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„...RODINA JE TAM, KDE ŽIVOT ZAČÍNÁ
A LÁSKA NIKDY NEKONČÍ...“

NEWSLETTER (dvouměsíčník) - č. 1
pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti náhradní péče.
Dostává se Vám do rukou historicky první číslo newsletteru
KOLOVRÁTEK určený odborné i laické veřejnosti, která se zajímá
o oblast náhradní péče.
Tento newsletter KOLOVRÁTEK vydáváme v elektronické i tištěné
verzi. Vydáváme ho zásluhou podpory našeho projektu Hnízdo naděje
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

DOMINO cz, o.p.s.
Dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s projektem HNÍZDO NADĚJE.
Projekt HNÍZDO NADĚJE je zaměřen na
zlepšení poměru rodinné péče o děti a mladé
dospělé na úkor péče výchovné, a to prostřednictvím podpory, rozvoje a zvyšování
komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb
pro osoby z cílové skupiny, zvyšování kvality
náhradní rodinné péče, podpory rodičovských kompetencí, šíření systému informací
o dostupných službách.

Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím 5 projektových aktivit:
1. náhradní rodinná péče v komplexním
uchopení
2. podpora dětí a mladých lidí z náhradní
péče (výchovné i rodinné)
3. poradenství, včetně zabezpečení provozu NON STOP linky a vydávání NEWSLETTERU

4. rozvoj spolupráce s místními OSPODy
v rámci zavádění případových konferencí,
tvorby IPODů a panelových odborných
diskuzí v oblasti SPOD
5. posílení a budování kapacity organizace

Projektové aktivity jsou komplexní, provázané a plynule na sebe navazují.

Pár slov o organizaci DOMINO cz, o.p.s.:
Posláním organizace DOMINO je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí
a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy, upevňování a rozvíjení rodi-

čovských rolí, doprovázení náhradních rodin
za účelem posilování rodinných vazeb, pomoc a podpora rodičům s dětmi v náhradní
rodinné péče a sociálně znevýhodněných

rodin při začleňování do běžného života,
poskytování preventivních opatření v rámci
sociálního vyloučení rodin s dětmi, integrace rodin do společnosti.

• přispívat k podpoře mezilidských vztahů
s fungující rodinou jako základním prvkem
společnosti
• podporovat aktivity zaměřené na ochranu
dětí a mládeže před sociálně nežádoucími
a negativními jevy
• podpora „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze

napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní,
tělesné, sociální
• rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci
založenou na získávání nových zkušeností
(jak osobních, tak profesních)
• poskytovat odborné poradenství, supervizní podporu

Cíle organizace DOMINO:
• podporovat děti a mládež z oblasti náhradní péče (rodinné i výchovné) i v rámci
procesu
• osamostatňování se po ukončení náhradní péče
• pomáhat rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči, sociálně slabým rodinám při
začleňování do běžného života

Organizace DOMINO se zabývá:
• sociální oblastí v rámci prorodinných aktivit, kde zabezpečujeme doprovázení dětí
a mladých lidí z náhradní péče (především
děti a mládež z dětských domovů), podporu a poradenství pěstounským rodinám či
rodinám v krizi
• sociálně výchovnou činností, pracovní,
sociální a výchovnou rehabilitací dětí
v náhradní péči
• zabezpečením provozu komunitních
center pro rodinu ve Zlínském kraji
a Moravskoslezském kraji
• poskytování odborného poradenství
• zajišťováním besed a přednášek na různá
aktuální témata
• nabídkou aktivit pro rodiny s dětmi, které
jim zprostředkují kontakt se společenským
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prostředím, díky kterému pomáhají zamezení jejich sociální izolace
• nabídkou aktivit zaměřených na ochranu
dětí a mládeže před sociálně nežádoucími
a negativními jevy
• odborným vzděláváním pracovníků z oblasti sociálně výchovné, pedagogické, volnočasové, dále dobrovolných pracovníků
z organizace
• provozem dobrovolnického centra, kde se
zabýváme péčí o dobrovolné pracovníky,
jejich motivací a vzděláváním
• poskytováním supervize
Organizace DOMINO vlastní Pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, je
držitelem titulu Organizace uznaná Mini-

sterstvem práce a sociálních věcí na léta
2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit, titulu Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
na léta 2011-2015 pro oblast práce s dětmi
a mládeží, certifikátu Společnost přátelská
rodině.

