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SPOLU PRO RODINU, Z.S.

Původní Sdružení sociálních asistentů vzniklo v roce 2003 na půdě Ostravské univerzity jako
projekt studentů a pedagogů. Profesionalizace a změna sídla postupně vyústily v odloučení
organizace od Zdravotně sociální fakulty a Sdružení se stalo registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb a právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a
také běžným zaměstnavatelem. V roce 2016 převzalo některé sociální služby Fondu
ohrožených dětí a fúzovalo se společností Apropo.cz, z.s., která se zaměřovala na podporu
náhradní rodinné péče, zejm. jako provázející organizace v rámci uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče. V roce 2018 došlo pak ke změně názvu na Spolu pro rodinu, z.s.
Spolu pro rodinu, z.s. (dále jen Spolu pro rodinu) v souladu se stanovami přispívá ke zlepšení
náročné situace rodin nebo jednotlivých členů prostřednictvím služeb a programů na jejich
podporu a působení na instituce, které jim pomáhají.
Spolek se v rámci svých činností zejména:
● podílí na prosazování práv a zájmů znevýhodněných rodin s dětmi,
● poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v
platném znění,
● realizuje sociální práci s rodinou a s jednotlivcem, a v jejím rámci zejména poradenství,
doprovázení a posilování zdrojů rodiny a jednotlivců, výchovné, vzdělávací, osvětověpreventivní a volnočasové aktivity rodin,
● zajišťuje i přímo realizuje vzdělávání, besedy, výcviky a supervize v souladu s účelem
spolku,
● poskytuje konzultační a informační službu v oboru,
● spolupracuje s lidmi a organizacemi, které sledují podobné cíle,
● aktivně vyhledává finanční zdroje, které umožňují naplňování poslání.
V roce 2021 došlo s účinností od 6. července 2021 ke změně statutárního orgánu Spolu pro
rodinu. Novou předsedkyní byla zvolena Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
V roce 2021 také Spolu pro rodinu vydává Poziční dokument, jako souhrn klíčových hodnot a
zásad spolku, kterými se řídí při poskytování služeb. Poziční dokument je výstupem projektu
Podmínky pro změnu, který je představen v samostatné kapitole této zprávy.

POZIČNÍ DOKUMENT
Spolu pro rodinu, z.s. se od svých počátků hlásí k základním hodnotám sociální práce, jakými je
lidskost,
sociální spravedlnost,
hodnota člověka a lidského vztahu a
nehodnotící, bezpředsudečný přístup.
Cení si možnosti spolupracovat s takovými lidmi, jejichž životní podmínky, jednání či aktuální situace
nenachází vždy ve společnosti pochopení a uznání. Při této práci upřednostňuje klienty na cestě
doprovázet, nabízet perspektivy, příležitosti, spíše než usměrňovat a vychovávat, kreativně hledat
možnosti naplnění potřeb, spíše než poskytovat seznam definovaných činností. Spolu pro rodinu má
zájem nenechat své služby dogmaticky definovat právními předpisy, ale hledat v jejich mantinelech
podle smyslu to, co povede ke zmírnění těžkostí klientů, s využitím zkušeností a poznání profese
sociální práce. Nerezignuje při tom na odpovědnost za systémové problémy, snaží se přenášet
informace o povaze a souvislostech nepříznivých podmínek klientů na úroveň příslušných úřadů. Podílí
se na aktivitách pracovních skupin, výzkumných projektů a dalších činnostech podporujících systémové
změny. Tyto snahy vychází z přesvědčení, že a) sociální pracovníci mohou a mají ovlivňovat prostředí v
zájmu svých klientů, b) systémové nerovnosti a bariéry významně ovlivňují životy klientů.
Služby Spolu pro rodinu vychází při své práci z tezí, že:
«

solidarita a respekt patří k základním společenským hodnotám;

«

vytváření podmínek k důstojnému životu a zapojení do společnosti pro všechny její členy je v
zájmu (i) společnosti samotné;

«

úkolem sociálních služeb je vytvářet a nabízet podmínky a příležitosti pro toto zapojení, nikoli
jej u klientů vymáhat;

«

vytváření příležitostí ze stávajících možností, které se nabízí v lokalitě pro veškerou populaci,
má zásadně přednost před vytvářením příležitostí ze zdrojů služby specificky pro klienty Spolu
pro rodinu; klienti jsou přednostně navazováni na to, co je dostupné ostatním lidem;

«

ve spolupráci s klienty je povzbuzováno a podporováno naplňování práv i povinností;

«

klient má právo na odlišnou představu o řešení, na odmítnutí nabídek pracovníků služeb a na
informace o souvislostech a důsledcích, pokud je takové rozhodnutí významným zdrojem rizik;

«

citlivost k právům a osudům zranitelných klientů a jejich přijímání takových, jací jsou, se
projevuje jak v respektující, nemoralizující komunikaci s nimi, tak ve věcné, vysvětlující a etické
komunikaci o nich, resp. o cílové skupině navenek;

«

i v situaci, kdy s klienty nemohou pracovníci služeb dosáhnout větších změn v životních
podmínkách, považuje Spolu pro rodinu za potřebné a cenné, aby si klienti odnášeli zkušenost

s přijetím druhým člověkem a zážitek kontroly nad vlastním životem tam, kde lze klientům
ukazovat i malé výsledky jejich aktivity, kterým nevěnují pozornost;
«

bezpečné a zdravé hranice vztahů pracovníků služeb s klienty jsou chápány jako pevné ve své
ukotvenosti ke smyslu a hodnotám, nikoli nepropustné a rigidní v jedinečných situacích.

Spolu pro rodinu usiluje o to, aby vstupní podmínky a pravidla neomezovaly či nevylučovaly přístup ke
službám klientům právě v těch projevech a dispozicích, které se podílí na rozvoji nepříznivé sociální
situaci, tedy např. kapacitě se dohodnout, komunikovat své požadavky a zájmy, postarat se o
uspokojení některých svých potřeb nebo potřeb svých dětí.
Spolu pro rodinu otevřeně uznává, že spolupráce některých klientů je vynucována okolnostmi či
institucemi a není zcela dobrovolná. Považuje za důležité nezastírat a nezlehčovat tlak, který část
klientů zažívá při rozhodnutí, zda služby využijí. Ve shodě s etickým kodexem NASW klade Spolu pro
rodinu v těchto případech důraz na úplné a přímé informování klientů o povaze a podmínkách služeb
a jejich právu je odmítnout či ukončit spolupráci. Pracovníci Spolu pro rodinu při tom postupují
empaticky, s uznáním tlaku na klienta, ověřováním případných obav a nedorozumění, oceňováním vůle
se přesto účastnit, nebo transparentně sdělit rozhodnutí služby nevyužít. Sociální pracovníci služeb
mají zplnomocňovat klienty tím, že jim pomohou najít takové cíle, kterých by si klienti sami cenili a
chtěli je naplnit, i když se neztotožňují s tím, jaká zadání institucí je do služeb původně přivedla.
Společně s pracovníky Spolu pro rodinu se ve vhodných případech mohou pokoušet komunikovat s
těmito institucemi a domáhat se uznání pokroků či revize uložených opatření.
Spolu pro rodinu současně uznává, že vysoce ceněné právo na sebeurčení klientů je omezeno tam, kde
se dostává do rozporu s bezpečím druhých, zejména dětí. Pracovníci služeb v těchto případech
komunikují s institucemi, které o těchto situacích mají vědět, a jsou oprávněny posoudit a rozhodnout,
které zájmy je nutné upřednostnit. Všude tam, kde je to možné, postupují pracovníci s vědomím svých
klientům, kterým je podáno vysvětlení a nabídka trvání podpory.
Jakkoli Spolu pro rodinu směřuje k tomu, aby byla kapacita jeho služeb smysluplně naplněna,
upřednostňuje práci na třeba i méně zřetelných (nemateriálních) a měřitelných, ale z dlouhodobého
hlediska hlubších změnách a zkušenostech klientů.
Pro naplňování těchto principů Spolu pro rodinu usiluje o takové personální zajištění svých služeb, v
němž působí vysoce angažovaní, odborně kompetentní, empatičtí, vytrvalí, samostatní a tvořiví lidé,
kteří jsou schopni sebereflexe, růstu, ochotni nést odpovědnost za svou práci a učit se z problémů a
chyb. Vyhledává takové kolegy, kteří se mohou ztotožnit s podstatou filozofie a hodnotami Spolu pro
rodinu a rozvíjet je ve své práci. Usiluje o to, aby tito lidé pracovali s úctou a respektem ke klientům,
kolegům i spolupracujícím institucím.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1) Sociální služby
● odborné sociální poradenství (Ostrava, Moravskoslezský kraj)
● sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Ostrava, Opava, Bílovec)
● terénní programy (Ostrava)
2) Dohody o výkonu pěstounské péče
(Olomoucký kraj – Jesenicko, Moravskoslezský kraj)
3) Programy sociálně-právní ochrany dětí
● Podpora rodin v agendě SPOD (Ostrava)
4) Doprovodné projektové aktivity
● KOMPAS – komunikace, partnerství, spolupráce
● Podpora spokojeného rodičovství – nebuďte v tom sami
● Dopady rozvodu/rozchodu na dítě
● Hledáme náhradní rodiče

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa organizace:

Žerotínova 1230/1
702 00 Ostrava

IČ:

266 42 638

Datová schránka:

4v4ai4i

Bankovní spojení:

250874122/0300

Kontakty na internetu:

www.spoluprorodinu.cz

info@spoluprorodinu.cz
Statutární orgán:

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.

SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY S DĚTMI
– OSTRAVA (sociální služba)
Číslo registrace:

5716379
(sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Registrující orgán:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní doba terénní formy: Po – Pá: 8:00 – 18:00 hodin
Územní působnost:

Ostrava a širší správní obvod

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi – znevýhodněné rodiny s
nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci,
zejména je-li nebezpečí, že by tato situace mohla vyústit v uložení
výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí
umístění dítěte mimo rodinu;
Věková kategorie klientů: bez omezení věku
Poslání sociální služby:
Posláním služby je poskytovat podporu znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých,
případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v
ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služby usiluje služba o zachování
společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.
Nepříznivá sociální situace spočívá v ohrožení rodiny nebo některého z jejích členů:
Vnitřní ohrožení rodiny má původ ve vztahovém rámci rodiny, která není schopna řešit vzniklou
nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v
rodině, domácí násilí, syndrom zavrženého rodiče, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt,
snížené rodičovské kompetence atp.
Vnější ohrožení rodiny vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních
potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, zadlužením, bytovou nouzí, podmínkami danými
onemocněním nebo postižením některého ze svých členů, sociálním vyloučením.
Poskytování služby v roce 2021
Zejm. v prvním a posledním čtvrtletí roku 2021 přetrvávala bezpečnostní opatření v pandemii covid,
která omezovala možnosti kontaktu s klienty, možnosti jednání na institucích a využívání zdravotních
a dalších veřejných služeb. Ve spojení s opakovanými izolacemi a karanténami na pracovišti vedla k
nižším počtům klientů služby, jednalo se však pouze o mírný pokles z dlouhodobého hlediska, proti
předchozímu kalendářnímu roku vzrostl počet klientských rodin i sledovaných výkonových ukazatelů.

Kvantitativní ukazatele služby za rok 2021
Ve sledovaném období byla nově
uzavřena smlouva se 73 rodinami, u 39
rodin došlo k prodloužení smlouvy s
účinností do roku 2021, 63 rodin službu
během roku 2021 ukončilo (ve 35
případech došlo k ukončení spolupráce
vypršením účinnosti smlouvy, v 16
případech se jednalo o výpověď z
důvodu
nedodržování
vnitřních
pravidel služby, ve 3 případech nebylo
dále možné poskytovat sociální službu (ztráta příslušnosti k cílové skupině změnou bydliště či zletilostí
dětí), v 6 případech došlo k výpovědi smlouvy, neboť klienti bez odůvodnění nevyužívali sociální službu
po dobu delší než 30 kalendářních dní, ve 3 případech byla spolupráce ukončena na žádost klienta.
Pracovníky projektu bylo realizováno 4289 intervencí, z toho 109 intervencí představovaly schůzky
zmeškané klienty, a 1697 kontaktů.
Odmítnuto bylo celkem 7 zájemců o službu, z toho 2 z kapacitních důvodů.

Obsah spolupráce s klienty v roce 2021
Naplňování veřejného závazku:
Služba usiluje o zachování společného soužití
členů klientských rodin, které je ohroženo
v různé míře závažnosti. V některých
případech se jedná spíše o sekundární
prevenci, v jiných již došlo k odebrání dětí
z rodiny a účelem spolupráce je jejich návrat
do péče rodičů. V roce 2021 se zakázka
návratu dětí do péče rodičů týkala celkem 8
dětí, z nichž 2 se do rodiny vrátily ve
sledovaném období.
Spolupráce s OSPOD je realizována ve většině
klientských rodin, pouze 24 z nich není v
evidenci orgánu SPOD. Nejčastěji je
příslušným orgánem SPOD Ostrava-Jih (25
rodin), dále Moravská Ostrava a Přívoz (17
rodin) a Ostrava Poruba (12 rodin). V obci
mimo Ostravu je příslušný OSPOD ve 3
případech.

Bydliště rodin využívajících
službu v roce 2021 na území
obvodu:
Ostrava - Jih

41

Moravská Ostrava a Přívoz

21

Ostatní

18

Slezská Ostrava

11

Poruba

9

Radvanice Bartovice

6

Mariánské hory a Hulváky

4

Širší správní obvod Ostrava
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Základní činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
intervencí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj dovedností, rozhovory zaměřené na
hledání řešení a aktivizaci klientů, výchovné poradenství, podpora rodičů při vedení
domácnosti, činnosti k zajištění volnočasových aktivit, činnosti k zajištění podmínek pro
vzdělávání (školní připravenost, režim, zajištění doučování) atd.

485

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
podpora vazeb rodiny se širším soc. prostředím – vazby s příbuznými, společenské a
komunitní (místní) události, navázání na vrstevnické a svépomocné aktivity, podpora účasti
na kulturních a jiných zájmových akcích (vyhledání, doprovody, nácvik, reflexe)

119

Sociálně terapeutická činnost
činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj osobnosti, porozumění sobě samému a
situaci, ve které klienti jsou, aktivní naslouchání, poskytnutí prostoru pro vyjádření potřeb
a pocitů, sdílení a emocionální podpora, zážitkové aktivity, které primárně nejsou zaměřeny
na rozvoj dovedností (výlety, akce, které nemají edukační charakter), ale na prožitek,
aktivity zaměřené na podporu sourozeneckých a vztahů mezi rodiči a dětmi,
zprostředkování zkušenosti vazby mezi výchovným působením a odezvou dítěte, rozhovory
o situaci v rodině za účelem zpřehlednění a porozumění událostem, způsobům řešení a
rizikům aj.

218

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
poradenství, doprovody, kontakty s institucemi a tvorba dokumentů spojených s
vyřizováním záležitostí, jako je bydlení, práce, finanční zabezpečení rodiny (dluhy, dávky,
výživné), s vyřizováním osobních dokladů, asistence při jednáních v oblasti ohrožení práv
klientů (jednání s pronajímateli, s institucemi, exekutory, zdrav. zařízeními),
zprostředkování právní pomoci v případě ohrožení práv, případové konference, podněty k
orgánu SPOD, atd.

2262

Celkem bylo v rámci základních činností poskytnuto 3084 intervencí přímé práce s klienty, nejvíce (73%)
jich bylo zaměřeno na pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Dalších 1096 intervencí si vyžádaly záznamy o práci s klienty a 109 předjednané schůzky v terénu,
které klienti zmeškali. Celkem bylo pracovníky služby realizováno 4289 intervencí a 1697 kontaktů.

Zakázky klientů
Vedle činností vynucených mimořádnými podmínkami pandemie infekčního onemocnění se struktura
zakázek meziročně významně nemění, rodiny se stále soustředí na uspokojení základních potřeb (mít
kde bydlet, co jíst, mít stabilní příjem, postarat se v základu o své zdraví apod.), počet zakázek
orientovaných na vztahy, výchovu, rozvoj dětí však meziročně nadále mírně stoupá.

Sociální pracovníci služby prošli v roce 2021 sebezkušenostním výcvikem a pokračují v profesním
rozvoji, který jim umožní větší zaměření na vztahovou rovinu a formulaci nabídek dalších možností
spolupráce přesahujících řešení materiálních potřeb.
Sociální služba v roce 2021 prošla procesní analýzou zaměřenou zejm. na oblast práce s lidskými zdroji
(výběr, adaptace a zaškolení nových zaměstnanců, hodnocení, péče o profesní rozvoj), na otázku, jak
definované postupy reflektují aktuální potřeby a podmínky poskytování služby, včetně potřeb a
kompetencí pracovníků v přímém kontaktu s klienty; dále na oblast koherence poslání – cílů – činností
v kontextu metodického nastavení služby.

Shrnutí výkonových ukazatelů služby:

Intervence
Záznam o provedené intervenci

1096

Jednání na institucích v zájmu rodiny a obhajoba práv

694

Sociální poradenství

620

Zlepšování životních podmínek členů rodiny

391

Rozvojové a volnočasové aktivity zaměřené na děti

294

Plánování a hodnocení spolupráce

236

Psychosociální podpora v náročné životní situaci

218

Rozvojové aktivity zaměřené na rodiče a rodinu jako…

191

Jednání se zájemcem a uzavírání smlouvy

189

Administrativa, vyhledávání, příprava v zájmu klienta

132

Podpora společenských vazeb a rozvoj zdrojů rodiny

119

Zmeškaná schůzka ze strany klienta

109
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Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2021 výše 3.709.666 Kč.

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

Osobní náklady (včetně odvodů)
Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)
Spotřebované nákupy
Energie
Služby
Ostatní náklady
Odpisy
Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

3 254
103
70
50
231
2
0
0

Ʃ CELKEM

3 710

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezským krajem a
Statutárním městem Ostrava.

SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY S DĚTMI
– OPAVA (sociální služba)
Číslo registrace:

8730020
(sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Registrující orgán:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní doba terénní formy: Po – Pá: 8:00 – 16:30 hodin
Územní působnost:

Opava a přilehlé obce

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi – znevýhodněné rodiny s
nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci,
zejména je-li nebezpečí, že by tato situace mohla vyústit v uložení
výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí
umístění dítěte mimo rodinu;
Věková kategorie klientů: bez omezení věku
Poslání sociální služby:
Posláním služby je poskytovat podporu znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých,
případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v
ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služby usiluje služba o zachování
společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.
Nepříznivá sociální situace spočívá v ohrožení rodiny nebo některého z jejích členů:
Vnitřní ohrožení rodiny má původ ve vztahovém rámci rodiny, která není schopna řešit vzniklou
nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v
rodině, domácí násilí, syndrom zavrženého rodiče, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt,
snížené rodičovské kompetence atp.
Vnější ohrožení rodiny vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních
potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, zadlužením, bytovou nouzí, podmínkami danými
onemocněním nebo postižením některého ze svých členů, sociálním vyloučením.
Poskytování služby v roce 2021
Rovněž v této službě přetrvávala bezpečnostní opatření v pandemii covid, která zejm. v prvních
měsících roku omezovala možnosti kontaktu s klienty, možnosti jednání na institucích a využívání
zdravotních a dalších veřejných služeb. Ve spojení s opakovanými izolacemi a karanténami na
pracovišti vedla k nižším počtům klientů služby i sledovaných výkonových ukazatelů.

Kvantitativní ukazatele služby za rok 2021
Bydliště rodin využívajících službu bylo v roce 2021 nejčastěji na území města Opavy (16 rodin), dále
služby využívaly rodiny z Hradce nad Moravicí (3 rodiny), Litultovic (3 rodiny), Komárova (2 rodiny) a
dále z Chvalíkovic, Kobeřic, Vel. Heraltic, Vel. Hoštic, Jakartovic, Rohova, Štablovic, Bolatic, Vršovic a
Ostravy po 1 rodině. Rozšířila se tak působnost služby více ve prospěch přilehlých obcí, v souladu se
záměry zapojení do projektu „Dostupná pomoc pro rodiny s dětmi na území MAS Opavsko“.

