VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

ÚVOD
Milí přátelé,
rok 2016 bych shrnula, jako rok bohatý na projekty a nové výzvy. Opět se navýšil celkový počet rodin,
se kterými jsme pracovali, o více než 30 %. Přispěly k tomu především terapie, které jsme začali
poskytovat pro naše klienty a terapie v rámci asistovaných kontaktů.
Úspěšně jsme ukončili projekt Hrajeme si s příběhy a na jeho pokračování a prohloubení se nám
podařilo v roce 2017 získat prostředky od The Velux Foundation. Pokračováním projektu je vývoj
metody práce s rodinou hrou „Rodina hrou“.
HoSt se v roce 2016 stal akreditovaným členem Home-Start Worldwide (HSW). Dlouhodobě splňujeme
mezinárodní HSW principy a standardy. V roce 2017 na The Global Conference of HSW v Japonsku
(Tokio) budeme slavnostně jmenováni mezi seniorské členy Home-Start Worldwide. Zařadíme se tak
např. mezi Velkou Británii, Norsko, Austrálii a Nizozemí.
Vzhledem ke změnám v organizaci, novým projektům a rozrůstajícímu se týmu, jsme zahájili
restrukturalizaci organizace a pozvolnou přípravu na rozšiřování služeb v pobočkách v Hradci Králové,
Brně, Ostravě a Liberci.
Jako každým rokem 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.
Chtěla bych poděkovat i našim milým kolegyní z organizace CEKAS, z.ú., které s námi píší a realizují
hlavní velké projekty a všem, kdo nás a naši práci v roce 2016 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 celou organizaci
Alžběta Candia M.
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HOST HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA
Zapsaný ústav 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.
Posláním organizace je předcházet zanedbávání péče o dítě a prohlubovat rodičovské kompetence při
výchově 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.
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.
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.
• 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.
• 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.
• Všichni sociální pracovníci jsou pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
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.
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.).
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.
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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.

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
•
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 vztahů v rámci lokality / komunity, ve které žijí atd.

Návštěvy dobrovolníků v rodinách probíhají obvykle jednou týdně v rozsahu dvou až tří hodin po dobu
maximálně dvou let. 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 a pod vedením koordinátora dobrovolníků.
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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.
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 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)
Terapeutické pomoc je určena pro rodiče, kteří potřebují pomoc s pochopením a zpracováním tíživých
nebo nutkavých pocitů. Příčiny obtíží některých rodičů vycházejí z jejich vlastního dětství,
nezpracovaných minulých zážitků či traumat, které ovlivňují jejich postoj k okolnímu světu, k sobě
samým, ale především k jejich dětem.
Máme zkušenost, že pokud je rodič schopen náhledu na svou situaci a objektivního zhodnocení situace,
je schopen vřelejšího přijetí sebe sama a svého dítěte. Zpevní se vztah mezi rodičem a dítětem. Emoce
jsou více srozumitelné. Cílem terapie je napomoci prohloubení vzájemných vztahů v rodině, a tím
udržení její celistvosti. Nabízíme i párovou terapii (manželskou, partnerskou). Připravujeme skupinou
terapii.
V rámci terapeutické práce nabízíme 4 terapeutické směry: psychoanalytický, hlubině dynamický,
rogersovský a systemický.
2) Asistované kontakty (Praha)
Asist. kontakty 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.
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.
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•
•

