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pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti náhradní péče.

Krásné 
léto

,,…DOMOV – VŽDYCKY TO BUDU OPAKOVAT – NENÍ PROSTOR, ALE PROCES. TADY SE SCHOVÁVÁM PŘED DEŠTĚM A ZIMOU, 
TADY ŽIJU, TADY TRÁVÍM SVŮJ VOLNÝ ČAS, TADY SE RODÍ MOJE RODINA, TADY JI TVOŘÍM LÉTY, 
TRPĚLIVOSTÍ A TOLERANCÍ A VŮBEC ŘADOU KLADNÝCH PRINCIPŮ. DOMOV JE BYTOST …“
 Miroslav Horníček
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ÚVODNÍ SLOVO NA DLANI, o. p. s.

CO NOVÉHO V NA DLANI?

AKTUÁLNĚ

Vážení a milí čtenáři,

je pro nás velkou ctí a potěšením mít 
možnost představit Vám několik zajímavých 
článků, poskytnout Vám odborné rady, od-
povědi na Vaše otázky a nabídnout Vám typy  
a možnosti jak pro rodinný, tak i pro osobní 
život. Prostřednictvím newsletteru KOLOVRÁ-
TEK Vám přinášíme čtení plné radosti, energie  
a zajímavostí. V našich příspěvcích se dozvíte, 

co se událo v jarních měsících a naopak co 
plánujeme v létě. V newsletteru KOLOVRÁTEK 
si každý najde své. Myslíme jak na dospělé, 
tak i na děti.

Organizace NA DLANI, o.p.s., je krajskou 
neziskovou organizací, která působí ve Zlín-
ském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Na základě poskytovaných služeb se sna-
žíme posilovat funkčnost rodiny, upevňovat 

vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodi-
čovské role a integrovat rodiny do společnosti. 
Naše aktivity se zaměřují na oblast náhradní 
rodinné péče, jelikož se domníváme, že každé 
dítě má právo vyrůstat v rodině, byť náhradní.

Dle Pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí uzavíráme Dohody o výkonu pěs-
tounské péče s osobami pečujícími i osobami 
v evidenci dle zákona č. 359/1999 Sb., zákon 
o sociálně-právní ochraně dětí.

Upozorňujeme, že naše organizace se v současné době nachází na adrese Štefánikova 5462 a to z důvodu  
rekonstrukce prostorů. Všechny telefonické linky zůstávají zachovány.

Ve spolupráci s organizací Educol jsme 
uspořádali aktivizačně vzdělávací pobyt pro 
náhradní rodiny na palubě lodi Poseidon. 
Sešli jsme se s pěstouny a s jejich dětmi 
v Otrokovicích a tam nasedli do autobusu, 
který nás přepravil do Děčína. Počasí nám 
vyšlo, sluníčko svítilo, tak jsme mohli sedět 
na palubě a kochat se krásným výhledem. 
V 9:00 jsme vyjeli z Děčína a pluli jsme směr 
Hřensko, Bad Schandau a Drážďany. V Dě-
číně jsme viděli historický Děčínský zámek  
a dozvěděli jsme se, že Děčín je nazýván brá-
nou severních Čech. Po cestě jsme proplou-
vali skalním kaňonem Českého Švýcarska, 
labskými zátokami pod hradem Königstein, 
místy, která již v roce 1831 obdivoval i Hans 
Christian Andersen. Propluli jsme i histo-
rickou Pirnou, krajinou vinic, které patří 
k malebnému zámku Pilnitz. Propluli jsme 
také pod památnými mosty starého města 
a v 13:00 hodin jsme přistáli v srdci Dráž-
ďan u vyhlídkových Labských teras, kde se 
v těsné blízkosti nacházel obnovený chrám 
Frauenkirch a světoznámá galerie Zwinger. 
Bylo okouzlující, rozléhající se starobylé 

POJĎME NAHLÉDNOUT POD POKLIČKU JIŽ PROBĚHLÝCH AKCÍ.

LODÍ DO DRÁŽĎAN
město, dech beroucí kulturní památky, které 
nám popisoval milý průvodce. Po prohlídce 
starobylého města jsme měli osobní volno 
na nákupy, procházky, kávu, místní speci-
ality z vyhlášených kaváren a detailnější 
poznání města. Bohužel v 18:00 večer jsme 
se museli s Drážďany rozloučit. Na lodi jsme 
si vyměňovali svoje pocity a všichni vyčer-

paní a hladoví si šli na večeři, která byla 
formou rautu. Za doprovodu živé hudby jsme 
měli výklad kapitána k historii a okolnostem 
plaveb po Labi. Po celou dobu plavby nám 
poskytoval kapitán lodi výklad k přírodním 
a historickým zajímavostem v okolí řeky. 
Západ slunce v labském kaňonu a pohled na 
klidnou hladinu řeky nás okouzlil.
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LETNÍ AKTIVITY PRO DĚTI
Tak jako každý rok, i letos pro Vás při-

pravujeme nabídku letních aktivit pro děti, 
jako jsou například příměstské tábory, ale 
i pobytové tábory nebo ergoterapie, aneb 
brigáda na nečisto.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstské tábory jsou určeny pro děti 

od 5 do 13 let, a které by chtěly o prázdni-
nách zažít spoustu legrace a dobrodružství. 
Je připraven hravý a pestrý program a děti 
si vyzkouší role pirátů a námořníků nebo se 
z nich mohou stát průzkumníci divočiny či 
potápěči. Děti se můžou těšit na nové ka-
marády a přátelský kolektiv. Během týdne si 
vyzkouší, kam až sahají jejich síly, jak bystré 
mají hlavy a jak šikovné jsou jejich ruce. 
Program zahrnuje sportovní i zážitkové hry, 
kvízy, výtvarné aktivity, soutěže, zpívání, 
tancování a procházky do okolí. Vybere si 
každý!! Chybět nebude ani celodenní výlet. 
V letošním roce děti mají možnost navští-
vit například Kovozoo, Lanáček, sportovní 
halu Galaxie, ZOO Lešnou nebo do Pevnost 
poznání a science centra VIDA! Tábory za-
čínají v dopoledních a končí v odpoledních 
hodinách, takže jsou ideálním pomocníkem 
pro rodiče při slaďování jejich pracovních  
a rodičovských povinností. 

POBYTOVÝ TÁBOR VE VIZOVICÍCH
Chcete své dítě učit samostatnosti?  Nebo 

chtějí si děti snad vyzkoušet být přes noc 
s kamarády v chatce samy a zažít si lesní dob-
rodružství?? Pak je tento tábor pro Vás ideální!

