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ÚVOD
Milí přátelé, příznivci HoStu a ostatní čtenáři
výroční zprávy,
chtěla bych v úvodu shrnout několik důležitých
momentů uplynulého roku 2019, které byly pro organizaci a její pracovníky významné.
Rok 2019 byl rokem extrémů. Začali jsme rok
v plném počtu terénních pracovníků, ale v únoru
jsme se rozloučili s polovinou pracovníků ve všech
pobočkách (z různých důvodů – změna profese
po letité práci v terénu, mateřství, rodinné důvody apod.). Dlouho jsme hledali kolegy, se který-

mi by to byla „láska na první pohled“ :). Bude to
k nevíře, ale nám se je úplně všechny podařilo najít
v červnu (v jednom měsíci). Toto čekání se nám rozhodně vyplatilo. Během léta jsme pracovníky zaškolili v práci s rodinou a už v září mohli pracovat
v rodinách. Nicméně během tohoto období (cca
půl roku) jsme nemohli, i přes personální oslabení,
přerušit práci s rodinou. Ze statistik uvidíte, že na
počtu rodin, se kterými jsme pracovali, nebyl personální výpadek znát. Naopak se počet klientů mírně
navýšil. Ráda bych proto poděkovala mým drahým
kolegyním, terénním pracovnicím, za úžasnou a obětavou pomoc rodinám i v tomto období!

Dále se nám, podařilo v Ostravě od února rozjet terapeuticko-edukativní program pro rodiče
s dětmi „Školička hrou“ a v Hradci Králové se nám
tento program podařilo spustit od podzimu včetně zavedení nové služby asistovaných kontaktů.
Kromě práce s rodinami – klienty jsme se samozřejmě věnovali i dalším našim aktivitám.
Na jaře se nám podařilo v každé ze 4 regionálních poboček uspořádat jednodenní seminář
k inovativním způsobům práce s ohroženými dětmi. Byla to příležitost k setkání s kolegy ze spolupracujících neziskových organizací
a OSPODů, kde působíme. Více k tématům seminářů a fotky najdete dále ve zprávě.
V oblasti publicity, sdílení a prezentace našich
odborných zkušeností byla významnou událostí dvoudenní mezinárodní konference „Pozdrav dítěti“, kterou jsme pořádali ve spolupráci
s CEKAS, z.ú. v prosinci roku 2019 v prostorách
Emauzského opatství. Podařilo se nám díky osobním vazbám zajistit účast přednášejících z Austrálie, Japonska, Velké Británie, Malty, Rumunska
a dalších. Na konferenci byly velmi pozitivní ohlasy od účastníků, z čehož máme jako pořadatelé
velkou radost.

Komu patří obrovský dík jsou nadace, s nimiž
máme kontinuální výbornou spolupráci. Velmi
si vážíme důvěry a podpory regionálních samospráv, tj. krajů a magistrátů měst, kde máme pobočky. Díky podpoře státních dotací v gesci MPSV
a MV můžeme udržet stávající nabídku služeb celé
organizace.
Velké díky patří i kolegům z OSPODů a neziskových organizací, které na naši práci navazují v oblasti pomoci rodinám v nepříznivé sociální situaci.
Se všemi se těšíme na další spolupráci v roce 2020.
Za celou organizaci

Alžběta Candia M.

Nepostradatelnou součástí týmu jsou kromě
pracovníků i dobrovolnice, jejichž nasazení si ceníme a bez nichž si naši práci neumíme představit.
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HOST HOME-START
ČESKÁ REPUBLIKA

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

HoSt Home-Start Česká republika, zapsaný ústav
(dále „HoSt“) byl založen 21. ledna 2003. Organizace má své pobočky v Praze s přesahem na Středočeský kraj (na Prahu Západ a Prahu Východ),
Brně, Ostravě a Hradci Králové.

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
Praha

Hradec
Králové
Ostrava
Brno

Z čeho vycházíme
Při práci s rodinou a dětmi se cítíme být zavázáni
odkazem prof. Zdeňka Matějčka, který projekt od
jeho vzniku podporoval.
Pomáháme dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí
ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné zázemí
pro své děti.
Je pro nás důležité, aby dítě bylo aktivně zapojeno
do dění v rodině – aby mělo dostatek pozornosti
a lásky, aby mělo dostatek podnětů pro psychomotorický rozvoj i vývoj fyzický.
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První projekt „Home-Start“ vzniknul v roce 1973
v Anglii a v současné době je rozšířen do 22 zemí
na 5 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
transformována na zapsaný ústav.
• Dobrovolnický program je akreditována v oblasti dobrovolnické služby u Ministerstva vnitra
ČR.

