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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové,
máme pro Vás další výroční zprávu o činnosti naší organizace. Tahle zpráva bude první
svého druhu. První koronavirová. Rok 2020 byl pro všechny z nás rokem výjimečným. Byl to
rok, kdy jsme se museli naučit žít a pracovat jinak.
JAK ŠEL ROK 2020 VE VALICE
V lednu jsme se připojili k otevřenému dopisu Asociace dítě a rodina, kterým vyzvala Vládu
ČR k přehodnocení novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, protože
novela byla nedostatečně připravena, obsahovala řadu nesystémových opatření, která jsou
nejen v rozporu se zájmy dětí, ale i s dlouhodobým a udržitelným fungování systému
sociální péče. Asociace Dítě a Rodina upozornila na několik hlavních problematických
pasáží:
Nezměněný příspěvek na výkon pěstounské péče,
Zcela chybí systematická právní úprava příbuzenské pěstounské péče,
Nezměněný příspěvek pro dlouhodobou pěstounskou péči,
Zamezení umisťování nejmenších dětí do ústavní péče.
V březnu jsme pomalu začali omezovat poskytování činností osobní/prezenční formou.
Zrušili jsme skupinová vzdělávání pro pěstouny a informační akce pro zájemce o
pěstounskou péči. Začíná platit povinnost nosit roušky, a proto se dáváme do jejich šití.
První várka látkových roušek putovala na konci března k našim rodinám, se kterými jsme
tehdy spolupracovali v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Spolu s
rouškou obdržely také názorný návod, jak o roušku pečovat. Na dalších rouškách jsme i
nadále pracovali, protože jsme tehdy měli ve službě 169 lidí ve věku od narození do 69 let.
Děkujeme paní Aleně Komínkové, Janě Kožínové a Veronice Ihnaškové za pomoc při šití.
V dubnu jsme připomínkovali Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském
kraji na období 2021-2023. Mezi naše nejzásadnější připomínky k tomuto klíčovému
dokumentu pro rozvoj a podporu služeb v kraji patřily:
Přestože se ve strategických dokumentech (plány rozvoje sociálních služeb na
předcházející roky, programové prohlášení rady atd.) objevuje opakovaně deklarace
podpory ohrožených rodin s dětmi, realita je jiná. Finanční podpora je nedostatečná.
Kraj si nechal již v roce 2017 vypracovat od organizace LUMOS materiál: Podkladová
analýza pro plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji – Služby, které poskytují
podporu ohroženým dětem a jejich rodinám. Tento dokument jasně říká, že by bylo
potřeba navýšit kapacitu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi o 9 úvazků
sociálních pracovníků. K tomuto však ani zdaleka nedošlo.

V dubnu jsme rovněž museli „odrážet“ útok na sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, protože ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová označila na půdě parlamentu
SAS za „volnočasové aktivity“. Stalo se tak v souvislosti s naléhavou žádostí neziskových
organizací a dalších odborníků spočívající v jejich opětovném otevření. Ministryně tehdy
tvrdila, že není třeba služby otevírat, protože na rozdíl od pečovatelských služeb nejde u SAS
o život, ale jedná se zejména o volnočasové doplňkové aktivity. Otevření terénní formy
nastalo nakonec až 11. května 2020.
V květnu jsme se objevili na obrazovkách České televize a na vlnách Českého rozhlasu
Karlovy Vary. V sobotu 2. května Události na programu ČT1 a ČT24 přinesly reportáž o
pomoci rodinám s dětmi v době koronaviru. V reportáži mluvila také naše terénní sociální
pracovnice například o tom, jak potřebné jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
právě v této nelehké době nebo že se tyto služby vrací k normálu bohužel jen pozvolna.
Reportáž Českého rozhlasu Karlovy Vary přinesla informace o tom, jak fungovaly naše
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi po jejich opětovném otevření. Odkazy najdete
na našem FB.
V červnu se naplno rozjela naše kampaň na vyhledávání pěstounů „Hledáme hvězdy“, kdy
jsme představili pěstouny a jejich životní příběhy. O kampaň se zajímal například
Karlovarský deník nebo Český rozhlas Karlovy Vary. Odkazy opět na našem FB.
V červenci a srpnu jsme nabírali síly na dovolených, výletech a letních radovánkách.
V září jsme se připojili k výzvě „Nekašlejme na druhé“. V jarní vlně šíření koronaviru čelily
nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou.
Situace se na podzim opakovala, jen s mnohem horšími čísly. Nemalá část společnosti
podle průzkumů nedodržovala ani základní doporučení.
V říjnu jsme přinesly informační seriál k tématické zprávě o kvalitě vzdělávání v
Karlovarském kraji, kterou vydala Česká školní inspekce. Možná si říkáte, co má školství
společného se sociální oblastí a ohroženými rodinami s dětmi. Možná víc, než si myslíte. Ze
zprávy vyplynulo, že v rámci regionálního členění České republiky je extrémně nepříznivá
situace v porovnání se všemi ostatními kraji v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde procento
předčasných odchodů dosáhlo v roce 2013 9,4 %, v roce 2017 vystoupalo dokonce na
15,6 %. Předčasné odchody ze vzdělávání vedou k větší náchylnosti k chudobě, sociálnímu
vyloučení nebo nezaměstnanosti. Častěji tito lidé také čerpají sociální dávky a upadají do
předlužení nebo exekucí. I v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které
provozujeme, se snažíme rodičům zvyšovat jejich kompetence v oblasti domácí přípravy na
vyučování. Jak rodiče, tak i děti se terénní sociální pracovnice snaží motivovat k tomu, aby
měly pravidelnou docházku do školy. Všechny grafiky a informace najdete na našem FB.