Obsah spolupráce s klienty v roce 2021
Naplňování veřejného závazku:
Služba usiluje o zachování společného soužití členů klientských rodin, které je ohroženo v různé míře
závažnosti. V některých případech se jedná spíše o sekundární prevenci, v jiných již došlo k odebrání
dětí z rodiny a účelem spolupráce je jejich návrat do péče rodičů. V roce 2021 nebyla žádná zakázka
explicitně zaměřena na návrat dítěte do biologické rodiny.

Využití služby podle základních činností
Základní činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
intervencí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj dovedností, rozhovory zaměřené na
hledání řešení a aktivizaci klientů, výchovné poradenství, podpora rodičů při vedení
domácnosti, činnosti k zajištění volnočasových aktivit, činnosti k zajištění podmínek pro
vzdělávání (školní připravenost, režim, zajištění doučování)

185

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora vazeb rodiny se širším soc. prostředím – vazby s příbuznými, společenské a
komunitní (místní) události, navázání na vrstevnické a svépomocné aktivity, podpora účasti
na kulturních a jiných zájmových akcích (vyhledání, doprovody, nácvik, reflexe) aj.

Sociálně terapeutická činnost

0

150

Činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj osobnosti, porozumění sobě samému a
situaci, ve které klienti jsou, aktivní naslouchání, poskytnutí prostoru pro vyjádření potřeb a
pocitů, sdílení a emocionální podpora, zážitkové aktivity, které primárně nejsou zaměřeny
na rozvoj dovedností, ale na prožitek, aktivity zaměřené na podporu sourozeneckých a
vztahů mezi rodiči a dětmi, zprostředkování zkušenosti vazby mezi výchovným působením
a odezvou dítěte, rozhovory o situaci v rodině za účelem zpřehlednění a porozumění
událostem, způsobům řešení a rizikům.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Poradenství, doprovody, kontakty s institucemi a tvorba dokumentů spojených s
vyřizováním záležitostí, jako je bydlení, práce, finanční zabezpečení rodiny (dluhy, dávky,
výživné), s vyřizováním osobních dokladů, asistence při jednáních v oblasti ohrožení práv
klientů (jednání s pronajímateli, s institucemi, exekutory, zdrav. zařízeními),
zprostředkování právní pomoci v případě ohrožení práv, případové konference aj.

405

Základní činnosti služby byly poskytnuty v celkovém rozsahu 740 intervencí. Dalších 247 intervencí si
vyžádaly záznamy o práci s klienty a 21 předjednané schůzky v terénu, které klienti zmeškali. Celkem
bylo pracovníky služby realizováno 1008 intervencí.

Shrnutí výkonových ukazatelů služby

Intervence
Záznam o provedené intervenci

247

Rozvojové a volnočasové aktivity zaměřené na děti

173

Psychosociální podpora v náročné životní situaci

150

Sociální poradenství

121

Administrativa, vyhledávání, příprava v zájmu klienta

116

Jednání se zájemcem a uzavírání smlouvy

65

Jednání na institucích v zájmu rodiny a obhajoba práv

54

Plánování a hodnocení spolupráce

29

Zmeškaná schůzka ze strany klienta

21

Zlepšování životních podmínek členů rodiny

20

Rozvojové aktivity zaměřené na rodiče a rodinu jako celek

12

Podpora společenských vazeb a rozvoj zdrojů rodiny
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V září 2020 byl zahájen projekt „Dostupná pomoc pro rodiny s dětmi na území MAS Opavsko“, který
navyšuje kapacitu SAS Opava pro patnáct obcí (Brumovice, Holasovice, Velké Heraltice, Stěbořice,

300

Hlavnice, Uhlířov, Jakartovice, Litultovice, Dolní Životice, Štáblovice, Otice, Slavkov, Vršovice, Raduň a
Chvalíkovice). V roce 2021 bylo v rámci této navýšené kapacity uskutečněno 334 intervencí do
základních činností, 126 intervencí si vyžádaly záznamy o poskytování služby a 3 intervence schůzky
zmeškané klienty.

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2021 výše 2.352.524 Kč.

Poř.

Druh nákladu

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

3.

Spotřebované nákupy

4.

Energie

5.

Služby

6.

Ostatní náklady

7.

Odpisy

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)
Ʃ CELKEM

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1 974
54
34
51
171
14
54
0
2 352

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezským krajem,
Statutárním městem Opava a dále služba čerpala prostředky z vlastního jmění („fond“ vytvořený na
odpisy automobilu, který byl pořízen na konci roku 2018) v celkové výši 1.656.799 Kč.
Dále byla služba podpořena Evropskou unií – Evropským sociálním fondem; Operačním programem
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ve výši 695.724,83 Kč (Název projektu: Dostupná pomoc pro
rodiny s dětmi na území MAS Opavsko, reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015708).

SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY S DĚTMI
– BÍLOVEC (sociální služba)
Číslo registrace:
Registrující orgán:

8553948
(sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní doba terénní formy: Po – Pá: 8:00 – 16:30 hodin
Územní působnost:

Bílovec a přilehlé obce

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi – znevýhodněné rodiny s
nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci,
zejména je-li nebezpečí, že by tato situace mohla vyústit v uložení
výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí
umístění dítěte mimo rodinu;
Věková kategorie klientů: bez omezení věku
Poslání sociální služby:
Posláním služby je poskytovat podporu znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých,
případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v
ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služby usiluje služba o zachování
společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.
Nepříznivá sociální situace spočívá v ohrožení rodiny nebo některého z jejích členů:
Vnitřní ohrožení rodiny má původ ve vztahovém rámci rodiny, která není schopna řešit vzniklou
nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v
rodině, domácí násilí, syndrom zavrženého rodiče, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt,
snížené rodičovské kompetence atp.
Vnější ohrožení rodiny vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních
potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, zadlužením, bytovou nouzí, podmínkami danými
onemocněním nebo postižením některého ze svých členů, sociálním vyloučením.
Poskytování služby v roce 2021
Poskytování služby bylo zahájeno 1. 1. 2020 v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podpora
služeb sociální prevence 3“ na území města Bílovce a místních částí Bravinné, Lhotka, Lubojaty,
Ohrada, Stará Ves a Výškovice a pokračovalo v roce 2021 s vyjednáním rozšíření působnosti o Bílov,
Bítov, Velké Albrechtice a Studénka. V tomto roce se proměnila struktura potřeb klientských rodin,
klesaly počty zakázek zaměřených na hledání bydlení ve prospěch orientace na děti, jejich vývojové a
vzdělávací potřeby, z poradenské agendy se jednalo zejm. o oblast dávek a výživného. Děti ze 12
klientských rodin byly za dobu spolupráce v evidenci OSPOD, z toho děti z 1 rodiny u OSPOD Ostrava
Mariánské Hory a v 11 případech se jednalo o děti v evidenci OSPOD Bílovec. Polovina klientů (12 rodin)
z celkového počtu v roce 2021 nebyla v evidenci OSPOD.

Kvantitativní ukazatele služby za rok 2021

Obsah spolupráce s klienty v roce 2021
Naplňování veřejného závazku:
Služba usiluje o zachování společného soužití členů klientských rodin, které je ohroženo v různé míře
závažnosti. V některých případech se jedná spíše o sekundární prevenci, v jiných již došlo k odebrání
dětí z rodiny a účelem spolupráce je jejich návrat do péče rodičů. Odpovídá to aktuální situaci v regionu,
kde od roku 2019 klesají počty dětí odebraných z péče rodičů, stejně jako počty týraných a
zneužívaných dětí, ale mírně rostou počty dětí zanedbávaných. Služba nezaznamenala zakázky
zaměřené na návrat dětí do péče rodičů, spíše pracovala na zlepšení podmínek pro vývoj a výchovu
dětí a prevenci zanedbávání.

Využití služby podle základních činností
Základní činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
intervencí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj dovedností, rozhovory zaměřené na
hledání řešení a aktivizaci klientů, výchovné poradenství, podpora rodičů při vedení
domácnosti, činnosti k zajištění volnočasových aktivit, činnosti k zajištění podmínek pro
vzdělávání (školní připravenost, režim, zajištění doučování)

570

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Podpora vazeb rodiny se širším soc. prostředím – vazby s příbuznými, společenské a
komunitní (místní) události, navázání na vrstevnické a svépomocné aktivity, podpora účasti
na kulturních a jiných zájmových akcích (vyhledání, doprovody, nácvik, reflexe) aj.

7

Sociálně terapeutická činnost
Činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj osobnosti, porozumění sobě samému a
situaci, ve které klienti jsou, aktivní naslouchání, poskytnutí prostoru pro vyjádření potřeb
a pocitů, sdílení a emocionální podpora, zážitkové aktivity, které primárně nejsou
zaměřeny na rozvoj dovedností, ale na prožitek, aktivity zaměřené na podporu
sourozeneckých a vztahů mezi rodiči a dětmi, zprostředkování zkušenosti vazby mezi
výchovným působením a odezvou dítěte, rozhovory o situaci v rodině za účelem
zpřehlednění a porozumění událostem, způsobům řešení a rizikům.

76

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

Poradenství, doprovody, kontakty s institucemi a tvorba dokumentů spojených s
vyřizováním záležitostí, jako je bydlení, práce, finanční zabezpečení rodiny (dluhy, dávky,
výživné), s vyřizováním osobních dokladů, asistence při jednáních v oblasti ohrožení práv
klientů (jednání s pronajímateli, s institucemi, exekutory, zdrav. zařízeními),
zprostředkování právní pomoci v případě ohrožení práv, případové konference aj.

