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Vítejte,
tato brožura je určena pro Vás, pěstou-

ny. Nás, organizaci NA DLANI a Vás, pěs-
touny, spojuje společný zájem, a to je blaho 
dětí svěřených do Vaší péče. Jako pěstouni 
jste na sebe vzali nelehký úkol a naším cílem 
je Vám na cestě k jeho úspěšnému splnění 
co nejvíce pomoci. Jsme si vědomi, že při vý-
chově a péči o svěřené děti můžete narazit 
na mnohé problémy, a právě z toho důvodu 
Vám nabízíme široké spektrum služeb. Naše 
služby však nejsou zaměřené pouze na děti, 
ale nabízíme i služby pro Vás, pěstouny. 
Víme, že svěřeným dětem obětujete mnohdy 
veškerý čas a sílu. Je však třeba si uvědomit, 
že i Vy máte své potřeby a čas od času po-
třebujete načerpat síly nové. 

Brožura, kterou nyní držíte v rukou, je prů-
vodcem naší organizací i veškerými služba-
mi, které pěstounským rodinám nabízíme. 

Děkujeme, že právě k nám máte důvě-
ru, že Vám budeme na cestě pěstounskou 
péči dobrými průvodci. 
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Organizace NA DLANI, o. p. s. je krajskou neziskovou organizací. Naši činnost jsme započali v roce 2013. Organizace NA DLANI 
působí ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
Organizace NA DLANI vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
Organizace NA DLANI úzce spolupracuje s organizací DOMINO cz, o. p. s. 

Poslání organizace NA DLANI
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, koučing, 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 nabízí:
ASISTENCE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

Každá rodina má klíčového pracovníka, který je jí přidělen při sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací. 
Mezi pěstouny a klíčovým pracovníkem panuje partnerský vztah. Klíčový pracovník je s rodinou v pravidelném kontaktu, který pro-
bíhá většinou v přirozeném prostředí rodiny. Frekvenci setkávání klíčového pracovníka s rodinou určují aktuální potřeby rodiny, min.  
však 1x za dva měsíce. Hlavním úkolem klíčového pracovníka je poskytovat rodině podporu a pomoc při výchově a péči o svěřené děti. 

Naším cílem je podpora celé rodiny. Podporujeme nejen pěstouny a jim svěřené děti, ale i vlastní děti a partnery pěstounů.
Rodině dále pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty, jako jsou OSPOD, škola, pedagogicko-psychologické poradny, speci-

álně pedagogická centra atd. Klíčový pracovník může např. doprovázet klienty na úřady, pomoci s vyplňováním tiskopisů či pomoci 
při psaní zprávy pro soud ohledně průběhu pěstounské péče. 



4

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Organizace NA DLANI úzce spolupracuje s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Klíčoví 

pracovníci organizace se pravidelně setkávají s pracovníky OSPOD, a to za účelem výměny informací o pěstounských rodinách  
a sdílení zkušeností s doprovázením náhradních rodin. Spolupráce probíhá především v zájmu dětí a jejich potřeb.

RESPITNÍ PÉČE
Péče o děti svěřené do pěstounské péče je leckdy náročná a pěstouni potřebují prostor a čas pro oddych, relaxaci, načer-

pání nových sil. Pěstounům tedy nabízíme možnost využít respitní (odlehčovací) péče. V rámci naší organizace rozlišujeme krát-
kodobou účelovou a dlouhodobou neúčelovou respitní péči. Krátkodobou respitní péči mohou pěstouni využít při zajištění péče 
o děti v krizových či neodkladných situacích (např. návštěva lékaře, vyřizování úředních záležitostí atd.). Dlouhodobá respitní 
péče poskytuje pěstounům prostor pro zmíněný odpočinek. Dlouhodobá respitní péče je realizována táborovými pobyty, příměst-
skými tábory, aktivizačně vzdělávacími pobyty pro rodiny s dětmi či víkendovými setkáními pro děti. Rodiny se mohou zúčastnit  
také letních pobytů pro pěstounské rodiny. Tyto pobyty probíhají v chatovém táboře Ratiboř a rodiny mají možnost zapojit  
se do programu tábora. 