Organizace DOMINO má bohaté zkušenosti s realizací projektů - podpora z OP LZZ,
MPSV, MŠMT, MZ, MK, Programu švýcarsko-české spolupráce, Norských fondů, nadací
a nadačních fondů (Nadační fond Albert
dětem, Nadace Terezy Maxové dětem apod.),
Fondu mikroprojektů.

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Organizace DOMINO cz, o.p.s. jako pověřená osoba dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje pěstounům uzavírat Dohodu o výkonu pěstounské
péče v souladu s výše uvedeným zákonem,
jež typem odpovídá veřejnoprávní smlouvě.
V organizaci se zaměřujeme na spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí
v náhradních rodinách ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství
a vzdělávání.
Pěstounství vnímáme jako službu dítěti
a společnosti. Pěstounství, ale i adoptivní
rodičovství by mělo být doprovázené a podporované kvalitními odbornými službami.
Dětem, pěstounům a adoptivním rodičům
ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje poskytujeme podporu a pomoc
prostřednictvím následujících služeb a aktivit,
které si vybírají podle svých potřeb a možností.
U pěstounů je využití služeb podmíněno
uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče,
díky níž získáváme na zajištění služeb finanční prostředky od státu. Pěstounům nabízíme
uzavření této dohody. Dohoda je základem
pro to, aby pro každé dítě (rodinu) vznikl
ve spolupráci naší organizace a pěstounské
rodiny unikátní způsob zajištění podpory

NAŠE ČINNOSTI JSOU SMĚREM K VÁM NÁSLEDUJÍCÍ:
• doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče (min. 1x za 2 měsíce konzultace)
• poradenství (sociální, psychologické, speciálně-pedagogické)
• pomáháme při kontaktu dětí s jejich biologickými rodiči
• pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení,
pedagogicko-psychologické poradny, atd.)
• nabízíme vzdělávání, odlehčení pro náhradní rodiny formou odpoledních, víkendových a týdenních aktivit, pravidelné činnosti dobrovolníka s dítětem přímo v rodině
či mimo ni (včetně bezplatného doučování dětí)
• sociální služba pro rodiny, které se potýkají s dluhy, hrozí jim ztráta bydlení, jsou
v akutní krizi a hrozí rozpad náhradní rodiny

a potřebných služeb, který zohledňuje individuálně jedinečnost každého dítěte a stejně tak i potřeby každé pěstounské rodiny.
V této dohodě je stanoven rozsah služeb,
podmínky spolupráce a zodpovědnost všech
zúčastněných.
Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu
pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací,
a některou naši službu by přesto rádi využili,
se na nás také mohou obrátit, ale bude třeba
vyjednat podmínky využití služby (zejména
finanční) u nás s „jejich“ doprovázejícím
subjektem.
Informace o službách a uzavírání Dohod
o výkonu pěstounské péče Vám poskytneme

každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.:
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu
Pokud byste se chtěli dozvědět více
o našich službách, neváhejte nás kontaktovat,
domluvíme si osobní schůzku, na které Vás se
službami seznámíme podrobněji. Schůzka
může proběhnout v našich prostorách nebo
po dohodě na jiném pro Vás vhodném místě.
Dozvíte se také, za jakých podmínek je možné
služby využívat a také zda aktuálně máme
kapacitu na poskytování služby Vaší rodině.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Poskytované služby jsou zdarma, při naší
práci se řídíme zákonem o sociálně-právní
ochraně dětí a zákonem o sociálních službách.

AKTUÁLNĚ
Terapeutický POBYT PRO DĚTI Z NÁHRADNÍ PÉČE
LETNÍ TÁBOROVÝ POBYT
Energizer bunny camp			
Určeno pro děti ve věku 7 – 17 let
Energie hodně značí, že ti tenhle tábor stačí!
Pokud jí nadbytek máš, s námi na tom vyděláš!
Outdoorové i netradiční hry či disciplíny, neváhej a nebuď líný! Nazuj si boty, vypni hruď, vybij
se a šťastný buď! … Aneb na co ještě čekáš?!
Termín: 18. 7. – 1. 8. 2015
Ubytování: RS Osvětimany. Rekreační středisko se nachází v Přírodním parku Chřiby
na úpatí zalesněných kopců. Ubytování je
ve zděné budově. V okolí se nachází hřiště,
bazén, lesy. Odjezdy na pobyt jsou z Nového
Jičína, Šumperku, Zlína, Otrokovic, Uherského Brodu, Uherského Hradiště. Dle dohody
lze přibrat děti i po trase.
Stravování: 6x denně, pitný režim

