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Zpráva o činnosti 

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

 

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 2018 je 54 dohod. 

 

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

pěstounské rodiny, je 18 rodin.  

 

Tabulková část – statistiky: 

- ve sledovaném období pracovnice doprovázely 59 rodin, z toho čtyři Dohody o 

výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu 

- v rámci služby proběhlo celkem 1743 intervencí, v rámci doprovázení proběhlo 

celkem 969 intervencí; 

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

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

péče z důvodu naplnění kapacity je vedena 1 zájemkyně o uzavření Dohody o výkonu 

PP – předpokládané uzavření Dohody je v prvním čtvrtletí roku. 

 

Tabulková část 

 

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

2018 počet Ukončení dohody Uzavření nové dohody  

leden 53     

únor 53 1 dohody k 6.2.2018 
 

březen 52  3 dohody k 21.3.2018, 

28.3.2018, 31.3.2018 

 

duben 49 1 dohoda k 20.4. 2018   

květen 48    

červen 49 
 

1 dohoda k 7.6.2018 

červenec 48 1 dohoda k 13.7.2018   

srpen  48   

září 48 1 dohoda k 2.9.2018  1 dohoda k 24.9.2018 



2 

 

říjen 49  1 dohoda k 26.10.2018 

listopad 49 1 dohoda k 17.11.2018  1 dohoda k 9.11.2018 

prosinec  51  1 dohoda k 6.12.2018 

1 dohoda k 18.12.2018 

 

*Ve sledovaném období bylo ukončeno 8 Dohod o výkonu pěstounské péče a 6 nově 

uzavřeno.   

 

Ve sledovaném období bylo doprovázeno celkem 59 rodin, z nichž v průběhu období bylo 5 

DVPP ukončených z důvodu zletilosti posledního svěřeného dítěte, 1 dohoda ukončena 

z důvodu skončení PP návratem svěřených dětí biologické matce, 1 dohoda byla ukončena 

z důvodu přerušení výkonu PPPD a 1 dohoda z důvodu úmrtí osoby pečující. 

 

 

Tab.č.2 – Typ náhradní rodinné péče 

2018 Počet 

poručnictví 17 

pěstounská péče 32 

pěstounská péče na přechodnou dobu 5 

poručnictví, pěstounská péče 5 

celkem 59 

*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 

2018 Počet % 

Šumbark 12 20,3 

Město 20 33,9 

Podlesí 9 15,3 

Prostřední Suchá 2 3,4 

Bludovice 6 10,2 

Životice 0 0 

Horní Bludovice 2 3,4 

Albrechtice 1 1,7 

Horní Suchá 3 5 

Těrlicko 2 3,4 

Havířov – Dolní 

Datyně 

1 1,7 

Albrechtice 1 1,7 

celkem 59 100 % 

*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.  
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Tab.č .4 – Typ a počet konzultací* 

2018 Ambulantní 

konzultace 

Terénní 

konzultace 

Telefonická 

konzultace 

Jiné 

leden 20 26 3 0 

únor 18 10 5 2 

březen 16 23 4 3 

duben 16 14 1 1 

květen 23 27 2 1 

červen  10 19 5 2 

červenec 10 20 1 0 

srpen 16 8 7 3 

září 21 16 9 0 

říjen 25 23 6 1 

listopad 30 19 5 0 

prosinec 18 15 4 0 

celkem 223 220 52 13 

*Konzultace = setkání s rodinou 

 

Tab.č.5 – Počet intervencí*  

2018 jednání o 

dohodě 

kontakt 

s biologickou 

rodinou 

doprovázení 

(setkání 

s rodinou 

v rámci 

řádných 

návštěv) 

odborná pomoc příprava 

leden 0 0 112 13 66 

únor 0 5 60 24 38 

březen 0 8 83 6 55 

duben 0 6 63 17 38 

květen 0 6 115 19 66 

červen 2 6 71 0 41 

červenec 0 4 71 0 34 

srpen 0 6 71 0 39 

září 2 3 84 0 51 

říjen 4 4 82 20 54 

listopad 4 1 95 18 53 

prosinec  2 4 62 13 42 

celkem 14 53 969 130 577 

*Intervence = časový rozsah 30 minut 



4 

 