1092

Celkem tedy v rámci základních činností uskutečnili pracovníci služby 1745 intervencí. Dalších 547
intervencí si vyžádaly záznamy o práci s klienty a 15 předjednané schůzky v terénu, které klienti
zmeškali. Celkem bylo pracovníky služby realizováno 2307 intervencí.
Zakázky klientů
Vedle činností vynucených mimořádnými podmínkami pandemie infekčního onemocnění se struktura
zakázek meziročně významně nemění, rodiny se soustředí na uspokojení základních potřeb, snahu
vyjednat a obhájit své potřeby a nároky na institucích a vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj dětí,
mírně klesá počet zakázek orientovaných na získání dostupného bydlení.

Shrnutí výkonových ukazatelů služby

Intervence
Sociální poradenství

673

Záznam o provedené intervenci

547

Rozvojové a volnočasové aktivity zaměřené na děti

526

Plánování a hodnocení spolupráce

124

Zlepšování životních podmínek členů rodiny

89

Jednání na institucích v zájmu rodiny a obhajoba práv

84

Administrativa, vyhledávání, příprava v zájmu klienta

82

Psychosociální podpora v náročné životní situaci

76

Rozvojové aktivity zaměřené na rodiče a rodinu jako celek

44

Jednání se zájemcem a uzavírání smlouvy

40

Zmeškaná schůzka ze strany klienta

15

Podpora společenských vazeb a rozvoj zdrojů rodiny
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Služba se v rámci ukončení podpory projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální
prevence 3“ podrobila z hlediska kvality služby dne 14. 12. 2021 závěrečnému evaluačnímu šetření
MSK.

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2021 výše 1.295.875 Kč.

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

Osobní náklady (včetně odvodů)
Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)
Spotřebované nákupy
Energie
Služby
Ostatní náklady
Odpisy
Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

1 241
5
9
0
40
1
0
0

Ʃ CELKEM

1 296

Služba byla podpořena Evropskou unií – Evropským sociálním fondem; Operačním programem
Zaměstnanost, ze státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje. (Název projektu: Podpora
služeb sociální prevence 3, reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030).

PORADENSKÉ A MEDIAČNÍ CENTRUM
- OSTRAVA (sociální služba)
Číslo registrace:

5196788
(odborné sociální poradenství)

Registrující orgán:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní doba:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

8:00 – 18:00; 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 bez objednání
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00; 8:00 – 12:00 bez objednání
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00

Pozn. provozní doba byla přechodně upravována hlášením změn registrujícímu orgánu v souvislosti
s omezeními v pandemii Covid-19.
Územní působnost:

Moravskoslezský kraj

Ambulantní forma poskytována v zařízení na adrese: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi (členové
biologických i náhradních rodin) s pobytem na území
Moravskoslezského kraje v nepříznivé sociální situaci
vedoucí k ohrožení práv a zdravého vývoje dětí a
funkčnosti rodiny. Nepříznivá sociální situace je spojena s:
●
●
●
●

●

nedostatkem rodičovských kompetencí ve výchově či péči o děti ohrožující práva a/nebo
zdravý vývoj dítěte;
výchovnými problémy dětí, které ohrožují jejich řádný vývoj, a které rodiče nedokážou bez
pomoci překonat;
ohrožením práv či zdravého vývoje dítěte společensky nežádoucími jevy;
vztahovými problémy v rodině, které ohrožují její celistvost a/nebo funkčnost a/nebo
vyvolávají nepřiměřenou psychosociální zátěž, která je členy rodiny prožívána jako
nepřiměřená, emočně přetěžuje děti, a/nebo neumožňuje některému z členů rodiny naplňovat
svá práva a povinnosti atd.;
pobytem dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy.

Posláním Poradenského a mediačního centra je pomáhat lidem, kteří řeší rodinné a jiné vztahové
problémy, napomáhat porozumění potřebám členů rodiny a zdravým způsobům jejich naplňování, a
naplňování rodičovských práv a povinností.
Cílem služby je vytvářet podmínky pro uspořádání poměrů a vztahů rodičů a dětí v nepříznivých
sociálních situacích spojených s rozpadem rodiny, s narušením rodinných vazeb, s výchovnými nároky
dítěte, a to podporou komunikace a porozumění, poskytnutím informací relevantních pro řešení
nepříznivé sociální situace a vytvářením podmínek pro smírné řešení sporů.

Poskytování služby v roce 2021
Poradenské a mediační centrum se v průběhu roku vyrovnávalo se sníženou ochotou klientů
navštěvovat pracoviště v souvislosti s opatřeními v pandemii covid, oproti předchozímu roku ještě
poklesly výkonové ukazatele služby, při relativně neměnné struktuře zakázek; pokles je patrný u
psychologického poradenství a mediací, intervence sociálních pracovnic a právníka se meziročně
prakticky neměnily. Služba zaznamenává narůstající počet klientů, kteří byli doporučeni orgánem
SPOD, nebo jim byla soudem nařízena terapie v kontextu rozpadu partnerského vztahu a úpravy
podmínek v péči o společné děti. Pracovníci služby se zabývali dopadem nárůstu nedobrovolných
klientů na podobu služby, sociální pracovnice absolvovaly v roce 2021 sebezkušenostní výcvik.

Kvantitativní ukazatele služby za rok 2021
Služba byla poskytnuta 467 klientům, z toho 275 uzavřelo smlouvu v roce 2021, ostatní v letech
předchozích.

Využití služby podle základních činností
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 0 intervencí
b) sociálně terapeutické činnosti: 1228 intervencí
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1180
intervencí

Rozdělení intervencí

Počet
intervencí

Intervence realizované sociálními pracovníky služby

644

Intervence v rámci psychologického poradenství
Nejčastěji v záležitostech týkajících se péče a výchovy, zvládání stresových zážitků u dětí,
v řešení výchovných problémů doma nebo ve škole, nezvládání péče o dítě, změny v
chování dětí v důsledku rozchodu rodičů.

1 228

Intervence v rámci mediací
343

Nejčastěji v právě probíhající rozvodové či rozchodové situaci, v rodinných sporech
týkajících se dětí.

Intervence v rámci právního poradenství
193

Nejčastěji v záležitostech úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, průběhu rozvodových
řízení, kontaktů rodičů s dětmi.

Celkem vykonali pracovníci PMC ve prospěch klientů 2408 intervencí v základních činnostech, dalších
1247 si vyžádala tvorba klientské dokumentace, celkem bylo ve službě realizováno za rok 2021 3655
intervencí.

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2021 výše 2.784.817 Kč.

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Druh nákladu
Osobní náklady (včetně odvodů)
Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)
Spotřebované nákupy
Energie
Služby
Ostatní náklady
Odpisy
Správní režie (nepřímé administrativní náklady)
Ʃ CELKEM

Výše nákladu
(v tis. Kč)

2 248
36
37
97
365
2
0
0
2 785

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Statutárním městem Ostrava.

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ POMOC
- OSTRAVA (sociální služba)
Číslo registrace:

1252071
(terénní programy)

Registrující orgán:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní doba terénní formy: Po – Pá: 7:30 – 16:00 hodin
Územní působnost:

území města Ostravy a širší správní obvod

Cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
a žijí na území statutárního města Ostravy a širšího správního obvodu (změna k 1. 5. 2020).
Věková kategorie klientů: od 15 let
Poslání sociální služby:
Posláním služby Zdravotně-sociální pomoc je poskytnout podporu lidem se ztíženým přístupem
ke zdravotním a jiným veřejným službám souvisejícím s péčí o zdraví, aby je mohli využívat podle svých
potřeb a uplatňovat svá práva a povinnosti v péči o své zdraví.
Nepříznivá sociální situace je dána životní situací, která člověku neumožňuje využívat služeb zdravotní
péče a pečovat o své zdraví. Jedná se zejména o nezajištěnou základní či odbornou zdravotní péči,
včetně zdravotního pojištění, nízkou zdravotní gramotnost, tj. sníženou orientaci v oblasti služeb a
dávek týkajících se zdravotního stavu a sníženou schopnost porozumět zdravotní tematice. Dále pak o
informační a komunikační bariéry, které mají dopad na vzájemnou interakci se zdravotnickými
zařízeními. Za rizikový způsob života považujeme nejen závislost na návykových látkách, ale i
nedodržování předepsaných preventivních opatření (prohlídky, vyšetření, očkování), nedodržování
předepsaného léčebného režimu nebo doporučeného životního stylu a bydlení s nepříznivým vlivem
na zdraví.
Poskytování služby v roce 2021
Také služba Zdravotně-sociální pomoci byla ovlivněna druhým rokem pandemie covid-19:
- docházelo k prodlužování délky spolupráce na řešení zakázek klientů, neboť zdravotnické výkony byly
odkládány nebo se prodloužila objednací doba na různá vyšetření / zdr. výkony, klienti potřebovali
asistenci při zajišťování testování a očkování včetně doprovodu a dopomoci v porozumění a komunikaci
s odborným personálem, jednalo se však o menšinu řešených zakázek (do 10 %). Pracovníci služby také
pomáhali v zajištění ochranných pomůcek, včetně vyřízení dávek MOP, v době nouzového stavu rozšířili
svou činnost o řešení jiných zakázek, než běžně spadají do základních činností služby, např. zajištění
pobytu pro cizince, registrace na ÚP, zjištění podmínek pěstounské péče, vyřízení OP, vdovského
důchodu a další. Systémové překážky, res. dostupnost zdravotní péče v Ostravě, je nadále kritická v
oblasti zajištění pediatrické péče (praktický lékař pro děti a dorost), kde služba v roce 2021 pomáhala
již 19 rodinám. Dosáhnout zajištění pediatrické péče v rámci služby trvá obvykle několik týdnů až
měsíců intenzivní práce, drtivá většina rodin pak dojíždí za pediatrem na druhý konec Ostravy (ze
Slezské Ostravy, MOaP do Poruby nebo Jihu). Často je registrace v ordinaci možná pouze s různými
podmínkami kladenými ordinací, jako je doprovázení rodiny na prohlídky soc. pracovnicí. Neúnosná je

situace ve stomatologické péči, kdy se od roku 2019 nepodařilo žádnému klientovi zajistit zubaře.
Naopak mírné zlepšení vnímají pracovníci služby v oblasti psychiatrické péče zejména pro dospělé, a
to v souvislosti se zahájením činnosti CDZ v MONF a Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro
děti a adolescenty ve FNO.

