoření neziskové sféry.
Budujeme lokální zodpovědnost firem jako součást primární prevence.
Projekt bude realizován v druhé polovině roku 2006.
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S kým spolupracujeme, kdo nám pomáhá

Partneři a spolupracující organizace

Zaměření naší činnosti nás předurčuje ke spolupráci na mnoha úrovních, které jsou kvalitativně i kvantitativně
odlišné.
Chceme-li pomáhat dětem z problematických rodin je nezbytná komunikace s úřady sociální péče a se školami
(základními a speciálními), které nám pomáhají při výběru daného dítěte do projektu a nadále s námi spolupracují
na konkrétních případech. Ceníme si především důvěry, kterou nám dané instituce prokazují, a otevřenosti, s kterou
se setkáváme.
Spolupráce s rodinou dítěte je pak ve složitějších případech podmínkou efektivní pomoci.
Podpora dětí v ústavní péči nás vede k úzké spolupráci s dětskými domovy. Těší nás, že zaměstnancům dětských
domovů nejsou lhostejné osudy těch, které se ocitly v jejich péči a mají zájem na zvýšení úrovně vzdělání a právního
povědomí těchto dětí. Kontaktujeme dětské domovy po celé ČR.

ZOO Praha
Metrostav a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Allen & Overy
ŠKODA HOLDING a.s.
Fakultní nemocnice v Motole
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Institut vzdělávání Sokrates

Místem, kde Barevný svět dětí sídlí je Praha 2. Na území Prahy 2 se snažíme budovat lokální zodpovědnost firem
a občanů zde žijících. V tom je nám silným pomocníkem Úřad Městské části Prahy 2, který podporuje naše
aktivity.
Zvláštní dík patří odborníkům, kteří nám pomáhají profesionalizovat naši činnost a bez kterých si nelze představit
kvalitní fungování většiny našich projektů.
Nezisková podstata našeho sdružení potřebuje finanční zajištění projektů, které stojí především na grantech,
sponzoringu a dárcovství. Veškeré nadstandardní akce, které pořádáme, jsou možné jenom díky lidem, kteří
odvádějí profesionální práci bez nároku na honorář.
Poskytnuté granty v roce 2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor rodinné politiky (schválena dotace pro projekt kÁMOŠ)
MČ Praha 2 (schválena dotace pro „Právní a občanské minimum“)
Agentura Mládež (dotace na projekt KROK)

Sponzoři, dárci
IMPACT-CORTI, s. r. o.
Hampshire Praha, s.r.o.
IMPACT engineering, s.r.o.
Europark shopping center, s.r.o.
LIONS CLUB PRAGUE HERALDIC
Ing. Kanta, Vidia-Design
Konpo, s.r.o.
Mgr. Hana Žatečková
DDŠ Jana Masaryka
Jan Kareta
Martin Palán
Petra Hončíková
Kateřina Paseková
Mgr. Alena Nováková
Mgr. Lucie Kotová
Eva Kantová

Dobrovolníci a nezisková odborná pomoc
Jan Balog, předseda a trenér PALAESTRA, o.s., člen Rady vlády ČR  pro záležitosti romské komunity
Mgr. Jiří Beránek, ředitel dětského domova Sazená
Viktor Cina, romský asistent
Trilokatma Dasa, hnutí Hare Krisna
Michael Erdinger, místopředseda YMCA v ČR
PhDr. Helena Hainová, ředitelka Speciální ZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Zlíchov
Bc. Kateřina Hellebrandová, sdružení linka bezpečí dětí a mládeže
Jaroslav Hynek, Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt YMCA Olomouc
Pavel Jurkovič, Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt YMCA Olomouc
Anna Kefurtová, Dis., La Strada (ČR)
pplk. JUDr. Martin Kloubek, Policie ČR, Správa hlavního města Prahy,  služba kriminální policie a vyšetřování
Michal Maštalíř, herec a scénograf
PhDr. Zdena Michalová, Ph. D., Pedagogicko psychologická poradna Praha 5
Mgr. Libuše Papírníková, poradenské pracoviště ZŠ Grafická
Jiří Pikan, Útvar prevence Městské policie hl. města Prahy
Bc. Petr Syrový, bývalý streetworker a současný kurátor pro děti a mládež Praha 16
Mgr. Ferdinand Raditsch, obor prevence a kriminality Ministerstva vnitra
Lazslo Sümegh, Občanské sdružení Projekt Šance
PaedDr. Jaroslav Žejdl, ředitel Výchovného ústavu Boletice

Spolupracující státní instituce
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
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Jana Masaryka 21/400, Praha 2
Štěpánská 8/1286, Praha 2
Sázavská 5/830, Praha 2
Londýnská 34/782, Praha 2
Jitřní 185, Praha 4
Havlíčkova 10, Praha 2
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ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

K Lužinám 18/2500, Praha 3
Perunova 6/975, Praha 3
nám. Curieových 2/886, Praha 1
Resslova 10/308, Praha 2
Praktická a speciální, Trávníčkova 1743, Praha 5

