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Nabídka služeb
pro rodiny s dětmi
do 6let, které jsou
ohroženy sociálním
vyloučením

ÚvOD
HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA
Organizace vznikla v roce 2003 v Praze. Postupně
se v roce 2007 rozšířila do Brna a Liberce, v roce
2013 do Ostravy a v roce 2015 do Hradce Králové.
Organizace je součástí členské asociace HomeStart Worldwide. HoSt Home-Start ČR je akreditovaným členem asociace (splňuje na nejvyšší úrovni principy a standardy kvality dle mezinárodních
kritérií Home-Startu Worldwide).
Home-Start Worldwide sdružuje členské organizace
ze 23 zemí po celém světě. Například: Austrálie, Srí
Lanka, Kanada (a Quebec), Jihoafrická republika,
Uganda, Dánsko, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Tanzánie, Litva, Irsko, Řecko, Polsko, Japonsko, Izrael,
Malta, Velká Británie, Francie, Zambie, Švédsko,
Bělorusko apod. Home-Start Česká republika je seniorským členem asociace (od r. 2000).
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. Obecně je cílem snaha o vytvoření
bezpečného a zdravého místa pro děti v rodině
a podporu její celistvosti.
Pracujeme s malými dětmi a jejich rodiči, kteří
řeší mnoho závažných problémů, od výchovy
a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné
zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod.
Většina našich rodičů nezažila funkční rodinný
model a nemá představu, jak by měla taková rodina
vypadat, jak vychovávat své děti.
Organizace má pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí od roku 2011 (č.j.234304/11).
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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 (dostek dobré stravy,
hygieny, spánku apod.).
Důležitá je pro nás podpora a posilování kompetencí rodiny v péči o dítě, aby dítě zůstalo co nejdéle v rodině a aby rodina, pokud je to možné,
zůstala pohromadě. V případě, že jeden z rodičů
je neznámý nebo není aktivně zapojen do péče
o dítě z jakéhokoliv důvodu (nezájem o dítě,
výkon trestu, páchání domácího násilí na matce
dítěte apod.), snažíme se o to, aby druhý rodič měl
dostatek podpory vychovávat dítě sám, nebo aby
se obnovila funkčnost rodiny (např. v případě, že
otec projeví zájem o dítě, nebo v případě doplněné
rodiny – nový partner matky). Docílíme toho, jak
prací dobrovolníků v rodinách, tak prací odborných
pracovníků a sociálních pracovníků.
Dobrovolníci pomáhají rodičům prostřednictvím
neformálního a citlivého provázení, povzbuzování
a motivování v jejich rodičovské roli.
Terénní pracovníci v režimu SPOD pracují se
závažnou psychopatologií a nemotivovanými
klienty. Navazují mnohdy na práci dobrovolníků
v případech, kdy je dobrovolnická práce nevhodná,
nebo je potřeba práci dobrovolníků doplnit o odbornou práci. Rodinám nabízíme i terapeutickou
podporu a pomoc s obnovením vazeb mezi rodiči
a dětmi prostřednictvím hry. Pro tento účel jsme
vyvinuli typizované pomůcky, které pracovnice
využívají v terénu ve většině poboček (Metoda
„Rodina hrou“) a v rámci terapeuticko-edukativního programu s prvky Montessori v prostorách
organizace v Praze.
www.hostcz.org

Sídlo organizace:
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Tel.: +420 272 656 031
Mobil: + 420 777 801 404
IČ: 26616190
Česká spořitelna, a.s.: 17353339/0800
Fio Banka, a.s.: 2501078104/2010 (dary)
Centrála organizace:
Mgr. Alžběta Candia Muñoz
Ředitelka
Metodička práce s ohroženou rodinou
a sociálně právní ochrany dětí (SPOD)
Mobil: +420 777 801 404		
E-mail: candia@hostcz.org
Mgr. Martina Zahradníková
Projektová manažerka
Mobil: +420 739 400 204
e-mail: zahradnikova@hostcz.org
Mgr. Vlasta Vítková
Metodička dobrovolnické práce s rodinou
Vedoucí pobočky Praha
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org
Mgr. Helena Kožíšková
Manažerka poboček
(Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec)
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org
Soňa Kadeřávková
Finanční manažerka
Mobil: +420 776 800 556
E-mail: skaderavkova@gmail.com
Marie Kořínková, DiS.
Administrativní asistentka projektu a organizace
Mobil: +420 777 801 452
E-mail: korinkova13@gmail.com
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CO NABÍZÍME, JAK PRACUJEME HoSt Home-Start ČR
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KOMU
pOMÁHÁME

Počet podpořených rodin a dětí

265

Máme zkušenost, že značná část rodičů by se o své
děti chtěla starat dobře (ačkoliv to tak na první
pohled nemusí vypadat), pouze neví jak. Chybí jim
potřebné dovednosti a schopnosti (např. intelektové nebo sociální). Postrádají základní sociální dovednosti a důležité volní vlastnosti (nedůslednost
ve výchově, neřešení svých problémů, vysoká
fluktuace v zaměstnání), což jim ztěžuje přístup
k zaměstnání, při jednání s úřady i při navazování dobrých sociálních vztahů v komunitě. Kromě
finančních problémů jsou bezradní i ve výchově
a péči o děti. V důsledku chybějících zkušeností
z vlastní rodiny se dopouštějí závažných chyb ve
výchově, které mohou mít dlouhodobý dopad jak
na fyzický (zejména v životosprávě), tak na psy-
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• sociálně znevýhodněným, ohroženým sociálním
vyloučením, kteří se potýkají s mnoha problémy
spíše dlouhodobého rázu (tzv. multiproblémové
rodiny - tíživá bytová situace, nezaměstnanost,
zadlužení, domácí násilí, závislosti apod.);

172
97

• jimž bylo dítě odebráno do náhradní rodinné nebo
institucionální péče a nyní se navrací či má navrátit
do jejich péče.

počet dětí

317

počet rodin

Rok 2013

144

Pomáháme zejména rodičům:
• kteří jsou osamělí a izolovaní a momentálně prožívají náročnou životní situaci, kterou může být samo
o sobě rodičovství a péče o malé dítě, nebo kterou
způsobily aktuální problémy a krize (např. odchod
či úmrtí partnera, velmi mladí rodiče, poporodní
deprese…);

Nabízíme proto rodinám portfolio služeb tak,
aby jejich potřeby byly pokryty komplexně a co
nejvíce adresně.

182

Hlavním kritériem pro využívání služeb HoStu je
výchova alespoň jednoho dítěte do 6 let (v případě
asistovaných kontaktů věk dítěte do 15 let).

chický vývoj dětí. Rodiče se však takto nechovají
ke svým dětem záměrně, zpravidla vůbec nevědí,
jak by měli své děti vychovávat. Potřeby rodin jsou
proměnlivé, nastávají různé krizové situace, vývoj
rodiny není bohužel vždy předvídatelný.
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Pracujeme s rodinami, které z nějakého důvodu
nemohou, neumějí nebo nechtějí pečovat o své
děti, a kde může být z různých příčin ohrožen správný vývoj dítěte, 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.).