Kvantitativní ukazatele služby za rok 2021
Smlouvu o poskytování služby mělo uzavřeno celkem 83 osob. Z toho 23 již z roku 2020 a 5 osob využilo
službu opakovaně. Podíl smluv uzavřených k řešení situace jednotlivce bylo 65 %, to je prakticky
totožný poměr jako v předchozích 2 letech. Služba byla častěji poskytována jednotlivcům, a to
především vyššího věku. Ve věkové struktuře převažují skupiny ve věku 25-34 a 55-64 let. 11 % klientů
však svůj věk neuvedlo.
Převážná většina klientů bydlela v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (30 %) a Ostrava-Jih
(23 %), kde původně pracovnice působily především na ubytovnách, ale v letech 2020 i 2021 se jednalo
zejména o obyvatele běžného nájemního nebo sociálního bydlení v bytech. Následoval obvod
Radvanice a Bartovice (19 %) a Slezská Ostrava (14 %).
V roce 2021 došlo k významnému přeskupení míst, kde pracovnice služby působily – oproti roku 2020
došlo v nejlidnatějším obvodu Ostrava-Jih k poklesu o 16 %, u MOaP o zvýšení o 5 %. Počet klientů
žijících v Radvanicích a Bartovicích se zdvojnásobil (z 8 na 16), což bylo způsobeno tím, že služba v dané
lokalitě získala dobré reference u klientů i kolegů spolupracující organizace.

Obsah spolupráce s klienty v roce 2021
V roce 2021 pokračoval trend prodlužování zakázek z roku 2020. Na tuto skutečnost mělo vliv několik
faktorů: stejně jako v roce 2020 se jednalo o souvislost s pandemií covid-19 (časté změny v termínech
vyšetření a zákroků, prodlužování termínů, vyšší míra podpory) a zvýšení náročnosti zakázek zejména
u osamělých a starších klientů s více druhy zdravotních potíží, o čemž svědčí i nárůst počtu intervencí.
Obdobně jako v předchozích letech (2020: 31 %, 2019: 37 %) se i v roce 2021 zakázky klientů nejvíce
týkaly zajištění a udržení lékařské péče (38 %), nejčastěji se jednalo o registraci v ordinaci praktického
lékaře, zajištění termínu vyšetření, zdravotního transportu, léků, podporu při orientaci v termínech a
zpracování přehledu zdravotní péče, nácviky. Častým požadavkem byl také doprovod pracovníkem do
zdravotnického zařízení či jiné instituce, případně asistence při jednání s personálem (16 % oproti 23
% v roce 2020 a 27 % v roce 2019).
Dalšími zakázkami (10 % oproti 14 % v roce 2020 a 22 % v roce 2019) byla podpora v řízení o přiznání
příspěvku na péči či jiných dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením, v řízení o přiznání
invalidního důchodu, respektive invalidity, protože většina klientů naší služby nesplňuje podmínku
doby pojištění a nemá proto nárok na výplatu důchodu.
Nově sledovanou zakázkou byla psychická podpora klientovi při zvládání situací v souvislostí s péčí o
zdraví své nebo svých blízkých. Psychická podpora je přirozenou součástí podpory sociálních pracovnic
klientům, v některých případech je však potřebná natolik, že se stává nezbytností k úspěšnému
dosažení cílů klienta (7 % zakázek).
Rok 2021 byl specifický tím, že 7 % zakázek spadalo do kategorie „Jiné“, zejm. v souvislosti s opatřeními
proti šíření onemocnění covid-19.
Plných 78 % zakázek bylo ukončeno naplněním cíle, 18 % částečným naplněním cíle a pouze 5 %
zakázek bylo ukončeno, aniž by byl cíl dosažen (nejčastěji z důvodu na straně klienta).

Počet
intervencí

Využití služby podle základních činností

32

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

1898
8

Zmeškané schůzky klientů v terénu
CELKEM

1938

Dalších 1035 intervencí si vyžádaly záznamy o práci s klienty a příprava. Celkem bylo pracovníky služby
realizováno 2 973 intervencí a 750 kontaktů.
Zakázky klientů:
Nejčastější základní činností je stejně jako v předchozích letech pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí souvisejících se zdravím, pouze 1%
představuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zakázky
Lékařská péče

137

Podpora a asistence

81

Finanční zajištění (dávky, invalidita)

35

Činnosti nad rámec ZSP

24

Kompenzační pomůcky

17

Jiná odborná péče

17

Testování a očkování covid-19

12

Prevence, poradenství v péči o zdraví,
vysvětlení a podpora v dodržování léčebného režimu

8

Zdravotní pojištění

7

Podpora rodičů v péči o dítě

7

Nadační příspěvky, dary

4

Změna bydlení

3

Dohledání zdr. dokumentace

2
0

30

60

90

120

150

Finanční zajištění služby
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2021 výše 1.437.079 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

75

3.

Spotřebované nákupy

29

4.

Energie

15

5.

Služby

115

6.

Ostatní náklady

1

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM

1 202

1 437

Služba byla podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezským krajem,
Statutárním městem Ostrava.

DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
– Centra náhradní rodinné péče
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

MSK 97444/2016 (pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)

Registrující orgán:
Provozní doba:
Územní působnost:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Po – Pá: 8.00 – 18:00 hodin podle dohody s klienty
Moravskoslezský kraj, pracoviště Frýdek-Místek, Příborská 1585 a
Olomoucký kraj, pracoviště Jeseník, Náměstí Svobody 827/11.

Cílová skupina: děti svěřené do NRP; osoby, jež mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu
pěstounské péče, konkrétně tedy osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni, poručníci, pěstouni
na přechodnou dobu; blízké osoby pěstounů; rodina dítěte a blízké osoby svěřených dětí i zájemci o
náhradní rodinnou péči.

Posláním Spolu pro rodinu v oblasti náhradní rodinné péče je prostřednictvím cíleně zaměřených
služeb a aktivit podporovat pěstouny. Pomáháme pěstounům porozumět specifickým potřebám
svěřeného dítěte a naplňovat je, porozumět důležitosti bezpečné vztahové vazby a napomáhat s jejím
vytvářením, případě obnovou. Snažíme se pěstounům pomáhat ve chvíli, kdy si nejsou jistí ve výchově
a péči o svěřené dítě. Velký důraz klademe na podporu práce s identitou dítěte a práci s historií dítěte
včetně zachování vztahů dítěte s rodinou či původním sociálním prostředím.
Dáváme dětem prostor, aby se mohly vyjádřit ke všem podstatným náležitostem, které se jich dotýkají.
Dbáme na to, aby děti měly možnost vyjadřovat vlastní potřeby, pocity, myšlenky, přání, nejistoty, i
obavy. Podporujeme, aby měly možnost udržovat zdravé a bezpečné vztahy s vrstevníky a svým okolím.
Snažíme se pěstounům pomoci, aby byli schopni svěřeným dětem zajistit to, co pro svůj zdravý vývoj
potřebují.
Také zájemcům o náhradní rodinnou péči poskytujeme informace vztahující se k této oblasti.
Organizujeme, případně se spolupodílíme na informačních akcích zaměřených na propagaci myšlenky
náhradní rodinné péče v obou krajích (např. Dny rodiny, Dny pěstounství, Festival v ulicích viz dále).
Cílem Center náhradní rodinné péče je podpora a pomoc dětem vyrůstajícím v náhradním rodinném
prostředí a jejich pěstounům ve vytváření bezpečného prostředí pro harmonický, bezpečný a zdravý
vývoj dětí, které byly svěřeny do pěstounské péče z důvodu nemožnosti vyrůstat ve vlastní rodině.
Služby jsou pěstounům poskytovány zdarma na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.
V rámci doprovázení pěstounských rodin poskytujeme multidisciplinární spolupráci při řešení obtíží,
které se při péči o přijaté děti objevují. Komplex služeb působí podpůrně a preventivně. Pěstouni mají

nárok na patřičnou pomoc a podporu ze strany sociálního pracovníka – klíčového pracovníka, mohou
využít alespoň 14denní respitní péči (odlehčovací) a mají právo na zajištění péče o dítě jinou osobou.
Znamená to ovšem také povinnosti pro pěstouny. Především v oblasti povinného vzdělávání a
povinnost podpory kontaktu svěřených dětí s jejich biologickou rodinou.
Výchozím základem naší práce je individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD), ze kterého společně
s náhradními rodiči vycházíme a hledáme, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Hlavním cílem je aktivní
participace všech zainteresovaných stran za účelem prevence rizik souvisejících s výchovou svěřeného
dítěte a péči o něj. Přičemž hlavní prioritou je NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE.
Odborná podpora a doprovázení pěstounů probíhá dle individuálních plánů doprovázení rodiny.
Obzvlášť se zaměřovala na psychosociální potřeby svěřeného dítěte a zpracování jeho životního
příběhu. Doprovázení pěstounských rodin formou konzultací, poradenství a pravidelné reflexe patří
mezi nejvýznamnější činnost naší práce. Individuálně přistupujeme a respektujeme odlišnosti a
potřeby rodin. Pracujeme s reflexí toho, jak se pěstounům daří naplňovat svou úlohu, zejména potřeby
dítěte a současně přinášíme i naše pohledy, tedy člověka mimo rodinný systém. V rodinách se snažíme
být aktivní, za důležité aspekty našeho úsilí považujeme empatii, odbornost a otevřenost.
Vzdělávání pěstounů je důležitou formou jejich podpory, proto věnujeme velkou pozornost nabídce,
kterou našim pěstounům předkládáme. Kromě krátkodobých kurzů a Klubů pěstounů nabízíme také
možnost využít především online nabídku jiných organizací. Společnou akcí obou Center byl již pátý
víkendový vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny, který se uskutečnil ve dnech 4. – 6. 6. 2021. Zázemí
nám tvořil Hotel Andromeda (stejně jako v předešlých letech) uprostřed turistického střediska
Ramzová – Ostružná. Pro děti byl zajištěn zábavný interaktivní program jako jsou sportovní, výtvarné,
rukodělné či jiné zážitkové aktivity. Pro pěstouny byl určen rozsáhlý vzdělávací blok prožitkovou a
interaktivní formou. Smyslem vzdělávání bylo vést pěstouny k pochopení rozdílnosti generací a
podpořit je v aktivitách, které umožňují rozvoj schopností a dovedností jejich dětí prostřednictvím
ideálně společenských her. Zdůrazněn byl také terapeutický potenciál společné hry. Celý program byl
nově zajištěn týmem z ostravské organizace Institut prevence, z. s., se kterým byla navázána velmi
podpůrná spolupráce. Příznivý efekt spolupráce ocenili také pěstouni prostřednictvím zpětné vazby.
Činnost našich NRP center v roce 2021 neprobíhala již podruhé v řadě za standardních podmínek, na
které jsme byli zvyklí v předchozích letech. A to kvůli pokračující pandemii Covid-19, jejíž vliv přetrvával
i v tomto období a opětovně ovlivňoval v plné šíři naší práci. Náš tým byl nucen přizpůsobovat se
aktuálnímu stavu, připravovat a organizovat naše aktivity s vědomím možných změn. Avšak napříč
těmto podmínkám jsme postupně nacházeli nové cesty a byla to výzva nejen pro celý tým, ale i pro
naše spolupracovníky a klienty. Poznali jsme, že ne všechno, a ne vždy lze předem naplánovat. Máme
za to, že jsme flexibilnější než dříve, jelikož jsme se museli dlouhodobě přizpůsobovat nečekaným
změnám, a zvláště pak využívat širší paletu metod práce, včetně online prostředků. Dosáhli jsme tak i
bohatší zkušenosti v tom, že SPOLU dokážeme zvládnout i náročnější období plné překvapivých situací,
rizik a nejistoty.

