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2015
Milí přátelé,

rok 2015 byl úspěšný, plný změn a inovací. Zahájili jsme práci na zajímavém projektu zaměřeném na vývoj metody práce s rodinou hrou a vytvoření metodických
pomůcek pro pracovníky OSPOD pro práci s dětmi. Podařilo se rozšířit naši práci
do Hradce Králové, kde jsme v polovině roku otevřeli novou pobočku. Po vzájemné
dohodě s Magistrátem hl.m. Prahy jsme ukončili poskytování sociálně aktivizační
služby pro rodiny v Praze a celou činnost převedli pod sociálně právní ochranu dětí
dle § 48, zákona 359/1999Sb. Dobrovolnickou práci s rodinou systematicky profesionalizujeme ve všech pobočkách.
V roce 2015 jsme měli významný třicetiprocentní nárůst počtu klientů. Rozšířili jsme
proto tým o terénního sociálního pracovníka v Praze. Se vznikem nové pobočky
jsme posílili i o terénního sociálního pracovníka v Hradci Králové. Ke konci roku jsme
vytvořili i pracovní místo pro projektovou manažerku, která je významnou posilou
v grantových a finančních záležitostech organizace. V současné době v rámci HoStu
funguje 5 poboček (Praha, Brno, Liberec, Ostrava a Hradec Králové).
Závěrem bych chtěla srdečně poděkovat všem našim dobrovolníkům, kteří věnují
svůj volný čas na pomoc ohroženým rodinám, bez jejichž aktivní práce by nebylo
možné celý projekt realizovat, a všem, kdo nás a naši práci v roce 2015 podporovali, jak profesně, morálně, tak finančně. Především kolegům z Nadace Terezy
Maxové dětem a kolegům z Nadačního fondu J&T. Dále děkuji za spolupráci všem
kolegům z OSPOD ve všech městech, kde působíme, a v neposlední řadě také všem
pracovníkům HoStu!
Těším se na další spolupráci.
Za organizaci
		
Alžběta Candia M.
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HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA
Zapsaný spolek HoSt Home-Start Česká republika
(dále „HoSt“) byl založen 21. ledna 2003. Od roku
2007 působí také v Brně a v Liberci, od roku 2013
působí v Ostravě a v polovině roku 2015 vznikla
nová pobočka v Hradci Králové.

Pro dobrovolnickou práci je akreditována
v oblasti dobrovolnické služby u Ministerstva vnitra ČR a pověřena k sociálně právní ochraně dětí
č.: 234304/11, vydané Magistrátem hl. m. Prahy.

Od 11. 5. 2016 je organizace transformována na
zapsaný ústav.

Terénní sociální práce v Brně je registrována jako
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
V Praze byla sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi odregistrována k 31. 3. 2016.

Posláním
organizace je předcházet zanedbávání péče o dítě
a prohlubovat rodičovské kompetence při výchově
dětí.

Všichni sociální pracovníci jsou pověřeni k výkonu
sociálně právní ochrany dětí.

Hodnotou,
z níž vychází způsob práce a vlastní činnost organizace, je solidarita – rodiče pomáhají rodičům,
podporují se, předávají si a sdílejí zkušenosti
o výchově a péči o děti.

Co nabízíme
Snažíme se o prevenci situací, kdy hrozí odebrání
dětí z původní rodiny a o podporu rodičů v těch
oblastech péče a výchovy dítěte, které k těmto
situacím vedou. Zaměřujeme se zejména na podporu vazby rodič-dítě a při práci klademe důraz
na ochranu práv dítěte.

Cílem
HoStu je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu
dětí a zajistili jim tak šanci na zdravý a zdárný vývoj
v rodině.
Myšlenka Home-Start
První projekt „Home-Start“ vzniknul v roce 1973
v Anglii a v současné době je rozšířen do 22 zemí
na pěti kontinentech. Jednotlivé projekty jsou na
sobě finančně i organizačně nezávislé, mají však
společnou ideu a know-how, které volně zastřešuje
sdružení Home-Start Worldwide.

Komu je naše služba určena
Hlavním kritériem pro využívání služeb HoStu
je výchova alespoň jednoho dítěte do 6 let.
Pracujeme s rodinami, kde může být z různých
příčin ohrožen správný vývoj dítěte/dětí, jak po
stránce fyzické (výživa, spánek, hygiena, pohyb),
tak po stránce sociální a psychologické (dostatek
podnětů, rozumový rozvoj, učení, podmiňování,
rozvoj v citové oblasti atd.).

