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PŘEDSTAVENÍ

NAŠE ORGANIZACE
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. je regionální nezisková organizace,
která vznikla 14. června 2013. Za dobu své existence si vydobyla pevné
místo na poli poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s
dětmi i v rámci náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji.
Naším cílem je a vždy bude poskytovat služby na velmi vysoké úrovni s
ohledem na aktuální potřeby jednotlivých rodin.

TÝM
Náš tým je složený z vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, kteří si
každoročně prohlubují své znalosti prostřednictvím nejrůznějších kurzů. V
týmu máme 5 terénních sociálních pracovnic v rámci sociální služby a 1
klíčovou pracovnici pro dlouhodobé pěstouny a 1 klíčového pracovníka pro
pěstouny na přechodnou dobu. Poradenství zájemcům o náhradní rodinnou
péči a vedení organizace má na starosti ředitel.

ZÁSADY FUNGOVÁNÍ
Týmová spolupráce | Ochota učit se novým věcem | Pestrost názorů |
Flexibilita | Proklientský přístup | Zodpovědný přístup | Soudržnost|
Otevřenost | Orientace na potřeby klientů | Partnerství | Kvalita
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (označované často jako "SAS") jsou
bezplatné terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u
kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika
ohrožení vývoje.

V roce 2021 jsme poskytli SAS celkem 73 rodinám,
ve kterých žilo 90 dospělých a 202 dětí.
Nejčastěji se jednalo o rodiny z obcí s rozšířenou působností Sokolov, Karlovy Vary a
Ostrov a řešily se tyto problémy: zajištění péče o dítě v domácím prostředí, zajištění
plnění školních povinností, požádání o nárokové a nenárokové dávky, důchody,
vyhledávání vhodného bydlení, možnost čerpat zdravotní péči či vytvoření funkčních
vztahů v rámci rodiny.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ POSKYTOVÁNÍ SAS
V rámci SAS pracovalo 5 vysokoškolsky vzdělaných terénních sociálních pracovnic
(včetně vedoucí sociální služby, celkový počet úvazků: 5,0), ředitel organizace (úvazek
0,25) a administrativní pracovník/právník/pokladník/mzdový účetní na DPP.

NÁKLADY NA SAS
Celkové náklady na službu byly 4.722.800,- Kč, z toho 3.363.836,-Kč byly mzdové
náklady, 202.021,-Kč vícenáklady COVID a 200.000,- Kč investiční dotace na pořízení
automobilu. Zdroje financování: Karlovarský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a
nadace a ostatní dárci
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči
a poskytování poradenství zájemcům

PROČ JE TŘEBA HLEDAT PĚSTOUNY?
Karlovarský kraj stále trápí nedostatek dlouhodobých pěstounů. Aktuálně je v evidenci
Krajského úřadu Karlovarského kraje přes 250 dětí, kterým je třeba vyhledávat
náhradní rodinu. Těch nejmenších dětí ve věku do 3 let je přibližně 30. Právě těmto
dětem je třeba co nejrychleji najít pěstouny.

KAMPAŇ HLEDÁ SE SUPERMÁMA/SUPERTÁTA
Superman jako fiktivní postava komiksových příběhů spatřil světlo světa už v roce 1938.
Nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika hledala po 83 letech v rámci
kampaně spuštěné v dubnu 2021 skutečného supermana (supertátu) a superwoman
(supermámu), kteří by se chtěli stát náhradními rodiči – pěstouny a být tak hrdiny pro
děti, které v současné době vyrůstají mimo vlastní rodinu.
„Samozřejmě, že název kampaně je trošku nadnesený. Zájemce o pěstounskou péči nemusí být
superman a zájemkyně nemusí být superwoman. Měli by to být lidé, kteří jsou schopni
postarat se o dítě, nabídnout mu zázemí, lásku a bezpodmínečné přijetí,“ řekl Petr Zmuda,
tehdejší ředitel Centra pro dítě a rodinu Valika a dodal, že u zájemců je důležité, aby byli
sociálně i ekonomicky soběstační se stabilním zázemím a byli v dobrém zdravotním i
psychickém stavu.

O KAMPANI
Kampaň zahrnovala billboardovou prezentaci, reklamu na sociálních sítích, rozhlasovou
propagaci, individuální konzultace se zájemci nebo informačně osvětové akce pro
širokou veřejnost. Kampaň se konala v souladu s kampaní Karlovarského kraje „Staňte
se pěstounem“ a iniciativou Hledáme rodiče, o.p.s. a byla finančně podporována
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Nadací J&T, Nadačním fondem Avast a
Karlovarským krajem.
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči
a poskytování poradenství zájemcům

Ukázka designu kampaně

Všechny informace ke kampani najdete na http://www.valika.cz/hledamesuperrodice/
Za rok 2021 byly poskytnuty 4 osobní konzultace, 12 e-mailových konzultací a 3
odborné konzultace, jejichž obsahem byla pomoc při sepsání návrhu a konzultace
dalšího soudního řízení. Uskutečnila se rovněž informační akce pro zájemce s
promítáním dokumentu Rodiče napořád a následnou diskuzí s pěstounem. Oproti plánu
byly navíc uskutečněny dvě besedy na Základní škole jazyků Karlovy Vary pro žáky 6.
tříd.