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
4) Metoda práce s rodinou hrou
Díky naší práci se setkáváme s problémy našich klientů z různých úhlů. Nejčastějším společným
jmenovatelem jsou vzájemné vztahy, především vztahy s dětmi, kde dospělý v různých obměnách
kopírují svoji zkušenost z dětství. Vytváříme proto nenásilnou formu podpory pro obnovu vztahů
v rodině prostřednictvím hry.
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.
Rodičovská zkušenost našich klientu je silně ovlivněna, jak zážitky z vlastního dětství, tak aktuální,
většinou tíživou, nebo dokonce traumatizující životní situaci. Mnozí z našich klientů jsou trvale
traumatizováni, což obnáší blokovanou schopnost uvolnit se, prožívat život “naplno”, napojit se na
vlastní dítě, vybudovat si blízké, bezpečné vztahy
Hra podporuje vztahy v rodině, tím i soudržnost a pomáhá pochopit potřeby dítěte. Lze tak zjistit
atmosféru v rodině, zda je životaschopná či nikoliv. Tento údaj může být pro OSPOD důležitý při
dalším rozhodování o osudu rodiny. Hra se odehrává přímo v rodině, v domácnosti, v bezpečném
prostředí rodiny. Výpovědní hodnota, byť „měkká data“, je vysoká a vědecky ověřena. Provádíme
vlastní odborné ověření praxe.
5) Terapeuticko-edukativní program s prvky Montessori pro ohrožené rodiny (TEP)
Realizace zahájena v roce 2017!
Tento program se odehrává v našich prostorách, kde máme plně vybavenou hernu Montes. a dalšími
pomůckami. Rodiče si sem přicházejí trénovat své dovednosti a kompetence pod vedením dvou
zkušených lektorek a terapeutek. Program funguje i jako příprava na státní školku, aby i dítě ze
sociálně ohrožené rodiny mělo šanci obstát.
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6) Centrum profesionální práce s rodinou
Realizace zahájena v roce 2017!
Centrum profesionální práce s rodinou kombinuje teoretické a vědecké metody a přístupy s přímou
praxí v terénu. Tyto dvě oblasti jsou v podmínkách ČR většinou oddělené.
Nabízíme zde prostor pro setkávání studentů a odborníků z praxe. Studenti a akademičtí pracovníci
budou mít přímý kontakt s prací v terénu – terénními sociálními pracovníky, dobrovolníky, terapeuty
a pracovníky terapeuticko-edukativního programu.
Centrum je:
 platformou pro vědeckou spolupráci (pravidelné setkávání odborníků z oboru, realizování
výzkumu) a mezinárodní a mezioborovou spolupráci
 základnou pro praxe studentů (setkávání se studentskými skupinami, pořádání výběrových
seminářů pro studenty, praxe apod.)
 pořadatelem seminářů a vzdělávání pro odborníky z praxe
Centrum bylo založeno organizacemi CEKAS, z.ú. a HoSt Home-Start ČR, z.ú.
Projektovým a technickým zázemím centra je organizace CEKAS, z.ú., která zajišťuje management a
spolupráci s akademickými pracovišti.
Odborným zázemím centra je organizace HoSt Home-Start ČR, z.ú.

Všechny služby poskytujeme bezplatně.
Výjimkou jsou terapie, které poskytujeme za úplatu. (Pouze klientům, kteří z objektivních důvodů nemohou
platit, nebo jen částečně, poskytujeme pouze omezený počet terapeutických sezení bez úplaty)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016
DOBROVOLNÍCI
Dobrovolníci jsou velmi specifickou součástí 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 cca 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.
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.
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.
V roce 2016 působilo v HoStu celkem 66 aktivních dobrovolnic (tzn. dobrovolnic působících aktivně
v rodinách). Dobrovolnic bylo celkem 72, včetně dobrovolnic „odpočívajících“.
Uskutečnila se celkem 4 školení dobrovolnic.

Počet dobrovolníků dle
poboček
Liberec; 5
Ostrava; 8

Praha; 32

Hradec
Králové; 9

Brno; 11

Praha

Brno

Hradec Králové

8

Ostrava

Liberec

Počet odpracovaných hodin dobrovolnic v roce
2016
LIBEREC
OSTRAVA
HRADEC KRÁLOVÉ
BRNO
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Počet odpracovaných hodin dobrovolnic v roce 2016

V počtu odpracovaných hodin nejsou zahrnuty hodiny strávené v přípravném kurzu a na doplňujícím
vzdělávání.

KLIENTI
Celkem jsme za rok 2016 pracovali se 223 rodinami, v nichž se nacházelo 317 dětí.
Celkem jsme odpracovali 4954 hodin přímé péče: Praha 2382,5 hodin, Hradec Králové 526,5 hodin,
Ostrava 479,75 hodin, Liberec 522 hodin, Brno 1042,75 hodin
Z tohoto počtu klientů/rodin:

Počty klientů dle typu podpory
21
53

25
9

117
Dobrovolnická práce s rodinou

Terénní práce v režimu SPOD

Asistované kontakty

Terapie

SAS
(V grafu jsou počítány pouze unicitní klienti. V reálu klienti využívají více služeb HoStu, v databázi je však vykazujeme pouze
jednou, dle nejvyššího počtu hodin podpory)

V rámci asistovaných kontaktů se uskutečnilo cca 40 setkání.
V roce 2016 jsme poskytli 215,75 hodin terapeutické práce.
9

POČET PODPOŘENÝCH RODINA DĚTÍ V
PRŮBĚHU LET
Děti

97

100

144

172

182

223

265

317

Rodiny

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

V posledních letech nám každoročně vzrůstá počet klientů v průměru minimálně o 20 %.
Klienty počítáme následovně: 1 klient=1 rodina nezávisle na počtu osob v rodině.
Evidujeme samozřejmě i počet dětí, které vedeme zvlášť od celkového počtu klientů.
Děti jsou v celkovém počtu zahrnuty v jednotce rodina = 1 klient

Celkový počet klientů dle jednotlivých poboček:

60

POČET KLIENTŮ V POBOČKÁCH DLE TYPU
PODPORY
SPOD

Asist.kt.

Terapie

SAS

5
PRAHA

OSTRAVA

HRADEC KRÁLOVÉ

10

13

7

6

9

14

15

18

21

22

25

26

Dobrovol.