Specifikem (českého) HoStu je práce s tzv.
multiproblémovými rodinami ze sociálně slabého
prostředí, včetně zkušeností s velmi náročnými
případy, nad nimiž byl stanoven soudní dohled,
a které nám jsou doporučovány odděleními
sociálně právní ochrany dětí.
Organizace je registrována pod č.j.: VS/1-1/52
462/03-R dne 21. 1. 2003 u MV ČR, od roku 2014
jako z. s. se spisovou značkou L 13351 vedenou
u Městského soudu v Praze, pod identifikačním
číslem 266 16 190. V roce 2016 byla organizace
převedena/transformována na zapsaný ústav.
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Pomáháme zejména rodičům
• kteří jsou osamělí a izolovaní a/nebo momentálně
prožívají náročnou životní situaci, kterou může být
už samo rodičovství a péče o malé dítě nebo kterou
způsobily aktuální problémy a krize (např. odchod,
úmrtí partnera, velmi mladí rodiče, poporodní
deprese…);
• sociálně znevýhodněným, ohroženým sociálním
vyloučením, kteří se potýkají s mnoha problémy
spíše dlouhodobého rázu (tzv. multiproblémové
rodiny - tíživá bytová situace, nezaměstnanost,
zadlužení, domácí násilí, závislosti apod.);
• jimž bylo dítě odebráno do institucionální péče
a nyní se navrací či má navrátit do jejich péče.
Zaměřuje se zejména na:
• Prevenci zanedbání péče o děti.
• Zvýšení kompetencí rodiny ve výchově a péči
o děti.
• Prohloubení vztahu rodičů s dětmi.
• Aktivizaci k důslednější péči o děti (nácvik určitých
rodičovských a sociálních dovedností).
• Nácvik praktických dovedností v péči o domácnost.
• Aktivizaci rodiny k trávení volného času s dětmi
(hra s dětmi, domácí práce s dětmi…).
• Pomoc se slaďováním situace při příchodu dítěte
zpět z institucionální péče.
• Podpora rodiny k větší samostatnosti (řešit svou
situaci, nespoléhat na pomoc institucí…).
• Podpora rodiny k přebírání zodpovědnosti za své
jednání (řešit věci včas, splátky, odvolání…).
• Začleňování rodiny do komunity, podpora ve
vytváření podpůrné sociální sítě.
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jak
pracujeme
Dobrovolnická práce s rodinou
Těžiště naší práce spočívá v podpoře a pomoci
dětem a rodinám působením vyškolených dobrovolníků přímo doma, v přirozeném prostředí
rodiny. Specifickou podmínkou dobrovolnictví
v HoStu je vlastní rodičovská zkušenost. V rodinách
tedy působí vyškolení dobrovolníci s rodičovskou
zkušeností, kteří se citlivým provázením snaží rodiče co nejvíce podporovat, aby mohli dětem vytvořit dobré životní podmínky a aby děti, pokud je situace v rodině vážná, mohly se svými rodiči zůstat.
Dobrovolník je v kontextu profesionálních sociálních služeb zdrojem angažovanosti, svěžesti, osobního přístupu a neformálnosti, často představuje
pro rodinu jedinou možnost si neformálně popovídat, sdílet radosti, starosti a trápení, vnáší do života rodičů a dětí nové podněty, impulsy, a to na
základě přátelského vztahu. Prvek dobrovolnosti
také v rodičích posiluje vědomí vlastní důstojnosti
a sebeúcty. Rodiny od dobrovolnice lépe přijímají
podněty k řešení aktuálních problémů a právě existence tohoto specifického vztahu je mnohdy katalyzátorem pozitivních změn v životě rodiny a dobrovolnický vztah na bázi rodičovské identity se tak
stává nejvýznamnějším článkem práce s rodinou.
Do domácího prostředí rodiny vstupuje s jejím souhlasem dobrovolník a na principu „zkušený rodič
pomáhá méně zkušenému rodiči“ nabízí:
• pomoc s péčí a výchovou dětí
• přátelskou podporu při výchově dětí nebo při
očekávání jejich příchodu
• příležitost ke sdílení rodičovských zkušeností

hů v rámci lokality / komunity, ve které žijí ad.
Návštěvy dobrovolníků v rodinách probíhají obvykle jednou týdně v rozsahu dvou až tří hodin po dobu
maximálně dvou let. Dobrovolnice představuje pro
rodinu často jedinou možnost si neformálně popovídat, sdílet radosti, starosti nebo trápení a skrze
dobře navázaný vztah může do života rodiny vnést
nové podněty a impulsy z odlišného prostředí.
Konkrétní náplň společně tráveného času vychází z
potřeb a představ klientů (celé rodiny).
Dobrovolníkům je vždy alespoň 28 let, mají vlastní
rodičovskou zkušenost a před vstupem do rodiny
prochází několikadenním přípravným školením.
V rodinách pak pracují pod pravidelnou odbornou
supervizí.
Terénní sociální práce v režimu SPOD
Touto podporou se snažíme předejít závažnějším
situacím, které by mohly v rodině, pokud svou funkci nezvládá, nastat. Nejčastěji řešíme problémy ve
vztazích rodičů k dětem, které pramení z absence
zkušenosti s kvalitním rodinným modelem. Hlavní
činností je sledování vhodného působení rodičů
na děti (jednání, chování, interakce, emoce apod.),
motivace rodiny k systematickému řešení její situace - poskytování podpory a pomoci při řešení
náročné situace (soudní jednání, finanční situace
apod.), motivace a podpora rodiny ve vhodném
zacházení s dětmi, v péči a výchově dětí (zajišťování dostatečných podnětů pro psychomotorický
rozvoj dítěte). Podporujeme rodinu při fixování
vhodných/dobrých vzorců chování k dětem. Dále
se zaměřujeme na podporu rodiny při vhodném
trávení volného času s dětmi, pomoc s rozšířením
vztahové sítě rodiny.

• praktickou pomoc s péčí o děti a domácnost
• provázení a emocionální podporu v obtížných životních situacích
• nasměrování k vhodné náplni trávení volného
času
• podporu při vytváření a udržení přátelských vzta-