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Klánovice, Praha 9
Dolní Počernice, Praha 9
Sazená, okres Kladno, kraj Středočeský
Nymburk, okres Nymburk, kraj Středočeský
Sázava, okres Benešov, kraj Středočeský
Racek, okres Benešov, kraj Středočeský
Korkyně S.O.S. 92, okres Příbram, kraj Středočeský
Ledce, okres Kladno, kraj Středočeský
Pepa, okres Příbram, kraj Středočeský
Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, kraj Středočeský
Krnsko, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský
Nové Strašecí, okres Rakovník, kraj Středočeský
Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký
Most, okres Most, kraj Ústecký
Budkov, okres Třebíč, kraj Vysočina
Pyšely, okres Benešov, kraj Středočeský
Česká Kamenice, okres Děčín, kraj Ústecký
Telč, okres Jihlava, kraj Vysočina
Tachov, okres Tachov, Plzeňský kraj
Hrochův Týnec, okres Chrudim, Pardubický kraj
Žatec, okres Louny, Ústecký kraj
Kašperské hory, okres Klatovy, kraj Plzeňský
Melč, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Náš tým
Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdružení
Mgr. Hana Žatečková, rada sdružení
Eva Kantová, rada sdružení
Bc. Petra Mašínová, koordinátorka projektu kÁMOŠ
Bc. Zuzana Česká, administrativní podpora
Mgr. Zuzana Bohuslavová, arteterapie
Míša Huslerová, arteterapie
Ivana Nováková, arteterapie
Lenka Šmídová, právní poradenství
Světlana Alexandrová, právní poradenství
Kateřina Paseková, asistence při hledání bydlení
Mgr. Alena Nováková, personální poradenství
Mgr. Lucie Kotová, poradenství v oblasti vzdělávání

Odborná podpora a opora našeho týmu
PhDr. Miloslav Čedík, speciální pedagogika - etopedie
Mgr. Lada Chaloupková, speciální pedagogika, VTI trenér
Mgr. Pavla Volfová, dětská psychologie
PhDr. Ludmila Boková, rodinné terapie
Mgr. Jan Kőnig, PR podpora

Ohlasy
“…zúčastnily jsme se odborného semináře Formy násilí. Nás dvě nejvíce zaujala
přednáška Dr. Miloslava Čedíka, který velmi vhodně odpovídal na dotazy z publika.
Celkově se nám přednáška líbila, byla pro nás přínosná. Prosíme o zaslání pozvánky
na další takovouto přednášku.“

Územní pracoviště PSSZ pro Prahu 1, Provaznická 3, Praha 1
Územní pracoviště PSSZ pro Prahu 2, Ječná 29, Praha 2
Územní pracoviště PSSZ pro Prahu 3, Olšanská 7, Praha 3

„Dobrý den,
moc se mi přednáška líbila, zvete vždy kompetentní lidi, kteří nemluví do větru a ani o ničem. Opět jste nezklamali. Oceňuji:-).“
„Vážení,
akce v ZOO se zúčastnilo  14 žáků z 9.ročníku ZŠ praktické Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 se 2 učitelkami. Žáci i učitelé tuto akci
hodnotili jako zdařilou, zaujalo je samozřejmě atraktivní prostředí ZOO, ale i místa návštěvníkům nepřístupná, možnost pochovat si
zvířátka a různorodost profesí, které mají v ZOO uplatnění. Za možnost účasti děkují žáci i učitelé.“
„Vážení,
exkurze do pekárny Odkolek se žákům i učitelům líbila, zvláště i proto, že je to možnost pro pracovní zařazení i našich žáků v místě
bydliště. Přijetí bylo milé, exkurze byla praktickým poučením o dané problematice, pouze očekávané ochutnání výrobků žákům
chybělo. Za exkurzi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.“
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Účetní rozvaha

Grafy

Výdaje:

Materiální náklady:

Materiální náklady:
Kancelářské potřeby    
PHM                                                 
Materiál                                    
Vybavení                                  

10 797,   0,  9 506,8 460,-

Nemateriálový náklad:
Nájemné                                    
Provozní služby - nájem                
Doprava                                      
Poštovné                                        
Telefony                                         
Internet                                          
Bank. poplatky                                 
Ostatní náklady                                

Nemateriálový náklad:

     6 000,69 568,     16 182,    193,    21 323,     12 036,   2 363,  10 294,-

Osobní náklady:
Mzdové náklady                                 

Celkem:

Mzdové náklady                       
Nemateriálové náklady              
Materiálové náklady                  

     297 247,-

Výdaje v roce 2005:

463 969,-

    297 247,137 959,  28 763,-
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Pomáháme dětem vkročit do života

Název organizace: Barevný svět dětí
Právní forma: Občanské sdružení
IČO: 26667665
Číslo účtu: 192025789/0300
Adresa: Belgická 16, Praha 2, PSČ: 120 00
Tel.: +420 222 512 880
E-mail: info@barevnysvetdeti.cz

www.barevnysvetdeti.cz