LIBEREC

BRNO

DOBROVOLNICKÁ PRÁCE S RODINOU V JEDNOTLIVÝCH POBOČKÁCH
POBOČKA PRAHA
Průměrná délka „životnosti“ dobrovolníků
(jak dlouho průměrně dobrovolník setrvá
v HoStu)
Průměrná spolupráce dobrovolníka v Praze je
4 roky. Nejdelší spolupráce je 15 let (velmi
početná skupina dobrovolnic, které jsou
v HoStu okolo 6 let).
Věkové složení dobrovolnic – věkový průměr
Průměrný věk dobrovolnic 47 let v rozpětí od
33 let do 69. V zásadě poslední roky průměrný
věk dobrovolnic roste. Stávající zůstávají a
stárnou. Ubývá dobrovolnic s malými dětmi
(zvyšuje se tendence dřívějšího nástupu do
práce po mateřské). Přibývá starších
dobrovolnic - dobrovolnic s většími dětmi
(např. dálkové studium, zvažují změnu oboru)
a ještě starších dobrovolnic s odrostlými dětmi
(ještě nejsou babičky – jejich děti rodičovství
odkládají)
Průměrný počet školení za rok: 1 školení
Průměrný počet supervizí za rok: 11 supervizí,
z toho je jednou společný víkend a vánoční
setkání.
Nejčastější problematika, se kterou
dobrovolníci v rodině pomáhají
Klienti jsou velmi sociálně izolovaní,
osamocení, nemají s kým sdílet běžné starosti
ani radosti. Nefunguje původní rodina (málo
časté kontakty – bydlí po celé republice, popř.
původní rodina zneužívá – bere peníze apod.),
klienti neumí navazovat a udržovat vztahy.
S tím souvisí, že se velmi často stěhují (i
několikrát ročně) a nemají možnost navázat
dlouhodobější vztahy v místě bydliště. Město
je natolik veliké, že i když se stěhují v jeho
rámci, nemají možnost udržovat dřívější
vztahy. Dobrovolnice je tak mnohdy pro dva
roky jediným stabilní prvkem.
Velká část klientek využívá dobrovolnici jako
partnera k vycházkám s dítětem, mapování
okolí bydliště, možnosti vyžití s dítětem
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(hřiště, rodinná centra, herny zdarma, apod.),
možnosti nákupů potravin a levného oblečení.
Klientky často mění adresu bydliště a v novém
prostředí jsou nejisté a často zůstávají
v bezpečí domova. Pro jejich děti je však
důležité pravidelně trávit čas venku, měnit
činnosti, prostředí, přijít do dětského
kolektivu, apod. I mamince často prospěje,
když se díky podpoře dobrovolnice odhodlá
k opuštění bytu a naváže neformální kontakt
s okolím.
Stále se rychle zvyšuje počet klientů s velkými
finančními problémy. Často se stěhují, bydlí na
ubytovnách a v azylových domech. Jsou ve
velké nejistotě. Nevychází s penězi, řeší
situace, kdy nemají peníze na nájem, na jídlo
pro děti a sebe. Bohužel kvůli tomuto trendu
se stále častěji stává, že klientům již nezbývá
kapacita a energie na problematiku kolem
domácnosti a dětí.
Dobrovolnice tedy často řeší s klientkami jejich
finanční obtíže, nedostatek prostředků
k nákupu jídla a oblečení pro děti. Je skvělé,
když dobrovolnice může, vycházeje ze své
vlastní zkušenosti, sdílet metody dobrého
hospodaření, které se jí osvědčily. Společně
přicházejí na vyhovující metodu pro konkrétní
rodinu s jejími nároky a možnostmi, jak
ušetřit, z mála nakoupených věcí udělat levné
jídlo, nakupovat větší množství méně často
apod.
Mezi klienty se častěji objevují pěstouni –
rodinní příslušníci.
V rámci cílové skupiny máme vysoké procento
nezaměstnaných, bezdomovců, lidí na
ubytovnách. Vysoké procento lidí, kteří nemají
v Praze trvalý pobyt (tím pádem zhoršené
podmínky pro finanční pomoc na bydlení od
státu). Vyšší procento lidí s postižením, lidí
s problémy, lidí, kteří nemají sociální zázemí.
Postupný strmý nárůst rodičů s psychickými
problémy. Většinou se jedná o matky
samoživitelky (často se partner nepodílí na
výchově ani výživě). V případech, kdy v rodině
je partner, se často jedná o „nezdravý vztah“,

mají příležitost účastnit se „víkendu“
pořádaném organizací HoSt pro všechny
pobočky.

