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Zpráva o činnosti 

za období od 1.1.2020 do 30.6.2020 

 

 

Název střediska:                      Středisko poradenství 

                                                   

                                                  Služby pro pěstounské rodiny 

 

 

Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Kapacita služby: 

Plánovaná kapacita služby na rok 2020 je 60 dohod. 

 

Maximální kapacita počtu rodin, se kterými pracuje jeden pracovník pověřený doprovázením 

pěstounské rodiny, je 20 rodin.  

 

Tabulková část – statistiky: 

- ve sledovaném období pracovnice doprovázely 61 rodin, z toho 6 Dohod o výkonu 

pěstounské péče na přechodnou dobu; 

- v rámci služby proběhlo celkem 1049 intervencí, v rámci doprovázení proběhlo 

celkem 596 intervencí; 

- ve sledovaném období bylo uzavřeno 6 nových Dohod o výkonu pěstounské péče;    

- v evidenci zájemců, se kterými nebylo možné uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské 

péče z důvodu naplnění kapacity, nejsou k 30.6.2020 žádní zájemci. 

 

Tabulková část 

 

Tab.č.1 – Počet uzavřených dohod o výkonu PP 

2020 počet Ukončení dohody Uzavření nové dohody  

leden 55 1 ukončena dohoda 

k 24.1.2020  

1 dohoda k 29.1.2020  

únor 55 1 ukončená dohoda k 1.2.2020  1 dohoda k 24.2.2020  

březen 57   1 dohoda k 12.3.2020  

1 dohoda k 30.3.2020  

duben 58   1 dohoda k 6.4.2020 

květen 59   1 dohoda k 15.5.2020  

červen 59 
 

 

 

Ve sledovaném období byly ukončeny 2 Dohody o výkonu pěstounské péče a 6 nově 

uzavřených.   



2 

 

 

 

Tab.č.2 – Typ náhradní rodinné péče 

2020 Počet 

poručnictví 14 

pěstounská péče 38 

pěstounská péče na přechodnou dobu 6 

poručnictví, pěstounská péče 3 

celkem 61 

*Vzhledem k měnícímu se počtu uzavřených Dohod o výkonu pěstounské neodpovídá celkový počet 

typů náhradní rodinné péče aktuálnímu stavu uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče.  

 

Tab.č.3 – Městské části, ve kterých žijí rodiny, se kterými jsou uzavřeny dohody 

2020 Počet % 

Šumbark 10 16,4 

Město 20 32.8 

Podlesí 12 19,7 

Prostřední Suchá 4 6,6 

Bludovice 5 8,2 

Horní Bludovice 1 1,6 

Albrechtice 1 1,6 

Horní Suchá 5 8,2 

Těrlicko 2 3,3 

Havířov – Dolní 

Datyně 

1 1,6 

celkem 61 100 % 

*Vzhledem k měnícímu se počtu uzavřených Dohod o výkonu pěstounské neodpovídá celkový počet 

městských částí, kde probíhaly konzultace s rodinami, aktuálnímu stavu uzavřených Dohod o výkonu 

pěstounské péče.  

 

Tab.č .4 – Typ a počet konzultací* 

2020 Ambulantní 

konzultace 

Terénní 

konzultace 

Telefonická 

konzultace 

Jiné 

leden 24 29 10 1 

únor 23 19 8 0 

březen 9 2 66 1 

duben 2 0 39 0 

květen 14 46 25 2 

červen  6 39 21 2 

celkem 78 135 169 6 

*Konzultace = setkání s rodinou 
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Tab.č.5 – Počet intervencí*  

2020 jednání o 

dohodě 

kontakt 

s biologickou 

rodinou 

doprovázení 

(setkání 

s rodinou 

v rámci 

řádných 

návštěv) 

odborná pomoc příprava 

leden 4 14 112 6 77 

únor 7 13 86 4 67 

březen 2 5 90 0 58 

duben 5 10 44 0 22 

květen 2 25 149 0 78 

červen 0 2 115 0 52 

celkem 20 69 596 10 354 

*Intervence = časový rozsah 30 minut 

 

Tab.č.6 – Počet rodin, které využily možnost proplacení služeb v rámci Dohody o výkonu 

PP v období od 1.1.2020 – 30.6.2020* 

2020 počet rodin 

krátkodobá péče 1 

celodenní péče 11 

kontakt s biologickou rodinou - cestovné 1 

vzdělávání u jiných poskytovatelů 3 

odborná pomoc  0 

Doprava dítěte a osoby pečující na místo konání 

povinného vzdělávání  

19 

*Jedná se o služby, které jsou uživatelům zprostředkovávány doprovázejícím sociálním pracovníkem 

rodiny a následně propláceny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tyto služby nejsou 

poskytovány pracovníky Služeb pro pěstounské rodiny. 