1.

CNRP v Jeseníku

Působení organizace v oblasti náhradní rodinné péči v oblasti obce ORP Jeseník se datuje od prosince
2014, kdy byly uzavřeny první dohody o výkonu pěstounské péče s náhradními rodiči. V srpnu 2021 byl
náš tým posílen o novou sociální pracovnici – klíčovou pracovnici.

Kvantitativní ukazatele za rok 2021
V roce 2021 využilo služeb CNRP 26 rodin, se kterými byly uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče.
Jednalo se o pěstouny vykonávající pěstounskou péči dlouhodobou (převážně příbuzenskou),
zprostředkovanou a péči na přechodnou dobu. V průběhu roku byl výkon dohod ukončen u třech rodin.
Jako důvod bylo dosažení zletilosti, odchod k jinému poskytovateli za účelem přestěhování se a návrat
svěřeného dítěte zpět k biologickým rodičům.
Dlouhodobě se snažíme o úzkou spolupráci s Městským úřadem Jeseník, a tak stejně jako každý rok
proběhlo společné setkání s pracovníky NRP tohoto úřadu. Obsahem je především reflexe probíhající
spolupráce a další možnosti rozvoje a podpory NRP v regionu.

V rámci Týdne (pro) pěstounství v září realizovaného v celém Olomouckém kraji jsme zájemcům nabídli
účast hned na dvou zajímavých akcích Centra náhradní rodinné péče v Jeseníku. Tou první bylo Čtení
pěstounských pohádek, které se uskutečnilo 7. 9. 2021 v Knihovně Vincence Priessnitze v Jeseníku.
Tato akce byla organizována ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ Jeseník. Byl
připraven program pro zájemce o pěstounskou péči i pro pečující osoby. Návštěvníci mohli slyšet
ukázky z knihy „Děti srdce“, kterou vydal Moravskoslezský kraj. Po celou dobu mohli hosté využít
přítomnosti odborníků zabývající se problematikou náhradní rodinné péče a získat informace k tomuto
tématu. Dva dny na to se veřejnost mohla tradičně přijít podívat přímo na pracoviště a dozvědět se
informace o náhradní rodinné péči v rámci Dne otevřených dveří. V rámci vzdělávání pěstounů se
uskutečnily tradiční Kluby pěstounů, které pod odbornou facilitací externího psychologa CNRP

umožňují pěstounům sdílet své prožitky, radosti i strasti ze života pěstounské rodiny. Samozřejmostí
je také nabídka terapeutické podpory psychologa nebo terapeuta.

2. CNRP ve Frýdku-Místku

Centrum NRP ve Frýdku-Místku vzniklo na sklonku roku 2017. Rozjezd činnosti pobočky v roce 2018
byl sice pozvolný, ale v roce 2019 se nám již zcela dařilo naplňovat naše cíle a aktivity nejen v regionu
ORP Frýdek-Místek a jeho okolí, ale i Ostravy. V roce 2020 došlo k posílení personálního obsazení
Centra na počet 3 sociálních pracovníků. V roce 2021 se nám dařilo udržet stabilní tým pracovníků, a
to i prostřednictvím navýšení jejich úvazků.

Kvantitativní ukazatele za rok 2021
V průběhu roku 2021 jsme pracovali s 26 rodinami na základě dohod o výkonu pěstounské péče.
Spolupráce byla ukončena s jednou rodinou, a to z důvodu návratu dítěte do biologické rodiny.

Nadále pokračujeme ve spolupráci s terapeutkou Mgr. Zdenkou Štefanidesovou, která se při práci s
pěstounskými rodinami zaměřuje na nápravu poruch attachmentu u dětí, které žijí v náhradních
rodinách. S ohledem na epidemiologickou situaci probíhala část terapií online.
Nadále jsme také zapojeni do pracovní skupiny komunitního plánování Statutárního města FrýdkuMístku. Intenzivně také spolupracujeme s pracovníky NRP příslušných ORP Frýdek-Místek, Frýdlant n.
Ostravicí a částečně i Ostravy.
Moravskoslezský kraj pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast
pana Jiřího Navrátila v měsíci září realizoval aktivity zaměřené na propagaci náhradní rodinné péče

„DNY RODIN 2021″. Ty se uskutečnily na třech různých zajímavých a atraktivních místech. Rodiny s
dětmi tak měli možnost navštívit zdarma zajímavé kulturní památky. Jednotlivé dny byly doprovázeny
bohatým zábavným a edukačním programem zaměřeným na podporu propagace náhradní rodinné
péče. Také my jsme se této akce zúčastnili a zapojili do realizace kampaně „Dejme dětem rodinu“, a to
na Hradě Sovinci a na Zámku ve Frýdku-Místku. Nechyběl stánek s propagačními materiály či aktivitami
pro děti. Zájemcům o pěstounskou péči byli k dispozici naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci a
odpovídali jim na vše, co je ohledně pěstounské péče zajímalo. Kromě informací o formách náhradní
rodinné péče, legislativě a procesu přípravy, posuzování a zařazení do evidence žadatelů na Krajském
úřadě se účastníci zajímali o zkušenosti z praxe.

Finanční zajištění
Celková výše nákladů na zajištění služby dosáhla v roce 2021 výše 1.698.461 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

60

3.

Spotřebované nákupy

28

4.

Energie

50

5.

Služby

474

6.

Ostatní náklady

1

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM

1 085

1 698

Činnost Center náhradní rodinné péče byla podpořena ze státního příspěvku na výkon pěstounské
péče Úřadu práce České republiky.

PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD – 3v1
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

MSK 97444/2016
(pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)

Registrující orgán:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní doba terénní formy: Po – Pá: 8.00 – 18:00 hodin podle dohody s klienty
Územní působnost:

Ostrava a širší správní obvod

Cílovou skupinou: Cílovou skupinou programu jsou rodiny s nezletilým dítětem/dětmi, s pobytem na
území města Ostravy a širšího správního obvodu, identifikovány jako ohrožené, v evidenci OSPOD,
doporučeny orgány SPOD ke vstupu do programu, které vysloví informovaný souhlas s podmínkami a
se spoluprací na základě trojstranného kontraktu s realizátorem a OSPOD. Přestože je dostupnost
sociálních služeb ve městě poměrně dobrá, orgány OSPOD dlouhodobě formulují poptávku po
spolupracujících organizacích, které by lépe reagovaly na nízkou motivaci rodičů a účelněji přispívaly
ke snížení ohrožení dětí.
Program je určen specificky pro tu část klientů orgánů SPOD, která z různých důvodů nereaguje
adekvátně na potřeby svých dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc zvenčí. Klienty programu jsou
zpravidla rodiny s ohroženým dítětem, kde se již OSPOD pokoušel realizovat méně kontrolní opatření,
příp. jim byla poskytována sociální služba, ale tyto snahy měly jen částečný efekt a ohrožení dítěte trvá.
Jedná se o rodiny s vyšší mírou rizik, které se kumulují a dopadají na vývoj dětí. Společným rysem jsou
také snížené rodičovské kompetence rodičů či předpoklady pro jejich naplňování, které vedou k
obtížné spolupráci rodiny v zabezpečení zdravotní péče, spolupráce se školou, výchovného působení
na děti atd. Jedná se zejména o rodiny ohrožené závislostmi, domácím násilím nebo jinou trestnou
činností, duševním onemocněním, mentálním postižením, patologickými vztahy v rodině (vážné
narušení vazeb, syndrom zavrženého rodiče, rodičovského dítěte, nezralost rodičů, jejich nízký věk)
apod.
Poslání programu: Podpora rodin v agendě SPOD – 3v1 se
orientuje primárně na odstranění či zmírnění ohrožení dětí,
které jsou vedeny v evidenci orgánu SPOD. Dlouholetá
spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí ukazuje, že
dvoustranný zakázkový model sociálních služeb je sice vhodný
pro větší část ohrožených rodin, ale neumožňuje komplexní
působení na rodiny s nižší motivací ke změně a zajištění bezpečí
a zdravého vývoje dětí, které v nich žijí.
V roce 2012 naše organizace realizovala na základě dlouhodobé poptávky OSPOD pilotní program
Sanace rodin v agendě SPOD, postavený na trojstranném kontraktu rodiny, sociálního pracovníka
programu a OSPOD. Pokusy OSPOD o zapojení do formulace cílů v rámci poskytování sociální služby
dříve opakovaně narážely na odmítnutí ze strany rodin, které v pojetí klienta jako zákazníka vyřadilo
OSPOD z pozice legitimního účastníka kontraktování, anebo do kontraktování vstupoval méně