kde je ze strany muže manipulace, či různé
fáze domácího násilí.
Valná většina klientů nemá trvalé stabilní
bydliště. Stěhují se i několikrát za rok. Tím
pádem nemají žádné sociální zázemí.
Přecházejí z OSPOD na OSPOD, stává se, že
nikdo nemá o nich a jejich dětech přesnější,
podrobnější informace. Klientky se často
obrací na naše dobrovolnice s žádostí o
inspiraci, jak trávit čas s dětmi. Dobrovolnice
pak může rodičům ukázat různé aktivity pro
domácí či venkovní využití a přímo ukázat, jak
děti zabavit, nadchnout pro určitou činnost.
Přirozeným způsobem tak do rodiny přináší
hru jako hlavní aktivitu, které by se měl rodič
s dítětem věnovat ve volném čase. Ve stylu
hesla: „Kdo si hraje, nezlobí“ jsou v podstatě
okamžitě znatelné pozitivní účinky společné
hry na dítě.

Nejčastější problematika, se kterou
dobrovolníci v rodině pomáhají
Dobrovolnice nejčastěji dochází do rodin
podpořit mámy v jejich rodičovské roli. Časté
jsou potíže s výchovou a neposlušností dětí a
nabídkou činnosti pro děti. Mámy si neví rady,
jak děti zaujmout a jak k nim přistupovat, aby
se v rodině nejen děti cítili lépe a bezpečněji.
Dobrovolnice svým pochopením situace
dokážou rodině nabídnout jiný pohled na
výchovu dětí. Častým prvkem je také podpora
maminek v jejich izolaci. Maminky nemají
příliš sociální kontaktů a dobrovolnice je tak
pro ně kamarádkou, někdy i mámou či
partnerem. V rámci spolupráce jsou pak
otevírána i témata vztahů, hospodaření,
vedení domácnosti včetně vaření, organizace
rodinného času i podpory při řešení dluhové
situace či situace spojené s hledáním bydlení.

Kolik % dobrovolnic působí v městě a kolik
v okolí města
90 % město; 10 % okrajové části, okolní
vesnice, městečka

Kolik % dobrovolnic působí v městě a kolik
v okolí města
Všechny dobrovolnice pomáhají ve městě –
100 %. Výjimku tvoří časově omezená
spolupráce s rodinou, která se odstěhuje
mimo Brno do dostupné vzdálenosti.

Průměrný čas dojezdu za dobrovolnice za
rodinou
Jedna cesta cca 40 min.

POBOČKA BRNO
Průměrná délka „životnosti“ dobrovolníků
(jak dlouho průměrně dobrovolník setrvá
v HoStu)
Průměrná délka životnosti dobrovolníků je 4
roky. Některé dobrovolnice zůstávají déle, jiné
končí po první zkušenosti s rodinou (po cca
dvouleté spolupráci.)

Průměrný čas dojezdu za dobrovolnice za
rodinou
V průměru je dojezd dobrovolnice za rodinou
cca 45 minut.

POBOČKA LIBEREC
Průměrná délka „životnosti“ dobrovolnic (jak
dlouho průměrně dobrovolník setrvá
v HoStu)
Průměrná délka životnosti dobrovolníků je
jsou 4,6 roku.

Věkové složení dobrovolnic – věkový průměr
Věkový průměr dobrovolnic je 38let.
Průměrný počet školení za rok: 1 školení
Průměrný počet supervizí za rok: Každý rok
proběhne 10 supervizí, z toho letní a vánoční
je pořádána v jiných prostorách než
v kanceláři (výlet, procházka, návštěva nějaké
kulturní památky apod.). Navíc dobrovolnice

Věkové složení dobrovolnic
Věkový průměr dobrovolnic je 44 let
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Průměrný počet školení za rok: 1 školení
Průměrný počet supervizí: 11 supervizí
Nejčastější problematika rodin
Rodiny, které se na nás obracejí samy - matky
samoživitelky s více dětmi (2 a více).
Jsou psychicky vyčerpané, mají problémy
finanční, vztahové, časté domácí násilí (po
domácím násilí).
Rodiny doporučované OSPODem - partneři
jsou často ve výkonu trestu odnětí svobody,
typicky multiproblémové, zanedbání je tak
závažné, že hrozí odebrání dětí. Časté
závislosti, psychické poruchy. Problémy
přetrvávající po několik generací. Úspěšné
řešení jejich situace je komplikované sníženou
mentální kapacitou klientů.
Kolik % dobrovolnic působí v městě a kolik
v okolí města
Liberec – 56 %
Jablonec (do 50 tis obyv.) - 19,5 %
Tanvald, Turnov, Frýdlant, Smržovka (do 10 tis.
obyvatel) – 17 %
Ves u Černous, Pertoltice, Bulovka-frýdlantsko
(vesnice do 5tis. obyv.) - 7,3 %
Průměrný čas dojezdu dobrovolnic za
rodinami
45 minut