V ceně je zahrnuto nadstandardní pojištění,
doprava, pedagogický dozor, zdravotní dozor,
ubytování, stravování, program, odměny, materiál. Děti by s sebou měly mít vlastní spacák,
prostěradlo a polštář. Cena: 4.500,- Kč

v krásném prostředí v údolí Kychová na pomezí Valašska se Slovenskem.
Odjezdy na pobyt jsou z Nového Jičína,
Šumperku, Zlína, Otrokovic, Uherského Brodu, Uherského Hradiště. Dle dohody lze přibrat děti i po trase.
PODZIMNÍ POBYT
Stravování: 6x denně, pitný režim
Aktivity camp II. 			
Určeno pro děti od 6 let
V ceně je zahrnuto nadstandardní pojištěHola, hola, Aktivity camp opět volá! Pobyt je
ní, doprava, pedagogický dozor, zdravoturčen všem, kteří jsou aktivní i hyperaktivní.
ní dozor, ubytování, stravování, program,
Čeká vás mnoho her zaměřených na posílení
odměny, materiál. S dětmi budou pracovat
komunikace, skupinové spolupráce i sebezodborní pracovníci (speciální pedagog, sokušenostní aktivity.
ciální pedagogové, psychoterapeut). S dětmi
se snažíme pracovat dlouhodobě a komplexTermín: 27. – 31. 10. 2015
ně a navazovat na jednotlivá setkání.
Ubytování: RS Huslenky. Ubytování je ve
Cena: 2.200,- Kč
zděné budově. Rekreační středisko se nachází
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PRACOVNÍ DÍLNY aneb brigáda na nečisto
Rádi bychom vás informovali o naší nabídce pro děti z náhradní péče v době letních
prázdnin. Jedná se o možnost zapojení do
ergoterapie (pracovní rehabilitace) neboli
brigády na nečisto. Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání mohou děti využít
svých schopností a dovedností potřebných
pro zvládání běžných denních, pracovních
i zájmových činností.
Děti 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 následného studia. Starší
děti se pak mohou ujistit, zda si ke studiu
vybraly obor, který je baví. Každý účastník ergoterapie se může také lépe uplatnit
na trhu práce.
Ergoterapie je určena pro věkovou skupinu od 15 let. Dětem umožníme praktickou
zkušenost v rámci brigády v různých střediscích organizace. Děti mají možnost zvolit si z
těchto ergoterapeutických pracovišť:
• nácviková kavárna (Osvoboditelů 3778,
Zlín), 7. 7. – 28. 8. 2015
• miniškolka (Dětská 4698, Zlín),
7. 7. – 28. 8. 2015
• administrativa (Santražiny 753, Zlín),
7. 7. – 28. 8. 2015
• rukodělná dílna (Za Humny 167, Nový
Jičín), 7. 7. – 28. 8. 2015
• táborová kuchyně (Rekreační středisko
Ječmínek, Osvětimany),
18. 7. – 15. 8. 2015
Děti si pod dohledem ergoterapeuta
vyzkouší práci na zvolených pracovištích.
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, tak i komunikaci se zákazníky a další
činnosti. Součástí práce v nácvikové kavárně
je i servírování snídaní, svačin a obědů pro
děti z příměstského tábora.
Ergoterapeutické pracoviště miniškolka funguje v rámci Komunitního centra
pro rodinu ve Zlíně - Všeználkova miniškolka.
V miniškolce získají zkušenosti v oblasti práce
s malými dětmi (péče o děti včetně přebalování, pomoc se samoobsluhou, oblékáním,
hygienou, atd.) a své pracovní návyky rozvíjí
i při pomocných pracích (příprava svačin
a obědů, umývání nádobí, úklidové práce
apod.). Ergoterapeutické pracoviště administrativa je umístěno ve Zlíně přímo v kancelářích organizace. V rámci tohoto pracoviště
si děti zkusí drobné administrativní činnosti,
jako např. práci s kopírkou, nakupování
kancelářských potřeb atd.
Ergoterapeutické pracoviště rukodělná
dílna se nachází v prostorách Komunitního
centra pro rodinu v Novém Jičíně. Děti se zde
seznámí s výtvarnými a dalšími rukodělnými technikami, vyzkouší si práci s různými
materiály.