Práci vykonávají profesionální sociální pracovníci,
poskytují rodinám poradenství a ochranu dítěte
podle § 11 odst.1 a, b, a § 31 a 32 zákona 359/1999
Sb., zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Terénní práce je především práce s nemotivovaným
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klientem, který nemá náhled. Často se řeší prevence zanedbání péče až odebrání dítěte. Klienti, se
kterými pracujeme, jsou mnohdy osobnosti se závažnými psychickými a sociálními problémy, které
se promítají do rizik v jejich péči o dítě. Náplní práce je případová práce a edukace klienta k lepší péči
o dítě tak, aby dítě mohlo zůstat v rodině. Snaha
o to, aby rodič rozuměl situaci a tomu, co se může
stát, pokud svou péči o děti nezlepší. Délka práce
s klientem se liší podle typu problému, který rodina
řeší a dle motivace k řešení.
Terénní sociální práce v některých případech
navazuje na dobrovolnickou práci s rodinou, jindy naopak po stabilizování situace rodiny v rámci
terénní práce nastupuje práce dobrovolnická.
V Brně poskytujeme terénní sociální práci v režimu
SAS, která je koncipována jako profesionální sociální práce dle zákona 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách.
Našim klientům dále nabízíme
1) Terapie
(Praha, Hradec Králové, Ostrava)
Příčiny obtíží některých rodičů vycházejí z jejich
vlastního dětství, nezpracovaných minulých zážitků, či traumat, které ovlivňují jejich postoj k dítěti,
k okolnímu světu i k sobě samým. Našim klientům
proto nabízíme terapeutickou pomoc ve smyslu
pochopení a zpracování minulých traumat.
2) Asistované kontakty
(PRAHA)
Poskytujeme v případech, kdy je rodinná situace
komplikovaná a rodiče, zákonní zástupci či vychovatelé/pěstouni dítěte mají z nějakého důvodu problém vzájemně komunikovat. Obsahem asistovaných kontaktů je poskytování vzájemných kontaktů
mezi rodiči a dětmi v případě, kdy spolu nemohou
být z nějakého důvodu bez dozoru další osoby.
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Pracovník organizace během asistovaných kontaktů rodiče podporuje a provází v komunikaci
s dítětem. Sleduje, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňuje situaci v nutných
případech.
Poskytujeme asistované kontakty dvěma způsoby,
a to v terénu a v kanceláři.
• Cílem je umožnit kontakt rodiče s dítětem tak,
aby bylo dítě během setkání chráněno a cítilo se
bezpečně.
• Službu poskytujeme často v případech příbuzenské pěstounské péče (nejedná se však o službu
v rámci náhradní rodinné péče) a návratu dítěte
z institucionální péče.
• V rámci asistovaných kontaktů významně spolupracujeme s OSPOD a soudy.
3) Videotrénink interakcí
(Praha)
Pracujeme pouze s pozitivní zpětnou vazbou, aby
se docílilo pozitivní fixace dobrých způsobů komunikace a náhledu na situace, které nejsou optimální.
• VTI je zaměřen na interakci mezi rodiči a dětmi
• napomáhá zlepšení atmosféry v rodině
• předpokladem změny k lepšímu je motivace,
nespokojenost se současnou situací a ochota sám
sebe měnit
• práce probíhá přímo v rodině 1x týdně (střídání
natáčení – rozbor vybraných krátkých video úseků)
• obvyklý rozsah: 3-5 natáčení na rodinu

Liberec

Praha

Hradec
Králové
Ostrava
Brno

Všechny služby
poskytujeme bezplatně!
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zpráva o Činnosti
za rok 2015
personální zajištění
Nejvyšším orgánem je členská schůze spolku.
Členové spolku
Mgr. Alžběta Candia Muñoz
předsedkyně spolku (statutární orgán spolku)

Pracovní tým organizace
Mgr. Alžběta Candia Muñoz
ředitelka organizace, metodička SPOD
Mgr. Vlasta Vítková
zástupce ředitelky, metodička dobrovolnické práce

Mgr. Lenka Philippová
PhDr. Martina Zelená
PhDr. Jarmila Klégrová

Lenka Gabrišková
asistentka projektu a koordinátorka dobrovolníků
Ing. Simona Rendlová
ekonom a projektový pracovník

Mgr. Veronika Korčáková
Mgr. Lucie Šormová
Ing. Petra Šmeráková
Jiří Šmerák, DiS.
Revizní komise
je kontrolním orgánem spolku složeným ze zvolených členů:

Mgr. Martina Zahradníková
projektová manažerka
Pobočka Praha
Mgr. Alžběta Candia Muñoz
pracovník asistovaných kontaktů a terapeutka pro
práci s rodinou
Mgr. Vlasta Vítková
koordinátorka projektu a sociální
speciální pedagog a videotrenér

pracovnice,

Ing. Petra Šmeráková
Jiří Šmerák, DiS.

Mgr. Kateřina Brožková
koordinátorka projektu a sociální pracovnice

Zajištění činnosti spolku a realizaci projektů
a služeb:

Mgr. Martina Přečková
koordinátorka projektu a sociální pracovnice

Ředitelkou spolku byla v roce 2015:
Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Pobočka Brno
Mgr. Lenka Ráčková
koordinátorka projektu a sociální pracovnice

(V roce 2016 je organizace transformována na zapsaný ústav. Nejvyšším orgánem je správní rada,
statutárním zástupcem je ředitel ústavu, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Více informací viz
web organizace / O organizaci / Výroční zprávy /
Usneseni)
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Pobočka Ostrava
Mgr. Magda Žabenská
koordinátorka projektu a sociální pracovnice
Pobočka Liberec
Mgr. Halka Michalenková
koordinátorka projektu a sociální pracovnice

Pobočka Hradec Králové
Mgr. Helena Kožíšková
koordinátorka projektu a sociální pracovnice
					
Externí spolupracovníci
PhDr. Jana Procházková
externí supervizorka
PhDr. Jarmila Klégrová
odborná poradkyně pro práci s rodinou, psycholog
Mgr. Marta Linková
terapeutka pro práci s rodinou
Jiří Šmerák, DiS.
webmaster
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dobrovolníci
Dobrovolníci jsou nejvýznamnějším článkem
naší práce s rodinou. Podmínkou dobrovolnictví
v HoStu je věk minimálně 28 let a rodičovská zkušenost – dobrovolníky jsou tedy sami rodiče, kteří již
překonali různé fáze vývoje rodiny a mají konkrétní představu o situacích a problémech, do kterých
se mohou mladí a nezkušení rodiče dostat. Takto
nastavené podmínky pak vytváří specifickou filtraci osobnostně zralých dobrovolníků, kteří mohou
v rodinách působit žádoucím směrem.
Věkový průměr našich dobrovolnic je ca 40–45let,
v rozpětí od 28 do 70 let, a profilují se do dvou hlavních skupin. První představují ženy na mateřské
dovolené, které do rodin často docházejí se svými
dětmi, což umožňuje práci prostřednictvím nápodoby pozitivního vzoru. Druhou skupinu tvoří dobrovolnice, které již mají děti dospělé a v rodinách
klientů často do určité míry suplují chybějící rodinné vztahy – mateřskou nebo babičkovskou roli.