 

V rámci odborné pomoci vedli dva externí pracovníci vrstevnickou skupinu pro děti ve věku 

10 až 16 let vyrůstající v náhradní rodinné péči, jedná se o Psychoposilovnu pro děti. Cílem 

programu byl rozvoj psychosociálních dovedností a umožnění poznávání sebe sama, skupina 

rovněž poskytovala dětem prostor pro sdílení. Proběhly 2 víkendové setkání (pátek, sobota, 

neděle) v měsících dubnu (20.-22.4.2018) a listopadu 2018 (9.-11.11.2018), programu se 

zúčastnilo celkem 13 dětí.  

 

Odbornou pomoc se zaměřením na volbu povolání s externí pracovnicí využily dvě rodiny, 

kdy děti absolvovaly pod odborným vedením test studijních předpokladů a poté individuální 

konzultaci s vyhodnocením.  

 

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

PP v období od 1.1.2018 – 31.12.2018* 

2018 počet rodin 

krátkodobá péče 4 

celodenní péče 35 

kontakt s biologickou rodinou - cestovné 8 

vzdělávání u jiných poskytovatelů 9 

e-learningové vzdělávání u jiného poskytovatele 1 

*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 1.1.2018 do 

31.12.2018 

Odborné vzdělávací programy          1. 1. 2018 – 31.12. 2018 

Jednodenní vzdělávací programy   7 

Víkendové vzdělávací pobyty  4 

Účastníci vzdělávacích programů – celkem, 

z toho účastníci s dohodou o PP uzavřenou s:   

SSmH                                                                 102                                                                        

MmH                                                                   14                                                                                                                                                        

Kukačka                                                              1                                                           

117                                                                  

                                                        

    

 

Děti – účastníci víkendových vzdělávacích pobytů  56 

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů  74 

Rozsah odborného vzdělávání (počet hodin)  108 

Pěstounský klub – počet setkání  

                             -  počet účastníků 
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Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny zajišťuji Sociální služby města Havířova 

– Služby pro pěstounské rodiny ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s.. 

Víkendové pobyty proběhly v Malenovicích ve středisku Rajská bouda v těchto termínech: 
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18.-20.5.2018, 1.-3.6.2018, 14.-16.9.2018 a 12.-14.10.2018, vzdělávání bylo zaměřeno na tato 

témata: Identita dítěte, biologická rodina dítěte, Rizika dospívajících, Komunikace v rodině a 

Psychoposilovna pro pěstouny. Celkem se víkendových pobytů zúčastnilo 39 rodin. 

 

Osoby pečující a osoby v evidenci se odborně vzdělávaly také u jiných organizací - 

Vzdělávací agentura Patron, Slezská diakonie – Vzdělávací středisko programu pro 

pěstounské rodiny, Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Centrum rodinné péče o.p.s.   

Pro rodinu. cz, Podzámčí agentura podpory rodiny a služeb, o. p. s. Jedna osoba pečující 

absolvovala odborný kurz pro alternativní vzdělávání E-learningovou formou. 

 

Témata odborných vzdělávacích programů:  

- Jak se s dětmi bavit o sexu 

- Jak na problémy s učením dětí mladšího školního věku 

- Abeceda spokojeného pěstouna aneb naučme se být spokojeni 

- Úzkost a úzkostné poruchy 

- Hra na hraně – program prevence problémového hraní u dětí a mladistvých 

- Problematika dětské výživy 

 

 

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

Zaměření poradenství Počet zájemců 

Příbuzenská pěstounská péče 3 

Cizí pěstounská péče 3 

 

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 

 

 

Tab.č.10 – Odborná praxe 

2018 Počet studentů  

1.1.2018 - 31.12.2018 

souvislá 2 

průběžná 0 

jednodenní exkurze 0 

Celkový počet odborných praxí 2 

 

V druhém pololetí roku 2018 na pracovišti Služeb pro pěstounské rodiny byly uskutečněny 

dvě souvislé praxe studentek 2.ročníku Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, oboru sociální 

pedagogika.  
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Přehled stížností, námětů, připomínek: 

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

pečující osoby/v 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. 

