VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Jsme čtvrtým rokem fungující spolek, ve kterém pracují zkušení pracovníci v oboru provázení
pěstounů.
Poskytujeme vše dle zákona (akce pro děti; sociální, psychologické, právní poradenství; pomoc
při kontaktu s biorodinou dítěte; vzdělávání pěstounů) a ještě víc.
Máme zkušenosti, otevřené srdce, uši k naslouchání, ruce ku pomoci.

POSLÁNÍ :)
Ø Pomáháme zajistit, aby děti,
které
nemohou
vyrůstat
s vlastními biologickými rodiči,
našly bezpečí a lásku v
náhradním rodinném prostředí,
kde budou zároveň naplňována
všechna jejich práva a potřeby.
Ø S pomocí individuálního plánu na
ochranu dítěte vytvořeného
příslušným OSPOD a našimi
nabízenými
aktivitami
napomáháme pěstounům a jejich
svěřeným dětem, naplňovat cíle
vedoucí k ochraně svěřených dětí a poskytujeme jim k tomu naši podporu a doprovázení.
Ø Naším cílem je spokojené dítě s naplněnými vývojovými potřebami.

ZÁKLADY NAŠÍ PRÁCE :)
Ø Individuální přístup, respektování práv klienta a zachování lidské důstojnosti.
Ø Zaměření na rodinu jako celek.
Ø Nediskriminační přístup vůči všem klientům, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného
postavení.
Ø Mlčenlivost a diskrétnost – bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace
třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací, které stanovuje zákon č. 108/2006 SB.,
o sociálních službách nebo zvláštní zákon (např. § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ustanovení § 10 odst. 4 a § 53 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), či vyžádání informací orgány činnými v
trestním řízení a soudy dle § 8 trestního řádu. Klient je o poskytnutí těchto informací vždy
informován.
Ø Bezplatnost – veškeré činnosti poskytované v rámci výkonu SPOD jsou pro klienty
bezplatné.

Ø Přizpůsobení komunikaci klientovi – tzn., vedení rozhovoru v takové, aby se předešlo
případným nedorozuměním. V případě, že pracuje s dětmi, informujeme je srozumitelně
a přiměřeně jejich věku tak, aby všemu dostatečně rozuměly.

HISTORIE :)
Ø Do náruče z.s. je zapsaný v rejstříku od
2.2.2016.
Ø Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí s působností na celý Moravskoslezský
kraj bylo vydáno 12.4.2016.
Ø Rok 2016 byl ve znamení budování spolku,
zajištění
zázemí,
přijímání
nových
zaměstnanců, uzavírání nových dohod
s pěstounskými rodinami a celkového
nastavení pravidel a našeho směřování.
Ø Kanceláře máme na těchto místech:
• Jesenická 5, Bruntál
• Pekařská 85, Opava
• Hrnčířská 20, Hlučín.
Ø Na konci roku 2019 jsme měli 9 zaměstnanců na pracovní smlouvu, 4 na DPP, uzavřenou
dohodu se 126 rodinami, 2 pracovnice jsou na MD.

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY:)
Dle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí PĚSTOUNI MAJÍ:
Ø
Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při
zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá
zejména v zajištění krátkodobé péče po dobu, kdy je osoba
pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce
neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
• při narození dítěte,
• při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
• při úmrtí osoby blízké.
Toto zajišťujeme převážně svými zaměstnanci, nebo
proplácíme.
Ø
Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní
péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku
dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v
kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň
věku 2 let.
Ø Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň

jednou za 6 měsíců.
Ø Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti.
Ø Právo na pomoc při plnění povinností, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování
styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.
Ø Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin
v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Ø Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst.
5 a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle § 19 odst. 6.
Ø V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat
sounáležitost dítěte s osobami
dítěti blízkými, zejména s
rodiči a umožnit styk rodičů s
dítětem v pěstounské péči,
pokud soud rozhodnutím
nestanoví jinak.