Pro děti je připraven bohatý program. 
Děti se můžou přidat k tanečníkům do skupiny 
Crazy Dance a protancovat celý tábor nebo 
k průzkumníkům do skupiny Magická Země 
a zažít dobrodružství v krásném prostředí 
vizovických kopců a zahrát si také lesní hry, 
soutěže či si něco vyrobit v lesních dílničkách.

Pro obě táborové skupiny jsou přichys-
tané společné tematické večery, takže děti 
zažijí spoustu zábavy a legrace také během 
táboráku, diskotéky.

TERAPEUTICKÝ POBYT V ITÁLII
Nejen pro děti z náhradních rodin bu-

deme ve spolupráci s organizací DOMINO 
pořádat zahraniční terapeutický pobyt. Tento 
pobyt bude pro děti příjemným zpestřením 
letních měsíců. Užijí si moře, slunné poča-
sí a příjemných chvil se svými vrstevníky. 

AKTUÁLNĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

Součástí pobytu bude výlet do nedalekého 
zábavného parku Mirabilandia.

V rámci pobytu mohou děti využít tera-
peutické podpory.

PRACOVNÍ DÍLNY ANEB BRIGÁDA 
NANEČISTO

Jedná se o možnost zapojení do ergote-
rapie (pracovní rehabilitace) neboli brigády 
na nečisto, aktivita je vhodná pro děti ve 
věku 15 let a výše. Prostřednictvím smys-
luplného zaměstnávání mohou děti využít 
svých schopností a dovedností potřebných 
pro zvládání běžných denních, zájmových  
i pracovních činností. Děti získají nové do-
vednosti i zkušenosti, ale především pracovní 
návyky a nové sociální kontakty. Pokud jsou 
děti ještě žáky základní školy, může je účast 
na ergoterapii víc nasměřovat ohledně správ-
ného výběru následující školy.

Dětem umožníme praktickou zkušenost 
v rámci brigády v různých střediscích organi-
zace. Děti mají možnost zvolit si z následu-
jících pracovišť: miniškolka, administrativa 
a táborová kuchyně. Všechny druhy ergote-
rapie jsou vykonávány ve Zlíně.

Ergoterapií vedeme děti k zodpovědné-
mu a svědomitému přístupu k práci.

Zájem o ergoterapii je velký. Přednost 
mají děti svěřené do náhradní rodinné péče, 
a také rodiny, které mají s naší organizací uza-
vřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Děti mají po celou dobu ergoterapie zajiš-
těno ubytování a stravu, zároveň se budou učit 
samy hospodařit. Obědy mají zajištěné. Dále 
děti dostávají stravenky, kdy si za určený obnos 
obstarávají snídaně a večeře. Všechny nákupy 

musí řádně vyúčtovat. Tímto procesem vedeme 
děti k zodpovědnosti a finanční gramotnosti.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
PRO NÁHRADNÍ RODIČE

Tak jako každý rok, přicházíme s nabíd-
kou vzdělávání pro náhradní rodiče, kterým 
toto ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. 
Pěstouni jsou tak povinni zvyšovat si odbor-
né znalosti a dovednosti v oblasti výchovy 
a péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 24 
hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendář-
ních měsíců. Nabízíme jak víkendové pobyty, 
tak i jednodenní semináře, které se uskuteč-
ňují v našich pobočkách. 

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY 
PRO NÁHRADNÍ RODINY S DĚTMI

Během jednoho pobytu nabízíme ví-
cero besed a přednášek, komunitní kruhy 
a workshopy. Po dobu pobytu mohou pěs-
touni také využít možnost individuálních 
rozhovorů a konzultací s odborníky – př. psy-
choterapeut, psycholog, psychiatr, speciální 
pedagog. Po dobu vzdělávacích seminářů 
je pro děti připraven aktivizační program, 
který obsahuje různé sportovní, výtvarné 
a rukodělné aktivity, kolektivní hry, vycházky 
do přírody apod. a který je uzpůsoben věku, 
možnostem i schopnostem dětí. O děti se 
starají zkušení pracovníci organizace.

VÍKENDOVÉ POBYTY:
29. 6. - 1. 7. 2018, Luhačovice 
- hotel Adamantino
10. 8. - 12. 8. 2018, Luhačovice 
- hotel Adamantino
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PRÁVNÍ OKÉNKO
1. Může o svěření dítěte do náhradní 

rodinné péče žádat i samotná žena nebo 
samotný muž? Žijeme spolu, ale nejsme 
manželé.

V České republice si může vedle manželů 
nebo jednoho z nich zažádat o svěření dítěte 
do péče i jiná osoba. V takovém případě soud 
rozhodne o tom, že se vypouští z matriky 
zápis o druhém rodiči. Možnost podat žádost 
o zprostředkování náhradní rodinné péče má 
samotná žena i samotný muž. Osoby, které 
žádají o dítě sami, musí být připraveni, že 
pravděpodobně budou na svěření dítěte 
čekat delší dobu než některé manželské 
páry. Za ideální je stále považována úplná 
rodina, ve které je zastoupena role matky 
i otce. Při posuzování samotných žadatelů 
je přihlíženo na jejich okruh blízkých, zda 
mají vedle sebe někoho, na koho se v případě 
potřeby mohou obrátit o pomoc. 

2. Kde a jakým způsobem lze požádat 
o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? 
Do evidence žadatelů o přijetí dítěte na NRP 
se podávají žádosti na sociálním odboru 
úřadu obce s rozšířenou působností, který 
musí být tam, kde má žadatel trvalé bydliště, 
v případě manželů to může být bydliště jen 
jednoho z nich. Na oddělení sociálně právní  
ochrany dětí je žadateli přidělena sociální 
pracovnice, která poskytne příslušný formu-
lář žádostí a sdělí další doklady, které budou 
žadatelé potřebovat. Za účelem sociálního 
šetření v přirozeném prostředí rodiny, na-
vštíví Vaši rodinu doma. Připravte si výpis 
z rejstříku trestů, který předáte sociální 
pracovnici a ta shromážděnou dokumentaci 
předá k odbornému posouzení a dalšímu 
řízení na příslušný krajský úřad.

3. Jakou roli hraje délka trvání man-
želství žadatelů při posuzování žádosti  
o zprostředkování náhradní rodinné péče?

U zájemců o přijetí dítěte do náhrad-
ní rodinné péče je posuzována stabilita 
manželských vztahů a rodinného prostředí. 
Přihlíží se na trvání manželství, i k trvání 
společného soužití partnerů před uzavřením 
manželství. V žádosti proto doporučujeme 
délku společného soužití nějakým způsobem 
doložit (př. společnou nájemní smlouvou, 
dobrozdáním sousedů, starosty obce apod.). 