NÁKLADY NA KAMPAŇ
Celkové náklady činily 532.540,08,- Kč (provozní náklady 119.187,08,- Kč - reklama na
FB, inzerce v médiích, billboardy atd.; mzdové náklady 413.353,- Kč). Zdroje
financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí 212.684,-Kč, Karlovarský kraj 49.300,Kč, Nadace 250.000,- Kč
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči
a poskytování poradenství zájemcům

Další aktivity Centra pro dítě a rodinu Valika v rámci vyhledávání
zájemců o náhradní rodinnou péči
Dobrá rodina o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro dítě a rodinu Valika, z.s. uspořádá dvě
online setkání pro zájemce, pěstouny a osvojitele s neheterosexuální orientací.
Účast na Dni (pro) pěstounství dne 26. září 2021 ve Světě záchranářů Karlovy Vary, kde
jsme prezentovali pěstounskou péči a pro děti měli připravený program.
Spolupráce na kampani Karlovarského kraje Staňte se pěstounem.
Spolupráce na kampani Hledáme rodiče a 8000důvodů Nadace J&T.
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Doprovázení pěstounských rodin

CO JE TO DOPROVÁZENÍ?
Doprovázení jako pojem není legislativně ukotven. Používá se však pro činnosti spojené s
pěstounskými rodinami v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Jde o pojem založený praxí.
Většinou je chápán jako souhrn činností, které vykonávají odborně způsobilé osoby,
pracující v organizaci pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ve prospěch rodin,
kterým bylo svěřeno do pěstounské (osobní poručenské) péče alespoň jedno dítě.
Příklady činností v rámci doprovázení:
> Sociální poradenství dle potřeb a věku svěřených dětí a pěstounů,
> Činnosti spojené s otázkou biologické rodiny,
> Činnosti spojené s individuálním plánováním,
> Činnosti směřující ke zprostředkování odborné pomoci,
> Činnosti související se vzděláváním pěstounů,
> Činnosti související se zajištěním respitní péče,
> Komunikace se subjekty, které se podílejí na výkonu SPOD a dalšími subjekty.
Počty pěstounských rodin:
Počet pěstounských rodin k 1.1.2021: 32.
Počet pěstounských rodin k 31.12.2021: 36, z toho bylo 9 pěstounů na přechodnou dobu a
17 zprostředkovaných dlouhodobých pěstounů a 10 nezprostředkovaných.
U dlouhodobých pěstounů bylo celkem 38 dětí.
Témata vzdělávání pěstounů:
> Čím více hraček, tím méně hry (Marcela Jánská)
> Jóga jako zdroj energie (Romana Bauerová)
> Partnerské vztahy a vztahy k dětem zaměřené na komunikaci (Zuzana Odvody)
> Sdílecí kluby
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Činnost zajišťovali 2 sociální pracovníci (celkový počet úvazků: 1,75) a právník,
administrativní pracovník, odborný pracovník pro NRP. Činnosti v rámci doprovázení jsou
hrazeny především z účelového státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
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DALŠÍ ODBORNÉ SLUŽBY

FACILITACE PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ
Jednou z nabízených služeb jsou facilitace případových konferencí. O co jde? Případová
konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro
ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem setkání je výměna informací,
zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného
postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán ochrany dítěte.

PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ZESPODU.CZ
V únoru 2021 jsme spustili nový projekt s názvem #zeSPODu. V rámci tohoto projektu nabízíme
na jednom místě všechny důležité novinky a zajímavosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Neopomněli jsme ani oblast sociálních služeb pro rodiny s dětmi nebo zajímavé výzkumy v této
oblasti. Informační web najdete na www.zespodu.cz. Sledovat nás můžete také na Facebooku a
Instagramu.

POVĚŘENÍ K REALIZACI PŘÍPRAV ŽADATELŮ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
OSVOJENÍ NEBO PĚSTOUNSKÉ PÉČE K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY
Od 24. června 2021 může Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. realizovat podle § 48 odst. 2
písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí přípravy žadatelů o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje
krajský úřad. Přípravné kurzy se v Centru pro dítě a rodinu Valika mohou konat dvěma formami
(výběr formy závisí zpravidla na domluvě se zadavatelem): a) „klasická“ forma prostřednictvím
"přednášek" se skupinovými a sebezkušenostními aktivitami b) prostřednictvím programu
PRIDE. Bohužel Krajský úřad Karlovarského kraje nechce naše služby v této oblasti zatím
využívat.
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EKONOMICKÁ DATA
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EKONOMICKÁ DATA
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PODPOROVATELÉ

Za podporu děkujeme zejména těmto subjektům:
> Ministerstvo práce a sociálních věcí (mimořádná dotace na vícenáklady COVID - 202.021)
> Ministerstvo práce a sociálních věcí (dotace Rodina - 212.684)
> Karlovarský kraj (§ 105 ZSS - dotace na sociální službu - 210.300)
> Karlovarský kraj (§ 101a ZSS - dotace na sociální službu - 3.875.300)
> Karlovarský kraj (investiční dotace na pořízení osobního automobilu - 200.000)
> Karlovarský kraj (dotace Rodina - 49.300)
> Statutární město Karlovy Vary (dotace pro poskytovatele soc. služeb - 72.000)
> Město Sokolov (dotace pro poskytovatele soc. služeb - 32.000)
> Úřad práce České republiky (státní příspěvek na výkon pěstounské péče - 1.616.000)
> Nadace J&T (dar na komplexní a kontinuální podporu žadatelů o NRP a pěstounů - 200.000)
> Nadace J&T (dočerpání daru na podporu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny - 200.000)
> Nadační fond Avast (dar na kampaň Hledá se supermáma/supertáta - 50.000)
a dalším drobným (ale neméně důležitým) dárcům a podporovatelům....

Pokud byste i Vy chtěli poskytnout naší organizaci dar,
stačí naskenovat QR kód a vyplnit částku.
Za poskytnutý dar mnohokrát děkujeme.
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