V listopadu jsme se již tradičně zúčastnili Národní potravinové sbírky. Naši pracovníci
pomáhali v Makro ČR v Karlových Varech. V celém Karlovarském kraji se vybralo při sobotní
potravinové sbírce přes 12,3 tun potravin a drogistického zboží. V obchodě MAKRO ČR v
Karlových Varech se vybralo 719 kg, což bylo o 26 kg více než v roce 2019.
V prosinci jsme se připojili k dopisu předsedovi české vlády A. Babišovi, protože čeští
ministři plánují v programovém období 2021-2027 ignorovat doporučení Evropské komise a
chtějí snížit podíl financí čerpaných v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve
prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS). Prostředky ESF+ slouží především k
podpoře fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení či
programů na podporu zaměstnanosti – tedy řešení problémů, jejichž závažnost se
následkem epidemie COVID-19 a následné socioekonomické krize ještě prohloubí. Česká
vláda však místo toho hodlá nahradit investice do sociálního smíru investicemi do betonu.
Tak takový byl rok 2020 u nás ve Valice.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval v první řadě svým kolegyním a kolegovi, kteří
odvádí kvalitní a neocenitelnou práci.
Dále děkuji všem našim podporovatelům (těch facebookových už je přes jeden tisíc) a
dárcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli naše služby poskytovat.
Ať se Vám daří
Mgr. Petr Zmuda, ředitel

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
CO TO JSOU SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI?
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 2020 jsme poskytli SAS celkem 74 rodinám, ve kterých žilo 96 dospělých a 221 dětí.
Nejčastěji se jednalo o rodiny ze Sokolovska a v rodinách se řešily toto 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.
VLIV EPIDEMIE KORONAVIRU NA POSKYTOVÁNÍ SAS
Na začátku první vlny koronavirové epidemie (jaro 2020) jsme si zpracovali analýzu
fungování SAS v době koronaviru. V té době jsme pracovali s 39 ohroženými rodinami, ve
kterých žilo 169 členů, z toho 40 dospělých a 129 dětí různého věku. Skoro 90 % z těchto
rodin byly samoživitelské rodiny. Jako problematické v době koronavirové pandemie bylo
plnění školních povinností v domácím prostředí. S vyšším počtem školou povinných dětí
klesala možnost rodičů věnovat se všem dětem a rostl tak tlak na rodiče. U poloviny našich
rodin byla velkým problémem absence jakékoli výpočetní techniky a připojení k internetu.
Od 18. března 2020 došlo k dočasnému uzavření SAS. Naše terénní sociální pracovnice tak
nemohly být v přímém osobním kontaktu s rodinami, které však stále naši podporu
potřebovaly, a proto jsme jim byli k dispozici na telefonu, e-mailu, Skypu nebo třeba
Whatsappu. Terénní sociální pracovnice také doručovaly do poštovních schránek uživatelů
látkové roušky či domácí úkoly pro školou povinné děti při distanční výuce.
Na konci dubna 2020 začala Vláda ČR rozvolňovat opatření v sociálních službách, a tak
jsme od 27. dubna mohli fungovat alespoň distančně. Otevření terénní formy pak nastalo
11. května 2020.
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.
Více informací najdete na http://www.valika.cz/socialni-sluzby