4. Jak jsou při rozhodování o zařazení 
do evidence žadatelů posuzovány jejich 
příjmy? Je možné zařazení do evidence, 
jestliže jeden z manželů je nezaměstnaný?

Součástí dokumentace žadatelů jsou  
i údaje o finančních a sociálních poměrech. 
Žadatele lze zařadit do evidence, i když je 
jeden z manželů nezaměstnaný, a to tehdy, 
jestliže ekonomické poměry a schopnosti 
žadatelů dávají předpoklad, že i po převzetí 
dítěte (příp. dětí) do péče bude rodina do-
statečně hmotně zabezpečena. Pokud je ale 
na rodinu žadatelů uvalena exekuce, není 
pravděpodobné, že by žadatelé byli zařazeni 
do evidence.

5. Jsou pro žadatele o zprostředkování 
náhradní rodinné péče stanoveny nějaké 
věkové hranice, kdy již jejich žádost nelze 
přijmout?

Nový občanský zákoník (zákon č. 
89/2012 Sb.) v ustanovení § 803 říká, že 
mezi osvojitelem a osvojencem musí být 
přiměřený věkový rozdíl, zpravidla nemůže 
být menší než šestnáct let; jen souhlasí-li 
s osvojením opatrovník zastupujícího dítěte 
v řízení a je-li osvojení v souladu se zájmy 
dítěte, může být věkový rozdíl mezi osvojite-
lem a osvojovaným dítětem výjimečně menší 
než šestnáct let. Vždy se však k posouzení 
případného konkrétního svazku přistupuje 
zcela individuálně. Stejně tak je to v případě 
pěstounské péče. 

6. Můžeme podat žádost o svěření 
dítěte do náhradní rodinné péče, pokud 
bydlíme v pronajatém bytě?

Podnájem a náhradní rodinná péče se 
nikterým způsobem nevylučuje. Můžete by-
dlet v podnájmu a být přitom žadatelem  
o svěření dítěte do péče. V žádosti takovou 
podmínku nenajdete. Posuzováno je hlavně 
to, jestli je rodina stabilní a zda dokáže vy-
tvořit pro dítě optimální podmínky pro jeho 
vývoj a výchovu.

7. Jak dlouho se čeká na přijetí dítěte?
Délka se může lišit v závislosti na situaci 

v každém kraji, tedy na počtu dětí, které jsou 
pro svěření do náhradní péče vhodné a počet 
žadatelů, kteří jsou zařazeni do evidence. 
Vliv na délku čekání svěření dítěte do péče 
ovlivňují také konkrétní představy žadatelů 
a přijímaném dítěti nebo dle formy náhradní 
rodinné péče, kterou si žadatelé vyberou.

8. Pokud žadatelé chtějí do náhradní 
rodinné péče přijmout více dětí, je nutné, 
aby pokaždé podávali novou žádost a byli 
znovu odborně posuzováni?

Po projevení zájmu ze strany žadatele 
o více dětí ve smyslu (dvojčat, sourozen-
ců), jsou odborně posouzeni a děti přijmou 
najednou. Je možnost, že žadatelé přijmou 
jedno dítě a dále zůstávají v evidenci zařa-
zených čekatelů. Žádosti jsou aktualizovány 
a při přijetí dalšího dítě již další odborné 
posuzování neprobíhá. Pokud se žadatelé 
rozhodnout až po přijetí jednoho dítěte, 
že by chtěli mít dětí více, musí podat novou 
žádost a zařazení do evidence.

Zdroj: Náhradní rodina
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KNIHOVNIČKA

Máte doma stávajícího školáčka? Přípravu a průběh byste tedy neměli zanedbat.S prvním školním dnem  
se dětem zcela změní život a režim. Některé se jen těžko vyrovnávají se školními povinnostmi, stresovat je 
může i nové prostředí. Od toho jsou tu rodiče, aby jim pomohli nové povinnosti zvládnout. 

Jak tedy dítě řádně připravit?
Pokud jste ještě pořádně s dítětem o za-

čátku školního roku nemluvili, máte nejvyšší 
čas. Pro prvňáka je nástup do školy významný 
mezník, stejně jako pro vysokoškoláka 
promoce. S dětmi byste měli otevřeně mluvit 
o tom, co je čeká, být jim k dispozici, udělat 
si na ně čas a začít jim zavádět pravidelný 
režim. S dětmi byste zkrátka měli komuni-
kovat co nejvíce, a to nejen během začátku 
školního roku.

Hlavně žádné strašení!
Rozhodně dítě nestrašte tím, co ho ve 

škole čeká. Nemluvte o škole jako o nové 
a náročné situaci, naopak mluvte o škole 
pozitivně. Většina dětí se do školy těší, je 
důležité zajistit, aby tento okamžik byl pro dítě 
příjemným a vtáhnout ho tak do procesu změn.

A co tak nějaké překvapení?
Udržujte pozitivní náladu, klidně 

naplánujte malou oslavu nebo dítě vezměte 
do cukrárny či na zmrzlinu, abyste tak 
dali dítěti najevo, že je čeká něco nového  
a příjemného. Připravte dítěti oblíbené jídlo 
a dopřejte mu klid.

Změna režimu
Nástup dítěte do první třídy se někdy 

přirovnává k nástupu dospělého do první-
ho zaměstnání. Školní prostředí je pro dítě 
nové, neví, jaké chování se od něj očekává. 
Pro prvňáčka se změní spousta věcí a denní 
režim by měl respektovat změněnou situaci 
dítěte. Pro dítě jsou ustálené denní rituály 
velmi důležité.  Začněte hned od rána – pro-
bouzejte děti ve stejnou hodinu a společně 
snídejte. Můžete dítě probouzet s ustálenou 
básničkou nebo pokřikem. Takovým pokřikem 
může být třeba: Hola hola, škola volá!

Připravení na vše
Aby si prvňáček zvykl na změnu, bude 

pro něj jednodušší, když bude režim jeho dne 
pravidelný a předvídatelný. Když bude školák 

JE TADY KONEC PRÁZDNIN…..HURÁ DO PRVNÍ TŘÍDY!!

vědět, co se kdy asi bude dít, lépe se adaptuje 
na novou situaci. Nic jej nezaskočí a nebude 
ho nic stresovat. Dopřejte dítěti čas na hraní, 
než začne plnit úkoly do školy. Pečlivě jej 
seznamte s jeho školním rozvrhem a tak s ním, 
co se bude dít po skončení školního dne.

