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Výroční zpráva 2020 - Výkon pěstounské péče – VPP
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p. o. získal v roce 2013 od Krajského
úřadu Kraje Vysočina pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rámci VPP v rozsahu:
1. Uzavírání dohod o VPP.
2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při VPP a sledování výkonu
pěstounské péče.
Cílem organizace je:
•

Podpora a pomoc osobám pečujícím a dětem v NRP.

•

Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích a umět těmto situacím
předcházet.

•

Návrat dítěte do biologické rodiny.

Cílová skupina:
•

Dítě v náhradní rodinné péči; jakékoliv dítě, které si o pomoc samo požádá.

•

Osoba pečující – vykonávající dlouhodobou pěstounskou (poručnickou) péči, včetně péče
příbuzenské.

•

Rodiče.

Zásady činnosti:
•

spolupráce s dětmi a pěstouny,

•

respektování názoru dětí a pěstounů s ohledem na zájem dítěte,

•

jedinečnost a individualita každé pěstounské rodiny,

•

otevřenost a princip partnerství.

Uzavírání dohod o VPP
•
•
•
•
•

V roce 2020 centrum doprovázelo 36 pěstounských rodin v rámci dohody o VPP.
Z toho v roce 2020 byly nově uzavřeny 3 dohody o VPP.
20 rodin doprovázíme v rámci příbuzenské pěstounské péče.
16 rodin – dlouhodobá pěstounská péče.
 dohody byly ukončeny na žádost pěstounské rodiny z důvodů výchovných potíží a děti
byly umístěny do ústavní péče.
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Pěstounské rodiny doprovází: 4 klíčové pracovnice v rámci dohody o provedení práce,
1 klíčová pracovnice v rámci dohody o pracovní činnosti.
Aby bylo možné tuto roli plnit, doprovázející pracovník musí dobře znát pěstounskou rodinu
a navázat s jejími členy vztah vzájemné důvěry.
Klíčový pracovník:
•

je v pravidelném kontaktu s pěstouny a dítětem;

•

vyhodnocuje potřeby přijatého dítěte, mapuje silné stránky pěstounské rodiny a její
potřeby zejména v oblastech specifických pro NRP;

•

ve spolupráci s pěstounem a dítětem stanovuje cíle vzájemné spolupráce a tvoří plán
výkonu pěstounské péče;

•

průběžně sleduje situaci dítěte a pěstounů;

•

poskytuje poradenství a podporu;

•

zajišťuje nebo zprostředkovává služby (zejména terapeutické služby, hlídání dětí
nebo odlehčovací péči, pomoc při kontaktu s osobami blízkými dítěti včetně
asistovaného kontaktu);

•

zajišťuje nebo zprostředkovává vzdělávání na základě vyhodnocených potřeb dítěte
a pěstouna.

Hospodaření:
Organizace v rámci VPP v roce 2020 hospodařila se státním příspěvkem na výkon pěstounské
péče v celkové částce:
1 784 000,00 Kč
Náklady na VPP pro rok 2020 činily:
921 141,79 Kč

COVID-19
Čerpání finančních prostředků bylo v tomto roce výrazně omezeno z důvodu vyhlášených
protiepidemických opatření týkající se COVID-19, a to již od února 2020.
Z důvodů jejich vyhlášení a opakovaně nařízeného nouzového stavu nebylo možné pravidelně
osobně navštěvovat rodiny, neprobíhaly pravidelné jarní a podzimní semináře, neuskutečnily se
plánované terapeutické pobyty dětí, rovněž byla výrazně omezená i odborná péče.
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Z finančních prostředků jsou hrazeny:
I.
II.

