varianta pro bílé pozadí

varianta pro barevné pozadí

BAREVNOST

červená

oranžová
RG B

RG B

R167 G30 B34

R250 G173 B23

CMYK

CMYK

C23 M100 Y100 K17

C0 M36 Y100 K0

Výroční zpráva 2016

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
Úvodní slovo................................................................................ 3
Poslání a cíle organizace NA DLANI........................................ 4
Činnost organizace NA DLANI v roce 2016........................... 5
Orgány organizace NA DLANI................................................. 7
Zpráva o hospodaření v roce 2016.......................................... 8
Kontaktní a identifikační data..................................................... 8

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé organizace NA DLANI o. p. s,

Úspěšně jsme v roce 2016 pokračovali v působení ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V těchto

přišel čas abychom zhodnotili, co se nového událo

krajích jsme prostřednictvím doprovázení pěstounských

v roce 2016. V této krátké výroční zprávě se dočte-

rodin poskytovali podporu a pomoc osobám pečujícím

te, jaké aktivity a činnosti jsme v uplynulém roce

a osobám v evidenci. V závěru roku 2016 se nám podaři-

pořádali.

lo otevřít novou pobočku v centru Olomouce.
V daném období se uskutečnilo několik pobytových vzdělávacích seminářů a také několik jednodenních vzdělávacích seminářů, které se konaly v různých krajích, kde naše
organizace působí.
V uplynulém roce se organizace NA DLANI zapojila do
projektu PODPŮRNÁ SÍŤ, o tomto projektu se více dočtete
v odstavci, který se zabývá touto problematikou.
Tento krátký úvod bych uzavřela poděkováním celému
týmu organizace NA DLANI, který podporoval naplňování poslání a cílů organizace. Přála bych si, aby v dalších
letech organizace fungovala alespoň stejně tak dobře
jako dosud a měla prostor se posouvat ještě dál.
Mgr. Jana Adamcová
předsedkyně správní rady
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
NA DLANI
Organizace NA DLANI, o. p. s., je krajskou neziskovou organizací, která svou činnost započala v roce 2013. Organizace působí
ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, podpora náhradního rodičovství, doprovázení náhradních rodin, pomoc
a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče, poskytování poradenství, napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci, realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i dospělé,
zejména pro rodiny s dětmi, pořádání kurzů, přednášek, seminářů, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, osvětová činnost, zprostředkování dobrovolnické činnosti.

Cíle organizace NA DLANI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podporovat služby pro rodiny s dětmi,
podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb,
pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče,
poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, kaučing, supervize, doprovázení apod.),
prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci,
realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi,
pořádat kurzy, přednášky a semináře, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost,
věnovat se osvětové činnosti,
zprostředkovat dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti.

Organizace NA DLANI vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
• Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče,
při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
• Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo
osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
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ČINNOST ORGANIZACE NA DLANI
V ROCE 2016
Organizace NA DLANI již dlouhodobě doprovází náhradní rodiny poskytující dětem domov a zaměřuje se především na podporu
jednotlivých členů i celé náhradní rodiny. Jedná se především o doprovázení náhradní rodiny za účelem rozvíjení rodinných vazeb,
doprovázení v jejich aktuálních životních situacích.
ASISTENCE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

Každá rodina má po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče s organizací NA DLANI přiděleného svého klíčového pracovníka,
který rodinu doprovází a poskytuje rodině podporu a pomoc v péči o svěřené děti. Klíčový pracovník je sociální pracovník organizace
NA DLANI. Spolupráce s rodinou se zaměřuje na pravidelné návštěvy klíčového pracovníka v domácnosti rodiny, a to minimálně jedenkrát za dva měsíce. Mimo to je klíčový pracovník s rodinou v pravidelném telefonickém kontaktu. Klíčový pracovník může také pomáhat
rodinám během komunikace s dalšími subjekty, jako jsou OSPOD, škola, pedagogicko-psychologické poradny, specializovaná centra,
úřady, lékaři apod. Mezi pěstouny a klíčovým pracovníkem většinou existuje partnerský vztah založený na důvěře a vzájemném respektu.
SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Organizace NA DLANI velmi úzce spolupracuje s OSPODY Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Spolupráce s OSPOD,
probíhá především v zájmu dítěte a jeho potřeb, kdy probíhá také pravidelná výměna informací a sdílení vzájemných zkušeností. Klíčoví
pracovníci se pravidelně setkávají s pracovníky OSPOD na případových konferencích, panelových diskusí a odbornostních setkání.
RESPITNÍ PÉČE