Rekreační středisko Ječmínek 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.
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.
Děti budou mít po celou dobu ergoterapie zajištěno ubytování (kromě pracoviště v Novém Jičíně) a stravu a zároveň se budou učit samy hospodařit. Obědy
mají děti zajištěné v rámci příměstských či
pobytových táborů, snídaně a večeře si však
zajišťují samy. Děti dostávají stravenky, kdy
si za určený obnos kupují potraviny na snídaně a večeře. Vedeme je tak k samostatnosti
a k rozvoji finanční gramotnosti.
Pokud se děti budou účastnit pracovní
rehabilitace, je potřeba, aby měly s sebou
občanský průkaz, potvrzení od lékaře, potravinářský průkaz, kopii průkazky zdravotní
pojišťovny.
Účast na ergoterapii je finančně
ohodnocena.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY pro náhradní rodiče
Pěstouni jsou povinni zvyšovat si odborné
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče
o svěřené děti v rozsahu alespoň 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
jak ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb.
Naše organizace umožňuje pěstounům
splnit si povinné vzdělávání v plném rozsahu v rámci níže uvedených pobytů. Během jednoho pobytu nabízíme vícero besed
a přednášek, komunitní kruhy a workshopy.
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Po dobu pobytu mohou pěstouni také využít
možnost individuálních rozhovorů a konzultací s odborníky - psychoterapeut, 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.

Týdenní pobyty:
30. 5. - 6. 6. 2015, Itálie - Lignano
6. 6. - 13. 6. 2015, Itálie - Lignano
Víkendové pobyty:
28. 8. - 30. 8. 2015, Luhačovice - hotel Adamantino
9. 10. - 11. 10. 2015, Jeseníky - horský hotel
Kopřivná
4. 12. - 6. 12. 2015, Valašské Klobouky - hotel
Jelenovská

>>> DOTAZ:

PRÁVNÍ OKÉNKO:
Jaké základní formy náhradní rodinné péče vlastně existují?
Náhradní rodinná péče
umožňuje najít rodinu dětem,
o něž se jejich rodiče nemohou
nebo nechtějí starat. Bezdětné páry, jednotlivci i rodiny
s vlastními dětmi mohou poskytnout těmto dětem domov
a lásku.

1. Pěstounská péče
Pěstounská péče je osobní
péčí o dítě třetí osobou. Účelem
pěstounské péče není přijetí
cizího dítěte za své jako v případě osvojení,
kdy dochází ke změně statusu dítěte.
Zprostředkování svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují
v současnosti krajské úřady a ministerstvo.
Upřednostňuje se osobní péče o dítě příbuzným nebo osobou blízkou. Pěstounská péče
má přednost před péčí o dítě v ústavech nebo
v jiných zařízeních ústavního typu.
Aktuálně je v České republice využívána nejčastěji, zájemci o pěstounství se
po absolvování přípravy stávají dlouhodobými pěstouny. Pouze zřídkakdy se stává,
že se dítě vrací do vlastní rodiny, i když
kontakt s vlastní rodinou je udržován, ale
návrat do ní není v mnoha případech možný.
Tato forma péče je tedy určena převážně
dětem, u kterých byly vyčerpány všechny
možnosti návratu zpět do vlastní rodiny,
nebylo možné zajistit dítěti bezpečí ani
v jeho širší rodině, dlouhodobá pěstounská
péče je pak pro dítě tou nejlepší volbou.
Jedná se o státem garantovanou formu
náhradní rodinné péče, která zajišťuje
dostatečné hmotné zabezpečení dítěte
i přiměřenou odměnu těm, kteří ho přijali.
Dítě může být svěřeno do pěstounské péče
fyzické osobě nebo do společné pěstounské
péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat
dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných
věcech, k výkonu mimořádných záležitostí
žádá souhlas zákonného zástupce dítěte.
2. Pěstounská péče na přechodnou dobu
Je určena dětem, které byly ponechány v porodnici, v kojeneckém ústavu, jejich rodiče zemřeli nebo náhle onemocněli