Ve škole se informujte, jaké jsou pro 
školáčka možnosti. Dítěti můžete ve škole 
zařídit například školní obědy či zapsat jej do 
školní družiny, z které ho budete přibližně ve 
stejnou dobu vyzvedávat. Dítěti to pomůže 
s novým kolektivem spolužáků se blíže se-
známit a najít si nové kamarády.

Po návratu domů dopřejte dítěti chvil-
ku oddechu, než začnete s přípravou do 
školy. Vše s dítětem nachystejte večer den 
předem, ujistěte se, že má vše potřebné, 
překontrolujte tašku. Nachystejte i oblečení, 
ranní stresování na klidu rozhodně nepřidá.

Dítěti se věnujte
I v dnešní uspěchané době byste si mi-

nimálně první den školy měli na své dítě 
udělat čas a doprovodit ho. To platí pro oba 
rodiče. Po skončení prvního školního dne na 
dítě počkejte, promluvte si s ním a proberte 
s ním jeho zážitky.

A co čeká Vás jako rodiče?
První školní den začne pro prvňáčky už 

ráno při oblékání. Nezapomeňte dát prvňáč-
kovi s sebou aktovku s potřebným vybavením, 
nemusí být plně vybavena, postačí, když 
sbalíte především přezůvky a láhev s pitím.

První den můžete s dítětem zůstat 
ve třídě, pomoci mu vybrat vhodné místo  
a hlavně podpořit v této nové situaci. Vaše 
opora je v tuto chvíli pro dítě velmi nezbytná. 
Paní učitelka se bude věnovat hlavně novým 
žáčkům, ale dávejte pozor, co paní učitelka 
říká. Je dost pravděpodobné, že prvňáček si 
nebude pamatovat vůbec nic. Paní učitelka 
vám také může rozdat různé dokumenty  
k vyplnění. První hodina prvního dne ve škole 
v první třídě pak většinou končí procház-
kou po škole, orientací a rozdáním klíčků 

ke skříňkám v šatně. Tam už můžete rovnou 
uklidit přezůvky na druhý den a vypravit se 
do další části školy, školní jídelny.

Jídelna bývá většinou součástí školy, 
vystojíte si frontu, vyplníte přihlášku u ve-
doucí jídelny, zvolíte si možnosti placení  
a prvňáček dostane kartu, nebo čip do jí-
delny. Spolu s klíčkem od skříňky je to jed-
na z největších změn, která prvňáčka čeká.  
Má teď na starosti osobní, velmi důležité, 
věci, o které se musí starat. Nejlepší je dětem 
pořídit přívěšek a šňůrku na klíče, aby se jim 
samotný klíček a čip neztratily.

A teď ještě rychle do školní družiny.
Ta se většinou nachází v areálu školy, 

často bývá umístěná v části, kde je i jídelna. 
V družině musíte vyplnit přihlašovací doku-
menty, kontakty na rodiče dítěte a další oso-
by, které budou mít právo vyzvednout dítě  
z družiny. Také vyplníte předpokládaný roz-
vrh, jak bude dítě do družiny chodit, jestli 
bude navštěvovat ranní družinu a v kolik 
hodin odpoledne bude odcházet. Pokud bude 
dítě chodit domů samo, protože bydlíte blízko 
a už to zvládne, tak na uvedeném čase oprav-
du záleží, protože v jinou dobu dítě ze školní 
družiny nepustí. Pokud si budete potomka 
vyzvedávat, tak časy jsou spíše orientační.

Nezapomeňte se také informovat o tom, 
jaké nabízí škola mimoškolské aktivity, krouž-
ky anebo sportovní oddíly. Spoustu zájmo-
vých aktivit často provozuje školní družina. 

Doma pak s prvňáčkem vše projděte, 
zeptejte se ho, jak se mu ve škole líbilo  
a pokuste se mu zodpovědět všechny otázky. 
Připravte ho na to, zda bude chodit do druži-
ny či na obědy do školní jídelny a zkontrolujte 
s ním aktovku, aby měl vše připravené i na 
druhý den ve škole. Podepište s ním všechny 
pomůcky i pracovní sešity, podepište i tužky, 
penál a box na svačinu. Nezapomeňte vše 
dokumentovat na fotkách, a pořídit novo-
pečenému školáčkovi pěknou fotku, která mu 
bude tento okamžik připomínat.

Zdroj: Finance.cz



6

PORADENSTVÍ

Diagnostika psychických, resp. psy-
chiatrických obtíží u dětí je velmi obtížná,  
a to i z důvodu, že dítě je teprve ve vývoji  
a je přirozeně velmi zvažováno mu přiřknout 
diagnózu, se kterou již bude chodit po světě 
celý život. Některé odchylky ve vývoji a psy-
chické poruchy jsou navíc u dětí i obtížně 
diagnostikovatelné. Rodiče tak často nedo-
stávají odpověď na to, proč se jejich poto-
mek chová specificky a odlišně od ostatních 
dětí, a obtížně pro něj i sebe hledají pomoc. 
Některé symptomy mohou být u rozdílných 
poruch navíc podobné. Např. u stejného 
dítěte bychom mohli diskutovat, zda se jedná 

Dovolte nám, abychom vás seznámili 
s oblastmi poskytování poradenství naší 
organizací.

Poradenství probíhá na základě indi-
viduálních konzultací osobně, telefonicky, 
emailem či po dohodě také přes skype.

Poskytujeme poradenství psychotera-
peutické, výchovné, párové poradenství, 
rodinné poradenství, psychologické po-
radenství, psychosociální poradenství, 
speciálně pedagogické poradenství, pora-

denství v tíživé sociální situaci, poraden-
ství sociálně-právního charakteru, indi-
viduální poradenství pro děti z náhradní 
péče, poradenství pro pěstounské rodiny, 
zprostředkování následné pomoci u odbor-
níků, supervizní podporu. 

Prostřednictvím poradenské činnosti 
je dětem, pěstounům a adoptivním rodičům 
nabízeno poskytnutí základních informací, 
pomoc při jednání s úřady, sepisováním žá-
dostí a návrhů např. k soudu. Dále můžeme 

být nápomocni v orientaci v nabízených služ-
bách. V rámci poradenství se soustředíme 
na řešení konkrétních úskalí a problémů, 
reagujeme na specifické zakázky, se kterými 
děti či rodiny s přijatými dětmi přicházejí. 