PORADENSTVÍ 
Pěstouni mohou při péči a výchově o svěřené děti narazit na mnohé specifické problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc odbor-

níků. Z vědomí této potřeby poskytujeme rodinám několik druhů poradenství (sociální, psychoterapeutické, psychologické, speciálně 
pedagogické, výchovné, právní, atd.). Poradenství může probíhat formou individuální, skupinovou, rodinnou. Poradenské služby jsou 
poskytovány ambulantně, telefonicky či e-mailem. Pokud se rodina ocitne v situaci, kdy potřebuje k řešení problému jiného konkrétního 
specialistu, kontakt na něj jí zprostředkujeme. 

Pěstouni mohou využívat telefonickou poradenskou nonstop linku. Provoz linky je nepřetržitý. Telefonní služby jsou pro klien-
ty zdarma. Skrze poradenskou nonstop linku se na nás mohou klienti (kdokoli, nejen pěstouni, děti svěřené do pěstounské péče  
nebo děti z dětských domovů) obrátit s jakýmkoli problémem. 

DOUČOVÁNÍ
Častým jevem u dnešních dětí a mládeže jsou problémy při zvládání školního učiva a děti z pěstounské péče nejsou výjimkou. 

Z toho důvodu nabízí naše organizace doučování. Doučování zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Doučujeme veškeré učivo základní 
školy (český jazyk, matematika, cizí jazyk, fyzika, zeměpis, přírodověda, naukové předměty, atd.) a v případě potřeby i učivo střed-
ních škol a učebních oborů. Doučování probíhá buď v prostorách spolupracujících organizací, nebo v domácím prostředí. 

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU
Podpora vztahu dítěte svěřeného do pěstounské péče s biologickou rodinou zahrnuje jak jejich vzájemný kontakt (osobní, telefo-

nický, e-mailový), tak i povědomí dítěte o rodičích a jejich životě či způsob, jak pěstouni mluví o rodičích před dětmi a s dětmi.
Pěstouni mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné asistence ze strany 

naší organizace. Setkání dětí s rodiči tak proběhne v prostorách organizace či spolupracujících organizací a za přítomnosti odborné-
ho pracovníka (nejčastěji přímo klíčového pracovníka rodiny). 
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PŘECHODNÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Pěstounská péče na přechodnou dobu má svá specifika a my na ně v nabídce našich služeb reagujeme. Rodinám nabízíme  

jak vzdělávací semináře, poradenství, tak i zajištění oblečení a potřebného vybavení včetně monitoru dechu, chůviček, dětských 
postýlek, matrací atd. V rámci našich služeb podporujeme vztah dítěte k biologickým rodičům prostřednictvím intenzivních osobních 
kontaktů. Významnou součástí doprovázení rodin, které mají v péči děti svěřené na přechodnou dobu je podpora a pomoc během 
adaptační fáze, tzn. intenzivní (osobní i telefonický) kontakt klíčové pracovnice s rodinou, který probíhá podle potřeby rodiny. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Naše organizace umožňuje pěstounům splnit jejich vzdělávací povinnost, a to na vzdělávacích seminářích nebo na aktivizačně 

vzdělávacích pobytech pro rodiny s dětmi. 
Vzdělávací semináře jsou zaměřeny vždy na konkrétní téma. Na seminářích je prostor věnován jak předem danému tématu (např. 

Máme doma puberťáka, Agresivita a hněv u dětí, Jak předcházet syndromu vyhoření), tak i sdílení společných témat, výměnám zkuše-
ností, setkávání s dalšími náhradními rodinami. Vzdělávací semináře probíhají ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Bro-
du a Novém Jičíně. Účastí na vzdělávacím semináři splní pěstouni 6 hodin povinného vzdělávání dle novely zákona č. 359/1999 Sb.

Aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi probíhají v rozsahu několika dnů a pěstouni mají možnost zde splnit všech  
24 hodin povinného vzdělávání dle novely zákona č. 359/1999 Sb. Pro pěstouny nabízíme v rámci pobytu vícero besed a před-
nášek (např. Práce s příběhem, Specifické problémy dětí z pohledu psychiatričky, Problematika dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami), komunitní kruhy, workshopy apod. Pro děti je připraven aktivizační program, který obsahuje různé sportovní, výtvarné  
a rukodělné aktivity, kolektivní hry, vycházky do přírody apod. Aktivizační program pro děti zajišťují zkušení pedagogičtí pracovníci. 
Na aktivizačně vzdělávacích pobytech mají pěstouni možnost využít také individuálních konzultací s odbornými pracovníky (psycho-
terapeut, speciální pedagog, atd.). 

Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče u naší organizace, je účast na vzdělávacích seminářích  
i aktivizačně vzdělávacích pobytech zdarma. Aktivizačně vzdělávací pobyt je zdarma také pro biologické děti pěstounů. 

ERGOTERAPIE (PRACOVNÍ REHABILITACE)
Najít si v době letních prázdnin brigádu je pro dnešní mládež problémem. Z toho důvodu nabízíme dětem z náhradní péče 

možnost ergoterapie (pracovní rehabilitace) neboli brigády nanečisto. Děti zde získají nové dovednosti, zkušenosti, pracovní návyky, 
navazují nové sociální kontakty. Pokud jsou děti ještě žáky základní školy, může je účast na ergoterapii více nasměrovat ohledně dal-
šího studia. Starší děti se pak mohou ujistit, zda si ke studiu vybrali obor, který je baví. Každý účastník ergoterapie se může také lépe 
uplatnit na trhu práce. Obědy mají děti zajištěné v rámci příměstských táborů, snídaně a večeře si však zajišťují samy. Děti dostávají 
stravenky, kdy si za určený obnos kupují suroviny na snídaně a večeře, čímž je vedeme k samostatnosti a hospodaření s penězi. 

Ergoterapie je určena pro věkovou skupinu od 15 let. Děti mají možnost zvolit si z několika ergoterapeutických pracovišť: adminis-
trativa, miniškolka, nácviková kavárna, táborová kuchyně. Děti si pod dohledem ergoterapeuta vyzkouší práci na daných pracovištích. 

Ergoterapeutické pracoviště administrativa je umístěno ve Zlíně přímo v kancelářích organizace. V rámci pracoviště administrativa 
si děti zkusí drobné administrativní činnosti, práci s kopírkou, nakupování kancelářských potřeb atd. 

Ergoterapeutické pracoviště miniškolka funguje v rámci Komunitního centra pro rodinu ve Zlíně- Všeználkova miniškolka. V miniš-
kolce získají děti zkušenosti v oblasti práce s malými dětmi (péče o děti včetně přebalování, pomoci se samoobsluhou, oblékáním, hy-
gienou, atd.) a své pracovní návyky rozvíjí i při pomocných pracích (příprava svačin a obědů, umývání nádobí, úklidové práce apod.). 



6

Ergoterapeutické pracoviště nácviková kavárna je umístěno v Komunitním centru pro rodinu-Mraveniště v centru Zlína. Děti si  
na tomto pracovišti vyzkouší jak přípravu teplých i studených nápojů, malého občerstvení, atd., tak i komunikaci se zákazníky a další 
činnosti. Součástí práce v nácvikové kavárně je i servírování svačin a obědů pro děti z příměstských táborů. 

Chatový tábor Ratiboř poskytuje prostor pro ergoterapeutické pracoviště táborová kuchyně. Na pracovišti táborová kuchyně 
získají děti zkušenosti a dovednosti při práci s přípravou a servírováním jídel, umýváním nádobí apod. Pokud chtějí, mohou se děti 
zapojit do aktivit tábora, jako jsou návštěva koupaliště či túra. 

Účast na ergoterapii je finančně ohodnocena. 
Zájem o ergoterapii je velký. Přednost v účasti na ní mají děti svěřené do péče rodinám, které mají s naší organizací uzavřenou 

Dohodu o výkonu pěstounské péče. 

SETKÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
Postupem času zjišťujeme, že jednou z největších potřeb pěstounů je možnost sdílet své radosti i starosti s někým, kdo prožívá 

(prožil) stejné či podobné situace. Z toho důvodu pěstounům nabízíme možnost společného setkávání, kde jim je prostor pro sdílení 
poskytnut. Setkávání probíhá ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodu, Novém Jičíně a ve Chvalčově. Pěstouni  
se mohou na termíny pravidelných setkávání informovat u klíčových pracovníků. 

V roce 2015…
V rámci respitní péče nabídneme širokou nabídku táborových pobytů, příměstských táborů, víkendových setkání pro děti z ná-

hradní péče apod. 