• Terénní sociální práce v Brně je registrována
jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle z. č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
• Všichni sociální pracovníci jsou pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydaného
Odborem správních činností ve zdravotnictví
a sociální péči Magistrátu hl. m. Prahy.

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.).

vé 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.
• Podporu rodiny k větší samostatnosti (řešit
svou situaci, nespoléhat na pomoc institucí…).
• Podporu rodiny k přebírání zodpovědnosti za
své jednání (řešit věci včas, splátky, odvolání…).
• Začleňování rodiny do komunity, podpora ve
vytváření podpůrné sociální sítě.

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. multiproblémo-
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JAK PRACUJEME
Dobrovolnická práce s rodinou

terapeuticko-edukativní
Montessori
program

SAS

Terenní práce
v režimu SPOD

Dobrovolnictví

Asistované
kontakty

Metoda
rodina hrou

VTI
Osvěta,
metodická činnost
(propojení teorie,
výzkumu a praxe)

Vysvětlivky:
SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí
SAS - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
VTI - Videotrénink interakcí
(platnost od 1. 4. 2017)

Terapie

Těžiště naší práce spočívá v podpoře a pomoci dětem a rodinám působením vyškolených dobrovolníků přímo u klientů 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.

Terénní sociální práce v režimu SPOD
V rámci terénní sociální práce v režimu sociálně
právní ochrany dětí (dále jen SPOD) pomáhají rodinám profesionální pracovníci HOSTu, kteří pracují
v rozsahu stanoveném dle pověření § 48, konkrétně §11 a), b) a §31 a § 32, zákona o SPOD. Terénní
soc. práce s klientem v režimu SPOD je především
práce s klienti, kteří spadají do kategorie dle §6
a §31 a §32 zák. č. 359/1999 Sb.
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 osobnos-
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ti se závažnými psychickými a sociálními problémy, které se promítají do rizik v jejich péči o dítě.
V těchto případech stojí zájem dítěte nad zájmy
rodičů. Rodiče se ne vždy mohou svobodně rozhodnout, na čem by chtěli pracovat. Je jim často
nařízeno, co se má konat ve prospěch dítěte, aby
se ohrožení zmírnilo nebo naopak vůbec nenastalo. Jsme častou součástí individuálního plánu
ochrany dítěte OSPOD.
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.

SAS pro rodiny s dětmi (Brno)
V Brně poskytujeme sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Cílem je stabilizace a podpora rodiny, zajištění základních potřeb rodiny a jejich rozvoj tak, aby
rodina byla schopna fungovat samostatně. Klientům
pomáháme zvládat jejich životní situace tak, aby (lépe):
uměli pojmenovat, co potřebují; uměli si říct o pomoc
při řešení situace, v které se ocitli; věděli, kam a na koho
se obrátit; zorientovali se ve své situaci a začali ji rychleji řešit; rozuměli důsledkům svých rozhodnutí a činů;
uměli zajistit podmínky pro bydlení a vést domácnost
s ohledem na přítomnost dítěte v rodině; uměli lépe
hospodařit s prostředky, které mají k dispozici; zvládali vyřizování potřebných záležitostí na úřadech; získali
odvahu pro komunikaci s okolím.
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Terapeutická práce
(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 + dětskou psychoterapii.

taktů rodiče podporuje a provází v komunikaci
s dítětem. Sleduje, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňuje situaci v nutných
případech.
• 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.
S podporou Magistrátu města Hradec Králové
jsme od 9/2019 začali připravovat podmínky pro
zařazení tohoto typu služby do nabídky v regionu.
Byly zaškoleny pracovnice pobočky, včetně zajištění materiálně technického zázemí pro realizaci
asistovaných kontaktů v prostorách HoSt.

„Rodina hrou“
metoda práce s rodinou hrou

Asistované kontakty
(Praha, Hradec Králové)
Asistované 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 nebo prarodiči a dětmi v případě, kdy spolu nemohou být
z nějakého důvodu bez dozoru další osoby.
Pracovník organizace během asistovaných kon-