K poradenství se můžete objednávat 
každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.: 
734 602 177 nebo e-mailu: info@nadlani.
net. K objednání můžete taktéž využít svého 
klíčového pracovníka z doprovázející orga-
nizace, který Vám ochotně podá všechny 
potřebné informace.

NON STOP LINKA

Pro všechny klienty i zájemce z oblasti náhradní péče je k dispozici také krizová telefonická nonstop poradenská linka organi-
zace, která je bezplatná a její provoz je nepřetržitý. Nonstop linku obsluhují pouze odborní pracovníci naší organizace, kteří 
jsou připraveni poskytnout klientům okamžitou radu v aktuální nepříznivé situaci.

NON STOP LINKA - tel. 800 888 942

ODBORNÝ ČLÁNEK Z OBLASTI PSYCHIATRIE
DÍTĚ A PSYCHIATRICKÁ PORUCHA

o symptomy separační úzkostné poruchy, 
nebo zda projevuje např. autistické rysy. 
Obě tyto potenciální diagnózy se liší co do 
potřebného přístupu k dítěti: utužovat jej, 
nebo jej naopak před ohrožujícími podněty 
chránit? Zařadit jej do běžné školy, nebo do 
školy specializované pro děti se specifickými 
potřebami? Zajistit péči psychoterapeuta, 
nebo spíše zajistit odborníka na problema-
tiku autismu? Určení správné diagnózy je 
podstatné právě v tom, že vede k indikované 
léčbě. Ideálně by se mělo dětem dostávat 
mezioborového přístupu, to znamená, že by 
v případě podezření na nějakou psychickou 

poruchu mělo proběhnout vyšetření zdra-
votní (obvodní lékař, potažmo psychiatr), 
psychologické (dětský klinický psycholog)  
a pedagogicko-psychologické (pedagogicko-
-psychologická poradna). Z těchto základ-
ních vyšetření již by mělo být zřejmé, o jaké 
potíže se u dítěte jedná, popř. mohou být 
ještě doporučena další vyšetření na specia-
lizovaném pracovišti. Pokud se rodič dostane 
do situace, že váhá, nebo že si není první 
diagnostikou jist, vždy má právo vyhledat 
názor více odborníků.

Zdroj: Mgr. Irena Pokorná
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PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ

Co obnáší přípravné kurzy pro pěstouny
Instituce náhradní rodinné péče ve zkratce
je institut sociálně-právní ochrany dětí, jehož 
cílem je „aby se do vhodné rodiny dostalo 
vhodné dítě, a aby se podařilo sladit na jedné 
straně očekávání žadatelů a na druhé straně 
zajistit naplňování oprávněných a dlouho-
dobých potřeb dítěte, vytvořit podmínky pro 
vztah mezi dítětem a budoucími náhradními 
rodiči tak, aby dítě zakoušelo bezpodmínečné 
přijetí.“ (Náhradní rodinná péče 2013)

V tomto článku Vás seznámíme s pří-
pravnými kurzy pro žadatele o pěstounskou 
péči a o pěstounství na přechodnou dobu. 
Přidáváme také krátký seznam bodů, které 
je dobré vědět.

Co je dobré vědět ohledně pěstounské péče 
a pěstounské péče na přechodnou dobu
• Dítě svěřované do pěstounské péče nemusí 

být právně volné.
• Pěstoun pak také není zákonným zástup-

cem dítěte a nemá k němu ani vyživovací 
povinnost. 

• Dítě může být svěřeno do péče jedné fy-
zické osoby, nebo do péče manželů, nárok 
na dávky pěstounské péče má však pouze 
jeden z nich. 

• Před svěřením do péče je soud povinen 
vyžádat si vyjádření OSPOD (orgán soci-
álně-právní ochrany dětí)

• Pěstoun o dítě pečuje osobně a přiměře-
ně vykonává práva i povinnosti rodičů.  
O neběžných záležitostech má právo roz-
hodnout biologický rodič dítěte.

• Zda trvají důvody pro umístění dítěte do 
přechodné pěstounské péče, je přezkou-
máno každé 3 měsíce.

• Přechodná pěstounská péče může být zru-
šena, jestliže splnila účel, pro který do ní 
bylo dítě umístěno, nebo z jiných vážných 
důvodů. Zrušit pěstounskou péči může 
pouze soud.

• Maximální doba, po kterou je možné umís-
tit dítě do přechodné pěstounské péče, je 
1 rok.

V této rubrice poskytneme informace, které se týkají náhradní rodinné péče. V tomto čísle Vás seznámíme 
s přípravnými kurzy pro budoucí náhradní rodiče.

• Pěstouni se musí pravidelně školit a su-
pervidovat.

Přípravné období aneb než se stanete pěs-
tounem

Přípravné období začíná pro budoucí 
pěstouny podáním žádosti do evidence ža-
datelů. Tato žádost musí obsahovat: osob-
ní údaje, výpis z rejstříku trestů, údaje  
o zdravotním stavu žadatele a popis soci-
álních a majetkových poměrů žadatele. Po 
vyplnění se žádost podává na obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, odkud je po-
stoupena konkrétnímu krajskému úřadu, 
který rozhodne také o zařazení či nezařazení 
uchazeče do evidence. Je-li žadatel zařazen, 
je mu zprostředkována odborná příprava 
v trvání 48 hodin pro pěstouny a 72 hodin 
pro pěstouny přechodné pěstounské péče. 
Po absolvování přípravného kurzu se uchazeč 
stává pěstounem a čeká na přidělení dítěte 
do pěstounské péče. V některých případech 
může celý proces trvat až rok. 

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Jak již bylo řečeno, přípravné kurzy 

podle OSPOD jsou od r. 2006 zajišťovány 
krajskými úřady, nebo mohou být pověřeny 
jiné akreditované organizace. Tyto realizují 
kurzy podle metodických doporučení MŠMT 
ČR. V průběhu kurzu se žadatelé dozvědí teo-
retické informace nejen o výkonu pěstounské 
péče, ale i sami o sobě. Pomocí přípravného 
procesu by měli být schopni zhodnotit své 
silné a slabé stránky a srovnat svou psy-
chickou a sociální připravenost s ostatními 
účastníky kurzu. 

 Na základě výzkumů metodiky byly od-
borníky ze Střediska náhradní rodinné péče 
sestaveny Přípravy pro budoucí náhradní 
rodiče. 

• Jaké metody práce s žadateli o pěs-
tounskou péči se při přípravách používají? 