V roce 2016 některé osoby pečující a osoby v evidenci využily možnost respitní péče. V této době mají osoby pečující časový prostor, kdy mohou
načerpat nové síly a odpočinout si. Klienti využívali převážně dlouhodobou respitní péči, kdy se děti zúčastnily příměstských táborů, pobytových
táborů a aktivizačně vzdělávacích pobytů. Mimo to někteří klienti využili i krátkodobou respitní péči (např. návštěva lékaře, jednání s úřady atd.).
PORADENSTVÍ

Organizace NA DLANI svým klientům v roce 2016 poskytovala různorodé poradenství, které se odvíjelo od aktuálních potřeb klientů.
Organizace NA DLANI poskytla klientům poradenství psychoterapeutické, psychologické, speciálně pedagogické, výchovné, sociální
a právní. Forma poradenství byla různorodá, a to individuální, skupinová a rodinná. Poradenská podpora se uskutečňovala jak ambulantně, tak telefonicky nebo prostřednictvím emailu. V loňském roce využilo několik klientů bezplatnou telefonickou non-stop poradenskou linku, kde mohli řešit svůj problém s odborným pracovníkem.
DOUČOVÁNÍ

Mezi další službu, která je mezi rodinami oblíbená je doučování, kdy kvalifikovaní pracovníci vypomáhají dětem základních a středních
škol s učivem. Často dětem vypomáhají s hlavními předměty, ale i vedlejšími jako je zeměpis, přírodopis a fyzika či chemie. Díky pravidelnému doučování má dítě k pracovníkovi důvěru a často se při doučování stává, že dítě začne mluvit o svém osobním problému, který
mu pracovník může pomoci vyřešit.

5

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU

Osobám pečujícím či osobám v evidenci je poskytováno poradenství, které se týká podpory vztahu s biologickou rodinou. V případě
potřeby mohou naši klienti využít i odbornou asistenci sociálního pracovníka. Organizace NA DLANI může zajistit setkání biologických
rodičů a dětí v prostorách organizace NA DLANI nebo prostory zajistí u jiných spolupracujících organizací, kdy se kontaktu zúčastní
i odborný pracovník.
PŘECHODNÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE

V minulém roce organizace NA DLANI podpořila několik rodin, které mají svěřené dítě na přechodnou dobu. Organice NA DLANI
svým klientům nabízí poradenství, vzdělávací semináře s touto problematikou a v případě potřeby zajišťuje veškeré nezbytné vybavení
a oblečení pro dítě, které je osobám v evidenci na přechodnou dobu svěřeno. Klíčový pracovník zajišťuje rodině pravidelnou pomoc
během adaptační fáze, kdy pracovník organizace NA DLANI je s rodinou v častějším osobním i telefonickém kontaktu.
VZDĚLÁVÁNÍ

Pěstouni si měli možnost splnit povinné vzdělávání na jednodenních vzdělávacích seminářích nebo na aktivizačně vzdělávacích pobytech pro rodiny s dětmi. V loňském roce si většina klientů plnila vzdělávání na aktivizačně vzdělávacích pobytech, které mají pěstouni
čím dál více v oblibě.
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

Během roku 2016 organizace NA DLANI, o.p.s., uspořádala několik jednodenních vzdělávacích seminářů, kde si klienti mohli splnit šest
hodin vzdělávání, které ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. Každý seminář se zabýval specifickým tématem.
11. 3. 2016
ATTACHMENT - Teorie citové vazby
21. 9. 2016
Sexualita
21. 6. 2016
Závislost na alkoholu
21. 10. 2016, 22. 11. 2016
Psychiatrické minimum dospělých
AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY PRO RODINY S DĚTMI

Účastí na aktivizačně vzdělávacím pobytu pro rodiny s dětmi měli pěstouni možnost splnit si povinné vzdělávání v plném rozsahu.
V roce 2016 bylo uspořádáno celkem pět třídenních aktivizačně vzdělávacích pobytů a dva týdenní aktivizačně vzdělávací pobyty.
• 26. 2. - 28. 2. 2016 • 10. 6. - 19. 6. 2016
• 19. 8. – 21. 8. 2016
•
23. 9. - 2. 10. 2016 • 2. 12. - 4. 12. 2016
• 29. 4. - 1. 5. 2016 •
12. - 14. 8. 2016
•
16. - 18. 9. 2016
• 14. 10. - 16. 10. 2016
Během aktivizačně vzdělávacích pobytů měli klienti možnost využít poradenskou podporu s odbornými pracovníky (psychoterapeut,
speciální pedagog) o svých aktuálních potřebách v rámci individuálních rozhovorů a konzultací. Děti měli na starost kvalifikovaní pracovníci zodpovědní za aktivizační program.
ERGOTERAPIE (PRACOVNÍ REHABILITACE)