 

Tab.č.7 – Odborné vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci za období od 1.1.2020 do 

30.6.2020 

Odborné vzdělávací programy      1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 

Jednodenní vzdělávací programy  2 

Vzdělávání e-learningovou formou 2 

Víkendové vzdělávací pobyty 2 

Účastníci vzdělávacích programů  - celkem 

(všichni s dohodou o PP uzavřenou se 

Sociálními službami města Havířova)                                                                                                                                             

37 

Děti – účastníci víkendových vzdělávacích pobytů 26 

Rozsah odborného vzdělávání (počet hodin) 60 
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V tomto roce Služby pro pěstounské rodiny zajišťují a organizují víkendové vzdělávací 

pobyty pro pěstounské rodiny s dětmi. První víkendová vzdělávací akce proběhla v Horní 

Lomné, Horském hotelu Excelsior, a to v přesunutém termínu 5.6.-7.6.2020 (původní termín 

byl stanoven na 19.6.-21.6.2020). Důvodem změny byla menší obsazenost hotelu cizími 

hosty, tedy snaha o zajištění většího pohodlí pěstounských rodin a bezpečnosti v souvislosti 

s Covid-19. Program pro děti byl zajištěn ve spolupráci s panem Adamem Němcem a jeho 

animačním týmem (Spolek 1-LIFE).  

Osoby pečující a osoby v evidenci se odborně vzdělávaly také u jiných organizací: Podzámčí, 

agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. a Slezské diakonie.    

Vzhledem k nouzovému stavu vztahujícímu se k Covid-19 bylo rozhodnuto o zrušení těchto 

našich vzdělávacích programů: „Jak mluvit s dětmi, aby nás slyšely, jak poslouchat, aby 

s námi děti mluvily“ (plánovaný termín 18.3.2020), „Asertivita při jednání s institucemi“ 

(plánovaný termín 2.4.2020) a „První pomoc zaměřená na děti“ (plánovaný termín 

15.4.2020). První a třetí uvedené vzdělávací programy budou nahrazeny v listopadu tohoto 

roku.  

Ze stejného důvodu bylo stornováno 8 objednávek vzdělávání pěstounů u jiných organizací a 

v jednom případě byla akce přesunutá na podzim letošního roku.  

 

Témata uskutečněných odborných vzdělávacích programů:  

- „Problematika psychické deprivace v dětství „(Podzámčí, e-learning, 8 hod. 

vzdělávání) 

- „Etiketa – minimum bontonu pro všechny věkové skupiny“ (Podzámčí, e-learning, 

8 hod. vzdělávání) 

- klub „Nejsme na to sami“ (Slezská diakonie, 3.3.2020, 2 hod. vzdělávání) 

- „Efektivní rodičovství aneb Jak vychovávat zdravé dítě?“ (Slezská diakonie, 

27.2.2020, 4 hod. vzdělávání) 

 

Víkendové vzdělávací pobyty: 

- „Komunikace s dětmi“ (SSmH, 5.6-7.6.2020, 20 hod. vzdělávání) 

- „Dobij baterky!“ (Slezská diakonie, 26.6.-28.6.2020, 18 hod. vzdělávání) 

 

 

Tab.č.8 – Odborné poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči   

Zaměření poradenství Počet zájemců 

 0 

 

 

Tab.č.9 – Vyhledávání dětí, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana (§6 zákona 

SPOD) 

Oznámení Počet  

obdržené oznámení - anonym 0 

podané oznámení na OSPOD ze strany pracovníků Služeb pro 

pěstounské rodiny  

0 
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Tab.č.10 – Odborná praxe 

2020 Počet studentů  

1.1.2020 - 30.6.2020 

souvislá 0 

průběžná 0 

jednodenní exkurze 0 

Celkový počet odborných praxí 0 

 

V prvním pololetí roku 2020 nebyla uskutečněna žádná praxe.  