Rodičovská zkušenost našich klientů je silně ovlivněna vlastními zážitky z dětství. Mnozí z nich jsou
traumatizováni trvale, což obnáší blokovanou
schopnost uvolnit se, prožívat život “naplno”, napojit se na vlastní dítě, vybudovat si blízké, bezpečné vztahy.
Vytvořili jsme proto metodu práce s rodinou
„Rodina hrou“, která je postavená na intuitivním,
nedirektivním provázení rodiče hrou s dítětem

doma, v přirozeném prostředí rodiny. Školený pracovník rodiče pro hru a trávení času s dítětem motivuje, aktivuje, provází, ukazuje, vysvětluje atd.,
dle specifické metodiky. Naším cílem je, aby rodič
i dítě měli ze hry radost, aby jim přinášela potěšení a měli hezký společný zážitek. A aby se dařilo
odbourat bloky a podpořit vzájemné rodinné interakce a vztahy.
Hra se odehrává přímo v přirozeném prostředí rodiny – tam, kde je rodina aktuálně doma. 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.
Metoda je dostatečně praktická a efektivní, kromě specialisty může používat i školený laik, jako
např. dobrovolníci HoStu. (Tento způsob práce lze
využít i v rámci přechodu dítěte do pěstounské
péče.)
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. Výpovědní
hodnota, byť „měkká data“, je vysoká a vědecky
ověřena. Provádíme vlastní odborné ověření praxe.
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Terapeuticko-edukativní program
s prvky montessori pedagogiky „Školička hrou“ (Praha, Ostrava, Hradec Králové)
Program vznikl na základě našich zkušeností z praxe v terénu. Setkáváme se s tím, že rodičům chybí pozitivní vzory ve výchově dítěte. V dospělosti
mají malou možnost si tyto chybějící zkušenosti
doplnit. Vytvořili jsme proto bezpečné prostředí,
kde si v rámci terapeuticko-edukativního programu mohou nenásilnou a zábavnou formou tyto
zkušenosti a kompetence vyzkoušet, zažít a fakticky doplnit.
V celé práci je velmi významný důraz na dítě
a jeho, nejen vývojové, potřeby. Využíváme základní prvky montessori pedagogiky, které v práci s rodinou aplikujeme. Jsou to: klid, řád, ticho,
pořádek. Hlavním předpokladem naší práce je,
že práce s dítětem je možná pouze pod podmínkou paralelní práce s jeho rodiči. Tento program
navštěvuje vždy rodič s dítětem, nikdy pouze dítě
samotné.
Program terapeuticky působí i na přítomné rodiče. Pokoušíme se o podporu silných stránek jednotlivých rodičů, pomáháme jim konstruktivně
pracovat na tom, co se nedaří. Společné sdílení
svých těžkostí pomáhá rodičům se zpracováním
pocitů viny a bezmoci, vzájemně sdílené zkušenosti pomáhají v náhledu na konstruktivní řešení
problémů. Program poskytuje příležitost navazování vztahů a přátelství. Atmosféra klidu, řádu
a pořádku pomáhá i dospělým uvolnit se a naladit
se na své dítě. Příležitost hrát si je často pro dospělé účastníky příležitostí objevit anebo navázat
na dítě „v sobě“ a tím pomoci budovat porozumění
a vztah ke svým potomkům. Program je realizován
v rozsahu 3 dopoledne v týdnu.
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V 2/2019 byl tento program zcela nově spuštěn
v pobočce Ostrava, kde jsme začali od Nového
roku využívat nové prostory, nejen kancelářské,
ale zejména i vybavené herny vhodné pro skupinové aktivity. Tento program se mohl v Ostravě rozběhnout zejména díky velkorysé podpoře
Nadace J&T, Nadačního fondu Avast a dotaci Moravskoslezského kraje.

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

Centrum profesionální práce s rodinou

Vzhledem ke štědré podpoře firmy CEE Logistics
a mimořádné dotaci Magistrátu města Hradec
Králové jsme terapeuticko-edukativní program
spustily od 10/2019 i v královéhradecké pobočce. V sídle naší pobočky se nám podařilo rozšířit
prostory o hernu, kterou jsme účelně a esteticky
vybavily, jak můžete vidět na přiložené fotce.

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.

• 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, 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
za úplatu.

terapie,

které

poskytujeme

(Pouze klientům, kteří z objektivních důvodů nemohou platit,
poskytujeme pouze omezený počet terapeutických sezení se
sníženou úhradou, popř. bez úplaty.)

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.)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

Vedeni
HoSt

Pobočka
Praha

S přesahem
na Středočeský kraj
(Praha Západ, Praha Východ)
Dobrovolnická
práce

Terénní sociální práce
v režimu SPOD

Rodina hrou

Pobočka
Ostrava

DOBROVOLNÍCI
Pobočka
Hradec
Králové

Pobočka
Brno

V roce 2019 působilo v evidenci HoStu celkem
66 registrovaných dobrovolnic, včetně dobrovolnic „odpočívajících“. V rámci této aktivity bylo
podpořeno 49 rodin.
Koordinátorky realizovali v průběhu roku
42 vstupních pohovorů se zájemci o dobrovolnictví. Uskutečnila se celkem 3 vstupních školení dobrovolnic, z nichž dobrovolnickou smlouvu
podepsalo 11 nových dobrovolnic.