29
Praha

8
Brno

5

Dobrovolnická podpora na bázi rodičovské identity
je jiné povahy, než práce profesionála. Dobrovolníci docházejí do rodin ve svém volném čase, rádi
a bez finanční odměny, jejich přístup je více srdečný
a empatický, což v rodičích (klientech) posiluje pocit vlastní sebeúcty.

Liberec

Než začnou působit v rodinách, absolvují dobrovolníci povinný přípravný kurz (30 hod), kde se seznámí se základy sociálních patologií, metodikou, pravidly práce a vyzkoušejí si modelové situace a své
komunikační dovednosti.
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V roce 2015 působilo v HoStu celkem 54 aktivních
dobrovolnic (tzn. dobrovolnic působících aktivně
v rodinách). Dobrovolnic bylo celkem 66, včetně
dobrovolnic „odpočívajících“.
Uskutečnilo se celkem 5 školení dobrovolnic.
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Počty aktivních dobrovolníků
v roce 2015

Ostrava

4
Hradec
Králové

Klienti
Celkem jsme za rok 2015 pracovali se 144 rodinami,
v nichž se nacházelo 236 dětí.
Z tohoto počtu klientů/rodin:
60 rodin využívalo dobrovolnické podpory
80 rodin využívalo terénní sociální práce SAS
89 rodin využívalo sociální práci v režimu
sociálně právní ochrany dětí
6 rodin využívalo asistovaných kontaktů
5 rodin terapeutickou práci
11 rodin videotréning interakcí
a spec.ped.poradenství
(počty neodpovídají celkovému počtu klientů,
někteří klienti využívali více služeb najednou nebo
postupně)

Počty klientů dle TYPU POSKYTNUTÝCH
služeb v roce 2015

24%
Dobrovolnické
práce

32%
SAS

V roce 2015 jsme zaznamenali velký nárůst klientů,
a to především v Praze a Brně.

36%

Celkový počet klientů
dle jednotlivých poboček
Praha: 78 rodin
Brno: 35 rodin
Liberec: 11 rodin
Ostrava: 14 rodin
Hradec Králové: 6 rodin

Terénní práce
SPOD

2%
Asistované
kontakty

poČty klientů v průběhu let

2%
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Terapeutická
práce
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rok 2011: 71 rodin
rok 2012: 62 rodin
rok 2013: 97 rodin
rok 2014: 100 rodin
rok 2015: 144 rodin

2013

2014

2015

4%
VTI
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kazuistika
Dobrovolnická práce s rodinou
Maminka Alena se na nás obrátila prostřednictvím
organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, kam
v tehdejší době docházela se svým synem na kurzy
pro rodiče s dětmi s ADHD.
Tenkrát se nacházela ve velmi složité a nelehké rodinné situaci. Řešila náročný rozvod s manželem,
otcem čtyřletého Martínka, bojovala s časem mezi
prací a rolí matky a hledala pevnou půdu pod nohama, kterou se jí nedařilo nalézt. Byla introvertní, nesmělá, nejistá. Neměla nikoho, na koho by se
mohla obrátit, kdo by ji vyslechl, s kým by se mohla
podělit o své každodenní starosti, kterých nebylo
zrovna málo. Chybělo jí rodinné zázemí, kamarádi
a nedařilo se jí vystoupit z izolace, ve které se ocitla.
V tento okamžik vstoupila do rodiny dobrovolnice
Kateřina. Ta svou pouhou přítomností pomáhala
mamince zvládat tíživou situaci. Kateřina Aleně
nabídla společnost člověka, který jí dal prostor,
aktivně jí naslouchal, mohla s ním sdílet své pocity
a svěřit se se svým trápením a zároveň ji nesoudil.
Maminku velmi trápilo, že nemá skoro žádný čas na
syna, který ji tak moc potřebuje a chce. Byla velmi
dlouho v práci, syn dlouho ve školce, a když byla
chvilka volného času, cítila se tak vyčerpaná, že na
syna už neměla dostatek energie.
Rozhovory s dobrovolnicí Kateřinou jí pomohly
uvědomit si, co je prioritou a jak se může posunout
dál, aby byla spokojenou mámou a malý Martínek
šťastným dítětem. Dobrovolnice ji podpořila v jejích plánech a současně jí dávala odvahu začít věci
měnit.
Dobrovolnice také ukázala Aleně, jak je krásný
a cenný čas společně strávený se synem. Martínek
je velmi nadané a bystré dítě. Dobrovolnice na návštěvy nosila různé pracovní listy a hry a všichni
společně trávili čas příjemně a hravě. Alena si uvědomila, že mezi všemi svými starostmi zapomněla
na to, jaké to je, když se synovi věnuje. Jak je spokojený, veselý a vděčný.
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V průběhu setkávání se Alena rozhodla, že zažádá
o snížení pracovního úvazku, aby měla více času
na syna. Snížený úvazek však nepřinesl vytoužený
cíl a Alena se rozhodla zaměstnání opustit a najít
si nové. Byla si vědoma, co ztráta zaměstnání znamená, rozhodla se to však zkusit. Podařilo se jí také
domluvit s manželem finanční podporu po dobu,
než nalezne novou práci.
Vše se začalo v dobré obracet. Alena nalezla novou
práci, setkala se s novými lidmi, pořídila si nový
byt a potkala nového přítele. Dobrovolnice stála
u všech těchto změn a byla mezi prvními, kteří
s Petrou tyto všechny radosti sdíleli.
Dnes je Petra opět silnou osobností, která pevně
stojí na svých vlastních nohách. Otevřeně mluví
o nelehké životní etapě, zvládá svou roli mámy,
s Martínkem tráví spoustu společného času
a užívají si každý všední den. Dobrovolnice pro
ni byla v určitý okamžik vším. Pravidelná setkávání,
mít se na koho těšit, společně strávený čas dohromady s Martínkem a blízkost naslouchajícího člověka jí pomohla na cestě plné změn.