transparentním způsobem. V pilotním programu se ukázalo, že pokud je rodina seznámena s pravidly,
s významem trojstranného kontraktu a podporována, je ochotna akceptovat cíle formulované OSPOD
i tehdy, jestliže vnímá problémy jinak. Nastavení spolupráce s orgány SPOD bylo metodicky zpřesněno
v sérii vzdělávacích a diskusních aktivit v ESF projektu Společně v agendě ochrany práv dětí v letech
2017/18.
Obsah programu:
Program je postaven na intenzivní a dlouhodobé terénní sociální práci s rodinou v součinnosti s OSPOD
vycházející ze společně formulovaného individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) a zaměřuje se na ty
rodiny, kde je k ochraně dítěte nutné výchovné, vzdělávací a preventivní působení a práce s motivací
rodiny.
Dlouhodobě se osvědčuje jako efektivní v případě ohrožení rodiny, kdy definice problému přichází
zvenčí, na základě posouzení orgánů SPOD. Zatímco u sociální služby sjednané pracovníky OSPOD pro
jejich klienty dochází, při rozdílném vnímání potřeby změny, k odmítání sociální služby, nebo v průběhu
spolupráce s rodinou k jejímu ukončení, z programu POR odstupují z trojstranného kontraktu rodiny
zcela výjimečně. Téměř všechny spolupráce mají dlouhodobé trvání (více než 1 rok).

Kvantitativní ukazatele programu za rok 2021
Ve všech podpořených rodinách byl
uzavřen trojstranný kontrakt, ve
kterém
byly
cíle
spolupráce
formulovány společně klientem,
zástupcem OSPOD a pracovníkem
Spolu pro rodinu. K hlavním tématům
pravidelně patří posílení a rozvoj
rodičovských kompetencí, podpora
motivace rodičů při abstinenci, při
řešení následků domácího násilí,
zmírnění napětí v rodině, zlepšení
výukového prostředí a výchovného
působení rodičů, příprava rodiče na návrat dítěte do domácnosti, pravidelná školní docházka, zlepšení
finanční a bytové situace rodin s dětmi.
V roce 2021 byl program Podpora rodin v agendě SPOD poskytován na základě 8 uzavřených kontraktů.
Bylo podpořeno 12 dosp. osob a 26 dětí, celkem tedy 38 osob s bydlištěm na území města Ostravy a
širšího správního obvodu. Se 2 rodinami probíhala spolupráce déle než 2 roky, 3 rodiny spolupracovaly
déle než 1 rok a 3 rodiny zahájily spolupráci v roce 2021.
Hlavními tématy spolupráce byla podpora rodiny k naplnění cíle - návrat dítěte/dětí zpět do rodiny,
posílení a rozvoj rodičovských kompetencí, podpora při zajištění lékařské péče dětí, zmírnění napětí v
rodině, zlepšení výukového prostředí a výchovného působení rodičů, podpora při motivaci rodičů k
abstinenci, příprava rodiče na návrat dítěte zpět do péče, udržení kontaktu dítěte s rodinou, zajištění
pravidelné školní docházky a zlepšení výchovných problémů dětí, zlepšení finanční a bytové situace
rodin s dětmi. Tyto cíle byly naplňovány v rámci 641 intervencí a 214 kontaktů. Kmenová pracovnice
projektu absolvovala v roce 2021 sebezkušenostní výcvik.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 404.383 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

0

3.

Spotřebované nákupy

6

4.

Energie

17

5.

Služby

33

6.

Ostatní náklady

0

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM
Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Statutárním městem Ostrava.

348

404

KOMPAS – komunikace, partnerství, spolupráce
Číslo jednací: S/0657/2020/OBRaPK
Územní působnost: Frýdek-Místek
Cílovou skupinou programu jsou děti a mladiství (12 - 17 let), kteří se opakovaně dostávají do střetu
se svým sociálním okolím, nebo neumí navazovat případně udržovat zdravé (podpůrné) sociální vztahy.
Poslání programu:
Cílem programu je poskytnout mladým lidem příležitost lépe poznat sama sebe. Velká část programu
je zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností účastníků, a to prostřednictvím vzájemné diskuze
členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků. Prostřednictvím vlastního prožitku si mladí lidé osvojí
základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům a jak je možné přistupovat k řešení
problémů. Smyslem je vést mladé lidi k tomu, aby s ostatními jednali důstojně a rovnoprávně.
Probírána témata:
Chování a uspokojování potřeb

Co se stresem a zlostí

Sebeúcta a vzájemná úcta

Vytváření zdravých mezilidských vztahů

Úspěšná komunikace

Zdravý životní styl - rizikové formy chování

Řešení konflikt

Až budu žít sám/sama

Kvantitativní ukazatele programu za rok 2021
Před zahájením programu bylo ze strany OSPOD nahlášeno 13 dětí, se kterými byla účast projednána
a se zapojením do programu souhlasili také rodiče.
K prvnímu setkání se nedostavilo 6 dětí. Jejich účast byla opakovaně projednávána s kurátory pro děti
a mládež a sociální pracovnicí, kteří účast domlouvali. Přesto se nepodařilo ani v průběhu programu
účast dětí zajistit. Program tak navštěvovalo 7 dětí. V průběhu programu bylo pak jedno dítě umístěno
na pobyt do Střediska výchovné péče, druhé do Psychiatrické léčebny. Program fakticky dokončilo 5
dětí.
Účastníci se do aktivit programu aktivně zapojovali, diskutovali o tom, co je trápí a co prožívají. Ze
zpětnovazebních dotazníků vyplynulo, že obsah programu je pro ně srozumitelný, získali konkrétní
informace, které pro ně byly užitečné. Dvě dívky projevily zájem o opětovnou účast.

Finanční zajištění projektu

Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 20.000 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

0

3.

Spotřebované nákupy

1

4.

Energie

0

5.

Služby

2

6.

Ostatní náklady

0

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM
Projekt byl podpořen Statutárním městem Frýdek-Místek.
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Podpora spokojeného rodičovství – nebuďte v tom sami
Číslo jednací: S/0658/2020/OBRaPK
Územní působnost: Frýdek-Místek
Cílovou skupinou programu byli rodiče dětí předškolního věku a pracovníci mateřských školek na
území města Frýdek-Místek.
Poslání programu:
Projekt Podpora spokojeného rodičovství - Nebuďte v tom sami byl koncipován jako přednáškový
cyklus pro rodiče dětí z mateřských školek a dále pro pracovníky těchto zařízení. Vytvořen byl na
základě deklarovaných potřeb v rámci síťování. Podmínkou pro možnost realizace bylo, aby
zřizovatelem těchto školek bylo Statutární město Frýdek-Místek.
Smyslem tohoto projektu bylo nastínit rodičům takové výchovné postupy, které předškolním dětem
umožní co nejlepší rozvoj schopností, dovedností a také důvěry v okolní svět. Kromě rodičů se
přednášky zaměřovaly také na pracovníky školek, aby mohli s rodiči dobře a efektivně komunikovat a
pozitivním směrem rozvíjet vzájemnou spolupráci. Cílem tedy bylo nabídnout podporu mimo rodiče
také pracovníkům školek v jejich povolání a pomoci jim nalézt další užitečné informace a způsoby, jak
zvládat některé náročné situace, které v jejich praxi vyvstávají.

Kvantitativní ukazatele programu za rok 2021
Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci v první polovině roku (trvání nouzového stavu) a
následným prázdninovým měsícům byla realizace projektu zahájena v září 2021. Byly osloveny všechny
mateřské školky spadající pod Statutární město Frýdek-Místek. Zájem školek byl poměrně velký,
celkem bylo naplánováno 15 přednášek v měsících listopadu a prosinci. Vzhledem ke zhoršující se
epidemiologické situaci ale bylo nutné plán přednášek upravit a velké množství termínů zrušit.
Nakonec podařilo uskutečnit pouze tři přednášky (dvě pro pracovníky, jednu pro rodiče), a to i přestože
jsme nabídli možnost i online formy (dvě přednášky proběhly online formou). O přednášky projevilo
zájem celkem 8 mateřských školek a jejich poboček (Anenská, Beruška, Chlebovice, Lískovecká,
Lískovec, Naděje, Pohádka a Skalice).
S ohledem na nemožnost realizovat setkání v době trvání projektu a zájmu mateřských školek o
realizaci v roce 2022 jsme ve spolupráci s lektory podpořili mateřské školky v pokračování nezávisle na
projektovém zajištění. Školkám je rozesílán dopis s výzvou pro uspořádání těchto již definovaných
přednášek, které si sice budou muset hradit ze svého rozpočtu, nicméně konkrétní lektorka, forma,
rozsah i obsah přednášek jsou již připraveny a nastaveny k realizaci.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 9.115 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

9

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

0

3.

Spotřebované nákupy

0

4.

Energie

0

5.

Služby

0

6.

Ostatní náklady

0

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM

9

Projekt byl podpořen Statutárním městem Frýdek-Místek.

Dopady rozvodu/rozchodu na dítě
Číslo jednací:

S/0656/2020/OBRaPK

Územní působnost: Frýdek-Místek
Cílovou skupinou programu jsou rodiče v rozvodu/rozchodu partnerského stavu. Zapojení účastníků
programu bylo koordinováno ve spolupráci s orgánem SPOD města Frýdek-Místek.
Poslání programu:
V rámci projektu byl realizován krátký intervenční program pro rodiče v rozvodu, rozpadu rodičovského
vztahu. Intervence byla vnímána především jako prostor pro získání možného náhledu a zpětné vazby
rodičů, případně korekce jejich vlastní vztahové interakce v rodinném systému. Hlavním cílem
programu bylo tedy zprostředkovat rodičům informace o tom, co v dané situaci prožívá jejich dítě, co
všechno ztratilo a jak se tyto ztráty mohou negativně promítnout do jeho dalšího života. Ale také, jak
jim mohou rodiče předcházet případně jak zmírnit rizika dopadu rozchodu.