Odměny pro klíčové pracovnice
Náklady za pořádané odborné semináře

Doprovázející organizace pro své pěstounské rodiny, se kterými má uzavřenou dohodu o VPP, v
každém roce připravuje dva odborné víkendové semináře – jaro, podzim.
Semináře se vždy konají v prostorách bývalého Domova mládeže při Střední škole v Kamenici nad
Lipou.
Jarní semináře:
V roce 2020 z důvodu protiepidemických opatření a nařízeného nouzového stavu týkající se
COVID-19 nebyl jarní seminář plánován.
Podzimní semináře se měly uskutečnit ve dvou termínech:
Seminář v termínu od 2. – 3. 10. 2020 byl určen pro stávající pěstounské rodiny: zrušen z důvodu
COVID-19
Téma přednášek:
„Krize u dětí a dospělých“
Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek
„Krizová intervence“
Lektor: Mgr. Lenka Ottová
Seminář v termínu od 23. – 24. 11. 2020 byl určen pro nově přijaté pěstounské rodiny: zrušen
z důvodů COVID-19
Téma přednášek:
„Attachment“ – „Poruchy citového pouta“
Lektor: Mgr. Nikola Bílá
V rámci semináře jsou pro děti z pěstounských rodin vždy zajištěny po oba dva dny aktivizační
programy. V rámci spolupráce s MŠ v Kamenici nad Lipou využíváme prostory této mateřské školy
– péči o děti zajišťuje odborný personál centra.
Zážitkové aktivity v rámci semináře připravené pro děti: z důvodu COVID-19 zrušeno
•
•

pro malé děti – tvoření a hry v MŠ,
pro větší děti – návštěva Multikina v Jihlavě.

V rámci semináře jsou hrazeny:
• náklady za využívané prostory,
• odměny přednášejícím,
• odměny doprovázejícímu personálu,
• občerstvení,
• náklady za aktivizační pomůcky.
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Vzdělávání:
Odborné semináře byly pro pěstounské rodiny v roce 2020 zajištěny prostřednictvím online
seminářů, webinářů, na které pěstounské rodiny obdržely kontakty. Jednotlivá témata si mohla každá
pěstounská rodiny vybrat dle svých potřeb.
Témata online seminářů absolvovaných pěstounskými rodinami v roce 2020
•
•
•
•
•

Dětská hra
Agrese není zlá
Problematika psychické deprivace
Typologie dětí
Děti se specifickými potřebami

III.

Terapeutické pobyty pro děti

Doprovázející organizace pro děti z pěstounských rodin, se kterými má uzavřenou dohodu o VPP,
pořádá v každém roce terapeutické pobyty:
Zimní terapeutické pobyty na horách
•

Zimní terapeutický pobyt pro starší děti a dobré lyžaře v roce 2020 proběhl
v termínu od 19. 1. 2020 do 26. 1. 2020 na Kolínské Boudě v Peci pod
Sněžkou – terapeutického pobytu se zúčastnilo 10 dětí z pěstounské péče.

•

Zimní terapeutický pobyt v roce 2020, který se měl uskutečnit v termínu od
8. 3. 2020 do 13. 3. 2020 na hotelu „Krakonoš“ Benecko byl z důvodu
COVID-19 zrušen.
Přihlášeno 13 mladších dětí z pěstounské péče.

Letní terapeutické pobyty:
•

V termínu od 4. 9. – 6. 9. 2020 se uskutečnil vodácký tábor – sjíždění řeky
Vltavy na raftech a kánoích, vodáckého tábora se společně s dětmi z Trojlístku
zúčastnilo 11 dětí z pěstounských rodin.

Pro malé děti a nově přijaté děti v rámci uzavřených dohod o VPP do 7 let byl opět v roce 2020
připraven:
•