V ostravských rodinách dobrovolnice
maminkám nejčastěji pomáhají zvládat
výchovu dětí: Rodiny mívají nadprůměrný
počet dětí (v nejpočetnější rodině, se kterou
spolupracujeme již druhým rokem, mají
aktuálně 11 dětí). Často se objevují také
existenční problémy spojené s nízkými příjmy
a vysokým zadlužením našich rodin. Naše
maminky bývají nezřídka zatíženy vlastní
těžkou minulostí, obvykle samy nedostaly
příležitost prožít klidné dětství. Častěji, než je
obvyklé, samy pocházejí z rodin zatížených
násilím a alkoholem a tento vzor neopouštějí
ani při hledání svých vlastních partnerů. Proto
se až na výjimky dříve či později ve
spolupracující ostravské rodině objeví drogy či
nadužívání alkoholu obvykle spojené s násilím
a dobrovolnice musí z rodiny alespoň dočasně
odejít.
Při pravidelných zpětnovazebních rozhovorech
s maminkami se dozvídáme, že největší pomoc
pro ně představuje možnost si důvěrně
popovídat s někým „normálním“, komu můžou
bez pocitu ohrožení říct, co je právě trápí nebo
co jim aktuálně vnáší do života radost.
Kolik pomáhají dobrovolnice v městě a kolik
v okolí města
100 % na území města Ostravy
Průměrný čas dojezdu za dobrovolnice za
rodinou
35 minut

POBOČKA OSTRAVA
POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

Průměrná délka „životnosti“ dobrovolníků
(jak dlouho průměrně dobrovolník setrvá
v HoStu)
3 roky

Průměrná délka „životnosti“ dobrovolníků
(jak dlouho průměrně dobrovolník setrvá
v HoStu)
1,5 roku

Věkové složení dobrovolnic – věkový průměr
38 let

Věkové složení dobrovolnic – věkový průměr:
Celkem je věkový průměr dobrovolnic 46 let
(věk. rozptyl 33-71 let).

Průměrný počet školení za rok: 1 školení
Průměrný počet supervizí za rok: 11 supervizí

Průměrný počet školení za rok: 1 školení
Průměr. počet supervizí za rok: 11 supervizí

Nejčastější problematika, se kterou
dobrovolníci v rodině pomáhají
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Nejčastější problematika, se kterou
dobrovolníci v rodině pomáhají
Dobrovolnice se nejčastěji potkávají
s problematikou osamělosti maminek,
maminky mají vysokou míru nedůvěry a jsou
málo ochotné kohokoli k sobě pustit. Poměrně
často (cca 40%) působíme v rodinách, kde má
maminka psychiatrickou diagnózu.
Dobrovolnice v rodinách probírají, co s dětmi
dělat, jak s nimi být během dne, žít, jak je
vychovávat (výchovné problémy) – rodiče si
neví rady, ale jsou schopni se o tom časem
bavit. Rodiny často nerozumí sdělovaným
informacím, mají nízkou gramotnost, mají
opakovanou zkušenost s devalvujícím
chováním, časté jsou u nich pocity frustrace,
úzkosti, strachu, zlosti... – dobrovolnice pak
fungují jako opora, doprovázejí, vysvětlují.
Dalším tématem je péče o domácnost,
případně návod, jak lze pečovat o domácnost
a děti souběžně. Dobrovolnice rovněž
pomáhají rodičům a dětem se zvládnutím
nároků kladeným na vstup do první třídy,

pomáhají s komunikací se školkou/školou při
vstupu do první třídy. Nemáme žádnou rodinu
bez finančních problémů (dluhy, hospodaření,
dávky, shánění práce). Celkově rodiny spíše
potřebují podporu a zkušenost, že
neodcházíme, i když selhávají. Velkou výhodou
je rodičovská zkušenost a věk pracovnice i
dobrovolnic, dále pomáhá dát prostor pro
rozhodnutí, čas na rozmyšlenou, zda službu
využívat, vstřícnost a dobrovolník jako
alternativa k profesionálnímu pracovníkovi.
Kolik pomáhají dobrovolnice v městě a kolik
v okolí města
80 % v HK, 20 % mimo (zatím vždy max. 1
dobrovolnice působila v 1 moment mimo HK.
Jednalo se malé město, nyní se jedná o
vesnici.)
Průměrný čas dojezdu za dobrovolnice za
rodinou
35 min (čili cesta tam a zpět 70 min)