AKCE PRO DĚTI:
• táborové pobyty
•  dva čtrnáctidenní integrační pobyty
•  příměstské tábory (Zlín, Otrokovice, Slušovice, Uherský Brod, Chvalčov)
•  čtyři víkendové pobyty v rámci terapeutické pomoci
•  terapeutické pobyty v Jeseníkách v době jarních a podzimních prázdnin

Novinkou v novém roce budou jednodenní akce pro pěstounské  
rodiny v pro děti atraktivních lokalitách (kde bude možnost splnit 4 hodiny 
z povinného vzdělávání dle novely zákona 359/1999 Sb.). 

JEDNODENNÍ AKCE:
• Aqualand Moravia
• Technické muzeum v Ostravě
• KOVOZOO ve Starém Městě a hrad Buchlov
• Lanáček Otrokovice

6



7

V rámci vzdělávání budou mít rodiny možnost vybrat si ze široké nabídky vzdělávacích akcí. V roce 2015 proběhnou dva aktivi-
začně vzdělávací pobyty v Itálii a čtyři víkendové aktivizačně vzdělávací pobyty v tuzemsku, kde budou mít pěstouni možnost splnit 
všech 24 hodin povinného vzdělávání dle novely zákona č. 359/1999 Sb. V nabídce zůstanou i vzdělávací semináře, které budou 
probíhat v Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodu a Novém Jičíně. Každé pololetí se bude v jednotlivých městech konat 
pět seminářů, a to vždy v dopoledních hodinách. Na vzdělávacích seminářích si pěstouni splní opět 6 hodin povinného vzdělávání.

AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY:
• Itálie (Lignano)
•  Jeseníky
•  Valašské Klobouky
•  Luhačovice

Rok 2015 opět nabídne i ergoterapii neboli brigádu nanečisto pro děti z ná-
hradní péče od 15 let věku. 

V roce 2015 proběhne II. setkání pěstounských rodin, které mají uzavřenou 
Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. 

I v roce 2015 nabídneme pěstounským rodinám, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, 
možnost čerpání příspěvku 4.000,- Kč na potřeby dítěte. Ohledně poskytnutí příspěvku se informujte u klíčového pracovníka. 

Nabídka organizace NA DLANI pro pěstounské rodiny může být v průběhu roku rozšířena, sledujte proto naše webové stránky. 

VZÁJEMNÁ VÝPOMOC
Děti rostou a v průběhu života se po nich hromadí věci, jako je oblečení, hračky, knihy apod., které již neupotřebí a které zabírají 

místo pro další. Tyto věci by přitom mohly posloužit dalším dětem. Nebuďme lhostejní a navzájem si pomáhejme. Pokud již něco 
nepotřebujeme, pošleme to dál. Samozřejmě to platí i obráceně. Pokud něco potřebujeme, nebojme se o to říct. Za zeptání přece nic 
nedáme a třeba si ušetříme spoustu starostí. 

Pro potřeby pěstounských rodin shromažďujeme sklad oblečení, hraček, knih apod. Vždy je třeba předchozí domluva s klíčovým 
pracovníkem.

OSVĚTA
Ne všechny děti, které se ocitnou v náročné životní situaci, mají to štěstí a ujme se jich pěstounská rodina. Tyto děti pak vyrůstají 

v dětských domovech a dalších pobytových zařízeních a jejich cesta životem je tak ještě složitější. 
Každé dítě potřebuje rodinu, a proto se naše organizace věnuje v oblasti náhradní péče i osvětové činnosti, kde informuje veřej-

nost o významu pěstounské péče. 

VÝZVA
Naše organizace má mnoho aktivit orientovaných na rodiny s dětmi. Ne vždy však můžeme dát dětem tolik, kolik bychom chtěli. 

Tímto se na Vás obracíme s prosbou o malé přispění na dobrou věc. Máte možnost poskytnout nebo zprostředkovat finanční či mate-
riální dar? Zaručujeme Vám, že nic člověka nezahřeje na srdci tak jako úsměv a radost dítěte. Děti se těší z každé maličkosti a právě 
Vy byste jim mohli k té radosti pomoci. 



NA DLANI o. p. s.
Santražiny 753

760 01 Zlín

Telefon: 731 918 258

e-mail: info@nadlani.net
www.nadlani.net

Domino - Na dlani (uzavřená skupina na facebooku - pro přidání do skupiny je třeba zaslat žádost) 

Děkujeme za podporu v roce 2014