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Dobrovolnická
práce s rodinou
Realizujeme v regionu: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec
Dobrovolnická práce s rodinou je zaměřena na
podporu bazálních vztahů mezi rodiči a dětmi.
Stavíme na jednoduchém principu: Rodič
pomáhá rodiči (respektive zkušený rodič
pomáhá méně zkušenému rodiči).
Podmínkou dobrovolnictví je vlastní rodičovská
zkušenost. Dobrovolníci v rodinách pomáhají na
základě svých rodičovských a životních zkušeností. Mohou tak lépe pochopit, ale i předvídat, různé
nepříjemné situace, které mohou v průběhu zakládání nebo fungování rodiny nastat. Dobrovolníci nabízejí svůj soukromý čas a přátelství, čímž
se významně liší od profesionálních pracovníků.
Dobrovolník často představuje jedinou možnost
si neformálně popovídat, sdílet radosti, starosti
a trápení, vnést do života rodičů a dětí nové podněty, impulsy a to na základě přátelského vztahu.
Prvek dobrovolnosti také v rodičích (klientech) posiluje vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty. Práce
dobrovolnice má proto zcela jiný náboj, než práce
profesionála. Rodiny lépe přijímají rady a návody ve
výchově dětí a řešení aktuálních problémů.
Dobrovolníci, než začnou v rodinách pomáhat,
musejí projít přípravným kurzem pro práci s rodinou. Nadále pak pracují pod supervizí zkušených
a profesionálních pracovníků (dle pověření SPOD).
Supervizi dobrovolníků provádí rovněž externí
supervizor.
Dobrovolnice má možnost navázat v rodině méně
formální vztah, než je tomu v případě sociální pracovnice. Tráví v rodině více času (2-3 hodiny týdně),
stává se pomocnicí a průvodcem, řeší běžné situace, vidí každodenní interakce mezi rodiči a dítětem,
případně rodiči navzájem. Mnohdy bývá i určitým
důvěrníkem. Díky tomu může dobře monitorovat
situaci v rodině, zároveň snadněji získává důvěru
rodičů, což zpětně umožňuje lépe pojmenovat problémy, a tím i specifikovat zakázku.
Práce v rodinách je dlouhodobá (od 3 měsíců do
2 let). Role dobrovolníka spočívá především
v praktické rovině (např. ukazuje rodičům, jak si hrát
a komunikovat s dětmi, jak s nimi trávit volný čas,

může poradit ohledně vaření, nákupů, hospodaření
s penězi, hygienickými návyky a podobně). Sociální
pracovník pak může informace vyhodnocovat a ve
spolupráci s dalšími příslušnými organizacemi nabízet v případě potřeby jiné cílené služby. Tím je dostatečně zajištěna odborná, komplexní a intenzivní
práce s klientem.
Zároveň práce dobrovolníků přináší i další výhody především často posiluje sebevědomí klientů („stojím někomu za to, aby se mnou trávil bezplatně svůj
čas“), což je vede i k lepší motivaci při řešení své
situace. Dochází též k přirozenému síťování lidí (klient-dobrovolník, ale i dobrovolníků mezi sebou),
které posiluje víru v pozitivní hodnoty, podporuje
spolupracující přístup a často vede k odstraňování
různých předsudků. Touto podporou se snažíme
předejít závažnějším situacím, které by mohly v rodině, pokud svou funkci nezvládá, nastat - jako je
odebrání dětí do ústavní nebo náhradní péče, nebo
další opatření, která vyplývají ze zákona o sociálně
-právní ochraně dětí.
Výběr dobrovolníků:
Zásadní podmínkou pro dobrovolnictví v HoStu je
rodičovská zkušenost, osobnostní předpoklady
a trestní bezúhonnost (min. věk 28 let, maturita,
vhodná osobnost dobrovolníka - zralost, vyřešená
minulá traumata apod.). Dobrovolníci jsou do projektu vybíráni na základě podrobného POHOVORU
a obsáhlého typizovaného DOTAZNÍKU. Není možné přijmout každého dobrovolníka. Máme vypracovanou detailní metodiku pro výběr, školení a vedení dobrovolníků. Kritéria pro přijetí dobrovolníka
jsou poměrně přísná (vycházejí z naší letité praxe).
Počet přijatých versus přihlášených dobrovolníků
bývá v průměru 50:50. Průměrný věk dobrovolníků je 45 let. Našimi dobrovolníky nejsou studenti,
ale zkušené ženy. Máme 2 hlavní skupiny – na mateřské/ rodičovské dovolené (chodí se svými dětmi
- klientka vidí, jak dobrovolnice reaguje na své děti),
dobrovolnice s odrostlými dětmi (např. mateřského či babičkovského věku - suplují chybějící roli).
Nábor i výběr dobrovolníků probíhají kontinuálně
během celého roku.
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Školení dobrovolníků:
Pro práci s rodinou je nezbytně nutná dobrá příprava dobrovolníků, i přes to, že to hlavní, čím pomáhají, jsou jejich vlastní „životní příběhy“, tj. rodičovské a životní zkušenosti a jejich osobnost. Je nutné,
aby znali některé aspekty psychopatologie (např.
aby rozuměli, proč se klient v určité chvíli chová
tak, jak se chová apod.), aby rozuměli některým
velmi citlivým a těžkým obdobím v životě klienta
a co mu to přináší do současnosti (domácí násilí,
sex. zneužívání). Je rovněž důležité, aby měli povědomí o výkonu SPOD. Tzn. všichni dobrovolníci,
než mohou začít pomáhat v rodinách, musí projít
přípravným kurzem (celkem 30 hodin). Přípravný
kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou.
Praktická část je zaměřena na různá cvičení dovedností a na uvědomění si vlastních postojů, hodnot
a předsudků. Teoretická část je zaměřena vždy na
určitý problém – typ klientů, se kterými mohou
dobrovolníci přijít do kontaktu.
Vlastní práce dobrovolníků v Rodinách:
Dobrovolníci se, pod metodickým vedením pracovníků, zaměřují:
1/ na prevenci zanedbání péče o děti - s rodinou
probírají možností, dokládají na základě svých zkušeností, vysvětlují.
2/ zvýšení kompetencí rodiny ve výchově a péči
o děti - směřují rodinu, aby si dojednávala a hledala
možnosti sama, měla prožitek vlastního úspěchu.
3/ prohloubení vztahu rodičů s dětmi - společně
si hrají.
4/ aktivizaci k důslednější péči o děti (nácvik
určitých rodičovských a sociálních dovedností).
5/ nácvik praktických dovedností v péči o domácnost - učí rodiče vařit, smysluplně nakupovat.
6/ podporu rodiny k větší samostatnosti (řešit svou
situaci, nespoléhat na pomoc institucí…).
7/ podporu rodiny k přebírání zodpovědnosti za své
jednání (řešit věci včas, splátky, odvolání…).
8/ začleňování rodiny do komunity, podpora ve vytváření podpůrné sociální sítě tak, aby rodina i po
odchodu dobrovolnice nezůstala sama, ale vytvořila si vlastní síť přátel a osob z okolí, které ji podpoří.
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Vedení dobrovolníků:
Metodické vedení probíhá kontinuálně po celou
dobu práce dobrovolníka s rodinou. Každý týden
probíhá individuální konzultace dobrovolníka
s koordinátorem (telefonicky, schůzka). Je pro nás
důležité monitorovat např. délku a náplň schůzek,
změny v chování a jednání rodiny ve vztahu k dětem, vztah mezi dobrovolníkem a rodinou apod.
Jednou měsíčně se konají povinné skupinové supervize dobrovolníků. Jednou za čtvrt roku probíhá feedback - setkání pracovníka, rodiny a dobrovolníka, na kterém zjišťujeme vzájemnou zpětnou
vazbu, zda se naplnila zakázka, očekávání, jak budeme pokračovat dál. Supervizi dobrovolníků zajišťují
koordinátoři dobrovolníků, v konzultaci s metodikem projektu.
DOBROVOLNICTVÍ JAKO PODPORA OBČANSKÉ
A KOMUNITNÍ SOUNÁLEŽITOSTI
Působením dobrovolníků v místě bydliště rodiny
pomáháme rodinám začlenit se do širšího sociálního kontextu dočasným suplováním nevyhovujících
nebo neexistujících sociálních vztahů a postupně
rodiny napojujeme na další možnosti komunity.
Jednou z aktivit projektu je proto nábor dobrovolníků právě ve vybraných lokalitách, čímž chceme
posílit přirozené vazby v rámci komunity. Rozšiřováním povědomí o dobrovolnictví a vlastní prací
na bázi rodičovské solidarity posilujeme také solidaritu občanskou a snažíme se tak vyplnit místa,
která kdysi bývala samozřejmostí, ale v současné
moderní a poměrně anonymní společnosti se často
vytrácí. Projekt tak v důsledku přispívá k posilování
komunitních vazeb a může být inspirací k dalšímu
rozvoji občanské společnosti v daných lokalitách.
Menší anonymita a komunitní provázanost vede
k větší všímavosti k dětem. Tím pádem přestávají být děti anonymní a je větší šance, že pokud
se „něco děje“, dítě nezůstane bez pomoci.