Práce
v pobočkách
V pobočce v Praze a zároveň naší centrále
jsme v roce 2015 intenzivně pracovali na projektu
„Hrajeme si s příběhy – zapojování dítěte do rozhodovacích procesů“. Na projektu spolupracujeme
s kolegy z CEKAS (NVF), se kterými pracujeme již
na druhém projektu (Profesionální dobrovolnická
práce s rodinou).
Během roku se opět navýšil počet klientů na terénní sociální práci. Museli jsme posílit tým o jednoho
terénního sociálního pracovníka, abychom mohli
pokrýt poptávku. Zároveň jsme se s Magistrátem
hl.m. Prahy dohodli na ukončení poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS
(i přes to, že jsme byli zahrnuti ve střednědobém
komunitním plánu sociálních služeb a splňovali
všechny náležitosti zákona včetně 100 % práce
v terénu a 50 % přímé péče/úvazek). Domluvili jsme
se tak z důvodu, že HoSt v Praze poskytuje ve vyšší
míře sociálně právní ochranu dětí, včetně dobrovolnického programu, a v této oblasti se dále více
specializujeme. Zůstáváme i nadále v plánu služeb
MHMP, ale v oblasti rodinné politiky.
Pobočka Brno
V roce 2015 jsme pracovali převážné s klienty, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní práci.
Na pobočce HoSt Brno došlo ke změně koordinátora dobrovolníků, kterým je od června 2015 paní
Mgr. Lenka Ráčková. Došlo také ke změně adresy
místa poskytování služby v městě Brně. Od poloviny roku jsme zaznamenali významný nárůst klientů o 33 %. V Brně poskytujeme dobrovolnickou
pomoc rodinám, pomoc rodinám v režimu SPOD
a SAS. Pobočka v Brně je stálým členem pracovní
skupiny case managementu na Magistrátu města
Brna (v rámci komunitního plánování sociálních
služeb v regionu).

V pobočce v Libereci
jsme navýšili úvazek koordinátora pobočky, tím
bylo možné pokrýt vyšší poptávku po službách
HoStu. V pobočce v Liberci pracujeme převážně
s rodinami z okolí Liberce, kde je velice těžký přístup ke službám. Pomoc rodinám poskytují převážně dobrovolnice, které za rodinami dojíždějí.
Pobočka se aktivně účastní dění v rámci dobrovolnických aktivit v regionu a komunitního plánování.
Pobočka Ostrava
změnila v průběhu roku sídlo. V Ostravě pracujeme převážně s rodinami, které trpí vážnou sociální patologií, některé rodiny jsou negramotné,
se sníženým intelektem, rodiče jsou velice mladí
(pod 18let), nebo rodiny s více dětmi (s 8 a více dětmi), které jsou na hranici těžšího zanedbání apod.
Pobočka se aktivně účastní komunitního plánování
a dalších aktivit zaměřených na podporu rozvoje
dobrovolnictví v regionu.
Pobočka Hradec Králové
zahájila svou činnost v červnu 2015. Organizace
se stala členem pracovní skupiny Rodiny s dětmi v rámci regionálního komunitního plánování
sociálních služeb. Organizaci se podařilo začlenit
do Komunitního plánu města Hradec Králové
pro období 2016-2019 (předpoklad pro podporu ze strany Statutárního města Hradec Králové,
vč. podpory finanční). Navázali jsme úzkou spolupráci s OSPOD Hradec Králové. Proběhlo školení
dobrovolníků a ještě do konce roku jsme spolupracovali s 6 rodinami.