a nemohou se nadále o dítě postarat. Tento
typ péče je dále určen jako nástroj pomoci dětem v rodinách, kde vytvářejí rodiče
nedobré podmínky pro jejich vývoj nebo
dochází k jejich týrání, zneužívání apod.
Připravení pěstouni mají poskytnout takovému dítěti bezpečné zázemí po krátký
čas několika týdnů či měsíců, než dítě bude
umístěno do dlouhodobé pěstounské péče
či adopce. Zabrání se tak dočasnému umístění dítěte do ústavu.
Přechodná pěstounská péče může sloužit
i jako nástroj pomoci rodinám, které se dostanou do akutní krize a nemohou po určitou
dobu nabídnout dítěti podporu a zázemí,
vztahy mezi rodiči a dětmi jsou však zachovány. Vyškolení pěstouni se o takové dítě
starají po dobu, kdy se intenzivně pracuje
s vlastní rodinou dítěte, aby se dítě mohlo
do své rodiny vrátit nebo jít do dlouhodobé
pěstounské péče, nebude-li návrat do rodiny možný. Pěstouni jsou v úzkém kontaktu
s rodinou dítěte a podporují kontakt dítěte
s jeho rodiči, aby byly existující vazby zachovány.
Jedná se o státem garantovanou formu
náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří ho přijali. Dítě
může být svěřeno do pěstounské péče fyzické
osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě
a spravovat jeho záležitosti
v běžných věcech, k výkonu
mimořádných záležitostí žádá
souhlas zákonného zástupce
dítěte.

želská dvojice, manžel(ka) rodiče dítěte
nebo jedinec. Osvojení jedincem je podle
zákona možné v případě, že je předpoklad,
že toto osvojení bude plnit svoje společenské
poslání.
4. Poručenství
Poručenská péče je považována za jakýsi vyšší typ pěstounské péče, neboť kromě stejných hmotných nároků je poručník
též zákonným zástupcem dítěte namísto
jeho rodičů. Předpokladem poručenské péče
je tzv. právní uvolnění dítěte, kdy rodiče
nemají rodičovskou zodpovědnost. Poručník
nemá k dítěti vyživovací povinnost a má nárok na stejné dávky státní sociální podpory
jako pěstoun.
Soud ustanoví dítěti poručníka jestliže
rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské
zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném
rozsahu.
5. Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické
osoby než rodiče
Je nejvolnější formou náhradní rodinné
péče, podmínkou je, že to vyžaduje zájem
dítěte. Rozhodnutím soudu je třeba přesně
stanovit práva a povinnosti osoby či osob,
kterým bude dítě svěřeno do výchovy, dítě
lze svěřit i do společné výchovy manželům.

3. Osvojení (adopce)
Je státem garantovaná
a zákonem ošetřená forma náhradní rodinné péče, při které
přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě
a mají k němu stejná práva
a povinnosti, jakoby byli rodiče. Osvojit dítě může man-
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>>> DOTAZ:

OKÉNKO PRO DOTAZY:
Existují nějaké situace, kdy
jsou pěstouni osvobozeni
od poplatků?
Ano, jsou určité situace, kdy zákon v případě poplatků či nějaké úhrady zohledňuje postavení
dětí v pěstounské péči, uvádíme
několik příkladů:
Např. v případě:
• regulačních poplatků
ve zdravotnictví:
dle zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ustanovení § 16a, se regulač-

ní poplatky ve zdravotnictví neplatí, jde-li
o pojištěnce svěřeného rozhodnutím soudu do pěstounské péče (toto osvobození
od poplatků se netýká dětí v péči poručníka);
•platby za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec
nebo svazek obcí:
dle vyhl. č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ustanovení § 6, mohou být pěstouni
osvobozeni od poplatků za školku, pokud
prokážou řediteli mateřské školy, že jsou
osobou, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče;

•platby za ubytování v internátě zřízeném
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí:
dle vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, ustanovení § 9, je žák,
který má nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte v pěstounské péči podle zvláštního
právního předpisu a tento příspěvek nebo
jeho část je vyplácena, osvobozen od poplatku za ubytování na internátě. Tuto skutečnost
je třeba prokázat řediteli internátu. Internát
je obvykle zřízen při ZŠ pro děti s nějakým
handicapem. Internátem se však nemyslí
domov mládeže, kde jsou ubytované děti
při studiu na střední škole či v učebním oboru.