 

Celkem jsme obdrželi 35 vyplněných Hodnotících dotazníků služby. Z dotazníků vyplynulo 

výborné či velmi dobré hodnocení kvality poskytované služby.  

Z vyplněných dotazníků vyplynuly tyto potřeby – podněty pěstounů pro zlepšení poskytování 

služeb: 

 

- poskytování právní pomoci; 

- zajištění pobytu pro hendikepované děti v období letních prázdnin; 

- opakování akce „Dětský bazárek“ na jaře; 

- setkávání pěstounů mimo víkendové pobyty a možnost sdílet zkušeností mimo 

vzdělávání; 

- přizpůsobení aktivit programu pro starší děti v rámci krátkodobé péče na 

víkendovém vzdělávání. 

 

Celkem jsme obdrželi 5 vyplněných Hodnotících dotazníků při ukončení služby. 

Z vyplněných dotazníků vyplynulo pozitivní hodnocení.  

 

Závěry ze zpětné vazby ke kvalitě poskytovaných služeb pro pěstounské rodiny ze 

strany místně příslušného OSPOD Havířov*: 

 

- spolupráce na dobré úrovni; 

- plnění všech zákonných povinností vyplývajících ze zákona o SPOD; 

- spolupráce nejen na úrovní písemné, ale také spolupráce na úrovni osobních schůzek, 

telefonátů a e-mailů. 

Z nabízených služeb pro pěstounské rodiny využívá místně příslušný OSPOD Havířov pro 

své doprovázené pěstouny především vzdělávací kurzy. Služby jsou jejich pěstouny velice 

dobře hodnoceny, pěstouni jsou spokojeni nejen s nabídkou témat vzdělávání, ale kladně 

hodnotí také přístup pracovníků, prostředí a dostupnost služeb. Stejně tak jsou pěstouni 

spokojeni s víkendovými vzdělávacími pobyty. Účastníci pozitivně hodnotí obsah vzdělávání, 

ubytování, program pro děti i přístup pracovníků.  

  

*Celá zpětná vazba (zpráva) ze dne 15.1.2018 ze strany místně příslušného oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí Havířov je k nahlédnutí na vyžádání v kanceláři doprovázejících sociálních pracovnic 

Služeb pro pěstounské rodiny.   

 

Závěry ze zpětné vazby ke kvalitě poskytovaných služeb pro pěstounské rodiny ze 

strany OSPOD Kopřivnice*: 

 

- spolupráce od září 2018 se zapojením jedné rodiny (PPPD); 

- spolupráce je bezproblémová. 
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*Celá zpětná vazba (zpráva) ze dne 16.1.2018 ze strany oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Kopřivnice je k nahlédnutí na vyžádání v kanceláři doprovázejících sociálních pracovnic Služeb pro 

pěstounské rodiny.   

 

Závěry ze zpětné vazby ke kvalitě poskytovaných služeb pro pěstounské rodiny ze 

strany OSPOD Opava*: 

 

- spolupráce od srpna 2018 se zapojením jedné rodiny (PPPD); 

- spolupráce na dobré úrovni; 

- spolupráce nejen na úrovní písemné, ale také spolupráce na úrovni telefonátů a e-mailů 

aktuálně ve prospěch nezl. dítěte. 

 

*Celá zpětná vazba (zpráva) ze dne 18.1.2018 ze strany oddělení sociálně-právní ochrany dětí Opava 

je k nahlédnutí na vyžádání v kanceláři doprovázejících sociálních pracovnic Služeb pro pěstounské 

rodiny.   