Příběh Jany a Pavlíka
Na naši organizaci se obrátila pracovnice z neziskové
organizace pomáhající lidem se zrakovým postižením.
Janě bylo čtyřicet let, žila sama se čtyřletým synem
Pavlíkem v sociálním bytě. Otec Pavlíka byl od jeho
narození ve vězení. Jana na manžela stále vzpomínala
a těšila se, až se k nim z vězení vrátí. Z prvního vztahu
měla Jana starší dceru, která žila v dětském domově
a s níž nebyla skoro v kontaktu. Jana měla cukrovku
a revma a s tím spojené zdravotní potíže (zbytky zraku, vysoký tlak, zhoršenou pohyblivost aj.). Pavlík byl
milé, dosti živé dítě. Na první pohled bylo zřetelné, že
potřebuje speciální přístup (chování ani komunikace
neodpovídala jeho věku). Bylo také znát, že Jana má
syna ráda a je k němu velmi trpělivá a citlivá.
Spolupráci s Janou jsme navázaly snadno. Byla spolehlivá, milá, vstřícná. Po seznámení s dobrovolnicí Klárou
jsme se domluvily na společné schůzce v organizaci,
která nám Janu doporučila. Tam se sešli zástupci obou
organizací, obě dobrovolnice a Jana s Pavlíkem. Domluvily jsme se na tom, kdo s čím bude Janě pomáhat.
Naše dobrovolnice Klára jí bude oporou ve výchovných
otázkách se synem. Jana zejména uvítá společné procházky, protože je pro ni velmi náročné uhlídat venku
chlapcovu bezpečnost, když nad ním nemá zrakovou
kontrolu. V případě potřeby nabídla Klára také pomoc
při doprovodu na úřady a k lékařům, při čtení a vyplňování úředních formulářů.
Setkávání dobrovolnice Kláry s maminkou Janou probíhalo pravidelně a bylo vidět, že Jana má o schůzky
velký zájem. S vlastní rodinou nebyla moc v kontaktu,
zároveň byla velmi komunikativní, a tak byla vděčná
za společnost. Zároveň vždy myslela i na Kláru a na to,
aby i jí bylo s ní a se Pavlíkem příjemně.
Chlapec navštěvoval speciální mateřskou školu. Vzhledem k jeho problémům bylo třeba, aby s ním Jana chodila i k lékařům specialistům (např. neurologie, logopedie) – vše zvládala vyřizovat.
Vzhledem k odlišnostem v chování Pavlíka a také pravděpodobné genetické zátěži ze strany otce jsme Janě
nabídli vyšetření a konzultaci s naší externí dětskou
psycholožkou. Jana tuto možnost uvítala a dvakrát jí
využila.
Spolupráce naší organizace s Janou trvala rok a půl.
Ukončení jsme směřovali na dobu po návratu manžela
z vězení. Jana zajistila, že mohl bydlet s ní a s jejich
synem v sociálním bytě. S Janou jsme se rozloučili
v době, kdy bylo zřejmé, že chtějí spolu s manželem žít
společně jako rodina – on jí pomáhal s Pavlíkem a ona
již neměla takovou potřebu sdílení.

Příběh Heleny a Sáry
Maminka Helena se na HoSt obrátila prostřednictvím
sociální pracovnice OSPOD v době, kdy řešila spory se
sousedy v domě, kde bydlí se svou čtyřletou dcerou
Sárou. Cítila se pod velkým tlakem, měla strach vyjít z bytu, byla osamělá a izolovaná. Sára chodila do
školky a Helena si začínala hledat práci. Helena měla
mentální deficity (sníženou inteligenci), což ji limitovalo v širokém okruhu věcí, které ji denně potkávaly,
nicméně měla životní energii to měnit. Měla zájem
o dobrovolnici, chtěla nějakou kamarádku, se kterou
by mohla sdílet radosti i starosti péče o dítě, soukromé
problémy, někoho, kdo by ji vyslechl a třeba i poradil.
Scházely se tedy pravidelně s dobrovolnicí Jitkou asi
rok. Společně strávený čas věnovaly především aktivitám v zájmu čtyřleté dcery. Navštěvovaly tedy dětské
koutky, knihovnu s dětským programem, hřiště. To vše
v blízkém okolí a většinou bezplatné nebo ne drahé
aktivity volené tak, aby je Helena mohla provozovat
i sama nebo s někým jiným, než jen s dobrovolnicí. Helena si v knihovně s dobrovolnicí založila email, postupem času byla schopná tam dojít i bez dobrovolnice,
pokud něco na internetu potřebovala. Během cca roku
spolupráce si Helena našla práci, přežila těžkosti, kdy
ji na nějaký čas práce skončila, a pak se zase vrátila.
Dostala se do dluhů za nezaplacené energie, což bylo
způsobeno především jejími limity mentálními, než
přímým úmyslem. Domluvený splátkový kalendář se jí
podařilo splatit, práci i byt si udržela, vyřizovala si ID.
Akutní sociální témata řešila terénní sociální pracovnice, dobrovolnice se zaměřovala jen na volný čas, podporu a naslouchání. Toto rozdělení kompetencí bylo
velmi šťastné pro všechny. Dobrovolnice nepřebírala
velkou zodpovědnost za Helenu a mohla podporovat
naladění Heleny na dceru i ve velmi zátěžových obdobích.
Helena dobrovolnici vnímala více jako kamarádku,
které se mohla svěřit se svými úzkostmi a potížemi,
sociální pracovnici více jako profesionála, kterého se
nebála zatížit pomocí s řešením sociálních záležitostí.
Po roce fungování během pravidelného feedbacku, tj.
společného setkání dvojice s koordinátorem, se Helena
rozhodla, že by chtěla znovu obnovit kontakty se svojí matkou a sestrou. Rozhodnutí Heleny jsme respektovali a vnímali jsme ho jako další krok na její cestě
k samostatnosti. Postupně jsme vztah rozvolňovaly,
aby měla Helena možnost více se věnovat znovu obnoveným vztahům a pomalu se oprošťovala od „závislosti“/ zvyku na vztahu s dobrovolnicí. Spolupráci jsme
ukončili po cca roce spolupráce.
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Kontakty dobrovolnické práce
s rodinou:
Pobočka Praha:
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Tel.: +420 272 656 031
Mgr. Vlasta Vítková
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Speciální pedagog a videotrenérka
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org

