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ZPRÁVA O ČINNOSTI
ÚVOD
Vážení přátelé,
V roce 2016 došlo v práci naší organizace k pozitivním změnám. Mateřské centrum Zahrádka získalo dalšího pracovníka a tím rozšířilo i zkvalitnilo svoji činnost. Také v oblasti náhradní rodinné péče vzrostl významným způsobem počet rodin, se kterými jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče.
I když se aktivity našich projektů rozrůstají, chceme být stále organizací, která
upřednostňuje osobní přístup a kvalitu nad kvantitou. Proto jsme se také stali
členy zapsaného spolku Comeniana, který sdružuje a zastřešuj organizace,
nám blízké svými hodnotami.

Mgr. Miroslav Boš – předseda

MATEŘSKÉ CENTRUM ZAHRÁDKA

1

Zpráva o činnosti

2016

MATEŘSKÉ CENTRUM ZAHRÁDKA
Provoz mateřského centra podpořilo město Česká Lípa – jak z grantu pro děti
a mládež (úhrada energií, vybavení kanceláře, venkovního výběhu pro králíčka), tak mimořádnou částkou schválenou radou města, která umožnila rozšířit provoz na pět dní v týdnu a zaměstnat druhou kvalifikovanou osobu pro
práci s dětmi. Dále se významným dílem na provozu MC podílel sbor Jednoty
bratrské. Jeho podpora obsahuje finanční formu, ale také dobrovolnickou
práci. Další finanční podporu jsme obdrželi z dotačního programu Libereckého kraje, tu jsme použili na mzdy.
V roce 2016 jsme zopakovali akce, které měly dobrý ohlas v předešlém roce a
další zajímavé jsme přidali. Například: Karneval s pejskem a kočičkou, večeře
při svíčkách v rámci Národního týdne manželství, výroba filcových broží, Velikonoční putování za beránkem, které se konalo v Chotovicích, jarní brigáda na
zahradě u vily, čtení knížky Strom pokladů – senioři dětem a následné putování za Stromem pokladů v Janově a okolí, chlapi oslavili Den otců, na konec
prázdnin jsme vyjeli společně k Máchovu jezeru, za podpory mládeže ze sboru
JB.
V září jsme uspořádali den otevřených dveří, na kterém nás navštívila paní starostka a další představitelé města. Předcházela tomu velká příprava v podobě
úprav vstupních prostor mateřského centra (botník a šatní stěna), vymalování
a reorganizace kanceláře. Září bylo také prvním měsícem, kdy začala pracovat
druhá osoba na poloviční úvazek a provoz byl rozšířen na pět dopolední
v týdnu.
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Vznikl „Klubíček“ pro rodiče s dětmi do jednoho roku a přibyl druhý den hlídání. Nově jsme 1x měsíčně zařadili odpolední Kafíčko pro všechny generace.
Hlavní myšlenkou je propojit všechny návštěvníky akcí zřizovatele mateřského
centra – Krok pro všechny generace, nabídnout prostor ke společnému trávení
času a budování komunitního života. Kafíčka se vztahují k zajímavým akcím
národního rozměru – týden trénování paměti, nebo k ročním obdobím (moštování, advent) a podobně. Věříme, že se tato forma ujme a společně prožitý
čas bude stát za to.
Pravidelně pořádáme v rámci klubíků a klubíčků tzv. výchovná okénka. Předseda spolku pan Mgr. Miroslav Boš seznamuje interaktivní formou rodiče s tématy výchovy, partnerství a sociálních témat. Na místě je prostor pro otázky a
nabídka soukromé konzultace.
Mateřské centrum se stalo součástí asociace Comeniana, která sdružuje mateřská, rodinná a seniorská centra po celé ČR a staví na odkazu Jana Ámose Komenského.
V roce 2016 nás navštívilo 689 návštěvníků, kteří přišli opakovaně a přisvojili
si komunitní formu našich akcí i pravidelných setkání. Uspořádali jsme 119
klubíků a nabídli 188 hodin hlídání, které mohou rodiče využít k vyřízení soukromých věcí, hledání zaměstnání či k relaxaci. Zároveň je to dobrá příležitost
pro děti se sociálně „otužovat“ v prostředí, které znají a s lidmi, které pravidelně vídají na programech v klubíku a tím se pozvolna připravovat na školku.
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Mateřské centrum se prezentuje na stránkách Facebooku – Mateřské centrum
Zahrádka a na webových stránkách zřizovatele www.krokpro.cz.
Náš výhled na další rok: Z mateřského centra bychom rádi vytvořili rodinné
centrum, což více odpovídá naší činnosti. Rodina je to, co chceme podporovat
různými formami. Chceme udržet kvalitu setkání pro rodiče a pružně reagovat
na potřeby návštěvníků.
Za Mateřské centrum Zahrádka
Barbora Šrajbrová