Hlavní část tvoří přednášky a besedy. 
Zájemci pracují také v menších skupinkách, 
hledají řešení reálných situací, které mohou 

nastat. Mohou si zkusit přehrát různé situace 
pomocí rolí. Důležité jsou také ukázky rela-
xace, a v neposlední řadě je tady také indivi-
duální poradenství, související se sebereflexí  
a zhodnocením průběhu celého kurzu příprav. 

• Jsou všechny kurzy stejné?
Tím, co se na přípravách dozvíte, tedy 

obsahem, by se kurzy příliš lišit neměly. 
Jsou však rozdílné v pojetí lektorů, ve způ-
sobu práce s žadateli i přístupu jednotlivých 
zájemců o pěstounství v závislosti na jejich 
potřebách. 

• Kdo s žadateli o pěstounskou péči 
pracuje?

Lektory přípravných kurzů jsou sociální 
pracovníci, psychologové, terapeuti, speci-
ální pedagogové a jiní odborníci. Zkušenost 
však zprostředkovávají také rodiny, nebo 
rodič se zkušeností ve výchově přijatého 
dítěte. Budoucí pěstoun má tak možnost 
nahlédnout do problematiky z mnoha úhlů 
pohledu.

I. Základní přípravný kurz (pro budou-
cí osvojitele, pěstouny a pěstouny PPPD)

Kurz obsahuje část skupinovou, která 
sestává z teorie a sebezkušenostní části,  
a část individuální, obsahující pohovory a prá-
ci s žadateli podle jejich konkrétních potřeb. 

Teoretická část obsahuje: 1. Úvodní 
setkání skupiny, kde se účastníci seznámí, 
určí si pravidla práce, obdrží vstupní in-
formace a sdělí si vzájemně obavy a očeká-
vání. 2. Sociálně-právní problematika NRP 
(náhradní rodinná péče), kde je v řešení 
legislativa a formy NRP. 3. Psychologické 
a zdravotní aspekty NRP – Zde se řeší, jaké 
děti přicházejí do NRP, základní psycholo-
gické potřeby dítěte, genetika, deprivace 
identita, attachment, adaptace,… 4. Rodina 
a náhradní rodina – Tomuto bloku přísluší 
komunikace v rodině, role rodiny, adaptační 
fáze, specifika výchovy v NRP a jiná, na sebe 
navazující témata. 
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Teoretické bloky doplňují tři sebezku-
šenostní setkání, která mají směřovat k po-
sílení sebedůvěry, sebehodnocení a víry ve 
vlastní rodičovské kompetence. 

Probíhá také individuální práce v men-
ších skupinkách se stejným zaměřením (např. 
Příchod dítěte do rodiny, kde již děti jsou. Při-
jetí dítěte jiného etnika. Přijetí postiženého 
dítěte. Příprava na reakce z okruhu blízkých.)

 Nakonec se konají závěrečné pohovory 
s odbornými pracovníky organizace, kde 

mají žadatelé možnost ptát se na doplňující 
otázky a individuálně řešit to, co se týká 
právě jich. Zde je prostor na sebereflexi, 
zhodnocení přípravného kurzu a ujasňo-
vání vlastních představ. Žadatelé získají od 
pracovníků organizace hodnocení a zpětnou 
vazbu toho, jak si v přípravném kurzu vedli.

Na závěr uvádíme 4 různé požadavky ža-
datelů o pěstounskou péči na kurz příprav

• Navazování osobních vztahů – setkávání 
s ostatními zájemci, s odborníky, profe-
sionálními pěstouny

• Získání podrobnějších informací o NRP  
a o dětech přicházejících do PPPD

• Diagnostika žadatele, která probíhá při 
závěrečném pohovoru s psychologem

• Terapie, verbalizace vlastních obav, mo-
tivů, pocitů

Zdroj: MPSV

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO VÁS ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE

Obecně prospěšná společnost NA DLANI 
cz, o. p. s., IČO: 02443813, Třída Tomáše Bati 
3244, 760 01 Zlín, vedená u Krajského soudu 
v Brně, spisová značka O 677, ze dne 17. 12. 
2013. (dále jen „Organizace“), jakožto správce 
osobních údajů, si tímto dovoluje informovat 
klienty a uživatele služeb (dále také jen „sub-
jekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování 
osobních údajů ze strany organizace, včetně 
rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se 
zpracováním jejich osobních údajů Organizace.

Organizace zpracovává osobní a citli-
vé údaje v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochra-
ně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále  
v souladu s relevantními vnitrostátními právní-
mi předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává 
osobní údaje pouze v souladu se stanovenými 
účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro 
naplnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základ pro zpracování 
osobních údajů.
1) zajištění a poskytnutí služby 
2) zpracování z důvodu plnění smlouvy, pl-

nění zákonných povinností a z důvodu 
oprávněných zájmů Organizace 

3) prezentace a propagace Organizace                             

Zpracovatelé a příjemci 
Organizace informuje, že osobní úda-

je mohou být na základě zákonné žádosti 
předány třetím subjektům, které disponují 

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „GDPR“)
zákonnou pravomocí vyžadovat předání před-
mětných osobních údajů. Organizace dále 
předává osobní údaje v zákonem stanovených 
případech subjektům typu: zdravotní pojiš-
ťovny, orgány státní moci, ČSSZ. Organizace 
v rámci plnění svých zákonných povinnos-
tí předává osobní údaje správním orgánům  
a úřadům stanoveným platnou legislativou. 

Osobní údaje mohou být pro zajištění 
služeb pro klienty vedle Organizace a jeho 
zaměstnanců zpracovávány také třetími oso-
bami, a to na základě smluv o zpracování 
osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR 
a za souhlasu subjektu údajů, kteří o této 
skutečnosti vždy v rámci jednotlivých aktivit 
budou informování. Pokud tito dodavatelé 
zpracovávají osobní údaje předané Organiza-
cí, mají postavení zpracovatelů osobních úda-
jů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci 
pokynů od zástupců Organizace a nesmí je 
využít jinak. Jde zejména o činnost znalců, 
advokátů, auditorů, hotelových služeb nebo 
jiná zastoupení, které vyplývají z Pověření  
o sociálně právní ochrany dětí.  