REALIZOVANÉ AKCE PRO
DĚTI:)
Vzhledem k tomu, že navázání a
budování dobrého vztahu s dětmi v NRP považujeme za klíčové pro další práci s rodinou,
pořádáme pro děti výlety, tábory a různé další akce, při kterých mají jednotliví
pracovníci šanci prohlubovat své vztahy s dětmi a poté tak efektivně reagovat na jejich potřeby.

Akce s dětmi a pro děti ve 2019
Jarní prázdniny pro děti z okresu
Bruntál : Úvalno 4.-8.3.2019.
Zúčastnilo se jen 9 dětí, o to
intenzivněji jsme se jim mohli
věnovat. Kromě výletu do okolí jsme
vyrazili také do Ostravy do
trampolínové arény a do Aquaparku
v Bohumíně. Všichni jsme si to
náramně užili.
V rámci jarních prázdnin pro děti
z okresu Opava v březnu jsme
uspořádali 3 jednodenní výlety:
Jeden byl do Planetária v Ostravě,
druhý měl v náplni dopoledne plné deskových her a posléze bowling, a třetí do Muzea Landek
v Ostravě, kde jsme s dětmi zfárali do dolu a prohlédli si historii hornictví na Ostravsku. Celkem
se zapojilo 55 dětí.

V květnu a říjnu jsme vyrazili na výlet
s menšími dětmi do Funparku Žirafa
v Ostravě. Vždy s námi bylo kolem 20
dětí.
31.5. se odpoledního paintballu
nedaleko Opavy zúčastnilo 21dětí.
Poté si s chutí snědly buřta, kterého si
sami opekly na ohni.
22.6.2019 jsme vyrazili do Skiareálu
Skalka, kde si děti mohly užít letní
atrakce. 13 menších dětí si zajezdilo
na nafukovacích kolech, prohlédlo si
minizoo, založilo na průlezkách.
A pak už přišly letní prázdniny a s nimi oblíbené
tábory v lese u Úvalna. Nejprve proběhl týdenní
tábor pro menší děti, kterého se zúčastnilo 11 menší
děti a s nimi stejný počet asistentů.
Následoval taneční tábor pro holky, kde se i ty, které
tomu na začátku nevěřily, naučily základy latinskoamerických tanců. ČA-ČA
Turisticko-sportovního tábora se pro změnu
zúčastnili jen kluci. Dostali teda do těla. Túra na
Praděd a z Pradědu dolů. Mnoho sportovních aktivit
a poměřování se. Ale většina tvrdila, že přijedou
znovu.
Tradiční
filmový
tábor
naši letní
sérii
uzavřel.
14 dětí se
rozdělilo
do dvou skupin a každá natočila film podle svého
námětu a scénáře. Také se seznámili s tím, jak film
stříhat, zpracovat, doplnit hudbu, a na co si dát
pozor. Děti byly na své dílo náležitě pyšné.
Plán akcí na rok 2019 uzavřel jednodenní výlet do
Olomoucké Pevnosti poznání. Přidalo se 32 dětí a po
několika hodinách poznání se rádi naobědvali
v jedné z olomouckých restaurací.

PREZENTACE ORGANIZACE – DEN PĚSTOUNSTVÍ MSK

Dne 12. 10. 2019 od 10 do 18 jsme se opět
prezentovali na Dni pěstounství v Dolní oblasti
Vítkovice z.s., který pořádal Moravskoslezský
kraj.
Ve vstupní hale Gongu byl umístěn náš stůl
s možností tvoření pro děti a letáky a
informacemi pro dospělé.

Pro velký úspěch se zúčastníme i příště.