PODPORA PĚSTOUNŮ
V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsme provozovali
tyto aktivity:


Poradenská činnost uskutečňovaná pořádáním přednášek a
kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

V Mateřském centru Zahrádka probíhaly během roku pravidelně krátká vzdělávací „okénka“, která vedl předseda spolku Mgr. Miroslav Boš. Promluvy byly
vedeny formou rozhovoru, ve kterých jsme se věnovali otázkám výchovy, rodinného soužití, partnerským vztahům atp. Maminky byly také seznámeny se
současným pojetím náhradní rodinné péče v České republice.
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V roce 2016 jsme zrealizovali celkem osm dopoledních seminářů, které se konaly v prostorách naší organizace. V říjnu se konal jeden víkendový pobyt pro
pěstouny, kterého se účastnili i pěstouni, kteří mají sepsanou dohodu s jinými
doprovázejícími organizacemi. Dvakrát jsme připravili celodenní sobotní vzdělávání pěstounů pro Město Česká Lípa.


Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

V roce 2016 se na nás obrátilo devět nových pěstounů, se kterými jsme zároveň
uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče. Celkem jsme doprovázeli 24 pěstounů a 28 dětí.


Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,
s níž má pověřená osoba uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud
osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

V rámci doprovázení jsme poskytli patnácti dětem krátkodobou péči a deseti
dětem jsme zajistili celodenní péči. Třem dětem jsme zajistili konzultaci s psychologem. Kontakt s rodiči mělo během roku celkem šestnáct dětí. Některé
kontakty jsme připravovali a asistovali při nich, jindy pěstoun s dítětem využil
jen naše prostory. Jelikož doprovázíme i pěstouny na přechodnou dobu, asistovali jsme také při předání dítěte do osvojení nebo pěstounské péče dlouhodobé.
Pro pěstouny, které doprovázíme, jsme připravili několik vzdělávacích akcí.
Měli možnost přijít na dopolední vzdělávání nebo se přihlásit na víkendový
vzdělávací pobyt, kde jsme mimo odborných lektorů zajistili i program pro děti
všech věkových kategorií. Jako lektory zpravidla využíváme zkušené psychoterapeuty, kteří v oblasti náhradní rodinné péče pracují již delší dobu. Každou
pěstounskou rodinu navštěvuje jeden klíčový pracovník, který je v pravidelném kontaktu s rodinou, který probíhá minimálně jednou za dva měsíce. Během první návštěvy je v každé rodině stanoven plán pobytu dítěte v PP a ten je
jednou za půl roku vyhodnocován. Po roce je vytvořen plán nový. Mimo hlavní
cíle, které jsou stanoveny dohodu o výkonu pěstounské péče, sledujeme také
zdravotní stav dítěte, jeho studijní výsledky nebo třeba i ochotu podílet se přiměřeným způsobem na chodu domácnosti. Jsme nápomocni při výběru zájmových kroužků a školy.
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Pěstouni při vzdělávání v nově otevřených prostorách

V září 2016 jsme otevřeli nové prostory, kde mají klíčoví pracovníci kancelář,
pořádáme zde vzdělávací semináře a je tu herna pro děti, kde se konají setkání
s rodiči nebo seznámení budoucích osvojitelů s dítětem v přechodné pěstounské péči. K dispozici máme i samostatné sociální zařízení, kuchyňku a prostornou zahradu.
Doprovázení pěstounských rodin nás těší. Většina našich pracovníků má s pěstounskou péčí osobní zkušenost, proto nám problémy pěstounů nejsou cizí.
Za Podporu pěstounů
Mgr. Miroslav Boš

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Preventivní přednášky na školách momentálně neprobíhají. Z kapacitních důvodů jsme byli nuceni tuto činnost ukončit.
Avšak preventivní programy jsme stále připraveni nabídnout zvláště organizacím, které doprovázejí pěstounské rodiny. V této oblasti máme více jak pětiletou zkušenost. Nabídka programů je uvedena na našich internetových stránkách.
Mgr. Miroslav Boš