Mgr. Magda Žabenská
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org
Pobočka Liberec:
E-mail: info-liberec@hostcz.org

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

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

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

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

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

Mgr. Helena Kožíšková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org

Mgr. Lenka Ráčková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD a SAS
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 405
E-mail: rackova@hostcz.org
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Pobočka Ostrava:
Havlíčkovo nábřeží 21
702 00 Ostrava
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Terénní sociální
práce v režimu SPOD
Realizujeme v regionu: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec
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 nemotivovaným klientem, který nemá
náhled, často se řeší prevence odebrání dítěte
(tzn. klienti, kteří spadají do kategorie dle §6 a §31
a §32 zák. 359/1999 Sb.).
Klienti, se kterými pracujeme, jsou postiženi závažnou psychosociální patologií. Rodiny jsou ve většině případů nemotivované a hrozí vážné ohrožení
dítěte. 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 edukace klienta k lepší péči o dítě
tak, aby dítě mohlo zůstat v původní rodině, stejně
tak omezení nebo zamezení působení škodlivých
vlivů na děti ze strany rodičů. Snaha o to, aby rodič rozuměl situaci a tomu, co se může stát, pokud
svou péči o děti nezlepší. K tomu používáme klasické metody terénní sociální práce, poradenství,
ale i hluboký terapeutický rozhovor, terapeutický
rozbor situace (prvky systemické a dynamické integrativní terapie). Délka práce s klientem se liší podle typu problému a motivace k řešení. Tuto pomoc
poskytujeme v přirozeném prostředí rodiny (téměř
100% terénní práce).
Pokud klient porozumí a začne motivovaně spolupracovat, nabízíme pomoc dobrovolnickou a nabízíme péči specializovaných odborníků. Pro práci
s rodinou využíváme různé didaktické pomůcky:
obrázkové karty, speciální sadu herních pomůcek
(v rámci metody, kterou vyvíjíme: „Rodina hrou“).
Pro práci s velmi sociálně zanedbanými rodinami
využíváme i způsobu terapeuticko-edukativní práce prostřednictvím hry inspirovaném Montessori
přístupem, abychom podpořili vztah mezi rodičem
a dítětem.

S rodinami pracujeme laskavým způsobem. Snažíme se o pochopení příčin, díky kterým se rodina
dostala do situace, ve které potřebuje odbornou
pomoc a musí být pod dohledem orgánů sociálně
právní ochrany dětí. I přes jejich počáteční případnou nedůvěru se je snažíme motivovat k porozumění svému dítěti a jeho potřebám.

SAS v Brně
V Brně poskytujeme sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. Cílem je stabilizace a podpora rodiny, zajištění základních potřeb rodiny a jejich rozvoj
tak, aby rodina byla schopna fungovat samostatně.
Podpora rodiny je zaměřena především na tyto
oblasti: péče o rodinu, vztahy v rodině, bydlení, finance, komunikace s úřady, lékaři, školskými
zařízeními, atd.
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.
(Metodikem sociálních služeb je Mgr. Helena Kožíšková)
Příběh Martiny, Tomáše a Aničky
Pracovnice OSPOD nám dala kontakt na maminku
Martinu, které by se mohla hodit společnost dobrovolnice.
Paní Martina bydlela v pěkném, moderním bytě se
dvěma dětmi (Anička 4 roky, Tomáš 8 měsíců). Děti
měla s jedním partnerem, který otcovství přiznal jen
u starší dcery (v průběhu spolupráce bylo soudně potvrzeno i otcovství u syna). S partnerem se seznámila,
když podnikala v sexbyznysu (živila se prostitucí). Otec
dětí vydělával relativně dost peněz, žil s jinou part-
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nerkou a jejich společnými dětmi a k Martině a jejím
dětem se nechtěl znát, což Martina špatně zvládala.
Sociální pracovnice OSPOD doporučovala spolupráci
s HoStem, protože paní Martina nezvládala starost
o starší Aničku a v minulosti ji i zbila. Sociální pracovnice požadovala, aby Anička byla umístěna do internátní mateřské školy. Paní Martině se po Aničce stýskalo
a vadilo jí, že spolu s oběma dětmi nemůžou trávit
tolik času, kolik by mohly.
Paní Martina spolupráci s HoStem dlouho zvažovala.
Po první návštěvě pracovnice již s dobrovolnicí se Martina telefonicky omluvila, že na spolupráci přece jen
nebude mít čas, protože má v současné době hodně
úředního vyřizování.
Po půl roce se pak na naši organizaci obrátilo MPSV.
Anička a Tomáš byli umístěni v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, protože Anička měla úraz,
u kterého bylo podezření, že ji matka týrá. Martina za
dětmi jezdila každý den a odloučení od nich špatně
snášela. S otcem dětí měla v té době dost vyhrocený
vztah (dostala podmínku za stalking), dobře nevycházela ani s personálem zařízení a pracovnicemi OSPOD.
Cítila se ve své situaci sama a bránila se slovní agresivitou. Komunikace s ní byla ztížená silnými emocemi,
které nedokázala ovládat a usměrňovat. Bojovala sice
za to, aby se děti mohly vrátit co nejdříve k ní domů,
dělala to však způsoby, které situaci vůbec nepomáhaly, naopak ji zhoršovaly (např. postávání u plotu zařízení mimo návštěvní hodiny, neustálé telefonování,
psaní dlouhých zpráv k soudu, do DC, na OSPOD...).
Vzhledem ke komplikovanosti situace jsme se nakonec
namísto dobrovolnické podpory domluvili na spolupráci v režimu SPOD – tzn. terénní sociální práce. Naše
terénní sociální pracovnice začala s paní Martinou
chodit na návštěvy dětí do zařízení. Zklidňovala jí před
a po setkání s dětmi a sledovala průběh a náplň jejich
setkávání. Paní Martina se velmi pěkně vztahovala
k dětem a snažila se společný čas naplnit činností,
která odpovídala věku obou dětí a bavila je. Společně
si hrály, zpívaly, četly knížky, prohlížely si fotografie
z domova, smály se.
Komunikace s paní Martinou však byla i nadále náročná. Martina nesouhlasila s odebráním dětí a dávala
to za vinu otci dětí i pracovnicím OSPOD. Bolestně vnímala ztracený čas s dětmi, který se již nevrátí (zvláště
u mladšího Tomáše, který byl v období velkých vývojových změn a u kterého měla obavu, aby na ni nezapomněl).
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Byla ve velkém psychickém vypětí pramenícím
z každodenního cestování za dětmi, boji za jejich získání zpět a počínajících finančních potíží. Žila z úspor z
dob svého „podnikání“, ale musela platit hypotéku na
byt, provoz auta a pobyt dětí v zařízení. To vše se projevovalo ve velkých výkyvech nálad i verbální agresi.
OSPOD dal po určité době souhlas, aby se děti vrátily
domů k matce s tím, že bude rodinu více monitorovat. Paní Martina však po návratu dětí domů odmítla
s pracovnicemi OSPOD, které byly u odebrání jejích
dětí, spolupracovat.
Během měsíce podala paní Martina žádost o změnu
OSPOD, které bylo vyhověno a situace se začala pomalu zklidňovat. Napomohl tomu velmi vstřícný přístup
pracovnic nového OSPOD a speciální mateřské školy,
kam začala Anička docházet. Martina začala pomalu
znovu důvěřovat lidem kolem sebe. Sama nám řekla,
že je ráda za spolupráci s HoStem, protože mohla otevřeně mluvit o svých problémech a obavách. Začala
také využívat možnosti setkávání s naší terapeutkou.
Během celé naší spolupráce se táhlo několik soudních
jednání (např. získání dětí zpět do péče, soud kvůli stalkingu, určení otcovství u syna Tomáše, návrh na výši
výživného u dětí). Po nějakou dobu platila paní Martina advokáta, ale postupem času se začala dostávat
do finanční potíží, protože všechny ušetřené peníze
vydala na provoz domácnosti a právní služby. Musela
prodat auto, zrušit spořicí účet a začít šetřit na základních výdajích. Otec dětí neplatil pravidelně, kvůli
svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, a s tím spojeným sníženým příjmům žádal snížení alimentů. Paní
Martina stále doufala, že se její finanční situace zlepší
po určení otcovství syna, při řádném placení alimentů
na obě děti a po splacení pohledávek z minulosti.
Vždy nějakou dobu trvá, než se pracovník v případu
zorientuje, tím spíš, pokud je v něm zaangažováno
mnoho spolupracujících organizací, které mají – vedle
klientky samotné – také vlastní interpretace událostí,
náhled na situaci a „cíl“ spolupráce. V tomto případě
bylo důležité získat důvěru klientky, která se cítila být
nepochopená, nepřijatá a osamělá. Měla pocit, že se
na její rodině děje velké bezpráví. Výhodou bylo, že
klientka byla samostatná, spolehlivá, svědomitá a
přese všechno si uměla udržet smysl pro humor. I přes
impulzivní a někdy problematickou povahu měla paní
Martina velmi pěkný vztah k dětem. Jako klíčová se
ukázala dobrá a jednotná spolupráce organizací, které
s ní spolupracovaly (pravidelné případové konference,
příslušných OSPOD, HoStu a MŠ starší dcery).

