Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.
Vítězslava Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou
Tel: 565 432 295, Fax: 565 433 021, e-mail: ddomov@tiscali.cz

Výroční zpráva 2017 - 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:


Doprovázet osoby pečující v NRP od přijetí dítěte do ukončení NRP.



Podpora při přechodu dítěte z ústavní výchovy či rodiny do NRP.



Návrat dítěte do biologické rodiny a kontakt dítěte s biologickou rodinou.



Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích.



Zajistit příznivý vývoj a všestranný rozvoj dítěte, zvládat psychické i fyzické obtíže dětí.



Pravidelné vzdělávání náhradních rodičů.

Cílová skupina:


děti v náhradní rodinné péči,



osoby pečující -vykonávající dlouhodobou pěstounskou (poručnickou) péči, včetně péče
příbuzenské.

Zásady činnosti:


komunikace s dětmi a pěstouny,



respektování názoru,



naslouchání,



spolupráce s pěstouny založené na principu partnerství.

Uzavírání dohod o VPP





V roce 2017 centrum doprovázelo 29 pěstounských rodin v rámci dohody o VPP.
Z toho v roce 2017 byly nově uzavřeny 4 dohody o VPP.
15 rodin doprovázíme v rámci příbuzenské pěstounské péče.
14 rodin - klasická dlouhodobá pěstounská péče.
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Pěstounské rodiny doprovází : 3 klíčové pracovnice v rámci dohody o provedení práce.
Aby bylo možné tuto roli plnit, doprovázející pracovník musí dobře znát pěstounskou rodinu a
navázat s jejími členy vztah vzájemné důvěry:


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 asistence u
kontaktu);



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

Hospodaření:
Organizace v rámci VPP hospodařila se státním příspěvkem na výkon pěstounské péče v celkové
částce 1 276 000,- Kč.
Náklady na VPP pro rok 2017 činily 956 450,- Kč.
Z finančních prostředků byly 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 Domova mládeže při Střední škole v Kamenici nad
Lipou.V prostorách domova mládeže je rodinám zajištěno i ubytování.
Jarní seminář proběhl v termínu od 28.4.2017 do 29.4.2017 - téma semináře
„Co nového přinesla inkluze dětem a rodičům“
Přednášející: Mgr. Semorádová Ludmila - psycholog PPP Pelhřimov.
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„Potřeby dětí a důsledky nenaplněných psycho - sociálních potřeb“
„ Výchovné metody, význam odměn a trestů“
Přednášející: PhDr. Miroslav Frnoch - psycholog, vzdělávací středisko ADRA

Podzimní seminář proběhl v termínu od 6.10.2017 – do 7.10.2017 - téma semináře
„Přehled oboru dětská a dorostová psychiatrie, nejčastější psychiatrické poruchy
dětí v pěstounské péči“ .
Přednášející: MUDr. Tomáš Havelka . primář dětského a dorostového oddělení
psychiatrie PN Havlíčkův Brod

„Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech“
„Syndrom vyhoření“
Přednášející: PhDr. Alena Plšková - Policie ČR (problematika trestné činnosti
mládeže)
V rámci semináře je pro děti z pěstounských rodin vždy zajištěn po oba dva dny aktivizační
program. V rámci spolupráce s MŠ v Kamenici nad Lipou využíváme prostory této mateřské školky
- péči o děti zajišťuje odborný personál centra.
V rámci semináře jsou hrazeny:
 náklady za využívané prostory,
 odměny přednášejícím,
 odměny doprovázejícímu personálu,
 občerstvení,
 náklady za aktivizační pomůcky.
III.

Terapeutické pobyty pro děti

Doprovázející organizace pro děti z pěstounských rodin, se kterými má uzavřenou dohodu o VPP,
pořádá v každém roce dva týdenní terapeutické pobyty:
Zimní terapeutický pobyt na horách - Benecko - Krkonoše včetně lyžařského výcviky.


Zimní terapeutický pobyt v roce 2017 proběhl v termínu od 18.2.2017 do 24.2.2017,
terapeutického pobytu se zúčastnilo 20 dětí z pěstounské péče.
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Letní prázdninový terapeutický pobyt na Březové .


Letní prázdninový pobyt proběhl v termínu od 6.8.2017 do 12.8.2017
( tématem pobytu byly outdoorové a jiné aktivizační činnosti - arteterapie,
muzikoterapie, vzdělávací činnosti, pěší túry, plavání),
terapeutického pobytu se zúčastnilo 19 dětí z pěstounské péče

Pro malé děti a nově přijatí děti v rámci uzavřených dohod o VPP do 7 let byl v roce 2017
připraven:
 Prodloužený víkendový pobyt na Malém Ratmírově v termínu od 22.6.2017
do 25.6.2017,
prodlouženého víkendu se zúčastnilo 10 dětí z pěstounské péče
V rámci pobytů jsou uhrazeny:
 celkové náklady na pobyt,
 odměny doprovázejícímu personálu - zajišťuje vždy odborný personál centra,
 aktivizační pomůcky,
 částečně doprava,
 drobné občerstvení.
Dále jsou hrazeny:
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

terapeutické pobyty pořádané jinými organizacemi - účast 9 dětí
odborné semináře pořádané jinými organizacemi - účast 3 rodiny
supervize pro klíčové pracovnice
vzdělávání pro klíčové pracovnice
provozní náklady

II. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při VPP a sledování
výkonu pěstounské péče
V rámci uzavřených dohod se o pěstounské rodiny stará odborný tým zajišťující:




klíčový pracovníci :

Mgr. Jana Fárová,
Bc. Markéta Krejčí, DiS.,
Bc. Hájková Šárka,
poradenství sociální, právní – kvalifikovaná sociální pracovnice,
psychologické služby (psycholog – pedagog), možná intervence do MŠ, ZŠ,
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diagnostická a terapeutická činnost – Mgr. Ludmila Semorádová,



pedopsychiatrické služby – dětský psychiatr – MUDr. Jonáková Renata
neurologické vyšetření – dětský neurolog- MUDr. Kapinusová Marie

V krátké době lze provést komplexní pedagogickou i zdravotní diagnostiku včetně následné péče
terapeutické.
Psychologické poradenství: 38 dětem v rámci VPP bylo poskytnuto psychologické poradenství.
Vedení terapeutické péče : bylo poskytnuto 10 dětem v rámci VPP.
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,
ředitelka centra, klíčový pracovník

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