6

Zpráva o činnosti

2016

Cestománie navštěvuje převážně starší generace

CESTOMÁNIE
Během roku jsme uskutečnili celkem 10 setkání. Formou besed a přednášek
jsme navštívili 9 států ve třech světadílech, tři ostrovy – květinový ostrov Madeiru, Barbados a Sicílii. Uskutečnili jsme také zajímavou besedu Retro Kavkaz
– horolezení v Gruzii Svanetii, výprava v roce 1985.
Besed a přednášek se zúčastnilo celkem 226 návštěvníků, tj. v průměru účast
23 osob na setkání.
Největšímu zájmu se těšila beseda o Barbadosu – „Moravané na ostrově“ Lukáše Herudka a již tradičně beseda Ing. Svítka o vysokohorské turistice ve
Švýcarsku – tentokráte výstup na čtyřtisícovku – vrchol Bishorn 4 159 m.
Velmi zajímavé bylo poutavé putování s Ing. Svítkem za historickými Mayskými městy na poloostrově Yucatan ve státech Mexiko a Guatemala.
Je pozitivní, že na besedy nacházejí cestu noví návštěvníci z řad turistů. Uvítali
jsme také nové přednášející hosty a to pány Bergmana a Dostála (Madeira a
Retro Kavkaz). Na několika besedách jsme zařadili okénko správce sboru JB
Mgr. Boše s úvodním slovem o aktivitách Kroku nebo vhodnou písničkou s
kytarou.
Účastníci pozitivně hodnotí příjemné prostředí po vymalování a úpravě interiéru a také vybavení novým projektorem.
Za Cestománii
Ing. Václav Merhulík
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Jelikož v roce 2016 došlo k rozvoji práce ve dvou nejvýraznějších oblastech Kroku,
bylo třeba sáhnout do rezerv z minulých let. I když je obtížné sehnat finanční prostředky na mzdové náklady pro naše mateřské centrum, rozhodli jsme se od září 2016
zaměstnat nového pracovníka. Město Česká Lípa nás v tomto kroku podpořilo výjimečným jednorázovým darem z fondu rady města. Na konci roku jsme žádali pro rok
2017 Nadaci Euronisa, Nadaci Racek a také dotační fond Libereckého kraje, který přispívá na činnost mateřských center i v oblasti mezd. Ve všech žádostech jsme byli
úspěšní. Přesto bychom přivítali další drobné i větší dárce, kteří by tuto činnost podpořili, aby se nám podařilo udržet kvalitu a rozsah dnes nabízených služeb.
Podpora pěstounů je financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
Z těchto prostředků pokrýváme veškeré náklady související s touto činností. V roce
2016 jsme celý tento příspěvek vyčerpali a použili i všechny zbývající prostředky z minulých dvou let na vybavení nových prostor.
V roce 2016 MC Zahrádka významně podpořily Sbor Jednoty bratrské v České Lípě a
Město Česká Lípa. Děkujeme také všem, kteří nás mimo finanční pomoc, podpořili
jakýmkoli jiným způsobem.
V Kroku pracují: 4 zaměstnanci na částečný úvazek, z toho 1x DPČ, 3 zaměstnanci na
DPP.
Mgr. Miroslav Boš – předseda
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016

Náklady
Spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávek
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

501-503
512
513
518
521
524
549
581

245.589,90
25 529,00
4.702,00
218.912.51
567.551,00
178.715,00
640,00
50,00
1.241.545,90

691
682
601
644
649

929.362,26
27.000,00
136.211,00
27,41
4.659,00
1.097.259,67

Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za služby
Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