Kvantitativní ukazatele programu za rok 2021
V průběhu projektu pracovnice SPOD zaslaly kontakty na 27 rodičovských párů, bylo domluveno 21
setkání, fakticky se uskutečnilo setkání s 15 rodiči. V případě čtyř párů byly domluveny termíny
opakovaně.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 41.116 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

0

3.

Spotřebované nákupy

1

4.

Energie

1

5.

Služby

7

6.

Ostatní náklady

0

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM
Projekt byl podpořen Statutárním městem Frýdek-Místek.
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Hledáme náhradní rodiče

Číslo jednací:
Územní působnost:

00902/2021/SOC
město Ostrava

Cílovou skupinou je široká veřejnost (návštěvníci festivalu Art & Life: Festival v ulicích 2021). Může se
jednat o osoby, které se doposud s tématem náhradní rodinné péče vůbec nesetkali, nebo i páry či
jednotlivce, kteří již o náhradním rodičovství uvažují a budou si chtít blíže o tématu popovídat s
odborníky.
Poslání programu:
Cílem projektu je propagace náhradní rodinné péče a myšlenky kampaní „Dejme dětem rodinu“ a
“Hledáme rodiče” mezi skupinu obyvatel, která se běžně s touto tematikou nesetkává.
Na stánku jsou po celou dobu přítomni pěstouni/osvojitelé a sociální pracovníci, kteří mohou
zájemcům zodpovědět dotazy k tématu, příp. zprostředkovat kontakt na organizace zabývající se NRP
v regionu jejich bydliště (na Festivalu v ulicích se každoročně sjíždějí lidé z různých měst našeho kraje).
V rámci stánku byl zajištěn mimo informační kampaně také program pro děti, a to ve formě kreativní
dílničky, malování na obličej či skákacího hradu.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 55.000 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
(v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

2.

Dlouhodobý majetek (do 40 / 60 tis. Kč)

0

3.

Spotřebované nákupy

5

4.

Energie

0

5.

Služby

20

6.

Ostatní náklady

0

7.

Odpisy

0

8.

Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0

Ʃ CELKEM
Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Nadací J&T.
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PODMÍNKY PRO ZMĚNU
Doba realizace:

1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

Podpořeno:

Operačním programem Zaměstnanost,
prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Reg. číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015294

Projekt Podmínky pro změnu si klade za cíl podpořit zejména metodické změny a kompetence
sociálních pracovníků a managementu Spolu pro rodinu.
KA 1 Podmínky pro změnu
Cílem klíčové aktivity bylo analyzovat stávající kvalitu poskytovaných služeb a administrativní zátěž
pracovníků spojenou s výkonem těchto služeb a získat tím potřebné podklady pro další zvyšování
kvality a zlepšování procesů v organizaci. Aktivita je realizována prostřednictvím dvou subaktivit.
Procesní analýza sociálních služeb
V roce 2021 byla zpracována externí analýza vybraných procesů poskytovaných sociálních služeb, která
se zaměřila na oblasti práce s lidskými zdroji (výběr, adaptace a zaškolení nových zaměstnanců,
hodnocení, péče o profesní rozvoj), a jak praktická realizace služeb a psané postupy reflektují potřeby
klientů, metodické výzvy a situaci na trhu práce. Výstupem je společná auditní zpráva k jednotlivým
druhům poskytovaných služeb (SAS, OSP, terénní programy), která byla vydána v r. 2022.
Analýza administrativní zátěže pracovníků
Subaktivita je zajištěna prostřednictvím pracovní skupiny zaměřené na administrativní zátěž a
dodavatelem služby, který bude vytvářet elektronickou evidenci klientů a výkonů. Dokončení a pilotáž
vytvořeného výstupu se předpokládá v polovině roku 2022.
KA 2 Kompetence obecné
Klíčová aktivita reaguje na nedostatečné kompetence absolventů studia sociální práce – potenciální
zaměstnance Spolu pro rodinu. V roce 2021 byla uskutečněna hlavní část aktivity, která spočívala v
nastavení nového procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců v průběhu 10 setkání pracovních
skupin. Pracovní skupina se sejde ještě v roce 2022 k reflexi nastavených procesů a jejich realizaci v
praxi.
KA 3 Kompetence specifické - práce s časovou perspektivou
Klíčová aktivita reaguje na metodický problém divergence časových perspektiv. Usiluje o vytvoření a
zavedení takového přístupu ke spolupráci s klienty, který by byl citlivý k odlišnostem v časové
perspektivě, umožnil „míjení“ ve vnímání času a priorit reflektovat a korigovat ve prospěch lepšího
připojení ke klientům, omezil pracovníky služby nevědomě vytvářený příspěvek k „selhávání“ klientů
při dosahování cílů, a zmírnil jejich frustrace.
V roce 2021 pokračovala analýza klientské dokumentace, zaměřená na souvislosti úrovně spolupráce,
projevů de/motivace a vyhýbání se plnění dojednaných cílů a vztah k předcházejícím a následujícím

postupům a odezvám pracovníků. Pracovní skupina na sedmi celodenních setkáních zpracovávala
podklady k implementačnímu plánu a vzdělávání pracovníků v časové perspektivě.
Sociální pracovníci SAS Opava a Ostrava, terénních programů a odborného sociálního poradenství
prošli v rámci aktivity 120 hodinovým akreditovaným sebezkušenostním výcvikem. Metodické
nastavení, proškolení a další vzdělávání pracovníků uvedených služeb v návaznosti na výstupy analýzy
proběhne v roce 2022.
KA 4 Kompetence specifické – řízení
Cílem aktivity je zlepšení pracovních podmínek sociálních pracovníků prostřednictvím zkvalitnění
pracovního prostředí změnami v rámci procesů řízení a firemní kultury. Zahrnuje vzdělávání
managementu, reorganizaci pracovních procesů a podporou systematizace vedení. V roce 2021 v
omezené míře pokračovala realizace vzdělávání. Dokončení aktivity je plánováno na rok 2022.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 1.089.302,32 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
( v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

3.

Zařízení a vybavení

4.

Služby

5.

Drobné stavební úpravy

0

6.

Přímá podpora

0

10.

Nepřímé náklady
Ʃ CELKEM

549
0
381

159
1 089

Projekt byl podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem, Operačním programem
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. (Název projektu: Podmínky pro změnu, reg. číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015294).

CO JSEM POTŘEBOVAL A NEDOSTAL JSEM
Doba realizace:

1.4.2020 – 31.3.2022

Podpořeno:

Operačním programem Zaměstnanost,
prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Reg. číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088

Spolu pro rodinu se v roce 2020 stalo partnerem projektu Co jsem potřeboval a nedostal jsem, který
realizuje spolek Jak dál?, z.s.. Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce
určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Inovativními
prvky metodiky jsou metody způsobu předání prožitků a potřeb dětí v rozvodu sociálními pracovníky,
podpora kreativity při poskytování sociální práce a vedení rozhovoru s dětmi v rozvodové situaci.
Příjemce se bude inspirovat know-how od zahraničního experta z Holandska. V rámci pilotáže jsou do
projektu zapojeni dva partneři, Spolu pro rodinu a Akademický ústav Karviná z.ú. V závěru projektu
bude vytvořena metodika sociální práce, jejíž přínos bude evaluován a doložen závěrečnou evaluační
zprávou.
Role Spolu pro rodinu jakožto partnera projektu spočívá především v zapojení pracovnic Poradenského
a mediačního centra do aktivit spojených s tvorbou a implementací uvedené metodiky. V roce 2021
proběhla hlavní část realizace projektu, která byla zakončena workshopy na téma metodiky práce s
dětmi v rozvodu. V roce 2022 se očekává ukončení pilotáže aktivit a administrativní dokončení
projektu.

Finanční zajištění projektu
Celková výše nákladů na zajištění projektu dosáhla v roce 2021 výše 119.589,39 Kč.

Poř.

Druh nákladu

Výše nákladu
( v tis. Kč)

1.

Osobní náklady (včetně odvodů)

3.

Zařízení a vybavení

6

4.

Služby

5

5.

Drobné stavební úpravy

0

6.

Přímá podpora

0

10.

Nepřímé náklady
Ʃ CELKEM

91

18
120

Projekt byl podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem, Operačním programem
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. (Název projektu: Co jsem potřeboval a nedostal jsem, reg. číslo
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088).

FINANČNÍ ZPRÁVA 2021
Rozvaha (v tis. Kč)
A
A.I
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

AKTIVA

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému
majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem

Σ Aktiva

PASIVA
108

A

Vlastní kapitál

2 082

A.I

Jmění celkem

1 789

A.II.
-

Výsledek hospodaření
-

-161

-

-

6 660
0
1 775
4 885
0

B.

Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva celkem

0
269
0

NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované
služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a
A.II.
aktivace
A.III.
Osobní náklady
A.IV.
Daně a poplatky
A.V.
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
A.VI.
použití rezerv a opravných položek
A.VII.
Poskytnuté příspěvky
A.VIII.
Daň z příjmu
A.I.

Σ Náklady (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. +
A.VI. + A.VII. + A. VIII.)

C.
D.

B.II.
B.III.
B.IV.

VÝNOSY

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

Σ Výnosy (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

4 686
0
0
3 631
1 055

Σ Pasiva

6 768

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

B. I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.

B.I.

293
-

HLAVNÍ

6 768

HOSPODÁŘSKÁ

CELKEM

2 867

0

2 867

0

0

0

12 215
0
61

0
0
0

12 215
0
61

54

0

54

1
0

0
0

1
0

15 198

0

15 198

HLAVNÍ
HOSPODÁŘSKÁ
14 910
0
90
0
197
0
54
0
0
0
15 251
0
53
0
53
0

CELKEM
14 910
90
197
54
0
15 251
53
53

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A DONÁTORŮM

Za spoluprácí děkujeme také

www.spoluprorodinu.cz
28. 6. 2022 v Ostravě