I v loňském roce se děti od 15 let z náhradní rodinné péče mohly zapojit do takzvané ergoterapie neboli pracovní rehabilitace
či brigády nanečisto. Měly tak možnost na ergoterapii získat nové zkušenosti, pracovní návyky, navazovali nové kontakty a rozvíjeli
sociální dovednosti. Děti si vybíraly z několika ergoterapeutických pracovišť – administrativa, miniškolka, studená kuchyně a táborová
kuchyně. Během celé ergoterapie zajišťovali dětem podporu zkušení ergoterapeuti.
SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN

V roce 2016 proběhlo již třetí setkání náhradních rodin, které se konalo dne 10. 12. 2016 v zábavním parku Galaxie ve Zlíně. V rámci
tohoto setkání měli klienti příležitost k osobnímu setkání, sdílení svých prožitků a zkušeností.
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PROJEKT - PODPŮRNÁ SÍŤ
TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, a to zaváděním konkrétních
inovativních nástrojů v sociální práci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zejména předcházením, zmírněním nebo eliminováním příčin
ohrožení dětí v rodinách a dále poskytováním pomoci a podpory rodičům a dětem k zachování celého rodinného systému.
CÍLOVÁ SKUPINA: Cílovou skupinu projektu tvoří sociální pracovníci jako poskytovatelé sociálně-právní ochrany dětí.
AKTIVITY PROJEKTU:

1.
2.

3.

4.
5.

Rodinné konference jako nový přístup – v roce 2016 se podařilo zahájit jednání o realizaci 2 konkrétních rodinných konferencí.
K daným případům proběhla úvodní setkání. Zároveň byla připravována spolupráce pro realizaci dalších rodinných konferencí.
Případové konference jako pracovní nástroj – pro využití případových konferencí jako pracovního nástroje byla vytvářena
síť odborníků, nabízena podpora při realizaci případových konferencí a mapována poptávka pracovníků SPOD v této oblasti.
Podařilo se uskutečnit prvních 5 případových konferencí. Uskutečnila se také dvě metodická setkání k případovým konferencím, kde
byly definovány jejich cíle, principy a pravidla pořádání.
Multidisciplinární odborné panely jako proces spolupráce – v rámci budování sítě odborníků z oblasti SPOD se podařilo
nastavit a realizovat pravidelná setkání odborníků za účelem výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. V roce 2016
se uskutečnilo 1 setkání v Olomouci. Během této projektové aktivity byly realizovány odborné panely k aktuálním případům z praxe,
kde byly probírány konkrétní situace. Celkem proběhly 3 odborné panely.
Supervize jako podpůrný nástroj – v rámci této aktivity projektu byly v roce 2016 realizovány skupinové supervize pro
12 sociálních pracovníků. Byli osloveni pracovníci, kteří se stanou součástí odborné sítě v oblasti SPOD.
Inovativní nástroje sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí aneb moderní nástroje case managementu –
v rámci této aktivity byly v roce 2016 postupně shromažďovány příklady dobré praxe pro vytvoření metodiky Inovativní nástroje
sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí aneb moderní nástroje case managementu.

ORGÁNY ORGANIZACE NA DLANI
STATUTÁRNÍ ORGÁN
SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

ředitelka organizace

Mgr. Jana Adamcová

předsedkyně správní rady

Mgr. Petr Žůrek, ST.D.

člen správní rady

Bc. et Bc. Martina Stuchlíková

členka správní rady

Ing. Alena Hovorková

předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková

členka dozorčí rady

Zuzana Musilová

členka dozorčí rady
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2016
VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby za vlastní výkony a zboží

2 772 677 Kč

Spotřebované nákupy

Provozní dotace

2 010 435 Kč

Služby

2 790 164 Kč

Osobní náklady

1 850 044 Kč

CELKEM

4 783 112 Kč

Ostatní

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

34 336,- Kč

CELKEM

83 156 Kč

25 412 Kč
4 748 776 Kč

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 19. 6. 2017.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název organizace
Číslo a datum registrace
Sídlo organizace
Telefon, e-mail, IČ

NA DLANI, o. p. s.
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 678, ze dne 13. 12. 2013.
Santražiny 753, 760 01 Zlín
731 918 258, info@nadlani.net, 2443813