SPECIFIKA PRÁCE S OHROŽENOU RODINOU V REŽIMU SPOD
Pracujeme s nemotivovanými a výrazně těžkými případy, trpícími vážnou sociální patologií. Naším
hlavním cílem je podpora dítěte, které si svou situaci nevybralo. Nevybralo si rodiče, kteří nemají
chuť se svou situací cokoliv dělat. V rámci pověření SPOD cítíme potřebu dítě v těchto případech
chránit a snažíme se nakombinovat podporu rodiny tak, aby i přes nechuť rodičů spolupracovat, byla
efektivní. Hledáme způsoby, na který by rodina slyšela. Volíme individuální přístup v práci s každou
rodinou. Nicméně i tak je třeba rodiče řídit a kontrolovat. Pracujeme v úzké součinnosti s OSPODy a
soudy. Není to vždy vděčná práce, je psychicky náročná, dlouhodobá a výsledek je nejistý.
Ujímáme se případů od kolegů z OSPODu, které jsou zdánlivě neřešitelné (což se, bohužel, v mnoha
případech i potvrdí, ale bez pečlivé práce bychom to nemohli kvalifikovaně konstatovat a možná
bychom tak „zahodili“ případ příliš brzo, bez šance na obnovení funkce rodiny). Ve velké části těchto
případů jsme ale schopni rodinu po několikaměsíční náročné práci namotivovat k užívání některé
z měkčích služeb (terapie, SAS, dobrovolnictví apod., kde klient musí být pro práci motivovaný a
spolupracovat v rámci individuálního plánu).
Naše terénní práce s rodinou se odehrává ve 100 % případů opravdu v terénu, v domácnostech
rodin. V prostorách organizace probíhají pouze terapie a některé asistované kontakty.
V rámci organizace rodinám nabízíme dobrovolnickou práci s rodinou, která je nejměkčí ze způsobů,
se kterými s rodinou pracujeme a kde rodina musí být pro spolupráci motivovaná. Dále terénní práci
v režimu SPOD, asistované kontakty v rozsahu stanoveném dle pověření § 48, konkrétně §11 a), b) a
§31 a § 32, zákona o SPOD. Nabízíme i terapeutickou pomoc, na kterou rodiny velmi dobře reagují.
Nabízíme systemický přístup orientovaný na rodinu (systemickou rodinnou terapii), kdy rodina
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potřebuje pomoci se systémem vztahů a interakcí např. v případě neakceptované střídavé péče nebo
vleklých rozvodových případů. Pokud má rodina potřebu řešit situaci do hloubky, nabízíme hlubině
dynamický analytický směr, a nabízíme i párovou terapii (psychoanalyticky směřovaná terapie). Naši
nabídku služeb pro rodiny jsme v letošním roce rozšířili ještě o metodu práce s rodinou hrou a
terapeuticko-edukativní program s prvky Montessori pro sociálně ohrožené rodiny – Školička hrou.
Všichni pracovníci jsou interními pracovníky, ne externisté, proto má naše práce dobrou dynamiku a
spolupráci v rámci širšího profesního týmu.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016
 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.
 „Hrajeme si s příběhy“ – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů
(projekt ukončen k 30. 4. 2016)
Tento projekt jsme realizovali ve spolupráci s NVF, o.p.s (úsek CEKAS). Projekt byl 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 byly realizovány dvě hlavní aktivity:
 metoda práce s rodinou hrou (nepřímá podpora)
 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 – 6 let).
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 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 Montessori,
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.
Na tento projekt navazujeme v r. 2017 projektem Rodina hrou, který metodu rozpracovává, včetně
ověření kvalitativního výzkumu praxe.
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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 byl financován z malého grantového schématu programu CZ04 - Ohrožené děti a
mládež v rámci EHP fondů 2009 - 2014.
Příručka a průvodce jsou pro pracovníky OSPOD a ostatní kolegy z oboru volně ke stažení na našich
stránkách.




HoSt - podpora sociálně ohrožených rodin v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a Hradci Králové
(odpovídají výsledkům poskytování pomoci a podpory rodinám, viz výsledky celoroční práce
s rodinou).
Poskytování SAS v Brně (viz. výsledky celoroční práce s rodinou).

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.
Centrum sociálních služeb Praha – AD
Za spolupráci v roce 2016 děkujeme:
Šromova
Občanské poradny
organizacím státní správy a samosprávy:
Centrum komunitní práce Praha 10 – AD
Jasmínová
Magistrát hl. m. Prahy
Orgány sociálně právní ochrany dětí měst a
Centrum sociálních služeb města Brna –
městských částí v Praze, Brně, Ostravě,
Domovy pro matky s dětmi Zvonek a
Jablonci n. Nisou, Tanvaldu, Frýdlantu
Společnou cestou
Pedagogicko-psychologické poradny v Praze a
v Čechách, Hradci Králové
Magistrát města Hradce Králové
Brně
Magistrát města Ostravy
Poradny pro rodinu
Magistrát města Brna
16

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 HomeStart Worldwide prostřednictvím každoročního sledování Quality Standards ve všech organizacích HSW.
Externím auditem prochází státní dotace (viz. Příloha výroční zprávy, nebo web)
Proběhla finanční kontrola přidělených prostředků od Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna,
Magistrátu hl. m. Prahy. Kontroly proběhly bez výtek.