KNIHOVNIČKA:
V této rubrice se můžete pravidelně setkávat s doporučeními na knihy, které jsou čtivé
a ze života našich dětí, rodin...

Dnes mi dovolte, abychom Vás seznámili
se současnou americkou autorkou dr. Torey
Hayden (http://www.torey-hayden.com),
která se narodila v Livingstonu v Montaně
v USA dne 21. 5. 1951. Paní Haydenová je
speciální pedagožkou a rodinnou psychoterapeutkou, která se své profesi věnuje
od roku 1973. Od roku 1980 začala publi-

kovat skutečné příběhy z prostředí škol, ze
života dětí, které byly různě znevýhodněny
(děti se speciálně vzdělávacími potřebami,
poruchami chování, sociálním znevýhodněním apod.). Její knihy jsou velmi úspěšné
v mnoha zemích světa. Celkem napsala 13
knih, z nichž 6 již bylo přeloženo do češtiny.
V nakladatelství Portál vyšly její knihy Spra-

tek, Sebranka, Dračice a mazánek, Zvíře,
Tygřice a v letošním roce Tichá holka. Knihy
si můžete on line zakoupit přímo v nakladatelství Portál - link: http://obchod.portal.
cz/mainform.aspx?rowfilter=true&search=torey+hayden&page=1, půjčit v městské či
obecní knihovně anebo zapůjčit v naší knihovničce v organizaci.

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

Poradenství probíhá na základě individuálních konzultací osobně, telefonicky,
emailem či po dohodě také přes skype.
Poskytujeme poradenství psychoterapeutické, výchovné, párové poradenství,
rodinné poradenství, psychologické poradenství, psychosociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství, poradenství
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v tíživé sociální situaci, poradenství sociálně-právního charakteru, individuální poradenství pro děti z náhradní péče,
poradenství pro pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků,
supervizní podporu.
Prostřednictvím poradenské činnosti
je dětem, pěstounům a adoptivním rodičům

nabízeno poskytnutí základních informací, pomoc při jednání s úřady, sepisováním
žádostí a návrhů např. k soudu. Dále můžeme být nápomocni v orientaci v nabízených
službách.
V rámci poradenství se soustředíme
na řešení konkrétních úskalí a problémů,
reagujeme na specifické zakázky, se kterými
děti či rodiny s přijatými dětmi přicházejí.

ROZHOVOR S .....:
V této rubrice budeme pravidelně realizovat rozhovor se zajímavým člověkem, kterému je oblast náhradní
péče blízká, který se v ní pohybuje, a který o této oblasti ví hodně. Pište nám Vaše náměty zajímavých lidí, se
kterými byste se chtěli v této rubrice setkávat.
V dnešním čísle přinášíme rozhovor s ředitelkou organizace DOMINO cz, o.p.s. paní Bc. Michaelou Slavíkovou.

Paní ředitelko, jak jste se k této smysluplné práci v organizaci dostala?
Po druhé rodičovské dovolené, na kterou
navázala péče o osobu blízkou, jsem hledala
zaměstnání v ekonomickém oboru. Zaujala
mě nabídka práce od organizace DOMINO,
která se mimo jiné své aktivity již v té době
zabývala pomocí rodinám s problémy, integrací rodin do společnosti, upevňováním
a rozvíjením rodičovským rolí, což mi v mé
tehdejší situaci připadalo, a stále připadá,
smysluplné. V organizaci pracuji již osmým
rokem a z pozice administrativního pracovníka jsem se vypracovala na místo ředitelky.
Smysluplnost naší práce vidím v poskytování
pomoci a podpory klientům na co nejvyšší
osobní i odborné úrovni, kteří se mohou na
naše pracovníky kdykoliv obrátit v případě
tíživé životní situace.
Jak osobně nahlížíte na současnou
podobu náhradního rodičovství?
Novela zákona, i když má určité mezery,
přinesla pěstounům řadu práv a povinností.
Jednou z povinností pěstounů je uzavírat
dohody o výkonu pěstounské péče. Z mého
pohledu je dobře, že mimo OSPODy patří
mezi doprovázející organizace také pověřené neziskové organizace. Ty mají možnost
nabídnout pěstounům větší podporu a pomoc
při jejich cestě pěstounskou péčí.
V naší organizaci se jedná se například
o poskytnutí poradenství nad rámec záko-