4.509,9
hodin celkem
odpracovaných
dobrovolníky

Počet dobrovolníků podle poboček:

Terapie
a dětské terapie

Asistované kontakty

29

14

12

11

Videotrénink
interakcí

dobrovolníků

dobrovolníků

dobrovolníků

dobrovolníků

Praha

Ostrava

Hradec Králové

Brno

Terapeuticko-edukativní
program

Sociálně aktivizační služby
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PRÁCE S RODINOU
V roce 2019 jsme poskytli pomoc rodinám:

157 rodin

Celkem jsme za rok 2019 pracovali se 238 rodinami, v nichž se nacházelo 401 dětí.

počet rodin
476
počet dětí

2016

2017

2018

2019

Upřesnění k počtu klientů: u terénní práce a dobrovolnické práce s rodinou počítáme 1 rodinu = 1 klient. U asistovaných
kontaktů počítáme každého rodiče zvlášť (protože pracujeme s každým intenzivně zvlášť), zároveň již nefungují jako jedna
celistvá rodina – děti zvlášť nepočítáme. V databázi a spisové dokumentaci je dítě uvedeno u rodiče, který jej má svěřeno do péče.
U terapie počítáme každého klienta zvlášť, tzn. i děti; pouze rodinnou terapii počítáme jako u terénní práce. Počet klientů,
kteří využili jednotlivých služeb počítáme dle reálné využitelnosti. Prostý součet tedy neodpovídá unicitnímu počtu klientů.
Klient může využívat několik služeb najednou (což se v mnoho případech děje). Je pro nás důležité, aby klient dostal co nejvíce
komplexní péči.

14

15 rodin
SAS – sociálně aktivizační
služba Brno

2015

Terénní práce SPOD

2014

Dobrovolnická práce

100

Terapeuticko-edukativní
program „Školička hrou“ (TEP)

20 rodin

144

42 rodin

182

Metoda „Rodina hrou“

238

230

206

38 klientů

226

Asistované kontakty

265

47 osob, 4 rodiny
v rodinné terapii

315

Individuální terapie
dětí a dospělých

317

49 dvojic
dobrovolník + rodina

401
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PROJEKTY REALIZOVANÉ
V ROCE 2019

„Rozvoj metodiky ´Rodina hrou´ - práce
s dětmi v ohrožených rodinách“
(projekt trvá do 30. 6. 2020)

„Zavádění inovativních praktických přístupů v přímé preventivní sociální práci
s ohroženými dětmi a rodinami v krizových situacích“ (Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 03_16_065. Ukončen k 30. 6.
2019)
Zakončovací fáze projektu v uplynulém roce navazovala na zahraniční cestu a získané zkušenosti
z první fáze projektu z roku 2018. Vznikl a byl zveřejněn Sborník inspirativních inovativních přístupů v přímé preventivní sociální práci. Distribuovali
jsme ho v rámci série 4 dvoudenních seminářů ve
Středočeském kraj, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Na seminářích byly prezentovány nejen naše
služby a metody práce, ale i výstupy z cesty do
Londýna a dobrá praxe našich kolegů z oboru sociálně právní ochrany dětí. Po skončení série seminářů byl ještě vypracován textový materiál „Terén
pro terén“, kde byly shromážděny podněty a výstupy ze seminářů, včetně anotací příspěvků.

Tento projekt realizujeme s finanční podporou
The VELUX Foundations a ve spolupráci s organizací CEKAS, z.ú. (projektovým partnerem).
V průběhu roku 2019 byly proškoleny opět nové
pracovnice a další dobrovolnice v metodě „Rodina
hrou“, kterou využívají pak v kontaktu s rodinami
klientů. V rámci projektu je v Praze financován terapeuticko-edukativní program Školička hrou pro
rodiče s dětmi. Vznikl krátký filmový spot o vývoji
metody a příbězích klientek HoStu. Vrcholem realizace projektu v roce 2019 byla konference „Pozdrav dítěti“. Konference se zúčastnili přední čeští
odborníci z oborů zaměřených na vývoj a ochranu
dětí a odborníci ze zahraničí. Konference probíhala ve dvou dnech v krásném prostředí Emauzského
opatství.