15

realizované
projekty
V ROCE 2015
1. Projekt profesionální
dobrovolnické práce
s ohroženými rodinami.
Tento projektu realizujeme ve spolupráci s CEKAS
(NVF). Projekt je zaměřen na zvyšování kvality dobrovolnické práce v organizaci, především na její vyšší profesionalizaci a vytvoření interní metodiky pro
dobrovolnickou práci. Součástí je i zvyšování kvality školení a supervizí pro dobrovolníky a dalších
nástrojů pro metodické vedení dobrovolníků.
Práce v multiproblémových rodinách vyžaduje
od dobrovolníků odborné zázemí a dovednosti,
proto je nutné věnovat velkou pozornost jejich
kvalitnímu vzdělávání včetně specializovaných
supervizí.
Projekt je čtyřletý a je podpořen
Velux Foundations.
2. Hrajeme si s příběhy aneb zapojování
dítěte do rozhodovacích procesů.
Tento projekt realizujeme ve spolupráci s CEKAS
(NVF). Projekt je zaměřen na nacházení cest při práci s rodinou a její vyšší angažovaností v péči o děti
prostřednictvím hry a podpory OSPOD při práci
s rodinou pomocí navázání neformálního kontaktu
s dítětem.
V rámci projektu jsou realizovány dva hlavní podprojekty:
1. metoda práce s rodinou hrou (nepřímá podpora)
2. podpora práce OSPOD s dítětem – krizové situace v rodině očima dítěte a metodická a didaktická
podpora pro OSPOD (přímá podpora) Určeno pro
děti mladší 6 let (0-6let).
Metoda práce s rodinou hrou
Hlavním cílem je podpořit a prohloubit komunikaci
mezi rodičem a dítětem.
V rámci projektu jsou vytvořeny speciální didaktické pomůcky hračky (sady hraček pro děti) a
hodnotící materiály (záznamové hodnotící archy).
Metoda není diagnostická! Metoda je vytvořena
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pro sociální pracovníky ne pro specializované odborníky na diagnostiku (klinické psychology, psychiatry apod.). Zároveň není určena ani pro pracovníky OSPOD, nicméně je podporou jejich práce.
Slouží k dokreslení obrazu rodiny a jejich vzájemných vztahů při vypracovávání IPOD. Metoda využívá prvky Montessorri, inspirováno již existujícími
terapeutickými metodami na toto téma.
Hra se odehrává přímo v přirozeném prostředí
rodiny – v domácnosti. Hra je intimní součástí komunikace rodiny. Podmínkou pro užití metody je
proto navázání důvěrného kontaktu s rodinou.
Pracovník musí rodinu dostatečně a dlouhodoběji
znát, být s ní v přátelském kontaktu. Během hry pozorujeme rodiče a dítě. Podle předem stanovených
kritérií sledujeme především vzájemné vztahování,
pocity, interakce. Na základě pozorování rozvíjíme
dovednosti rodiny při hře, motivujeme rodiče pro
hru s dítětem a věnování mu pozornosti. Snažíme
se rodiče nenásilně zapojit.
Naším cílem je, aby rodič i dítě měli ze hry radost,
aby jim přinášela potěšení a měli hezký společný
zážitek.
Podpora práce OSPOD s dítětem
– krizové situace v rodině očima dítěte
a metodická a didaktická podpora
pro OSPOD
Získat názor malého dítěte je obtížné. Především vzhledem k intelektovým a rozlišovacím
možnostem malého dítěte. Pro rozhodování
o životě dítěte je ale velice důležité jeho pocity
znát.
V rámci projektu byla vytvořena příručka pro pracovníky OSPOD, která se zaobírá čtyřmi náročnými životními situacemi, které může dítě v rodině
prožívat. Příručka je zaměřena na předškolní děti
(0-6let).
Témata: Psychické onemocnění rodiče. Drogová
nebo alkoholová závislost rodiče. Rozvod, rozchod
rodičů. Odebírání dítěte z rodiny.

Příručka je psána očima dítěte. Snahou je pomoci pracovníkovi pochopit pocity dítěte a tím s ním
navázat důvěrnější kontakt. Být jeho pomocníkem
při řešení těchto situací. Zároveň dítě motivovat
k tomu, aby se umělo v dostupné míře bránit samo,
nebálo se o svém trápení mluvit a vyjádřilo svůj
názor.
Na příručce významně spolupracoval OSPOD
(OSPOD Prahy 10). Témata byla vybrána na základě
dotazníkového šetření mezi pracovníky oddělení
SPOD.
Příručka je doplněna průvodcem.
Průvodce je podpůrným a doplňujícím materiálem
pro příručku, která se zabývá čtyřmi náročnými
situacemi v životě dítěte.
Průvodce pracovníka provází, vysvětluje a dokresluje tato témata a náročné situace z pohledu sociálně terapeutického. Např. co může pracovník
očekávat za reakce od rodiny, proč se tak děje, proč
někteří rodiče a děti nespolupracují, proč lžou,
co spolupráci s rodinou brzdí a co jí naopak pomáhá
apod. Průvodce se věnuje především emocím dětí.
Jsou zde připojeny i návody, jak navázat rozhovor
s dítětem.
Tento projekt je financován z malého grantového schématu programu CZ04 - Ohrožené děti
a mládež v rámci EHP fondů 2009 - 2014.
3. HoSt -podpora sociálně ohrožených
rodin v Praze, Brně, Ostravě, Liberci
a Hradci Králové.
4. Poskytování SAS v Praze a Brně.
5. Dílčí projekty v jednotlivých
pobočkách (odpovídají výsledkům poskytování pomoci a podpory rodinám, viz výsledky
celoroční práce s rodinou).
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SPOLUPRACUJÍCÍ
A DOPORUČUJÍCÍ
ORGANIZACE
Pro naši práci s dětmi a rodinami je klíčová spolupráce s tzv. doporučujícími organizacemi, které se
na nás obracejí s žádostí o pomoc s jejich klienty,
kdy je naše účast součástí komplexního řešení případu. K doporučujícím organizacím patří zejména
orgány sociálně právní ochrany dětí, azylové domy,
domy tréninkového bydlení a další subjekty, které
pracují s rodinou a dětmi. Klienti nás v některých
případech kontaktují též sami.
Za spolupráci v roce 2015 děkujeme:
organizacím státní správy
a samosprávy:
Magistrát hl.m. Prahy
Orgány sociálně právní ochrany dětí měst
a městských částí v Praze, Brně, Ostravě,
Jablonci n. Nisou, Tanvaldu, Frýdlantu v Čechách,
Hradci Králové
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Ostravy
Magistrát města Brna
Centrum sociálních služeb Praha – AD Šromova
Občanské poradny
Centrum komunitní práce Praha 10 – AD Jasmínová
Centrum sociálních služeb města Brna – Domovy
pro matky s dětmi Zvonek a Společnou cestou
Pedagogicko-psychologické poradny
v Praze a Brně
Poradny pro rodinu
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neziskovým organizacím:
Acorus
AD sv. Markéty Brno
Arcidiecézní charita Praha – AD Gloria
Armáda spásy
Centrum pro rodinu a soc. péči
Cestou necestou
Člověk v tísni
D.R.A.K.
Dětské krizové centrum
Diecézní charita Brno – CELZUS
Dobroduš
Drop-in
Dům tří přání
ESET - HELP
FOD Klokánek Brno
Fokus
Hestia„
„Josefa Korbela“ Brno
Kolpingův dům, AD pro matky s dětmi
Lata
Naděje
NZDM Jonáš,
Raná péče „Dotyk“
Raná péče Diakonie Stodůlky
Raná péče EDA,
Ratolest Brno
Rozum a cit
SANANIM
Sanatorium Ondřejov
Společnou cestou
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Střep
Aufori, o.p.s.
PROSTOR PRO, z.ú.
Salinger, z.s.
Nomia, z.ú.
Oblastní Charita HK