NÁKLADY ROK 2016
Kancelářské potřeby
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba energií – kancelář Praha
Spotřeba energií – kancelář Liberec
Spotřeba energie – H. Králové
Spotřeba energií – Ostrava
Spotřebované nákupy

58 321,40 Kč
276 809,75 Kč
22 521,12 Kč
9 272,00 Kč
9 854,04 Kč
8 032,30 Kč
384 810,61 Kč

Ubytování
Cestovné – použití AUV
Letenky, vlaky, busy, MHD
Náklady na reprezentaci
Poštovné
Telefony a internet
Nájemné – ostatní
Konzultační, poradenské a účetní
Nájemné – kancelář Brno

5 275,00 Kč
11 795,00 Kč
20 345,00 Kč
335,20 Kč
5 141,00Kč
122 745,19 Kč
47 843,00Kč
130 912,50Kč
50 820,00 Kč
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Nájemné – kancelář Liberec
Nájemné – kancelář Praha
Nájemné – Ostrava
Nájemné – H. Králové
Ostatní služby
Ostatní služby – platby 3. stranám
Služby

14 651,00 Kč
158 240,00 Kč
32 198,60 Kč
24 816,00 Kč
343 455,55 Kč
1 907,00 Kč
970 480, 04 Kč

Mzdové náklady
Mzdové náklady – DPP
Zákonné sociální pojištění
Osobní náklady

2 437 889,00 Kč
202 600 Kč
828 892,00 Kč
3 469 381,00 Kč

Kolky
Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky

770,00 Kč
200,00 Kč
970,00 Kč

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Bankovní poplatky
Pojištění dobrovolníků, odpovědnost, kanceláří
Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání
Ostatní náklady
Náklady celkem

18 860,00 Kč
4 000,00 Kč
27 556,05 Kč
10 607,00 Kč
11 136,35 Kč
22 731,59 Kč
2,78 Kč
94 893,77 Kč
4 920 535,42 Kč

VÝNOSY ROK 2016
Úroky z BÚ
Kursové zisky

134,77 Kč
265,50 Kč

Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání
Jiné ostatní výnosy
Ostatní výnosy

0,95 Kč
3 349,83 Kč
3 751,05 Kč

Přijaté příspěvky (dary)
Finanční dar - MČ Praha 10
Finanční dar – MČ Praha 8
Finanční příspěvek - Velux (EU)
Nadační příspěvek - Nadační fond J&T
Nadační příspěvek - Nadace rozvoje
Nadační příspěvek - Preciosa
Nadační příspěvek - Nadace T. Maxové
Přijaté příspěvky

168 366,00 Kč
40 000,00 Kč
65 000,00 Kč
1 094 783,09 Kč
275 688,00 Kč
228 375,00 Kč
15 000,00 Kč
303 952,77 Kč
2 191 164,86 Kč

Dotace od MPSV
Dotace od MPSV JMK
Dotace od MHMP – rodina
Dotace – fondy EHP Norsko

824 498,71 Kč
184 600,00 Kč
805 000,00 Kč
591 359,30 Kč
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Dotace od Města Brno
Dotace od Města Ostrava
Dotace od Města Hradec Králové
Dotace od Města Hradec Králové
Provozní dotace

77 000,00 Kč
130 000,00 Kč
40 000,00 Kč
68 000,00 Kč
2 720 458,01 Kč

Výnosy celkem
Hospodářský zisk

4 915 373,92 Kč
-5 161,50 Kč

AKTIVA A PASIVA ROK 2016
AKTIVA
Pokladna hlavní
Celkem

577,00 Kč
577,00 Kč

BÚ 17353339/0800
BÚ 1919246203/0800-EUR
BÚ 2501078104/2010
Účty v bankách celkem

499 951,60 Kč
606 529,56 Kč
20 000,00 Kč
1 126 481,16 Kč

Peníze na cestě
Převody mezi finančními účty
2xx

0,00 Kč
0,00 Kč
1 127 058,16 Kč

Poskytnuté provozní zálohy
Poskytnuté zálohy na služby spoje
Poskytnuté provozní zálohy - kauce
Ostatní pohledávky
Neidentifikovatelné platby
Pohledávky

Pohledávky za zaměstnance
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

57 930,07 Kč
8 695,50 Kč
3 5470,00 Kč
2 000,00 Kč
18 509,00 Kč
122 604,57 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Přechodné účty aktiv a pasiv

15 688,53 Kč
94 256,00 Kč
109 944,53 Kč

Vnitřní zúčtování
Opravná položka k zúčtovacím vztahům
3xx

0,00 Kč
0,00 Kč
232 549,10 Kč

Aktiva celkem

1 359 607,26 Kč

PASIVA
Ostatní krátkodobé půjčky
Jiné krátkodobé finanční výpomoci
2x

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč

Dodavatelé
Ostatní závazky
Ostatní závazky-nákupy platební
Ostatní závazky-nájemné
Ostatní závazky
Závazky

