VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
CENTRUM PRO DÍTĚ A
RODINU VALIKA, Z. S.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, dámy a pánové,
rok se s rokem sešel, a tak Vám předkládáme další výroční zprávu. Rok 2016 byl
v Centru pro dítě a rodinu Valika rokem rozšiřování nabídky poskytovaných služeb.
Kromě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a aktivit spojených s náhradní
rodinnou péči, jsme začali nabízet i facilitaci případových konferencí, mediaci či
asistované kontakty.
V uplynulém roce jsme se stali rovněž právoplatným členem Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České republiky, která je největší profesní organizací sdružující
poskytovatele sociálních služeb v ČR.
Poprvé jsme se také aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky, která se
uskutečnila v sobotu 12. listopadu ve vybraných prodejnách po celé České republice.
My konkrétně jsme byli v karlovarské prodejně MAKRO a lidé zde darovali na pomoc
lidem v nouzi 887 kilogramů potravin.
Na tomto místě se také sluší - a velmi rádi to také uděláme - poděkovat všem našim
kolegům (spíše kolegyním) a jejich rodinám, pěstounům, spolupracovníkům z řad
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pedagogických poraden, speciálněpedagogických center, škol a školských zařízení a dalších subjektů za jejich
spolupráci v roce 2016. Rovněž děkujeme všem poskytovatelům dotací a dalším
donátorům, bez jejichž finanční podpory bychom nemohli fungovat.
Děkuji a doufám, že nám zachováte přízeň

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 původně jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra České
republiky dne 14. června 2013 pod č.j. VS/1-1/93709/13-R, a to 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 A REGISTRACE
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 2016 se konala celkem tři zasedání členské schůze jako nejvyššího
orgánu spolku.

KONTROLY A INSPEKCE
V roce 2016 u nás byly vykonány tyto kontroly a inspekce:
 Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
 Inspekce Úřadu práce České republiky zaměřená na poskytování sociálněprávní ochrany
 Inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřená na poskytování
sociálních služeb
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, 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

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.

Počet rodin, kterým jsme v roce 2016 poskytli
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Počet terénních sociálních pracovnic, které pracovaly
s rodinami

Počet intervencí, které jsme v rodinách v roce 2016
provedli.

Počet kilometrů, které jsme ujeli v roce 2016 v rámci
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Počet obcí, v nichž bydleli v roce 2016 naši uživatelé
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Mapu míst, kde jsme v roce 2016 služby poskytovali,
najdete na http://1url.cz/@sas2016
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SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
V oblasti sociálně – právní ochrany dětí se 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.
Informace k široké veřejnosti dostáváme prostřednictvím
kontinuální regionální informační kampaně. Využili jsme k tomu
jednak bezplatně rozdávaný měsíčník Kamelot (náklad 20 tisíc
kusů), rozhlasovou reklamu v Hitrádiu Dragon, jehož posluchačské
jádro tvoří převážně produktivní část
populace od 20 do 45 let. Za rok 2016 byl
20 vteřinový spot nasazen celkem 168
krát. K tomuto rozhlasovému spotu byl
také vytvořen animovaný spot, který je
umístěn na Youtube kanále organizace
(spustíte přes QR kód). Velmi intenzivně
jsme
rovněž
pěstounskou
péči
propagovali na sociální síti Facebook.
Kromě mediální informační kampaně, jsme v roce 2016 uspořádali
celkem 6 osvětových akcí v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Celkem se těchto akcí zúčastnilo 29 lidí. Lidé také měli zájem o
individuální konzultace. Těch proběhlo 20. Velký úspěch měl také
informační stánek na karlovarských bioslavnostech na Kozodoji,
kde se do soutěže s tématikou rodiny zapojilo více než 130 dětí a
pracovníci organizace poskytli informace a materiály o pěstounské
péči 21 lidem.
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.
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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: vedení knihy života a práce s životním
příběhem dítěte, komunikace o biologické rodině a kontakt
s biologickou rodinou (Velký vůz Sever), Dítě s ADHD a jak s ním
pracovat (Mgr. Terezie Pemová) nebo seminář k prevenci
syndromu vyhoření (Bc. Šárka Francírková, Šafrán Dětem). 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 1.1.2016: 10
Počet dohod o výkonu pěstounské péče k 31.12.2016: 17
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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

Další účetní výkazy k nahlédnutí v organizaci.
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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
Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Kancelář: Závodu Míru 170/90, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
IČO: 01794710
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
10