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA
DĚTÍ - vyhledávání pěstounů
Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2020 jsme pokračovali ve vyhledávání osob,
které mají zájem stát se náhradními rodiči. V roce 2020 se jednalo o kampaň „Hledáme
hvězdy“, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o pěstounské péči a najít mezi obyvateli kraje
další hvězdy.
„Pěstouni jsou naše hvězdy. Poskytují péči a lásku dětem, které nemohou vyrůstat ve své
vlastní rodině. Jsem velmi rád, že mohu s těmito lidmi pracovat a vidět, jak pěstounské děti v
jejich rodinách rozkvétají,“ uvedl ředitel Centra pro dítě a rodinu Valika Petr Zmuda.
Kampaň se konala v souladu s kampaní Karlovarského kraje „Staňte se pěstounem“,
iniciativou Hledáme rodiče, o.p.s. a byla finančně podporována Ministerstvem práce a
sociálních věcí a Nadací J &T. Bližší informace ke kampani najdete na
http://www.valika.cz/hledamehvezdy
I vyhledávání pěstounů bylo poznamenáno probíhající koronavirovou pandemií, a proto
nemohly být pořádány informační akce pro veřejnost. Kampaň se tak přesunula zejména na
sociální sítě a Internet. Individuální poradenství probíhalo prostřednictvím e-mailu, telefonu
či ojediněle osobní formou se zachováním všech bezpečnostně hygienických opatření.
V roce 2020 bylo na Facebookovém profilu organizace zveřejněno celkem 59 příspěvků,
které se týkaly náhradní rodinné péče, resp. pěstounské péče. Necelých 31 % zveřejněných
příspěvků bylo vlastních, autorských Centra Valika. Jednalo se například o citace
významných osob k pěstounské péči, prezentace současných pěstounů a jejich postřehů
k výkonu pěstounské péče.
Za rok 2020 byly poskytnuty 4 osobní konzultace, 12 e-mailových konzultací a 11
prostřednictvím Messengeru na FB.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Činnost zajišťoval 1 pracovník (advokační pracovník, odborný pracovník pro NRP). Aktivity
spojení s vyhledáváním pěstounů byly financovány z dotace MPSV z programu Rodina,
Nadace J&T a Nadačního fondu Avast.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA
DĚTÍ - doprovázení pěstounů
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,
V rámci doprovázení jsme v průběhu roku spolupracovali s 32 pěstounskými rodinami.
K 1.1.2020 se jednalo o 28 rodin a k 31.12.2020 se jednalo o 32 rodin.
Struktura dle vztahu ke svěřenému dítěti:
15 rodin - cizí (zprostředkovaná) pěstounská péče,
8 rodin - příbuzenská pěstounská péče,
9 rodin - pěstounská péče na přechodnou dobu.
U dlouhodobých pěstounů bylo celkem 40 dětí.
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.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

PODPOROVATELÉ A DÁRCI
Za podporu děkujeme především těmto subjektům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Karlovarský kraj
Statutární město Karlovy Vary
Město Sokolov
Město Ostrov
Úřad práce České republiky
Nadace J&T
Nadační fond Avast
Nadační fond Albert
Nadace ČEZ
a dalším drobným (ale neméně důležitým) dárcům a podporovatelům....

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CENTRUM PRO DÍTĚ A RODINU VALIKA, Z.S.
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. L 6660.
WEB: www.valika.cz

SÍDLO: Smetanova 447, Horní Slavkov

E-MAIL: info@valika.cz

KANCELÁŘ: Nádražní 61/8, Karlovy Vary

FACEBOOK: centrumvalika

IČO: 01794710

INSTAGRAM: centrumvalika

ČÍSLO ÚČTU: 2400434085/2010

TÝM PRACOVNÍKŮ:
Bračková Ljuba, Mgr. - sociální pracovnice v rámci SAS
Březinová Markéta, Bc. - sociální pracovnice v rámci SAS
Halama Martin, Mgr. - externí spolupráce - supervize
Hrnková Veronika, Bc. - sociální pracovnice v rámci doprovázení (SPOD)
Najman Petr, Mgr. - zástupce ředitele, právník, odborný pracovník pro NRP (SPOD)
Pfeiferová Vladislava, Bc. - sociální pracovnice v rámci SAS
Šperňáková Nela, Bc. - sociální pracovnice v rámci SAS
Šťástková Kateřina, Bc. - vedoucí sociální služby, sociální pracovnice v rámci SAS
Tůmová Michaela, Ing. - externí spolupráce - účetní
Zmuda Petr, Mgr. - ředitel, sociální pracovník v rámci doprovázení (SPOD)
STATUTÁRNÍ ORGÁN: Mgr. Petr Zmuda (ředitel) a Mgr. Petr Najman (zástupce ředitele)
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