57 927,91 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
57 927,91 Kč

Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
a zdravotní pojištění
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

89 577,00 Kč
26 173,00 Kč
115 750,00Kč

Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace MPSV
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

9 928,00 Kč
0,00 Kč
230,29 Kč
10 158,29 Kč

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Přechodné účty aktiv a pasiv
3xx

Výsledek hospodaření ve schvalování
0,00 Kč
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 3 565,64 Kč
Výsledek hospodaření
3 565,64 Kč
9xx
3 565,64 Kč
Pasiva celkem
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem
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20 414,77 Kč
1 135 909,86 Kč
6 000,00 Kč
1 162 324,63 Kč
1 346 160,83 Kč

1 364 726,47 Kč
-5 161,50 Kč
-5 161,50 Kč

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů
Hlavní město Praha, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
EEA Grants EHP fondy 2009-2014
Královéhradecký kraj
Statutární město Ostrava
Magistrát města Hradce Králové
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Městská část Praha 10
Městská část Praha 8
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond J&T
nadace The VELUX Foundation
Veřejná sbírka Pomozte dětem!
Nadace Preciosa
Ekvita MB
Martin Mařák
DUKASE s.r.o.
Ing. Zdena Kučerová
Ing. Josef Spilka
Kateřina Dubcová
Mgr. Jakub Matějček
Děkujeme Vám všem, kteří jste činnost HoStu podpořili a podporujete!

20

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Nejvyšším orgánem je SPRÁVNÍ RADA:
Mgr. Lenka Philippová, předsedkyně s.r.
Petra Zelenková, Dis.
PhDr. Jarmila Klégrová
Mgr. Veronika Korčáková
Mgr. Lucie Šormová
PhDr. Martina Zelená
Kontrolním orgánem ústavu je DOZORČÍ RADA složená ze zvolených členů:
Ing. Petra Šmeráková
Jiří Šmerák, DiS.
Ing. Simona Rendlová
ŘEDITELKOU A STATUTÁRNÍM ORGÁNEM ústavu byla v roce 2016: Mgr. Alžběta Candia Muñoz

PRACOVNÍCI O ORGANIZACE
Mgr. Alžběta Candia Muñoz
Ředitelka
Metodička práce s ohroženou rodinou a sociálně právní ochrany dětí (SPOD)
Terapeutka
Mobil: +420 777 801 404
E-mail: candia@hostcz.org
Mgr. Martina Zahradníková
Projektová manažerka
Sociální pracovník
Mobil: +420 739 400 204
E-mail: zahradnikova@hostcz.org
Mgr. Vlasta Vítková
Metodička dobrovolnické práce s rodinou
Vedoucí pobočky Praha
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org
Mgr. Helena Kožíšková
Manažerka poboček (Brno, Ostrava, Hradec Kr.
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org

Liberec)

Soňa Kadeřávková
Finanční manažerka
Mobil: +420 776 800 556
E-mail: skaderavkova@gmail.com

Marie Kořínková, DiS.
Administrativní asistentka projektu a
organizace
Mobil: +420 777 801 452
E-mail: korinkova13@gmail.com

Mgr. Marta Linková
Vedoucí terapeutka a lektorka terapeuticko-edukat. program
Mobil: +420 608 340 482
E-mail: marta.linka@seznam.cz

21

POBOČKA PRAHA:
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Tel.: +420 272 656 031

POBOČKA OSTRAVA:
Havlíčkovo nábřeží 21
702 00 Ostrava
E-mail: info-ostrava@hostcz.org
Mgr. Magda Žabenská
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Terapeutka
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org

Mgr. Vlasta Vítková
Metodička dobrovolnické práce s rodinou
Vedoucí pobočky Praha
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Speciální pedagog a videotrenérka
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org

POBOČKA LIBEREC:
Mgr. Kateřina Brožková
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Rodinný terapeut
Mobil: +420 775 704 801
E-mail: brozkova@hostcz.org

E-mail: info-liberec@hostcz.org
Mgr. Halka Michalenková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 422
E-mail: michalenkova@hostcz.org

Mgr. Martina Přečková
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 773 971 340
E-mail: preckova@hostcz.org

POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové 3
E-mail: info-hradec-kralove@hostcz.org

POBOČKA BRNO:
Viniční 3067/240
615 00 Brno Židenice
E-mail: info-brno@hostcz.org

Mgr. Helena Kožíšková
Manažerka poboček (Brno, Ostrava, Hradec
Kr. Liberec)
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Terapeutka
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org

Mgr. Lenka Ráčková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD a SAS
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 405
E-mail: rackova@hostcz.org
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PŘÍLOHOU ZPRÁVY AUDITORA
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