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Výroční zpráva 2019 - 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.
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Uzavírání dohod o VPP
•

V roce 2019 centrum doprovázelo 34 pěstounských rodin v rámci dohody o VPP.

•

Z toho v roce 2019 byly nově uzavřeno 3 dohody o VPP.

•

21 rodin doprovázíme v rámci příbuzenské pěstounské péče.

•

13 rodin - dlouhodobá pěstounská péče.

•

 dohody byly ukončeny.: 1 x z důvodu převzetí dítěte zpět do péče biolog. rodičem,
1 x nebylo prodlouženo PO v rámci VPP,
2 x z důvodu změny bydliště.

Pěstounské rodiny doprovází: 4 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:
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.
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Hospodaření:
Organizace v rámci VPP v roce 2019 hospodařila se státním příspěvkem na výkon pěstounské
péče v celkové částce :
1 676 000,00 Kč
Náklady na VPP pro rok 2019 činily:

1 447 032,68 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 5. 4. 2019 do 6. 4. 2019 - téma semináře
„Jak porozumět emocím a dávat hranice“
Přednáší: Mgr. Nikola Bílá- psycholog, speciální pedagog,
Centrum psychologického poradenství Jindřichův Hradec
Podzimní seminář proběhl v termínu od 4. 10. 2019 do 5. 10. 2019- téma semináře
„ Výchovné styly u dětí týraných a zneužívaných“
Přednášející: PaedDr. Zdeněk Martínek
„ Jak přežit pubertu ( s puberťákem)“
Přednášející: doc.PhDr. Markéta Švamberk-Šauerová, Ph.D.
( v pátek zařazena skupinová terapeutická práce s dětmi s „puberťáky“)
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.
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Zážitkové aktivity v rámci semináře připravené pro děti:
•

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.

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 v roce 2019 proběhl v termínu od 19. 1. 2019
do 25. 1. 2019 na Martinově Boudě - terapeutického pobytu se zúčastnilo 17
mladších dětí z pěstounské péče.

•

Zimní terapeutický pobyt pro starší děti a dobré lyžaře v roce 2019 proběhl
v termínu od 10. 2. 2019 do 16. 2. 2019 na Kolínské Boudě v Peci pod
Sněžkou – terapeutického pobytu se zúčastnilo 10 dětí z pěstounské péče.

Letní terapeutické pobyty:
•

V termínu od 31. 5. 2019 do 2. 6. 2019 se uskutečnil vodácký tábor – sjíždění řeky
Vltavy na raftech a kánoích, vodáckého tábora se společně s dětmi z Trojlístku
zúčastnilo 13 dětí z pěstounských rodin,

•

v termínu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 byl připraven pro děti pobyt u moře
v Chorvatsku, Zadarská riviéra, v rekreačním středisku Sv. Filip i Jakov (s dětmi se

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
pobytu u moře také mohly zúčastnit osoby pečující), terapeutického pobytu se
zúčastnilo celkem 24 dětí z pěstounské péče, z toho 7 pěstounských rodin.
Pro malé děti a nově přijatí děti v rámci uzavřených dohod o VPP do 7 let byl opět v roce
2019 připraven:
•

týdenní terapeutický pobyt v rekreačním středisku Leština u rybníka „Komorník“
v termínu od 10. 8. 2019 do 16. 8. 2019 tentokrát na téma „Známá řemesla“. 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. Společně s dětmi z Trojlístku se terapeutického pobytu zúčastnilo 7 dětí z
pěstounské péče a prohloubilo se přátelství mezi dětmi z náhradní rodiny a dětmi
z ústavní výchovy.

V rámci pobytů jsou uhrazeny:
•

celkové náklady na pobyt,

•

odměny doprovázejícímu personálu - zajišťuje vždy odborný personál centra,

•

aktivizační pomůcky,

•

drobné občerstvení.

Dále jsou hrazeny:
IV.

terapeutické pobyty pořádané jinými organizacemi,

V.

odborné semináře pořádané jinými organizacemi,

VI.

supervize pro klíčové pracovnice,

VII.

vzdělávání pro klíčové pracovnice,

VIII. provozní náklady.
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II. 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. Hájková Šárka, DiS.,
Bc. Lucie Nováková.
•

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,
•

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 také dle potřeby zajišťují doprovod dětí ke kontaktům s rodiči.
Psycholog centra a klíčové pracovnice rodiny úzce spolupracují s MŠ a ZŠ umístěných dětí.
Psychologické poradenství: v oblasti psychomotorického vývoje, školní zralosti a výchovy bylo
poskytnuto 15 dětem v rámci VPP - zajišťuje Mgr. Ludmila Semorádová
Vedení terapeutické péče: v rámci diagnostiky poruch attechmentu bylo do terapie zařazeno 5
pěstounských rodin, 3 rodiny intenzivně spolupracují, 2 rodinám bylo poskytnuto psychologické a
speciálně pedagogické poradenství – zajišťuje Mgr. Nikola Bílá.
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V rámci doprovázení probíhají supervize na připravená témata:
-

provázení pěstounů, kompetence,

-

spolupráce v týmu, řešení problému.

Podporována je účast na akreditovaných seminářích, odborných seminářích a konferencí:
•

Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem.

•

Kontakt dítěte žijící v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou.

•

Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickou rodinou.

•

Syndrom CAN.

•

Výchovné styly u dětí týraných a zneužívaných.

•

Jak porozumět emocím a dávat hranice.

•

Jak přežít pubertu (s puberťákem).

•

Konference pro Síť, pro Kvalitu, pro Rodinu aneb o dětech a s dětmi.

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, vedoucí klíčový pracovník

V Kamenici nad Lipou 7. 4. 2020

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