„Preventivní profesionální práce s rodiči v rodinách ohrožených sociálním
vyloučením a sociální patologií“
(projekt trvá do 31. 3. 2021)
V rámci projektu na období 3 let byla navýšena
personální kapacitu o 1 pracovníka v regionálních
pobočkách HoSt, tj. vybraná místa Středočeského
kraje, Hradec Králové, Ostrava a Brno. Díky navýšené kapacitě jsme schopni intenzivněji pracovat
s náročnějšími případy v terénu a navýšit kapacitu klientů obecně. Odráží se to i v našich grafech
k výkonosti služeb v posledních letech, kdy došlo
k nárůstu čísel podpořených klientů. Projekt byl
zahájen v dubnu 2018 a je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost, výzva č. 03_16_064.

HOST – podpora sociálně ohrožených rodin v Praze s přesahem do Středočeského kraje, Brně, Ostravě a Hradci Králové
(program pro státní a veřejné dotace)
(odpovídají výsledkům poskytování pomoci a podpory rodinám, viz. výsledky celoroční práce s rodinou)

Poskytování SAS pro rodiny s dětmi
v Brně (viz. výsledky celoroční práce s rodinou)
V roce 2019 byl provoz služby financován v rámci
realizace zakázky v individuálním projektu Jihomoravského kraje s názvem „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, financované z Operačního programu zaměstnanost ESF.
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PŘÍBĚH Z HOSTU
S Janou (40 let) spolupracuje naše organizace od
dubna 2016. Kontakt na Janu byl zprostředkován
sociální pracovnicí OSPOD. Jana vychovává syna
Davida. V počátku spolupráce byly malému Davidovi 2 roky, nyní je to již pětiletý kluk, který bude
v novém školním roce (září 2019) předškolák.
Kazuistika byla vybrána záměrně s cílem poukázat
na postupný vývoj spolupráce s Janou a také na to
jak míra a forma podpory rodiny může být proměnlivá v závislosti na jejich potřebách. Prostřednictvím příběhu Jany a Davida se snažíme zdůraznit
důležitost podpory rodičovských kompetencí
a potřeb dítěte v rodině v každodenní praxi sociální práce i dobrovolnictví.
Jana před narozením syna žila v Praze, živila se
prostitucí a příležitostnými aktivitami v pornobyznysu. Začala užívat pervitin, nakazila se žloutenkou typu C, skončila na ulici, kde se seznámila
s budoucím otcem Davida. Syna porodila v Ostravě
a malý David pobýval z důvodu novorozeneckého
abstinenčního syndromu v dětském centru po
dobu 3 měsíců. Během těchto 3 měsíců Jana úzce
spolupracovala se sociální pracovnicí OSPOD
– dokázala získat nájemné bydlení, přestala užívat
drogy, zajistila si vše potřebné k péči o syna.
V době, kdy byly Davídkovi 2 roky, začala Jana spolupracovat s dobrovolnicí Květou. Počátek spolupráce byl náročný, Jana byla nedůvěřivá, okolí ji
často stigmatizovalo kvůli její minulosti, také na
Janě bylo patrné, že má za sebou náročné období. Obávala se předsudků ze strany dobrovolnice.
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Bariéry se však postupně podařilo prolomit díky
tomu, že dobrovolnice navštěvovala Janu se svými
dětmi. Prošly společně milníky vývoje malého dítěte. Protože dobrovolnice měla syna stejně starého, řešily podobné problémy – dítě bez plenky
snadno a rychle, čištění zubů s láskou a něhou,
odnaučování dudlíku, samoobsluha při jídle a oblékání, období vzdoru a později nástup do školky
a adaptace. Jana získala také podporu v době, kdy
se rozcházela se svým partnerem, který trpěl schizofrenií, odmítal léčbu a začínal ohrožovat svou
rodinu. V průběhu spolupráce získávala Jana větší
důvěru v sebe sama i ve své schopnosti vychovávat Davida. Pravidelně docházela do zubní ambulance, dnes již má Jana zuby, na což je oprávněně
pyšná.

může získat. Její finanční situace zhoršovala, určitou dobu byla odkázána na potravinovou pomoc,
což ji frustrovalo ještě více. Postupně se dostala
do kolečka neustálého obíhání úřadů a potravinové pomoci, a i tak žila v nedostatku. Nákup léků
pro malého Davida, který onemocněl chřipkou, byl
pro ni neřešitelný problém. V tomto období jsme
s Janou řešily její nerealistická očekávání, bavily
jsme se hodně o tom, že v případě nouze je třeba slevit ze svých požadavků, byť jsou oprávněné.
Zároveň se Jana obávala, že v systému pravidelné
práce selže, nikdy takto nepracovala. Nakonec se
Janě podařilo získat práci na dohodu o pracovní
činnosti a zároveň je registrovaná na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Pracuje již 5 měsíců
a její finanční situace se mírně stabilizovala.