Práva subjektu údajů 
Subjekt údajů má podle článku 15 Naříze-

ní právo na přístup k osobním údajům, které 
zahrnují právo získat od Organizace:
• potvrzení, zda zpracovává osobní údaje 

a v jakém rozsahu (kategorie dotčených 
osobních údajů)

• informace o účelech zpracování, příjem-
cích, kterým osobní údaje byly nebo budou 
zpřístupněny, plánované době zpracování, 
o existenci práva požadovat od Organizace 
opravu, výmaz osobních údajů, omezení je-
jich zpracování nebo vznést námitku proti 

tomuto zpracování, právo podat stížnost  
u dozorového orgánu, o veškerých dostup-
ných informacích o zdroji osobních údajů, 
pokud nejsou získány od subjektu údajů, 
o vhodných zárukách při předání údajů 
jiným subjektům v případě, že nebudou 
dotčena práva a svobody jiných osob i kopii 
osobních údajů, a to v případě doložení 
oprávněnosti uvedené žádosti.

• Právo na opravu nepřesných údajů 
• Právo na výmaz  
• Právo na omezení zpracování 
• Právo na oznámení opravy, výmazu nebo 

omezení zpracování 
• Právo na přenositelnost osobních údajů
• Právo vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů
• Právo na odvolání souhlasu se zpracováním 

osobních údajů
• Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osob-

ních údajů. 

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází 
k neoprávněnému zpracováním jeho osobních 
údajů, má právo kdykoliv se obrátit se svým 
podnětem na dozorový orgán, kterým je Úřad 
pro ochranu osobních údajů (www-uoou.cz).

Organizace nikdy nesděluje informace 
telefonicky nebo e-mailem. Organizace vždy 
bez zbytečného odkladu, v každém případě 
do jednoho měsíce od obdržení žádosti in-
formuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. 

Všichni zaměstnanci byli informování  
o ochraně osobních dat v rámci GDPR, o oso-
bách pověřených s nakládáním osobních dat, 
o postupech atd. v rámci interní směrnice, 
která byla vydána dne…. Souhlas s obsahem 
a ztotožněním se vyjádřili svým podpisem.
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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Od 1. 1. 2015 je dle vyhlášky Minister-
stva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb. 
Každá pověřená organizace pracující v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí má povinnost 
dodržovat standardy kvality svých poskyto-
vaných služeb. Celý proces standardizace má 
zajistit poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí organizace NA DLANI o.p.s. v rámci předem 
vytvořených a schválených pravidel a postupů, 
nikoliv nahodile. Část obsahu Standardů po-
skytuje veřejnosti informace, jak naše organi-
zace postupuje. Vedle toho Standardy stanoví 
závazné postupy pro pracovníky, které v oblasti 
sociálně-právní ochrany poskytují služby. 

V této rubrice Vás budeme s jednotlivý-
mi Standardy srozumitelnou formou sezna-
movat. Dnes se budeme zabývat Standardem 
č. 9 PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY.

Pracovní postupy a metodiky pro práci  
s cílovými skupinami zajišťují jednotný postup 
všech pracovníků sociálně právní ochrany. 
Volba pracovních postupů sleduje nejlepší 
zájem dítěte a ochranu jeho pozitivního vý-
voje, zdraví a života.

Kdo je klíčový pracovník?
Pověřená osoba má vždy určeného 

sociálního pracovníka pro práci s dítětem  
a osobou pečující nebo osobu v evidenci. Or-
ganizace NA DLANI má jasně stanoveno, jaké 
kompetence má sociální pracovník, odpověd-
nost a povinnost v roli klíčového pracovníka. 

Klíčový pracovník dojednává se zájemcem 
podobu spolupráce, uzavírá s ním Dohodu  
o výkonu pěstounské péče. Poskytuje rodině 
požadované služby, nebo zajišťuje jejich po-
skytování externími pracovníky, popřípadě 
jiným subjektem a úzce spolupracuje s pra-
covníkem OSPOD, který poskytuje sociálně 
právní ochranu dětí. Klíčový pracovník je 
empatický a otevřený. Respektuje odlišné 
názory a životní postoje rodiny. Je s rodinou 
tedy v dlouhodobém, intenzivním kontaktu  
a vstupuje do přirozeného prostředí rodiny. 
Organizace NA DLANI má také určeno to, 
za jakých okolností může samo dítě, oso-
ba pečující nebo osoba v evidenci požádat  
o změnu svého klíčového pracovníka, včet-
ně postupu v takovém případě. Každý klí-
čový pracovník má svého zástupce, který se  
s rodinou již zná, proto při odstoupení klí-
čového pracovníka rodina nepocítí změnu. 

Jak uzavřít Dohodu o výkonu pěstoun-
ské péče?

Každý pěstoun má povinnost uzavřít Do-
hodu o výkonu pěstounské péče. Organizace 
NA DLANI uzavírá Dohody o výkonu pěstoun-
ské péče s osobami pečujícími, které mají se 
svěřenými dětmi příbuzenský vztah, ale i s ro-
dinou která projevila sama zájem o spolupráci.  
K uzavření dohody je potřeba nejdříve sou-
hlasu příslušného OSPOD. Dohoda musí být 
v souladu s rozhodnutím soudu o svěření 
dítěte do péče osoby pečující, se zájmy a in-
dividuálními potřebami a s potřebami osoby 

pečující. Po uzavření dohody má každá osoba 
pečující nárok na zabezpečení konkrétních 
služeb. Dohoda je uzavírána/měněna/rušena 
dle novely zákona č.359/1999Sb.

Při sepsání dohody je důležité, aby došlo 
k představení klíčového pracovníka a organi-
zace NA DLANI, dále kompetencí, průběhem 
setkání, k informování o zásadě mlčenlivosti, 
se seznámením jednotlivých bodů, s podepsá-
ním souhlasu se zpracováním osobních údajů, 
dále podepsat dohodu a předat potřebné kon-
takty na pracovníka i organizaci NA DLANI, 
také předat kontakt na NON STOP telefonickou 
linka, nabídnout aktivity a služby organizace 
NA DLANI a zjistit aktuální potřeby rodiny. 

Plán průběhu pobytu dítěte
Organizace NA DLANI plánuje s rodinou 

průběh pobytu dítěte v pěstounské péči, při-
čemž se vychází z vyhodnocování Individu-
álního plánu ochrany dítěte vypracovaného 
příslušným OSPOD. Plán IPOD musí být zpraco-
ván dle zákona do jednoho měsíce od počátku 
doby poskytování sociálně právní ochrany 
dětí. Plán průběhu pobytu dítěte musí být 
konkrétní, realistický, je omezen časem a musí 
mít cíle, které jsou dosažitelné, reflektují míru 
a závažnost narušení uspokojování potřeb 
dítěte a formuluje priority. Plán je vypraco-
vaný ve spolupráci s rodiči dítěte, dítětem, 
popř. dalšími osobami. Účelem plánu je zjistit 
potřeby dítěte v kontextu života jeho rodiny 
a získané informace a porozumění použít při 
naplňování těchto potřeb v budoucnosti.