týdenní terapeutický pobyt v rekreačním středisku Leština u rybníka „Komorník“ v termínu
od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020 tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“.
Pro děti byly připraveny zážitkové aktivity, nechybělo koupání v rybníce i v bazénech,
táborák s opékáním vuřtů, pohádkový les, noční stezka odvahy, výlety do okolí a v závěru
pobytu pro pozvané hosty (pěstouny) připravený soutěžní program s odměnami, které
během pobytu vyrobily děti a opět nechyběl tolik očekávaný ohňostroj na ukončení pobytu.
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Terapeutického pobytu se zúčastnilo 16 dětí z pěstounské péče.
V rámci pobytů jsou uhrazeny:
• celkové náklady na pobyt,
• odměny doprovázejícímu personálu – zajišťuje vždy odborný personál centra,
• aktivizační pomůcky,
• drobné občerstvení.
Z finančních prostředků jsou dále jsou hrazeny:
IV. terapeutické pobyty pořádané jinými organizacemi, letní tábory:
zajištěno pro 21 dětí z pěstounských rodin
V. odborné semináře pořádané jinými organizacemi: využilo 15 pěstounských rodin
VI. supervize pro klíčové pracovnice – probíhaly pouze Intervize
VII. vzdělávání pro klíčové pracovnice – zajištěno pro 5 klíčových pracovnic
VIII. provozní náklady
Supervize:
V rámci doprovázení v roce 2020 neprobíhaly z důvodu COVID-19 supervize, v rámci vzájemné
spolupráce mezi klíčovými pracovníky probíhala dle potřeby „ Intervize“ – sdílení případové práce
– převážně sdíleny problémy týkající se výchovnách problémů dětí v rámci rodiny, v rámci docházky
do školních zařízení (ovlivněno online výukou v rámci Covid-19), řešení diagnostických pobytů,
sdílení zkušeností, vzájemná podpory a reflexe mezi kolegy – dle možností a potřeby se klíčové
pracovnice setkávaly na pracovišti centra.
Vzdělávání klíčových pracovnic:
Vzdělávání klíčových pracovníků rovněž v roce 2020 probíhalo prostřednictvím online seminářů:
•
•
•
•
•

Manipulace a konstruktivní sebeobrana
Efektivní řešení konfliktů
Hlas jako nástroj komunikace
Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Syndrom CAN

Dvě klíčové pracovnice ukončily studium psychologie.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při VPP a sledování výkonu
pěstounské péče
V rámci uzavřených dohod o VPP se o pěstounské rodiny stará odborný tým zajišťující:
klíčoví pracovníci :

Mgr. Jana Fárová – vedoucí klíčový pracovník
Bc. Markéta Krejčí, DiS.
Bc. Šárka Hájková, DiS.
Bc. Lucie Nováková
Bc. Tereza Vyhnálková
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•

poradenství sociální, právní – kvalifikovaná sociální pracovnice,

•

psychologické služby (psycholog – pedagog) centra, možná intervence do ZŠ, MŠ,
diagnostická a terapeutická činnost – Mgr. Ludmila Semorádová, Mgr. Nikola Bílá:
-

psychologického poradenství včetně péče diagnostické bylo zajištěno 19 dětem
z pěstounských rodin,

-

dlouhodobá terapie poruch citového pouta je poskytována 8 pěstounským rodinám,

•

pedopsychiatrické služby – dětský psychiatr – MUDr. Jonáková Renata, MUDr. Hromadová,
MUDr. Laštovicová,

•

neurologické vyšetření – dětský neurolog- MUDr. Kapinusová, MUDr. Borčinová,

•

logopedickou péči – Mgr. Vokáčová + spec. pedagog (logoped) centra,

V krátké době lze provést komplexní psychologickou, pedagogickou i zdravotní diagnostiku
včetně následné péče terapeutické.
Psycholog centra a klíčové pracovnice jsou také dle potřeby pravidelně zvány na případové
konference, které v rámci VPP svolává OSPOD.
Klíčové pracovnice dle potřeby zajišťují doprovod dětí ke kontaktům s rodiči.
Psycholog centra a klíčové pracovnice rodiny úzce spolupracují s MŠ a ZŠ umístěných dětí.

Pro koho tu jsme:
•

pro děti, které žijí v náhradní (pěstounské) rodině, neboť jejich biologická rodina o
ně nechce, nemůže, nebo neumí řádně pečovat,

•

pro pěstouny a všechny členy jejich rodiny, kteří přijali do své rodiny dítě, které
nemá možnost vyrůstat s vlastními rodiči,

•

pro další organizace a zařízení, které se věnují dětem a jejich rodinám a nabízejí jim pomoc.

Zpracovala: Mgr. Jana Fárová

V Kamenici nad Lipou 19. 3. 2021
ředitelka centra, vedoucí klíčový pracovník

O činnosti organizace více na: www.ddkamenicenl.cz, www.trojlistek-kamenice.webnode.cz