Od května 2018 nastoupila dobrovolnice Květa do
naší organizace jako sociální terénní pracovník.
S Janou byla domluvena následná spolupráce
v režimu terénní sociální práce. Pro Janu toto
období bylo náročné, žila již bez partnera, ale
měla velké obavy z osamocení a z toho, zda dokáže hmotně zabezpečit svého syna. Dosud nikde
stabilně nepracovala, zároveň ji narůstaly dluhy
na energiích, bála se, že přijde o bydlení a také
o syna. Jana začala navštěvovat v rámci Úřadu
práce rekvalifikační a motivační kurzy. Navštívila
dluhovou poradnu, kde řešila exekuce z minulosti,
bohužel dluhy narostly do takové výše, že je Jana
není schopna splácet a s velkou pravděpodobností je nesplatí nikdy. Absolvovala kurz Pracovníka
v sociálních službách, kurz ji bavil a byla nadšená
z toho, že jej dokázala projít a začala si hledat práci
v sociálních službách. Zároveň ale měla nerealistické představy, jakou práci v její situaci (vícenásobné
exekuce) a podmínkách, kdy se stará o syna sama,

Navzdory všem problémům, se kterými se Jana
potýká, směřujeme při sociální práci pozornost na
potřeby malého Davida. Jedním ze způsobů je
například metoda práce Rodina hrou. Při této metodě se využívá typizovaných hraček v přenosné
tašce. V průběhu návštěvy v rodině je vymezen
přesný čas (45 minut), kdy se máma s dítětem
a pracovníkem věnují pouze společné hře. Takto
vymezená hra u Jany způsobuje aktuální uvolnění
a umožňuje koncentraci pouze na svého syna, což
sama Jana hodnotí jako přínosné a uvolňující.

Jana mohla díky příspěvku zaplatit také různé
akce ve školce, lyžařský kurz, příměstský tábor,
což by si jinak nemohla dovolit.
V současné době se Jana na HoSt obrací jen v případech, které nemůže řešit sama nebo když potřebuje doporučení organizace. Je velmi samostatná,
a pokud má motivaci, dokáže vyřešit a překonat
spoustu problémů, které jsou komplikované nebo
zdánlivě neřešitelné.

Od února navštěvuje Jana se synem terapeuticko-edukativní program HoStu – Školička hrou,
kde si hrají a tráví čas společně. Také pravidelně
dochází na individuální terapie a společné terapie se synem do Krizového centra pro děti. David
díky příspěvkům Nadace Terezy Maxové po celý
rok cvičí v kroužku karate, kde získal svůj první
pohár, našel si nové kamarády a velmi ho to baví.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

KONTAKTY
PRACOVNÍCI O ORGANIZACE

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 ZÁSTUPCEM ústavu
byla v roce 2019:
• Mgr. Alžběta Candia Muñoz

POBOČKA PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Tel.: +420 272 656 031
E-mail: info-praha@hostcz.org
Mgr. Vlasta Spilková
vedoucí pobočky Praha
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: spilkova@hostcz.org

Stanislava Mráziková
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 723 132 339
mrazikova@hostcz.org

Mgr. Martina Zahradníková
koordinátorka dobrovolníků
a asistované kontakty
Mobil: +420 739 400 204
zahradnikova@hostcz.org

Mgr. Kateřina Vápenková
koordinátorka a lektorka
TEP „Školička hrou“
Mobil: +420 776 800 556
vapenkova@hostcz.org

Mgr. Alžběta Candia Muňoz
asistované kontakty
terapie + dětská terapie
Mobil: +420 777 801 404
candia@hostcz.org

Mgr. Kateřina Brožková
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 775 704 801
brozkova@hostcz.org

Bc. Lenka Horová
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 725 721 968
horova@hostcz.org

Bc. Michaela Kralertová
terénní sociální pracovnice
Mgr. Martina Přečková
terénní sociální pracovnice

Bc. Lucie Janáková
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 725 368 144
janakova@hostcz.org
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POBOČKA BRNO
Viniční 3067/240
615 00 Brno Židenice
E-mail: info-brno@hostcz.org
Mgr. Lenka Ráčková
koordinátorka projektu v regionu
Mobil: +420 777 801 405
E-mail: rackova@hostcz.org
Mgr. Petra Detersová
terénní sociální pracovnice
Mobil: + 420 723 132 347
E-mail: detersova@hostcz.org
Mgr. Irena Holá
do 1/2019
POBOČKA OSTRAVA
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava
E-mail: info-ostrava@hostcz.org
Mgr. Magda Žabenská
koordinátorka projektu v regionu
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org
Petra Vonášková
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 608 001 911
E-mail: vonaskova@hostcz.org

POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
Admini. centrum EPOS
Akad. Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové 3
E-mail: info-hradec-hralove@hostcz.org
Mgr. Helena Kožíšková
manažerka poboček a metodik SAS
(Brno, Ostrava, Hradec Králové)
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org
Mgr. Hana Vojtíšková
koordinátorka projektu v regionu
Mobil: +420 777 801 422
E-mail: vojtiskova@hostcz.org
Bc. Romana Hirková
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 723 132 365
hirkova@hostcz.org
Mgr. Lída Boučková_do 3/2019
terénní sociální pracovnice
Mgr. Eliška Mandache_do 5/2019
terénní sociální pracovnice

KONTAKTY
CENTRÁLA ORGANIZACE

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

POBOČKA PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ

POBOČKA PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ

Mgr. Alžběta Candia Muňoz
asistované kontakty
terapie + dětská terapie
Mobil: +420 777 801 404
candia@hostcz.org

Mgr. Vlasta Spilková
metodička dobrovolnické práce s rodinou
vedoucí pobočky Praha + Středočeský kraj
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: spilkova@hostcz.org

Mgr. Martina Ekrtová
finanční manažerka
Mobil: +420 773 880 083
E-mail: finance@hostcz.org

Mgr. Marta Linková
terapeutka, metodička a lektorka Školičky hrou
Mobil: + 420 608 340 482

Mgr. Martina Zahradníková
projektová manažerka
Mobil: +420 739 400 204
E-mail: projekty@hostcz.org

Mgr. Helena Kožíšková
manažerka poboček a metodik SAS
(Brno, Ostrava, Hradec Králové)
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org

Jana Doležalová od 3/2020
administrativní asistentka
Mobil: +420 777 801 452
E-mail: asistent@hostcz.org
Eva Kolářová do 3/2020
Helena Langerová do 3/2019

Mgr. Lenka Rodková
terénní sociální pracovnice
Mobil: +420 602 686 585
rodkova@hostcz.org
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Za finanční podporu činnosti organizace:

Dárci:

Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost

Pavel Petřek

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Drobní anonymní dárci
Za darování služeb:

Ministerstvo vnitra, Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Jiří Šmerák (programátorské služby, správa webu)

Magistrát hlavní města Prahy,
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Za podporu našich služeb:

The VELUX Foundations

Ekvita MB (účetnictví)

Nadace Terezy Maxové dětem

VISUO (grafický design)

Nadace J&T

DUKASE s.r.o. (tisk materiálů)

Nadační fond Albert

DEXUS s.r.o. (IT podpora a servis)

Nadační fond Avast

Jiří Šmerák (programátorské služby – tvorba data-

Královéhradecký kraj

báze správy klientů)

Magistrát města Hradce Králové

22hlav s.r.o. (auditorské a poradenské služby)

Schindler Systems, s.r.o (správa intranetu)

Statutární město Ostrava
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Městská část Praha 10
Městská část Praha 2
Veřejná sbírka Pomozte dětem!
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Velice děkujeme Vám všem,
kteří jste činnost HoStu podpořili
a podporujete!
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
v roce 2019

VÝSLEDOVKA 2019

Organizace v roce 2019 hospodařila se ziskem
154 tis. Kč, který je tvořen zejména kurzovými zisky z ukončeného víceletého projektu. Vzhledem
k tomu, že čistý obrat ústavu převýšil v tomto
účetním období 10 mil. Kč, prošlo účetnictví organizace povinným auditem účetní závěrky a výroční zprávy (viz. Příloha). Zároveň byla hloubkově
auditována státní dotace MPSV. V průběhu roku
2019 dále proběhla finanční kontrola využití přidělených prostředků z magistrátu města Ostrava
a Moravskoslezského kraje. Všechny provedené
kontroly shledaly hospodaření ústavu v pořádku
a v souladu s českou legislativou a účetními standardy.

Náklady

Vnitřní kontrola hospodaření organizace je prováděna členy správní rady ústavu na výročních
setkáních organizace. Revizní komisi předkládá
ředitelka ke kontrole účetnictví organizace a přehled zrealizovaných projektů. Kontrolu naplňování standardů kvality, poslání a dodržování pravidel
pro práci s dobrovolníky a rodinou provádí také
Home-Start Worldwide prostřednictvím každoročního sledování Quality Assurance & Standards
ve všech svých členských organizacích.