 

Přehled stížností, námětů, připomínek: 

O možnosti podat stížnost na průběh poskytované služby nebo na pracovníka jsou osoby 

pečující/ osoby evidenci informovány před zahájením poskytování služby. Uživatelé mají 

možnost vyjádřit své názory, náměty a připomínky také v Hodnotícím dotazníku, který obdrží 

od své doprovázející sociální pracovnice vždy v posledním čtvrtletí daného kalendářního 

roku, kdy současně probíhá hodnocení. 

 

Ve sledovaném období nebyla evidována žádná stížnost, námět ani připomínka.   

 

Vzdělávání pracovníků 

Organizace umožňuje pracovníkům odborné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., jedná se 

především o účast na akreditovaných seminářích a kurzech, pracovnice se zaměřují na témata 

vzdělávání z oblasti náhradní rodinné péče.  

Doprovázející sociální pracovnice se zúčastnily tohoto akreditovaného semináře: Metody a 

nástroje pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami – inspiraci pro vaši praxi – online. 

 

Organizace zajišťuje pracovníkům rovněž pravidelné supervize s nezávislým supervizorem. 

Ve sledovaném období proběhla jedna týmová supervize a čtyři individuální supervize. V 

rámci služby probíhají pravidelné intervize. 

 

Pracovnice průběžně naplňovaly priority pro 1.  pololetí 2020:  

- byl vytvořen katalog Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2020; 

- pracovnice průběžně zpracovávaly vzdělávací plány s pěstouny pro kalendářní rok  

- 2020; 

- byla navázána spolupráce s externí psycholožkou Mgr. Magdalenou Valčákovou v 

oblasti poskytování odborné pomoci doprovázeným rodinám; 

- pokračuje spolupráce s Dobrovolnickým centrum ADRA Havířov v rámci poskytování 

pomoci při přípravě na vyučování;  

- pracovnice si průběžně zvyšovaly znalosti a dovednosti v oblasti doprovázení 

pěstounských rodin; 

- byl realizován jeden vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny; 
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- pokračovala spolupráce s dalšími doprovázejícími organizacemi v Moravskoslezském 

kraji v rámci Fóra doprovázejících organizací; 

- byl navýšen počet doprovázených rodin v rámci uzavřených Dohod o výkonu 

pěstounské péče; 

- byla vybavena nová konzultační místnost; 

- navazující program pro děti z doprovázených rodin – Psychoposilovna nebyl 

uskutečněn s ohledem na výskyt covid 19 na území ČR; 

- akce pro doprovázené rodiny: „Dětský bazárek“ (bezplatná výměna dětského oblečení 

a hraček) plánovaná v měsíci dubnu byla s ohledem na výskyt covid 19 na území ČR a 

vládní opatření přesunuta na podzim 2020; 

- byl zjištěn dočasný nezájem doprovázených dětí a současně nemožnost sladění 

termínů pro jednotlivá setkání vrstevnické skupiny pro dospívající se zaměřením na 

témata související s osamostatněním, příprava na osamostatňování probíhá s dětmi 

v rámci individuálních konzultací; 

- prezentace služby v rámci Týdne rodiny ve městě Havířově neproběhla s ohledem na 

vyhlášení nouzového stavu. 

 

 

 

Priority pro 2.pol. 2020:  

 

- stabilizovat personální složení s ohledem na uzavření pracovní smlouvy na dobu 

určitou pro zastupující pracovnici a současně s plánovanou dobou čerpání rodičovské 

dovolené; 

- pokračování ve spolupráci s Dobrovolnickým centrum ADRA Havířov v rámci 

poskytování pomoci při přípravě na vyučování; 

- uskutečnění odborné stáže u sociální služby Dům na půl cesty v regionu; poskytující 

ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do 

běžného a samostatného života; 

- navýšení počtu uzavřených dohod o výkonu PP na 60 dohod; 

- opětovná realizace úspěšné akce pro doprovázené rodiny: „Dětský bazárek“ (bezplatná 

výměna dětského oblečení a hraček);  

- realizace víkendového pobytu pro pěstounské rodiny – říjen 2020; 

- plánování realizace  víkendových pobytů pro rok 2021 – výběrové řízení  

- navázat spolupráci s RENUX v rámci projektu Integrace do společnosti, MIMO 

DOMOV (zakoupení DVD dokumentu Ze dne na den dospělým; 

- zjistit zájem o přednášky pro děti na témata jako je kyberšikana, soukromí na 

internetu, navazování partnerských vztahů. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Petřeková, tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny  

 

V Havířově dne 8.7.2020 