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ:)
Při vzdělávání pěstounů se snažíme při výběru témat vycházet z individuálních potřeb
jednotlivých pěstounů s cílem zvýšení jejich kompetencí při péči o svěřené děti. Pro všechny
pěstouny jsme měli naplánováno dostatečné množství vzdělávacích seminářů, aby si mohli splnit
povinné 24 hodinové vzdělávání pěstounů.
V roce 2019 jsme uspořádali:
Ø 6 odpoledních 4-hodinových klubů v Opavě, 8 odpoledních 4-hodinových klubů v Hlučíně,
Ø 3 sobotní 8 hodinová školení v Opavě, 3 sobotní 8 hodinová školení v Bruntále,
Ø 8 víkendových 24-hodinových vzdělávacích akcí.
Ø začali jsme organizovat vzdělávaní speciálně pro Vrbno pod Pradědem, v rozsahu 24
hodin za rok

HOSPODAŘENÍ:)
V roce 2019 jsme hospodařili převážně s penězi ze státních příspěvků na výkon pěstounské péče
(viz. příloha výroční zprávy). Mimoto se nám podařilo získat drobné dary od soukromých dárců.

Ná klady v tis.Kč
501 Spotř eba materiá lu
86
501100 Potraviny
55
501200 Hygienické a č istı́cı́ prostř edky 1
501300 Rež ijnı́ materiá l
17
501500 Kancelá řské potř eby
12
502 Spotř eba energie
20
511 Opravy a udrž ová nı́
7
512 Cestovné
224
513 Ná klady na reprezentac
1
518 Ostatnı́ služ by
1 584
518100 Poš tovné
5
518200 Vý pisy z rejstř ı́ku trestů
1
518300 Ostatnı́ služ by
104
518301 Psychologické poradenstvı́ 100
518302 Respitnı́ pé če cizı́
83
518303 Respitnı́ pé če naš e
157
518400 Pojiš tě nı́

10

518501 Vzdě lá vá nı́ pě stounů
514
518502 Vzdě lá vá nı́ zamě stnanců
45
518600 Telefonnı́ hovory
58
518700 Př eprava na akce
49
518800 Ná jemné Jesenická
197
518810 Ná jemné Hluč ı́n
130
518820 Ná jemné Opava
127
521 Mzdové ná klady
3 275
524 Zá konné sociá lnı́ pojiš tě nı́
1 038
524100 Zá konné sociá lnı́ pojiš tě nı́ 762
524200 Zá konné zdravotnı́ pojiš tě nı́ 275
527 Zá konné sociá lnı́ ná klady
20
582 Poskytnuté č lenské př ıś pě vky
2
Celkem (Ná klady)
6 263
Vý nosy v tis.Kč
602 Trž by z prodeje služ eb
682 Př ijaté př ı́spě vky (dary)
691 Provoznı́ dotace
Celkem (Vý nosy)

34
20
6 460
6 514

Proč zrovna „Do náruče“ ?
Objímáte se rádi?
Napadlo Vás někdy, jak je takovýto dotek důležitý?
Miminko už od začátku existence bez dotyku chřadne a nevyvíjí se tak dobře, jak by mohlo.
A také v dospělosti se potřebujeme objímat. Nepodceňujte to J

Kontaktní údaje:
Do náruče, z.s.
sídlo: Jesenická 5, Bruntál
IČO: 04696701
číslo účtu: Fio banka Opava,
2000959843/2010
www.donaruce.cz
Pracovníci a spolupracovníci:
Němcová Pavlína, ředitelka
Bialková Romana (MD)
Drastíková Xenie (MD)
Grussmann Renáta
Hlisníkovská Hana
Horníčková Táňa
Minksová Michaela
Nešutová Věra
Pavelková Naděžda
Quisová Silvie
Raidová Ivana
Speváková Iveta
Šindlerová Hana
Štenclová Pavla
Vrbová Pavlína
Zemánek Petr

Děkujeme všem:
kteří s námi spolupracovali,
dali nám svou důvěru,
a kteří nám fandili také v roce 2019 :)
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a podporují.