PROVOZ
A HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE
Kontrola plnění vizí a cílů je prováděna členy spolku
na výročních setkáních organizace. Revizní komisi
předkládá ředitelka ke kontrole účetnictví organizace a přehled realizace projektu. Kontrolu naplňování standardů kvality, poslání a dodržování
pravidel pro práci s dobrovolníky a rodinou provádí
také Home-Start Worldwide prostřednictvím každoročního sledování Quality Standards ve všech
organizacích H-SW.
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NÁKLADY ROK 2015
Kancelářské potřeby
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba energií – kancelář Praha
Spotřeba energií – kancelář Brno

209 107,54 Kč
14 450,75 Kč
905,00 Kč

Spotřeba energií – Hradec Králové

4 934,00 Kč

Spotřeba energií – Ostrava

2 380,00 Kč

Spotřebované nákupy
Ubytování

267 581,12 Kč
4 220,00 Kč

Cestovné – použití AUV

34 769,00 Kč

Letenky, vlaky, busy, MHD

16 431,00 Kč

Náklady na reprezentaci

2 219,00 Kč

Poštovné

5 166,00 Kč

Telefony a internet

118 495,26 Kč

Nájemné – ostatní

36 140,00 Kč

Konzultační,poradenské a účetní

104 650,00 Kč

Nájemné – kancelář Brno

35 905,00 Kč

Nájemné – kancelář Praha

131 400,00 Kč

Nájemné – Ostrava

31 620,00 Kč

Nájemné – Hradec Králové

12 408,00 Kč

Ostatní služby
Ostatní služby – platby 3. stranám
Služby
Mzdové náklady

148 773,67 Kč
4 281,00 Kč
686 477,93 Kč
2 226 981,00 Kč

Mzdové náklady – DPP

216 135,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

757 303,00 Kč

Osobní náklady
Kolky
Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky 170 Kč
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady

3 200 419,00 Kč
70,00 Kč
100,00 Kč
4 281,00 Kč
370,00 Kč
48 112,23 Kč
7 678,00 Kč

Bankovní poplatky

10 655,41 Kč

Pojištění dobrovol. a odpovědnost

11 938,00 Kč

Pojištění pronajatých kanceláří
Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání
Jiné ostatní náklady – přeplatky
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35 803,83 Kč

4 803,80 Kč
4,63 Kč
891,87 Kč

Ostatní náklady

84 453,94 Kč

Náklady celkem

4 239 101,99 Kč

VÝNOSY ROK 2015
Úroky z BÚ
Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání

520,69 Kč
-0,32 Kč

Jiné ostatní výnosy

1 534,76 Kč

Ostatní výnosy

2 055,13 Kč

Přijaté příspěvky (dary)

14 659,00 Kč

Finanční dar – MČ Praha 10

40 000,00 Kč

Nadační příspěvek – Nadční donf

227 916,72 Kč

Finanční příspěvek – Velux (EU)

729 190,81 Kč

Nadační příspěvek – Nadační fond J&T

24 312,00 Kč

Nadační příspěvek – Nadace Terezy Maxové

235 584,89 Kč

Finanční dar – LEGO

200 000,00 Kč

Nadační příspěvek – Nadace Terezy Maxové

196 047,23 Kč

Finanční příspěvek – EURONISA

10 000,00 Kč

Přijaté příspěvky

1 677 710,65 Kč

Dotace od MPSV

658 644,00 Kč

Dotace od MPSV JMK

158 307,66 Kč

Dotace od MHMP – sociální služby
Dotace od MHMP – rodina
Dotace od MHMP – asistovaný styk

80 000,00 Kč
170 000,00 Kč
80 000,00 Kč

Dotace od MHMP – Kraj Praha

358 450,75 Kč

Dotace – fondy EHP Norsko

738 655,00 Kč

Dotace od Města Brno

150 000,00 Kč

Dotace od Města Ostrava

100 000,00 Kč

Provozní dotace

2 494 057,41 Kč

Výnosy celkem

4 173 823,19 Kč

Hospodářský zisk

-65 278,80 Kč
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AKTIVA ROK 2015
Pokladna hlavní

