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Krátce úvodem
Vážení přátelé, dámy a pánové,
a máme za sebou další rok. Úspěšný rok. Podařilo se nám poskytnut služby ještě
více ohroženým rodinám s dětmi, pokračovali jsme v osvětově – náborových akcích
pro zájemce o náhradní rodinnou péči.
Stále však ještě máme co zlepšovat a rozvíjet. Rádi bychom se více ponořili do tajů a
zákoutí asistovaných kontaktů, které jsou v poslední době stále častěji poptávanou
službou.
I nadále jsme členy významných organizací, které sdružují aktéry v oblasti sociálních
služeb a sociálně – právní ochrany dětí. Jedná se o Asociaci poskytovatelů
sociálních služeb České republiky a Asociaci Dítě a rodina. I díky jejich
prostřednictvím je náš hlas slyšet.
Na závěr tohoto krátkého úvodního slova mi dovolte poděkovat všem našim kolegům
(spíše kolegyním) a jejich rodinám, pěstounům, spolupracovníkům z řad orgánů
sociálně-právní ochrany dětí, pedagogických poraden, speciálně-pedagogických
center, škol a školských zařízení a dalších subjektů za jejich spolupráci v roce 2017.
Rovněž děkujeme všem poskytovatelům dotací a dalším donátorům, bez jejichž
finanční podpory bychom nemohli fungovat.
Letošní výroční zprávu jsme oživili výroky lidí, kteří ovlivňují systém SPOD, a které
byly vyřčeny v roce 2017. Uvidíme, kdy se obsah těchto výroků stane skutečností.
Děkuji za Váš čas, a pokud můžeme, dovolte nám jedno skromné přání, které se
může stát naším společným přáním – Ať každé dítě může vyrůstat v rodině, vlastní
nebo náhradní.

Mgr. Petr Zmuda
ředitel
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Základní informace
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. (dále jen „Centrum Valika“ nebo „Valika“)
vzniklo 14. června 2013 za účelem:
 Osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a
jejich rodiny a náhradní rodinné péče,
 Výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí,
 Poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a
jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči,
 Spolupráci se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a
společnostmi podílejícími se na péče o ohrožené děti a náhradní péči.

Pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí a registrace
sociální služby
Centrum Valika je právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. a rovněž registrovaným poskytovatelem sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle zákona č. 108/2006 Sb.

Zasedání členské schůze
Během roku 2017 se konala celkem tři zasedání členské schůze jako nejvyššího
orgánu spolku.

Kontroly a inspekce
V roce 2017 u nás byly vykonány tyto kontroly a inspekce:
 Kontrola Okresní správy sociálních zabezpečení Sokolov zaměřená na plnění
povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a v oblasti pojistného
 Kontrola Finančního úřady pro Karlovarský kraj zaměřená na finanční
prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu pro rok 2014 na sociální služby a
ze státního rozpočtu pro rok 2015 na aktivity v oblasti Rodiny a ochrany práv
dětí
Informace o výsledcích naleznete na www.valika.cz, v sekci O nás

Tým pracovníků

 Mgr. Petr Zmuda - ředitel, vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi (SAS), klíčový pracovník
 Mgr. Petr Najman - zástupce ředitele, právník, odborný pracovník pro oblast
náhradní rodinné péče, klíčový pracovník
 Mgr. Ljuba Bračková - terénní sociální pracovnice v rámci SAS
 Bc. Markéta Březinová - terénní sociální pracovnice v rámci SAS
 Bc. Petra Bořutová - terénní sociální pracovnice v rámci SAS
 Bc. Kateřina Svobodová – terénní sociální pracovnice v rámci SAS

Externí spolupracovníci:
 Ing. Michaela Tůmová – účetní
 Martin Stehlík – grafik
 Mgr. Martin Halama - supervize
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Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS, patří mezi sociální
služby dle zákona o sociálních službách. Zajišťují podporu rodinám s jedním nebo
více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav
nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují
vývoj dětí.