POCHYBY 
Každý z nás velmi důvěrně zná pocit ne-

jistoty, který se objeví vždy na počátku něčeho 
nového nebo v okamžiku, kdy v nás bojuje 

POVÍDKY ZE ŽIVOTA

V této nové rubrice Vám budeme pravidelně přinášet úryvky z povídek, které nese sám život. Povídky jsou 
zaměřeny na nejrůznější oblasti. Tvůrkyní povídek je naše kolegyně, která je v oblasti tvorby velmi nadaná  
a tato práce ji baví. Dovolujeme si Vám tak představit první úryvek z těchto povídek.

pocit strachu s otázkami, které nás aktuálně 
napadají. A pochyby přicházející s rodičov-
stvím jsou časté. Otázky typu: Budu dobrá 
máma, táta? Budu umět věci vysvětlit? Co 

když nebudu dobrým rodičem? Pochyby jsou 
odrazem našeho vnitřního strachu související 
s tím, že nám až příliš záleží na tom, abychom 
na tomto poli uspěli co možná nejlépe. 
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Pamatuji si na své pochyby, když jsem si 
vyzvedávala dceru v dětském domově. Byla 
doba vysvědčení a já na ni čekala venku. Můj 
zrak směřoval na roh domu, odkud se měla 
každou chviličku vynořit má hnědoočka. A 
jak to tak bývá, tak každá vteřina byla delší 
než minuta a mé myšlenky zabloudily právě 
do pásma pochyb. Co když se mne bude ptát 
na něco, na co jí nedokážu odpovědět? A pod 
vlivem této otázky se mi roztřásla kolena. 
Uff, sebejistota byla ta tam. A z labyrintu 
myšlenek mne vyvedlo jen jedno zavolání: 

„Podívej, mám vysvědčení!“ usmála se na 
mne hnědoočka a dodala: „Jdeme domů?“

Kouzelná to slova. „Ano, jdeme domů!“ 
odpověděla jsem. Tak hrozné to tedy asi 
nebude, protože na první otázku jsem od-
pověděla sebejistě a správně. Ano, přijdou 
dotazy, které mne zaskočí, kterým ani já 
nebudu rozumět, ale to přece nemusím. Dů-
ležité je slyšet dotazy, nebát se odpovídat, 
i když bude znít odpověď - Nevím!  Ony ty 
odpovědi nejsou důležité, důležité je naslou-
chat s láskou a touhou porozumět. To někdy 

stačí víc než mít na vše odpověď. A děti po 
ničem jiném netouží jen slyšet a být slyšeni.

Nikdo z nás nemá patent na rodičovství, 
nikdo neřekne, co je správné a co ne, protože 
život je plný pokusů a omylů. A my… Můžeme 
jen doufat, že se těch pokusů povede co nej-
více a většina těch omylů se promění pouze 
jen na vzpomínky, které nás poučí a naučí být 
lepší, ale ne pro sebe, nýbrž pro ně! Pro naše 
děti! Protože tak si budeme blíž!

Úryvek z povídky Pochyby

OKÉNKO NEJENOM PRO DĚTI
V této rubrice přicházíme za vámi, milé 

děti. Letní měsíce přichází i s volným časem, 
který je spojen s příjemnými chvilkami, zábavou, 
která může být i ve formě kvízu nebo hádanek.

Zábavné hádanky i kvíz procvičí vaše bys-
tré hlavičky a vezmou vás do světa poznání  
a přemýšlení. Tak se do toho společně pustíme, 
ať tyto záhady rychle vyřešíme.

Hádanky aneb poznej, kdo jsem, co jsem a 
co znamenám?

Hádanka 1:
Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když 
zčervená, konec nožky znamená.

Hádanka 2:
Puťa, puťa, puť přeji dobrou chuť. 
Zrnka zobu zoby zob, panímámo ještě hoď.
Běží kolem sestřička, žluťounká je celičká. Naše 
máma slepice sezobala nejvíce.

Hádanka 3:
Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou 
nevidí. Co je to?

Hádanka 4:
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

Hádanka 5:
Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. 
Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká.

Hádanka 6:
Má to rohy žádné nohy, co je to?

Hádanka 7:
Táta dlouhý,
máma krátká,
děti jako pimprlátka?

Řešení: 1 – sirka, 2 – kuře, 3 – oči, 4 – sníh, 
5 – mrkev, 6 – polštář, 7 – hrábě

Zdroj: Zabav děti

Křížovka: Poznej na obrázku dané předměty a správně je umísti do kolonky čísla, pod kterým se předměty nacházejí.
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Omalovánka: Dary moře – Poznej mořský svět a použij při malování svoji fantazii…

ZE ŽIVOTA NAŠICH RODIN
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HLEDÁME VÁS:

Ano, hledáme VÁS, zájemce o náhradní rodinnou péči. 
Jste to Vy, co přemýšlíte o pěstounství či zvažujete 
adopci dítěte? Chcete poskytnout zázemí dětem, 
které vyrůstají v ústavní péči? Rozhodujete se, zda 
se pěstounem stát? Potřebujete znát, co Vás na této 
budoucí a možné cestě čeká? 

Jsme moc rádi, že máte zájem nabídnout místo ve své 
rodině dětem, které rodinu potřebují! 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT A ZÍSKAT TAK DALŠÍ 
INFORMACE! 
bezplatná NON STOP LINKA - tel. 800 888 942
Další telefonní čísla a e-mail pro zájemce o náhradní 
rodičovství (př. pěstounství, adopci): 577 211 809, 
577 218 708, 734 602 177, e-mail: info@nadlani.net

Pojďte nám pomoci tvořit newsletter KOLOVRÁTEK. 
Posílejte nám Vaše náměty, připomínky, přání, 
dotazy do rubrik i příběhy z Vašich životů. Pošlete 
nám fotky Vašich rodin a dětí či činností, které  
s náhradním rodičovstvím nějak souvisí. Pište na 
e-mail leona.hozova@nadlani.net nebo dopisem 
na adresu: NA DLANI, Třída Tomáše Bati 3244, 
 760 01 Zlín. Všechny své připomínky či námě-
ty můžete osobně zkonzultovat i s Vašimi klí-
čovými pracovníky (pouze z organizací DOMINO  
či  NA DLANI), kteří vše předají.