Kontakty terénní sociální práce
s rodinou:
Pobočka Praha:
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Tel.: +420 272 656 031

Pobočka Ostrava:
Havlíčkovo nábřeží 21
702 00 Ostrava
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Mgr. Vlasta Vítková
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Speciální pedagog a videotrenérka
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org

Mgr. Magda Žabenská
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org

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

Pobočka Liberec:
E-mail: info-liberec@hostcz.org

Mgr. Martina Přečková
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 773 971 340
E-mail: preckova@hostcz.org
Pobočka Brno:
Viniční 3067/240
615 00 Brno Židenice
E-mail: info-brno@hostcz.org
Mgr. Lenka Ráčková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD a SAS
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 405
E-mail: rackova@hostcz.org

Mgr. Halka Michalenková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 422
E-mail: michalenkova@hostcz.org
Pobočka Hradec Králové:
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové 3
E-mail: info-hradec-kralove@hostcz.org
Mgr. Helena Kožíšková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org
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RODINA HROU
metoda práce
s rodinou pomocí hry
Realizujeme v regionu: Od roku 2016 Praha
Od roku 2018 Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec
Díky naší práci se setkáváme s problémy našich
klientů z různých úhlů. Nejčastějším společným
jmenovatelem jsou vzájemné vztahy, především
vztahy s dětmi, kde dospělí v různých obměnách
kopírují svoji zkušenost z dětství. Vytváříme proto
nenásilnou formu podpory pro obnovu vztahů v rodině prostřednictvím hry.
Rodičovská zkušenost našich klientů je silně ovlivněna, jak vlastními zážitky z dětství, tak aktuální,
většinou tíživou, nebo dokonce traumatizující životní situací. Mnozí z našich klientů jsou traumatizováni trvale, což obnáší blokovanou schopnost
uvolnit se, prožívat život “naplno”, napojit se na
vlastní dítě, vybudovat si blízké, bezpečné vztahy.
Dětství našich “rodičů” bylo často poznamenané
nedostatečnou péči (v lepším případě) nebo dokonce deprivujícími procesy v rodině. Situace hry
v rodině vyžaduje, kromě základních podmínek,
schopnost a možnost uvolnění, spočinutí, soustředění na “tady a teď”. Pro naše klienty je to obzvlášť’
těžké. Přáli bychom si, aby naše metoda hry v rodině byla přístupná všem a v rámci možností nabízela
něco užitečného každému zúčastněnému.
Předpokládáme, že v mnoha případech se nám nepodaří zapojit rodiče do hry, tj. z důvodů emocionálních (stud, napětí, dlouhodobý smutek atd.), tak
i hlubších - trvalé blokované schopnosti.
Sevřenost, zátěž, stres a traumata, které zažili, neschopnost vcítit se do svého dítěte, nemožnost se
napojit na “dítě v sobě” trvale brání uvolnění nutnému ke hře.
Hra se odehrává přímo v přirozeném prostředí
rodiny – v domácnosti. Hra je intimní součástí komunikace rodiny. Podmínkou pro užití metody
je tudíž navázání důvěrného kontaktu s rodinou.
Pracovník musí rodinu dostatečně a dlouhodobě
znát, být s ní v přátelském kontaktu. Během hry pozorujeme rodiče i dítě. Podle předem stanovených
kritérií sledujeme především vzájemné vztahování,
pocity, interakce. Na základě pozorování rozvíjíme
dovednosti rodiny při hře, motivujeme rodiče pro
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hru s dítětem a směřujeme na něj pozornosti. Snažíme se rodiče nenásilně zapojit. Cílem je pomoci rodině nejen vylepšit slabé stránky, ale upevnit
a rozvinout její silné stránky. Naším záměrem je,
aby si rodina sama našla způsob pomoci, který jí
bude vyhovovat. Komunikace přes hračky je pro
děti (ale i dospělé) mnohdy jednodušší. Hra s hračkou je nižší komunikační práh. Děti slovům často
nerozumí, zato přes hračky se mohou lépe projevit.
Stává se nám, že pracujeme s rodinami, kde žádné
hračky nejsou. Vytvořili jsme proto typizovanou
sadu hraček, kterou s sebou pracovník nosí do rodiny. Sada typizovaných hraček je ve speciální tašce, která má zevnitř kapsy, do kterých se jednotlivé
hračky zastrkávají. Taška se dá jednoduše sbalit a
rozbalit. Sbalená funguje jako snadno přenositelné zavazadlo při práci v terénu, rozbalená pak jako
herní podložka. Obsahuje celkem devět hraček,
které jsou neobvyklé a mají zaujmout a přilákat
ke hře dítě i dospělého. Na jejich vývoji se podílel
multidisciplinární tým odborníků skládající se z terénních sociálních pracovníků, dětské psycholožky,
psychoterapeutky a pracovníků OSPOD.
Kromě cílů obnovit v rodičích dovednost si hrát,
jsou našimi stejně důležitými cíli:
• edukace rodičů - proč si dítě potřebuje hrát,
jaké podmínky k tomu potřebuje, jaké hračky jsou
v určitých vývojových fázích vhodné atd.
• příznivé naladění rodičů pro hru s dítětem
• zprostředkování rodičům zážitku potěšení nebo
zájmu při pozorovaní svého dítěte, když si hraje
• práce se svým stresem a napětím, dovednost sednout si, být potichu, poskytnout klid svému dítěti
• naučit se své dítě podpořit, pochválit
• podívat se na své dítě se zájmem
• uvidět ve svém dítěti osobnost, která si zaslouží
pozornost a respekt
• případně nabídka zaměřená do budoucna, až se
třeba situace rodiny uklidní, tak si se svým dítětem
hrát
• stát se pro rodiče vzorem chovaní - jak se dá komunikovat a dávat hranice bez násilí a nepřiměřené
agrese