Rok 2017 by se dal shrnout do těchto dvou „rovnic“:

2017 = 4 = 83 = 38 + 83 + 223
To je
rok, ale
to jste
zřejmě
pochopili

To je počet
terénních
sociálních
pracovnice
v rámci
SAS

To je počet
rodin,
kterým
jsme
službu
poskytli

To je počet
otců

To je počet
dětí do 18 let

To je počet
matek
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2017 = finance – péče o dítě – školní
povinnosti – výchovné poměry domácnost
Nejčastěji řešenými potřebami v rodinách byly:
 Požádání o nárokové a nenárokové dávky (dávky státní sociální podpory,
pomoc v hmotné nouzi, dávky pro OZP, atd.)
 Bezpečné hospodaření s finančními prostředky
 Zajištění péče o dítě v domácím prostředí
 Vytváření funkčních sociálních vazeb v rodině
 Zajištění plnění školních povinností dětí
 Péče o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení zdravotního stavu
 Výchovné poměry; Stanovení výživného; Úprava styku s dítětem; Omezení
rodičovské odpovědnosti; Předběžné opatření; Návrh na rozvod; Doklady o
školní docházce; Trestní oznámení
 Udržování domácnosti v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením
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Sociálně – právní ochrana dětí
V oblasti sociálně – právní ochrany dětí se i nadále zaměřujeme na dvě velké oblasti:

1. PODPORA A ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
V rámci této činnosti se snažíme zvýšit povědomí široké veřejnosti
v Karlovarském kraji o náhradní rodinné péči (NRP), zejména o pěstounské
péči.

Uspořádali jsme celkem 5 informačních akcí v Karlových Varech, Sokolově
nebo Chebu. I v roce 2017 měli zájemci možnost také osobních individuálních
konzultací. Této možnosti využilo 20 osob.
Informace k široké veřejnosti dostáváme prostřednictvím kontinuální regionální
informační kampaně. Využili jsme k tomu jednak bezplatně rozdávaný
měsíčník Kamelot (náklad 20 tisíc kusů). Velmi intenzivně jsme rovněž
pěstounskou péči propagovali na sociální síti Facebook.
Ukázka vizuálu pro rok 2017
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Jako organizace se také aktivně podílíme na kampani Karlovarského kraje
„Staňte se pěstounem“ – www.pestounskapecevkk.cz a zástupce ředitele Mgr.
Petr Najman je také předseda poradního sboru hejtmanky Karlovarského kraje
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, který se v současné době zaměřuje na
oblast náhradní rodinné péče a její rozvoj v rámci kraje.

2. ČINNOSTI V RÁMCI DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
V rámci dohod o výkonu pěstounské péče se snažíme nabídnout pěstounům
služby šité na míru, ideálně v místě jejich bydliště. Pěstounům zajišťujeme
odlehčení, odborné poradenství a pomoc, kvalitní a smysluplné vzdělávání
nebo zajištění asistovaného kontaktu. V oblasti vzdělávání měli pěstouni
možnost navštívit tyto vzdělávací semináře: Příprava dítěte na tranzit
(speciální seminář pro pěstouny na přechodnou dobu), První pomoc u dětí při
život ohrožujících stavech, Kurz efektivního rodičovství, Komunikační
schopnosti dítěte nebo třeba Jak koučovat svůj život. Kromě odborných
vzdělávacích seminářů nabízíme pěstounům kluby pěstounů, kde lze sdílet
svoje zkušenosti a zážitky. Během vzdělávání je pro děti připraven program
vedený kvalifikovaným personálem.
Počet dohod o výkonu pěstounské péče k 1.1.2017: 17
Počet dohod o výkonu pěstounské péče k 31.12.2017: 23
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Dárci a podporovatelé
Děkujeme všem našim dárcům, podporovatelům a všem dalším lidem,
který není lhostejný osud ohrožených dětí a jejich rodin.
Ústřední orgány

Územní samosprávné celky

Nadace a nadační fondy

Další právnické osoby

….a další fyzické osoby
Pokud byste i Vy nás chtěli podpořit, číslo účtu je: 24004340 85/2010
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Hospodaření organizace
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Kontakty
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.
Zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn.: L 6660
IČO: 01794710
Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Statutární orgán: ředitel Mgr. Petr Zmuda a zástupce ředitele Mgr. Petr Najman
E-mail: info@valika.cz
Web: www.valika.cz
FB:centrumvalika
Datová schránka: 4vq8pcd
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