 

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

 

Aktivity pro pěstounské rodiny: 

Dne 31.8.2018 se v prostorách Sociálních služeb města Havířova na ulici Přemyslova 1618/12 

konal „Dětský bazárek“, který pořádal tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny. Při akci 

měly pěstounské rodiny možnost bezplatné výměny dětského oblečení, hraček a sportovního 

vybavení. Bylo z čeho vybírat a podle ohlasů se akce povedla a plánujeme ji zopakovat. Věci, 

které se nerozdaly, byly věnovány mezinárodní humanitární organizaci ADRA. 

 

 

Prezentace služby: 

Každoročně v září se naše služba účastní Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb města 

Havířova, kde naši pracovníci poskytují informace o službě. 

 

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 těchto akreditovaných seminářů: Kids skills 

(výcvik), Facilitace v sociální práci, Psychická a vývojová traumata u dětí, práce 

s traumatizovaným dítětem.  

 

Organizace zajišťuje pracovníkům rovněž pravidelné supervize s nezávislým supervizorem. 

Ve sledovaném období proběhly čtyři individuální supervize doprovázejících sociálních 

pracovnic a dvě týmová supervize. V rámci služby probíhají pravidelné intervize. 

 

Pracovnice služby průběžně naplňovaly priority pro 2. pololetí 2018: 
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- stabilizace personálního složení služby, v měsíci záři byla přijata doprovázející 

pracovnice v souvislosti s odchodem stávající sociální pracovnice na mateřskou 

dovolenou; 

- bylo provedena revize metodiky - zapracováno do standardů nové nařízení EU v rámci 

GDPR; 

- realizoval se program pro děti z doprovázených rodin – Psychoposilovna dle zájmu a 

potřeb dětí; 

- s ohledem na nízký počet dětí, které by projevily zájem o realizaci programu pro 

dospívající děti (15 +) z doprovázených rodin se zaměřením na riziková témata (např. 

návykové látky, sex, kyberšikana, kriminalita) nebyl program uskutečněn; 

- realizovala se akce pro doprovázené rodiny v rámci bezplatné výměny dětského 

oblečení, hraček a sportovního vybavení s názvem „DĚTSKÝ BAZÁREK“;  

- navázala se spolupráce se spolkem PORTAVITA a jednání s Nadačním fondem 

RESIDOMO v rámci podpory samostatného bydlení mladistvých po ukončení NRP; 

- pracovnice se pravidelně účastní výměny zkušeností a dobré praxe s dalšími 

doprovázejícími organizacemi v rámci aktivit Fóra doprovázejících organizací a 

Mezikrajového sdílení; 

- pracovnice průběžné zvyšují, znalosti a dovedností pracovníků Služeb pro pěstounské 

rodiny; 

- pracovnice vyhodnotily spokojenost uživatelů s poskytovanými službami 

prostřednictvím vyplněných Hodnotících dotazníků, které předávaly průběžně od 

měsíce září 2018. 

 

 

Priority pro 1.  pololetí 2019:  

- vytvoření katalogu Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2019;  

- realizace navazujícího programu pro děti z doprovázených rodin – Psychoposilovna; 

- uskutečnění odborné stáže u jiné doprovázející organizace v regionu; 

- zapracování Krizového plánu do metodiky služby, vytváření Krizových plánů 

s jednotlivými rodinami;  

- zapracování Plánu průběhu pobytu dítěte  do metodiky služby, jejich zpracování pro 

jednotlivé rodiny; 

- navázání spolupráce s novým supervizorem Mgr. Martinem Bušinou; 

- průběžné zvyšování, znalostí a dovedností pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny; 

- realizace vzdělávacích pobytů pro pěstounské rodiny prostřednictvím vzdělávací 

agentury, která splnila kritéria výběrového řízení; 

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

výměna dětského oblečení a hraček); 

- pokračování ve spolupráci s dalšími doprovázejícími organizacemi  

v Moravskoslezském kraji  v rámci Fóra doprovázejících organizací 

 

 

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

V Havířově dne 21.01.2018  