• navodit příznivou atmosféru pro jiné společné
hrací aktivity:
• dotykové - lechtání, mazlení, hlazení, válení se,
cvičení…
• verbální - žertování, zasmání se, vyprávění, opičení se, vydávaní zvuků…
• společná činnost - pomáhaní u vaření, věšení prádla atd.
• důležitým cílem je - obracení pozornosti rodiče
na vlastní dítě, postavení dítěte do centra pozornosti – vycházíme z naší zkušenosti z praxe, že
v rodinách, které zažívají krizi, je dítě vnímáno spíš
jako přítěž, eventuálně jako důvod k většímu úsilí
zvládnout existenciální těžkosti rodiny, ale málokdy je středobodem zájmu, jeho potřeby, jiné než
fyziologické, nejsou vnímány jako důležité.
Naším cílem je, aby rodič i dítě měli ze
hry radost, aby jim přinášela potěšení
a měli hezký společný zážitek.
Metoda je „živým“ projektem organizace. Stále se
vyvíjí. Na prohlubování kvality a odborné úrovně
metody se podílejí akademická pracoviště Univerzity Karlovy a multidisciplinární tým odborníků.
Příběh Pelcových
S babičkou romské rodiny Pelcových, která má spolu
se svým manželem v pěstounské péči 9letou vnučku,
6letého vnuka a 3letého pravnuka, jsem se poprvé setkala společně se sociální pracovnicí OSPOD před rokem. Zakázka spolupráce byla na začátku především
ze strany pracovnice OSPOD a byla jí podpora babičky
v oblasti herních aktivit pro děti. Babička o děti pečuje velmi dobře, stejně jako o domácnost, komunikuje
s úřady, nicméně při šetřeních v rodině se ukázalo, že
děti nemají žádné hračky, svoje místo, hračky jsou uklizené na půdě, aby děti „nedělaly nepořádek“.
V začátku spolupráce vážně rodině hrozilo, že děti budou muset být umístěny v jiné pěstounské rodině nebo
v dětském domově, pokud se prarodiče „nerozhýbou“
v péči o děti.

koliv pomoci nakloněná. Nicméně přestože se babička
na začátku stavěla ke spolupráci nedůvěřivě, postupně
se podařilo vztah navázat a spolupráce v režimu terénní sociální práce trvala přes rok s pravidelnými týdenními návštěvami v rodině. Během návštěv se postupně
dařilo cílit na herní aktivity dětí, na důležitost hry pro
děti a vtahovat prarodiče do hry způsobem, který pro
ně nebyl cizí. Konkrétně babička sledovala, jak si děti
hrají, vedle toho vařila či dělala jiné domácí práce, ale
dveře byly otevřené, chvílemi přisedla, zajímala se.
Dědeček si brával malého pravnuka a zabavoval ho,
abychom mohli se starším vnukem dělat předškolní
aktivity. Například si s ním četl dětský časopis, kreslil
si s ním apod. Byly to krátké aktivity, ale postupně nabývaly pravidelnosti.
Ukázalo se, že pohled OSPOD na absenci herních aktivit u dětí byl neúplný. Hra a otevřenost hře v rodině
zastoupena byla. Jen se nejednalo o podobu didaktické hry tak, jak ji nejčastěji známe. Děti si rády pouštěly
hudbu a tancovaly, hrály si na „Superstar“, soutěžily
ve zpěvu, nebály se spontánně si hrát. Na druhou stranu didaktická složka hry byla slabší, což se ukazovalo
především u 6letého vnuka, který neznal barvy, tvary,
nekreslil apod. Ve spolupráci s pracovnicí OSPOD se
nakonec podařilo, že babička vnuka pravidelně vodila
do MŠ, byť ani ona ani manžel MŠ nevnímali jako důležitou. V tomto bodě se ukázala jako mimořádně efektivní spolupráce OSPOD jako výkonné autority a podpůrné a motivační práce terénního pracovníka HoSt ve
prospěch zájmu dětí. Na sociální pracovnici se obrátila
i vnučka babičky se zakázkou podpory při jednání s
OSPOD ve věci svých dětí, ač běžně důvěru v sociální
pracovníky neměla. Sociální pracovnice využila vztahu, který s rodinou navázala, při řešení situace, kdy
babička uvažovala o tom, že přijme dalšího vnuka do
pěstounské péče z ústavu a pravnuka dá druhé babičce, která pro něj byla cizí osobou. Společně s OSPOD
se podařilo situaci vyřešit k prospěchu pravnuka tak,
aby mohl zůstat v rodině.

Do rodiny jsme nejprve zvažovali dobrovolnici, ale rodina pomoc odmítala. Nebyla vůbec motivovaná a jaké-
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Kontakty práce metodou
„Rodina hrou“
Pobočka Praha:
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Tel.: +420 272 656 031
Mgr. Vlasta Vítková
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Speciální pedagog a videotrenérka
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org

Mgr. Magda Žabenská
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org
Pobočka Liberec:
E-mail: info-liberec@hostcz.org

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

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

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

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

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

Mgr. Helena Kožíšková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org

Mgr. Lenka Ráčková
Koordinátorka projektu v regionu
Terénní sociální pracovnice SPOD a SAS
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 405
E-mail: rackova@hostcz.org
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Pobočka Ostrava:
Havlíčkovo nábřeží 21
702 00 Ostrava
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Terapeutická
práce
Realizujeme v regionu: Praha, Ostrava, Hradec Králové
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.
Například: neosvojili si společensky přijatelný způsob
komunikace a často se dostávají do konfliktů s okolím
(rodina, sousedé, instituce apod.); nenaučili se dostatečně prosazovat své přání nebo vůli, podceňují se a
trpí nízkým sebehodnocením, nechávají se snadno
ovlivnit okolím a jejich vlastní rozhodování je oslabeno; cítí obrovskou vnitřní nepohodu, které nerozumí,
ale kvůli které se nemohou soustředit na „život“ a péči
o své děti. Psychoterapeut se v průběhu sezení snaží
zmírnit alespoň některé z psychických problémů klienta a pomoci mu získat na jeho situaci náhled.
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
skupinovou terapii.
V rámci terapeutické práce nabízíme
4 terapeutické směry:
Psychoanalytická psychoterapie: je založena na
teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je
tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního
vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné i minulé
vztahy. Terapie směřuje ke změnám v osobnosti a
v emocionálním prožívání. Zaměřuje se na pomoc
lidem s vážnými psychologickými poruchami. Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Napomáhá vzniku a průběhu procesu, v
němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos).