-144.286,23
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ADAPTAČNÍ PROGRAM MC ZAHRÁDKA
V současné době je módním trendem umisťovat děti do zařízení kolektivní výchovy co nejdříve, často ihned po dosažení věkové hranice dvou let.
Domníváme se, že v tomto věku je dítěti nejlépe u maminky či jiné blízké osoby,
ke které se může citově připoutat a je to pro jeho zdravý vývoj správné a důležité.
Podporujeme rodiče, kteří se rozhodnou věnovat čas svému dítěti. Z tohoto důvodu jim nabízíme čtyřikrát v týdnu program, kde mohou načerpat inspiraci
jak využít čas se svým dítětem a k tomu nabízíme páteční hlídání.
Je vhodné dítě na nástup do mateřské školy připravit a to nejlépe pozvolna,
v menším kolektivu dětí a s individuálním přístupem.
Z tohoto důvodu jsme pro děti připravili adaptační program.
V první fázi dítě navštěvuje program pro rodiče s dětmi. Tento se uskutečňuje
v dopoledních hodinách a říkáme mu „klubík“. Obsahuje divadélko s maňásky,
jednoduché básničky s pohybem, překvapení u krtečka, cvičení s padákem,
zpívání s rytmickými nástroji a tvoření připravené s ohledem na věk dětí. Celým rokem nás provází postavička krtečka, který si všímá změn v přírodě a jednotlivých ročních období. Jednoduchou formou s nimi děti seznamuje.
Po zhruba pěti návštěvách, kdy již dítě zná prostředí a personál Mateřského
centra je možné přikročit k další fázi – hlídání dětí. Hlídání probíhá každý pátek dopoledne v malém kolektivu pěti dětí. Věková hranice začíná od 2 let.
O děti zde pečuje kvalifikovaná učitelka MŠ či zdravotní sestra.
Děti si tu vyzkouší, že dokáží chvilku vydržet bez maminky. Naučí se spolu vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi. Osvojí si různé dovednosti. Dodržovat jednoduchá pravidla, podělit se s kamarády, uklízet polečně hračky atp.
Vždy si něco hezkého vytvoří a při každém setkání si odnesou domů svůj výrobek.
Často je pobyt spojený i s činnostmi na zahradě, kde je k dispozici pískoviště,
odrážedla, křídy, hračky a živý králíček.
První hlídání trvá 1 – 2 hodiny. Pokud je vše bez problémů, příště je možné
dobu prodloužit a to až na max. 4 hodiny.
Maminky tuto službu rády využívají k vyřízení svých osobních záležitostí či
k odpočinku a načerpání nových sil, které jsou v této často nelehké roli nezbytné.
Bc. Eva Saková – pracovník rodinného centra
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Má spolupráce s organizací KROK pro všechny generace
S organizací KROK jsem navázala spolupráci na začátku roku 2014 ihned po té, co
jsem se stala pěstounem na přechodnou dobu. Vedoucí organizace p. Mgr. Boš mě
nejdříve zevrubně seznámil se smyslem spolupráce, co mohu očekávat od KROKU a
co naopak KROK bude očekávat ode mne. Po několika mých dotazech, které mi jeho
zástupce laskavě vysvětlil, jsem přistoupila k podpisu dohody o spolupráci, ve které
jsou jasně definována pravidla.
O výhodách, a nutnosti mít doprovázející organizaci jsem se přesvědčila ve velice
brzké době, a to při převzetí prvního dítěte do péče. KROK byl se mnou v častém spojení. Jeho zástupce se vždy zajímal o průběh péče a o to (což mě velice mile překvapilo), jak se cítím já, jak péči zvládám, jestli něco nepotřebuji. Musím říci, že se mě
nikdo nikdy v mém profesním životě nezeptal, jak se mi daří. A co navíc, jsem přesvědčena, že ta starostlivost je míněna zcela upřímně. Jeho pracovníci jsou vždy připraveni pomoci a zodpovědět dotazy.
Po celou dobu péče zajišťoval prostory pro schůzky s maminkou a několika prvních
schůzek se sám také účastnil. Nejvíc jsem však ocenila jeho podporu při předání dítěte. K holčičce jsem velice přilnula. Je to zvídavé a velice chytré děvčátko a bylo pro
mě těžké rozloučit se s ní. Potřebovala jsem se někomu vypovídat a byl tady p. Boš!
Druhé děťátko, které jsem převzala do péče, byl osmi měsíční chlapeček. I zde zajišťoval prostory pro schůzky. Miminko jsem měla pouze jeden měsíc, takže nedošlo k žádným komplikacím, které by bylo nutno řešit.
Oč menší byla nutná podpora doprovázející organizace v případě druhého dítěte, o to
větší problémy byly při péči o třetí dítě. Byl to patnáctiletý chlapec. Problémy nebyly
v péči o chlapce, ale v komunikaci s maminkou. Naštěstí ke schůzce vůbec nedošlo,
protože maminka byla v den plánované schůzky hospitalizována v psychiatrické léčebně. Chlapci KROK zajistil psychologickou pomoc, organizace uhradila každoroční
náklady na letní tábor a na lyžařský výcvik. Díky tomu bude mít chlapec hezké vzpomínky na pobyt u nás.
V současné době pečuji o miminko, které jsem si dovezla přímo z porodnice. I tady
oceňuji spolupráci s KROKEM. Rodiče miminka byli v porodnici velice agresivní a já
jsem měla obavy z prvního setkání s nimi. Veškeré schůzky se proto konají za účasti
zástupce KROKU. Také veškerá telefonní komunikace probíhá pouze jeho prostřednictvím. Jsem za to jeho pracovníkům opravdu vděčná. Doprovázející organizace mi
pomohla i ve chvíli, kdy jsem potřebovala sama navštívit lékaře. Bez problémů mi malého pohlídali.
Nesmím opomenout starostlivost KROKU o plnění podmínky vzdělávání pěstounů.
Pravidelně mi jsou zasílány nabídky různých kurzů a seminářů, ze kterých si můžu
vybrat téma, které mě zajímá.

Soňa Dostálová – pěstounka na přechodnou dobu

10

Zpráva o činnosti

2016

KONTAKT
Krok pro všechny generace z. s.
Mariánská 551/47
470 01 Česká Lípa
www.krokpro.cz
email: info@krokpro.cz
tel.: 604 670 510
V roce 2016 nás podpořili:

Členové výboru:
Mgr. Miroslav Boš
Ing. Václav Merhulík
Barbora Šrajbrová

Jsme členem asociace

Slavnostní otevření nových prostor
Podpory pěstounů září 2016
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