nem stanovené odborné pomoci, včetně
využití bezplatné nonstop linky; podporu
klíčového pracovníka; v rámci respitní péče
využití terapeutických pobytů, táborových
pobytů nebo příměstských táborů, které naše
organizace pořádá; poskytování podpory
při posilování studijních kompetencí
dětí (doučování); podporu vztahu dětí
s biologickou rodinou formou asistovaných
kontaktů; a v neposlední řadě také pracovní
nabídku pro děti starší 15 let, tzv. brigádu
na načisto.
Každý pěstoun má svobodnou vůli vybrat
si nebo v průběhu pěstounské péče změnit
svou doprovázející organizaci.
Sama jste mámou dvou kluků, jednoho
se speciálně vzdělávacími potřebami. Jaký
máte názor na spolupráci škol s rodiči takto
diagnostikovaných dětí?
Dle vlastních zkušeností mohu říci,
že spolupráce se školami obecně vázne. Syn
se speciálně vzdělávacími potřebami za svou
devítiletou školní docházku navštěvoval dvě
základní školy na vesnicích. První stupeň
v místě bydliště, kde je škola takového „rodinného“ typu. Do čtyř ročníků chodí cca
25 dětí. Každý zná každého, což je někdy
výhoda, ale někdy i nevýhoda. Druhý stupeň
absolvoval ve větší, spádové škole, kam dochází okolo 150 dětí. Obě dvě zařízení mají
se vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami menší či větší zkušenosti.

Nevím, zda je to tak správně, ale veškerá
iniciativa ohledně možností vzdělávání,
ať je to individuální vzdělávací plán, možnosti učebních pomůcek nebo náplně doučování,
vycházela vždy ze strany nás, rodičů.
Jako ve všech činnostech v lidském životě, všechno záleží na lidech. Za devítiletou
školní docházku jsme narazili na paní učitelky, které své povolání berou jako poslání,
a dětem věnují maximální pozornost, a to
nejen těm se speciálními vzdělávacími potřebami. Ovšem těch druhých, které poznamenala doba minulá a povolání berou jako
práci a zdroj příjmů, je více.
Proč si myslíte, že je dobré snažit
se pochopit děti z náhradní péče?
Každý člověk, ať dospělý nebo dítě, chce
být chápán. Důležitým nástrojem pro pochopení je dle mého názoru vzájemná komunikace. Ta může být bolestná, ale je velmi důležitá, a to nejen při přechodu dítěte z původní
rodiny do náhradní rodinné péče. Komunikace
pomáhá dospělým pochopit, jak děti prožívají určité události, přijmout jejich chování
a naslouchat potřebám dětí a tím předcházet
možným následným problémům a konfliktům.
Když dospělý pochopí přání a potřeby dítěte,
dovede se vžít do jeho situace, dítě se mu více
otevře a tím lépe se s ním pracuje.
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme
Vám ve Vaší další práci hodně úspěchů.

NON STOP LINKA:
Pro všechny klienty z oblasti náhradní péče je k dispozici také telefonická nonstop poradenská linka organizace, 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
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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!
Telefonní číslo a e-mail pro zájemce o náhradní rodičovství
(např. pěstounství, adopci):
577 211 809, 577 218 708, 734 602 177, e-mail: info@idomino.eu
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@idomino.eu nebo dopisem na adresu: DOMINO,
Santražiny 753, 760 01 Zlín. Všechny své připomínky či náměty můžete osobně
zkonzultovat i s Vašimi klíčovými pracovníky (pouze z organizací DOMINO
či NA DLANI), kteří vše předají.

Redakční rada:
předsedkyně: PhDr. Ing. Mgr. Leona HOZOVÁ, PhD. MBA
členové: Bc. Michaela Slavíková, Mgr. Helena Langerová, Bc. Martina Stuchlíková, Mgr. Martina Rozsypalová, Mgr. Lenka Ščuglíková,
David Havel, Mgr. Alena Umlaufová, Mgr. Karel Matocha
Toto číslo vyšlo tištěné podobě v nákladu 150 ks.
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