Hlubinná psychodynamická psychoterapie:
kombinuje v sobě některé prvky psychoanalýzy,
skupinové analýzy, ale také humanistických, existenciálních a interpersonálních psychoterapií.
Převládajícím stylem práce ve skupině je sdělování, sdílení a průzkum individuálního příběhu
a jeho zrcadlení ve skupinových vztazích. Terapie
je zaměřená na reflexe vlastní životní cesty, budování náhledu na rodinné kořeny, chápání vlastního
osobnostního vývoje a profesní dráhy a mezilidských vztahů. V rámci terapie se využívá i neverbálních metod (např.: arteterapie, pohybová a taneční
terapie, psychodrama, relaxační a imaginační metody, mapování a modelování rodinných struktur
apod.).
Rogersovská terapie: V terapii podle Carla R. Rogerse (PCA) je to sám klient, který určuje, o čem
a do jaké hloubky chce hovořit, případně mlčet, zda
chce využít barvy, pohyb nebo by uvítal provést
relaxací. Úloha terapeuta spočívá především ve vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém klient cítí
zájem a důvěru v jeho vlastní prožívání. Terapeut
nehodnotí ani neradí, pouze provází klienta jeho
vlastní vnitřní krajinou. Prožitek důvěry a bezpečí
pomáhá odkrýt nové cesty a řešení, které vedou ke
spokojenosti a k samostatnosti člověka.
Rodinná systemická terapie: V rodinné systemické terapii je klient považován za experta na svůj
život a tedy i řešení svých problémů. Terapeut je
nevědoucí a zvědavý. Svými otázkami dává klientovi možnost podívat se na problém z jiného pohledu
a rozšířit tak kontext, ve kterém je problém nazírán.
Využívá speciální techniku cirkulárního dotazování,
díky které jednotliví členové systému pohlížejí na
problém z pozice a očima jiného člena systému,
a tím může dojít k pochopení a změně vlastního
pohledu na věc a také vlastního chování v rodinném systému.
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Terapeutická práce
s rodinou
Pobočka Praha:
Mgr. Marta Linková
Psychoanalytická psychoterapie
Mobil: + 420 608 340 482
Email: marta.linka@seznam.cz
Mgr. Alžběta Candia Muňoz
Hlubinná psychodynamická psychoterapie
Mobil: +420 777 801 404		
E-mail: candia@hostcz.org
Mgr. Kateřina Brožková
Rodinná a systemická psychoterapie
Mobil: +420 775 704 801
E-mail: brozkova@hostcz.org
Pobočka Ostrava:
Mgr. Magda Žabenská
Rogersovská psychoterapie
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org
Pobočka Hradec Králové:
Mgr. Helena Kožíšková
Hlubinná psychodynamická psychoterapie
Mobil: +420 777 183 112
E-mail: koziskova@hostcz.org
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Videotrénink interakcí
(VTI)
Rodinám nabízíme podporu zorientovat se ve vzájemné komunikaci i pomocí videotréninku interakcí. Práce probíhá formou natáčení videonahrávky
s rodinou, rozborem nahrávky a interpretace klientovi, tzv. rozhovor nad videonahrávkou. V rámci
videotréninku se využívá pouze pozitivních zpětných vazeb, aby se docílilo pozitivní fixace dobrých
způsobů komunikace a náhledu na situace, které
nejsou optimální. Pokud je klient motivovaný, nespokojený se současnou situací a je ochotný sám se
měnit, vždy nastane změna k lepšímu.
Mgr. Vlasta Vítková
Videotrenérka
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org

Šťastné dítě
prostřednictvím
šťastných rodičů
vyrůstající v přirozeném
rodinném prostředí
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Asistované
kontakty
Realizujeme v regionu: Praha
Cílem aktivity je umožnit kontakt rodiče s dítětem
tak, aby bylo dítě chráněno a cítilo se během setkání bezpečně. Obsahem asistovaných kontaktů je
poskytování vzájemných setkání mezi rodiči a dětmi v případě, kdy spolu nemohou být z nějakého
důvodu bez dozoru další osoby.

Kontakty na asistované kontakty

Pracovník organizace během asistovaných kontaktů rodiče podporuje a provází v komunikaci
s dítětem, sleduje, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňuje situaci v nutných
případech. Asistované kontakty poskytujeme
dvěma způsoby, a to:

Mgr. Alžběta Candia Muñoz
Terapeut a pracovník asistovaných kontaktů
Mobil: +420 777 801 404		
E-mail: candia@hostcz.org

1/ v terénu - nutné vidět interakce rodič-dítě
v širším kontextu (tzn. v různých situacích – jako
je komunikace a chování v domácím prostředí, na
hřišti, dopravním prostředku apod.). Lze dojet do
např. dětského domova k asistenci návštěvy rodiče
s dítětem, pokud je to na vyžádání OSPOD a dětský
domov nemá vlastní kapacitu na asistované návštěvy.
2/ v kanceláři HoStu – převažují návštěvy rodiče
s dítětem za účelem udržení vzájemného kontaktu.
Rodič většinou není schopen sám pečovat o dítě
(z důvodu nemoci, snížené inteligence, závislostem
nebo dalším závažným okolnostem).
Pravidla asistovaných kontaktů: nejprve probíhá
setkání s oběma stranami (setkání probíhá dohromady nebo s každou stranou zvlášť, vyžaduje-li to
situace), kde se vysvětlí pravidla a stanoví se jasná
zakázka a postup spolupráce. Před prvním setkáním se pracovník seznamuje i s dítětem, aby vědělo, co se bude dít a s kým se bude setkávat, zároveň
aby pro ně nebyla osoba pracovníka cizí.
První setkání se pečlivě plánuje a postupuje se po
jednotlivých krocích s ohledem na dítě tak, aby pro
ně nebylo setkání zátěží a mělo neustále pocit bezpečí. Práce s každou rodinou je dlouhodobá, časově náročná a vyžaduje pečlivou přípravu. V rámci
asistovaných kontaktů významně spolupracujeme
s OSPOD a soudy. Službu poskytujeme často v případech příbuzenské pěstounské péče (nejedná se
však o službu v rámci náhradní rodinné péče) a návratu dítěte z institucionální péče.
20

Mgr. Vlasta Vítková
Pracovník asistovaných kontaktů
Mobil: +420 777 926 801
E-mail: vitkova@hostcz.org

Mgr. Kateřina Brožková
Rodinný terapeut
Mgr. Martina Zahradníková
Pracovník asistovaných kontaktů a sociální pracovnice