296,00 Kč

Celkem

296,00 Kč

BÚ 17353339/0800

639 291,27 Kč

BÚ 1919246203/0800-EUR

593 209,83 Kč

Účty v bankách celkem
Peníze na cestě

0,00 Kč

Převody mezi finančními účty

0,00 Kč

2xx

1.232 797,10Kč

Poskytnuté provozní zálohy

26 340,00 Kč

Poskytnuté zálohy na služby spoje

12 071,00 Kč

Poskytnuté provozní zálohy – kauce

31 620,00 Kč

Neidentifikovatelné platby

16 518,00 Kč

Pohledávky

86 549,00 Kč

Pohledávky za zaměstnance

0,00 Kč

Zúčtování se zaměstnanci a instituty

0,00 Kč

Náklady příštích období

1 890,86 Kč

Příjmy příštích období

355 561,93 Kč

Přechodné účty aktiv a pasiv

357 452,79 Kč

Vnitřní zúčtování

0,00 Kč

Opravná položka k zúčtovacím vztahům

0,00 Kč

3xx
Aktiva celkem
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1.232 501,10Kč

444 001,79 Kč
1 676 798,89 Kč

PASIVA ROK 2015
Ostatní krátkodobé půjčky

8 000,00 Kč

Jiné krátkodobé finanční výpomoci

8 000,00 Kč

2xx

8 000,00 Kč

Dodavatelé

53 825,76 Kč

Ostatní závazky

0,00 Kč

Ostatní závazky – nákupy platební

0,00 Kč

Ostatní závazky – nájemné

0,00 Kč

Ostatní závazky
Závazky
Zaměstnanci

9 212,00 Kč
63 037,76 Kč
119 727,00 Kč

Zúčtování s institucemi sociál. zat.

37 427,00 Kč

Zúčtování se zaměstnanci a institu

57 154,00 Kč

Ostatní přímé daně

9 260,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

0,00 Kč

Nároky na dotace MPSV

57 989,59 Kč

Zúčtování dani, dotací a ostatní zúčtování

67 249,59 Kč

Výdaje příštích období

3 210,21 Kč

Výnosy příštích období

1 357 941,69 Kč

Dohadné účty pasivní

16 597,71 Kč

Přechodné účty aktiv a pasiv

1 377 749,61 Kč

3xx

1 665 190,96 Kč

Výsledek hospodaření ve schvalování

0,00 Kč

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

68 844,44 Kč

Výsledek hospodaření

68 844,44 Kč

9xx

68 844,44 Kč

Pasiva celkem

1 742 035,40 Kč

Hospodářský zisk za období

-65 278,80 Kč

Hospodářský zisk celkem

-65 236,51 Kč

Za rok 2015 proběhl finanční audit státních dotací.
Více informací viz web organizace / O organizaci / Výroční zprávy.
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Poděkování
dárcům
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů
SINGLE
PROGRAMMING
DOCUMENT
PRAGUE
OBJECTIVE 2

Hlavní město Praha, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Statutární město Ostrava
Statutární město Brno
EEA Grant EHP fondy 2009-2014
Jihomoravský kraj
Městská část Praha 10
Nadační fond J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Dáns. nadace Velux (EU)
LEGO Production, s. r. o.
Nadace Euronisa
Ekvita MB

Děkujeme Vám všem,
kteří jste činnost HoStu
podpořili a podporujete!
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KONTAKTY
Centrála
Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
telefon: +420 272 656 031
www.hostcz.org
IČO: 26616190
Česká spořitelna, a.s.: 17353339/0800
Mgr. Alžběta Candia Munoz
ředitelka, metodička práce s ohroženou rodinou
mobil: +420 777 801 404		
e-mail: candia@hostcz.org			
Mgr. Vlasta Vítková
zástupkyně ředitelky,
metodička pro práci s dobrovolníky
mobil: +420 777 926 801
e-mail: vitkova@hostcz.org
Mgr. Martina Zahradníková
projektová manažerka
mobil: +420 739 400 204
e-mail: zahradnikova@hostcz.org
Ing. Simona Rendlová
ekonomka projektu
mobil: 776 800 556
e-mail: rendlova.s@gmail.com
Lenka Gabrišková
asistentka ředitelky a projektu
telefon: 272 656 031
e-mail: gabriskova@hostcz.org
Pobočka Brno
Elišky Krásnohorské 33A
618 00 Brno Černovice
e-mail: info-brno@hostcz.org
Mgr. Lenka Ráčková
koordinátorka projektu – sociální pracovnice
mobil: +420 777 801 405
e-mail: danielova@hostcz.org
Pobočka Liberec
Huntířov 129, Skuhrov, okr. Liberec
e-mail: info-liberec@hostcz.org

Pobočka Praha
Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
telefon: +420 272 656 031
e-mail: info@hostcz.org
Mgr. Vlasta Vítková
koordinátorka projektu
– sociální pracovnice, VTI, spec. ped.
mobil: +420 777 926 801
e-mail: vitkova@hostcz.org
Mgr. Kateřina Brožková
koordinátorka projektu – sociální pracovnice
mobil: +420 775 704 801
e-mail: katka.brozkova@gmail.com		
Mgr. Martina Přečková
koordinátorka projektu – sociální pracovnice
mobil: +420 773 971 340
e-mail:preckova@hostcz.org
Mgr. Alžběta Candia Munoz
terapeutika, asist. kontakty
mobil: +420 777 801 404
e-mail: candia@hostcz.org
Pobočka Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 21
702 00 Ostrava
e-mail: info-ostrava@hostcz.org
Mgr. Magda Žabenská
koordinátorka projektu – sociální pracovnice
mobil: +420 775 440 801
e-mail: zabenska@hostcz.org
Pobočka Hradec Králové
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové 3
e-mail: info-hradec-kralove@hostcz.org
Mgr. Helena Kožíšková
koordinátorka projektu – sociální pracovnice
mobil: +420 777 183 112
e-mail: koziskova@hostcz.org

Mgr. Halka Michalenková
koordinátorka projektu – sociální pracovnice
mobil: +420 777 801 422
e-mail: michalenkova@hostcz.org
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www.hostcz.org / www.homestartworldwide.org / www.facebook.com / homestartcr