501

Spotřeba materiálu

489 391

502

Spotřeba energie

101 442

512

Náklady na cestovné

145 463

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

1 552 760

521

Mzdové náklady

6 164 971

524

Zákonné sociální pojištění

1 967 877
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Zákonné sociální náklady

538

Ostatní daně a poplatky

480

542

Ostatní pokuty a penále

3 304

545

Kursové ztráty

2 730

549

Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

25 756

42 538
10 498 131

Výnosy
602

Tržby z prodeje služeb

900

644

Výnosové úroky

232

645

Kursové zisky

649

Jiné ostatní výnosy

682

Přijaté příspěvky (dary)

4 546 822

691

Provozní dotace

5 948 579

Výnosy celkem

10 652 394

Hospodářský výsledek - ZISK
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1 419

155 591
270

154 263

27

NÁKLADY 2019 dle druhu v %

VÝNOSY 2019 dle druhu v %

mzdové
ostatní
DHM, materiál
energie
cestovné
spoje
nájemné
ostatní služby

dotace kraj
dotace měst
a městských částí
dotace EU - MPSV
kurzové zisky
dary, ostatní výnosy
nadace v ČR
nadace zahraniční
dotace státní

17%
7%
19%
1%
2%
11%
29%
13%

DHM, materiál, terapeutické pomůcky, kancelářské potřeby,
odborná literatura, vybavení programu TEP + potraviny

490 810

5%

Tržby

900

0%

Energie - Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava

101 442

1%

úroky

232

0%

Cestovní náhrady, ubytování

145 463

1%

Kurzové zisky

155 591

1%

Spoje - telefony, internet, poštovné

167 480

2%

Dary, ostatní výnosy

258 331

2%

Nájemné prostor - Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava

534 812

5%

Nadace v ČR

1 196 819

11%

Nadace zahraniční

3 091 943

29%

Dotace státní

1 388 053

13%

Dotace krajské

1 789 144

17%

715 000

7%

2 056 383

19%

10 652 394

100%

Ostatní služby - účetnictví, ekonomické a odborné poradenství, supervize, školení pracovníků, IT služby, grafické práce,
tisk, služby k nájmu, apod.
Mzdové náklady a zákonné pojištění zaměstnanců
Ostatní náklady - bankovní poplatky, pojištění, apod.
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78%
0%
5%
1%
1%
2%
5%
8%

850 468

8%

8 158 604

78%

49 052

0%

10 498 131

100%

Dotace měst a městských částí
Dotace EU – OPLZ MPSV
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PŘEHLED VÝNOSŮ 2019
dle zdrojů

602100

Tržby z prodeje služeb

900

691100

Dotace od MPSV

60x

Tržby za vlastní výkony a za zboží

900

691110

Dotace od MPSV JMK

346 244

691130

Dotace od MPSV - Projekt OPZ Londýn

696 441

232

691140

Dotace od MPSV - Projekt OPLZ Pobočky

155 591

691200

Dotace od MVČR

183 563

270

691540

Dotace od MHMP - dobrovolnictví

586 000

156 093

691550

Dotace od MHMP - terén

544 000

691760

Dotace od Města Brno - dobrovolnictví

644100

Úroky z BÚ

645100

Kursové zisky

649900

Jiné ostatní výnosy

64x

Ostatní výnosy

1 204 490

1 359 941

45 000

682100

Přijaté příspěvky (dary)

63 318

691770

Dotace od Města Ostrava

180 000

682190

Finanční dar - MČ Praha 10

40 000

691780

Dotace od Města Hradec Králové

300 000

682260

Nadační příspěvek - Nadač.fond J&T

323 519

691790

Dotace od Královéhradeckého kraje

133 000

682280

Finanční příspěvek - Velux II (EU)

3 091 943

691810

Dotace od MČ Praha 10

160 000

682300

Nadační příspěvek - Nadace T.Maxové

447 858

691820

Dotace od Moravskoslezského kraje

179 900

682350

Finanční dar - CEE Logistic a.s.

154 743

691830

Dotace od MČ Praha 2

682400

Nadační příspěvek - Pomozte dětem

336 525

69x

Provozní dotace

682410

Finanční příspěvek - Nadační fond AVAST

53 917

682420

Nadační příspěvek - NF Albert

35 000

68x

Přijaté příspěvky

4 546 822

Výnosy celkem

30 000
5 948 579

10 652 394

Tento přehled zobrazuje výnosy ústavu v roce 2019. U grantů, dotací a darů se jedná o prostředky
v daném roce využité. Nevyužité finanční prostředky z darů a víceletých dotací jsou na základě časového rozlišení účtovány jako výnosy příštích období a ve výnosech aktuálního roku se neobjevují.
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ZPRÁVA AUDITORA
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WWW.HOSTCZ.ORG
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