Terapeutickoedukativní program
s prvky Montessori
Tréninkový program pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
Realizujeme v regionu: Praha
Program vznikl na základě našich zkušeností z praxe v terénu a ze hry v rodině. 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,
plnou přijetí a pochopení, tyto zkušenosti a kompetence vyzkoušet, zažít a fakticky doplnit.
V prostorách organizace máme plně vybavenou
hernu terapeutickými a Montessori pomůckami.
Program je rodičům k dispozici pravidelně 2-3 dny
v týdnu. Kapacita herny je maximálně 8 rodin na
jednom setkání. Program vede terapeutka a psycholožka.
Cílem terapeuticko-edukativního programu je:
Inkluze: příprava dětí ze sociálně slabého prostředí na nástup do státní školky nebo školy. S dětmi pracujeme na více úrovních: snažíme se, aby si
doplnily nedostatky v oblasti chování, stravování,
dodržování pravidel, mezilidských vztahů, sociálního chování, manuálních dovedností (držení tužky, používání základních pomůcek, házení míčem,
práce s výtvarnými potřebami), tělovýchovných dovedností – skoky, chytání, házení, základy hudební
výchovy – učíme se známé písničky, pracujeme na
výslovnosti a obohacení slovní zásoby pomocí říkanek, společného čtení knížek, vyprávění pohádek
a slovních her. Děti se učí dodržovat pravidla, ovládání agrese, nenásilného řešení sporů. Učí se počkat a vydržet, odložit příjemnost, soustředit se
na činnost, dokončovat činnost, zažít radost
z úspěchu.
Terapie: v práci s rodinou využíváme tyto terapeutické prvky:
• v herně je pískoviště, jehož senzorické vlastnosti
umožnují dítěti zklidnění.
• v herně je i domeček – stan, kde se dítě v případě
potřeby může schovat a izolovat, k dispozici je zóna
klidu, kde mají děti k dispozici vak a knížky.
• prvky Montessori pedagogiky – důležitým pravidlem je po celou dobu programu snaha o ticho,

v pozadí zaznívá relaxační hudba. Každé dítě pracuje individuálně na svém koberečku, ohraničeném
území. Může si nerušeně hrát s hračkou nebo pomůckou, jak dlouho chce.
• pojmenovávání chování a pocitů dětí, dávání jasných pokynů a dodržování pravidel
• pravidelně se opakující program – díky tomu dítě
získává pocit jistoty a bezpečí. S každým dítětem
pracovníci pracují individuálně, podle míry a povahy problémů a potřeb.
• k terapeutickým hračkám patří dřevěný domeček
s figurkami, kde má dítě příležitost odehrávat konflikty, které zažívá v souvislosti s obtížemi v rodině.
• pravidelnou součástí programu je práce s vodou,
modelínou, moukou, kdy děti mají příležitost zklidnění a senzorických zážitků.
• činnosti založené na fyzickém kontaktu matka
– dítě, např. masáže, houpání v dece, cvičení
ve dvou (dítě na klíně u matky), hopsání na balonu.
• speciálně zvolené příběhy a knížky, muzikoterapeutické a arteterapeutické prvky.
V celé práci je velmi významný důraz na dítě a jeho,
nejen vývojové, potřeby.
Základní prvky Montessori pedagogiky, které
v práci s rodinou využíváme, jsou: klid, řád, ticho,
pořádek.
Hlavním předpokladem naší práce
je, že práce s dítětem je možná pouze
pod podmínkou paralelní práce s jeho
rodiči. 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 s pocity viny a bezmoci,
vzájemně sdílené zkušenosti pomáhají konstruktivně řešit problémy. Klub 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.
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Edukace: důležitým cílem je vývoj dětí v oblasti
edukace. Pomůcky a hračky Montessori umožnují
edukaci dětí nedirektivní a individuální formou.
Každé dítě má možnost vybrat si pomůcku, která
ho v určitém vývojovém období zajímá. Děti jsou
vedeny k samostatnosti, k radostnému poznávání
světa kolem nás. Vedle poznávaní přírody (součástí
programu je práce s autentickým přírodním materiálem: kameny, kůra, větve, listy, květy, živý hmyz,
živočichové, např. žížaly, šneci, mravenci, rybičky
atd.), jsou děti uváděny do praktického života – učí
se krájet, prostírat, umývat nádobí, zapínat zipy
a knoflíky, uklízet, zalévat kytky, nalévat pití, čistit
boty, věšet prádlo, mazat chleba atd.
Během edukace dětí se věnujeme i edukaci rodičů.
Nenásilnou, spontánní formou, se rodiče dozvídají
základní informace o jednotlivých vývojových fázích dítěte a s tím souvisejících potřebách, o základech zdravé výživy a péče o dítě. S přítomnými rodiči máme často příležitost zažívat situace, jako je
vzdor nebo překračování hranic u dětí. Společně se
snažíme je zvládnout a porozumět jim. Rodiče mají
šanci si nově nabyté vědomosti vyzkoušet a své výchovné postupy s podporou odborníků korigovat.
Podpora rodiny obecně: Idea směřuje
k všestranné podpoře rodiny. Snažíme se vnést
atmosféru radosti a potěšení vyplývající z péče
o dítě. Podporujeme společnou činnost a hru rodičů
a dětí. Pomáháme rodičům v poznávání svého dítěte, tlumočíme psychické a citové potřeby dítěte.
Důležitá je atmosféra společného přátelského sdílení. Pokud rodiče docházejí do klubu pravidelně,
mají příležitost navázat vztahy a zažít vzájemnou
podporu. Pomáháme i prakticky: sdílíme nápady,
rady a doporučení ohledně zdravé výživy, zdravotních problémů, finančních problémů a mnoha dalších potíží tykajících se klientů sociálních služeb.
Podpora vztahů v rodině: Program podporuje vztah matka dítě. Vedeme rodiče k zájmu
o své dítě. Učíme pozorovat a porozumět svému dítěti. Účast v programu je příležitostí soustředěně věnovat dítěti pozornost, hrát si s ním,
povídat si, reagovat na ně adekvátně k situaci,
zacházet s vlastní agresí a agresí svého dítěte,
používat jiné formy vymáhání požadavku, než
tělesné tresty a verbální agrese (nadávky, vulgarismy, křik). Program zprostředkovává zážitek
úžasu a nadšení z jedinečnosti vlastního dítěte
a v neposlední řadě pravidelné prožívání radosti
a humorných situací, které jsou stálým doprovodem v péči a výchově malých dětí.
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Kontakty
Mgr. Marta Linková
Vedoucí terapeutka a lektorka
Mobil: +420 608 340 482
E-mail: marta.linka@seznam.cz
Mgr. Irena Kopřivová
Asistentka volnočasových aktivit a psycholožka

Centrum
profesionální práce
s rodinou
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.

Kontakty CEKAS, z.ú.:
Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10 – Vinohrady
www.cekas.eu

Nabízíme zde prostor pro setkávání studentů a odborníků z praxe.

PhDr. Irena Tomešová
Ředitelka
Mobil: + 420 777 584 639
E-mail: tomesova@cekas.eu

Studenti a akademičtí pracovníci budou mít přímý
kontakt s prací v terénu – terénními sociálními pracovníky, dobrovolníky, terapeuty a pracovníky terapeuticko-edukativního programu.
Centrum je:
• platformou pro vědeckou spolupráci (pravidelné
setkávání odborníků z oboru, realizování výzkumu)
a mezinárodní a mezioborovou spolupráci.
• základnou pro praxe studentů (setkávání se studentskými skupinami, pořádání výběrových seminářů pro studenty, praxe apod.).
• pořadatelem seminářů a vzdělávání pro odborníky z praxe.

Projektový tým:
Ing. Alena Valečková
E-mail: valeckova@cekas.eu
Mgr. Martina Zahradníková
E-mail: zahradnikova@cekas.eu
Mgr. Zora Fídlerová
E-mail: fidlerova@cekas.eu

Centrum bylo založeno organizacemi CEKAS, z.ú.
a HoSt Home-Start ČR, z.ú.
Projektovým a technickým zázemím centra je organizace CEKAS, z.ú., která zajišťuje management
a spolupráci s akademickými pracovišti.
Odborným zázemím centra je organizace HoSt
Home-Start ČR, z.ú.
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