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Rok 2013. Pátý rok naší plavby. Rok Hada byl pro nás rokem
reakcí na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Stali
jsme se pověřenou organizací pro uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče. Zvažovali jsme kapacitu programu Náhradní
rodinné péče a rozhodli jsme se pro velkou loď – velká posádka
a   mnoho cestujících. Naopak program podpory rodiny zakončil
svou klidnou tříletou, financemi zajištěnou plavbu a hledali jsme
zdroje na další plutí.

Plujeme dál v  moři, které se mění každou vteřinu a jinak to
ani nejde. V  moři a bouři změn v  oblasti péče o ohrožené děti se
učíme řídit loď a hledat ty správné proudy, aby plula bezpečně,
ale stále lépe. A to je náš výhled pro rok 2014 – najít proudy

spolupráce všech subjektů v  moři péče o ohrožené děti a jejich

rodiny a být opravdu dobrou, bezpečnou lodís  velkou akcelerací.

ÚVODNÍ
slovo
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Domus – Centrum pro rodinu je nestátní a nezisková
organizace, která vznikla s  cílem pomáhat dítěti prostřednictvím
pomoci jeho rodině, a to vlastní i náhradní.

Čím pomáháme?

Poskytováním sociálně aktivizačních služeb dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, a poskytováním služeb
vyplývajících z  povinností osoby pověřené pro uzavírání
dohod o výkonu pěstounské péče, resp. ze zákona 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí – více najdete u jednotlivých
programů

PŘEDSTAVENÍ
aneb ať o nás něco v íte
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Komu pomáháme?

Spolupracujeme s rodiči, kteří chtějí něco ve své rodině změnit a
z různých důvodů potřebují podporu. Spolupracujeme i s rodiči,
kteří jsou nuceni něco změnit (riziko sankce orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, tlak školy, dětské lékařky, doporučení
soudu) . Spolupracujeme s  náhradními rodiči a všemi odborníky
i   laiky, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v  rodině vlastní nebo
náhradní.

PŘEDSTAVENÍ aneb ať o nás něco v íte

• rodičům s  dětmi ve věku 0–18 let

• prarodičům nebo dalším členům rodiny, kteří mají
v  péči dítě nebo chtějí řešit situaci rodiny, která má
negativní vliv na zdravý vývoj dítěte

• náhradním rodičům

• zájemcům o náhradní rodinnou péči

• odborníkům, kteří se potkávají s  rodinou a chtějí
přispět k  řešení její situace – učitelům, lékařům,
sociálním pracovníkům apod.
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Kde?

V  regionech Plzeň, Kralovicko, Rokycansko, Blovicko, Klatovsko,
Stodsko, Nýřansko, program Náhradní rodinné péče je dále
v  regionech Tachovsko a Domažlicko, Stříbrsko, Přešticko,
Horšovskotýnsko, Nepomucko.

PŘEDSTAVENÍ aneb ať o nás něco v íte
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Kolik za službu zaplatí jej í
uživatel?

Sociální služby poskytujeme zdarma, jiné služby mohou být
zpoplatněny, například videotrénink interakcí, rodinná terapie,
filiální terapie.

Jak zaj išťu jeme kvalitu
poskytování služeb?

Výběrem pracovníků, supervizí, metodickou podporou Věry
Bechyňové, DiS., a PhDr. Evy Rotreklové. Ve sdružení DOMUS
pracují sociální pracovníci, tj . vysokoškolsky vzdělaní
zaměstnanci, sociálně-terapeutičtí pracovníci, psycholog,
speciální pedagogové – etopedi, právník, terapeuti a také
pracovníci v  sociálních službách a asistenti sociálních
pracovníků. Pro zajištění kvality využíváme také zpětnovazebních
dotazníků uživatelů služeb.

Náš přístup

Ať už k  nám klient přišel sám, nebo mu byla spolupráce
doporučena školou, lékařem či orgánem sociálně-právní ochrany
dětí, či dokonce mu byla spolupráce nařízena soudem,
pomáháme mu především hledat jeho vlastní cesty. Snažíme se
provázet jej tak, aby jeho krok byl jistější a dokázal jít co nejdříve
bez nás. S  respektem, ve vzájemné spolupráci.

PŘEDSTAVENÍ aneb ať o nás něco v íte
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HISTORIE
naší organizace

založení o. s. DOMUS – nestátní neziskové
organizace, z  nadšení a zkušeností 3 sociálních
pracovnic

jsme jedna z  1. organizací v  Plzni, která působí
preventivně proti umisťování dětí do dětských
domovů

máme podporu o. s. STŘEP – 1. organizace v  ČR,
která začala s  podporou, sanací rodin

2009

2010 první finanční zdroje

místo 3 zaměstnanců je nás 14, z  jedné
pobočky je poboček 7

rozšiřujeme činnost o práci s  náhradními
rodinami
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jsme první organizací v  Plzni, která pracuje
s  dětmi,   rodiči a náhradními rodiči

spolu s  dalšími 26 organizacemi deklarujeme
podporu přijetí novely zákona o sociálněprávní
ochraně dětí

zvedáme kotvy z  ulice Hřímalého a kotvíme
v  ulici Černická

jsme pověřenou osobou pro uzavírání dohod o
výkonu pěstounské péče

dochází k prudkému rozvoji programu
Náhradní rodinné péče

je nás 21 pracovníků

2011

HISTORIE naší organizace

2012

2013
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program SANACE

Pro?

rodiny s  dítětem, u   kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje,
nebo je jeho vývoj ohrožen v  důsledku dopadů dlouhodobě
obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez
pomoci překonat

Co?

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a
pomoc při prosazování práv a zájmů

Kde?

6 regionů, 6 poboček
Kralovicko, Klatovsko,
Rokycansko, Stodsko,
Nýřansko, Plzeňsko
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Projekty Sanace

Individuální projekt „Podpora
sociálních služeb v Plzeňském
kraj i“

Díky tomuto projektu jsme mohli nabídnout sociálně aktivizační
služby od října 2010 v  5 regionech a 2 plzeňských obvodech.
Projekt významně podpořil program Sanace a umožnil
kontinuální práci s  rodinami. Cílovou skupinou projektu byly
rodiny s  dětmi, mládež ve věku 15 -26 let ohrožené spol.
nežádouc. jevy, oběti domácího násilí a trestné činnosti, etnické
menšiny. Ukončení projektu bylo 30. 9. 2013 resp. 30. 11 2013
v  obvodu UMO 3. Projekt byl úspěšný, podpořil celkem ve všech
regionech 221 klientů.

Vánoční krabice

Byli jsme jednou z  6 podpořených organizací v  Plzeňském kraji;
do krabic od bot balí široká veřejnost dárky k  Vánocům, ty se pak
distribuují skrze klíčové pracovníky do rodin, kde by jinak Vánoce
byly chudší – projekt velmi oceňovaný rodinami.

program SANACE
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S   čím jsme pomáhali?

hospodaření (rodinný rozpočet, zadluženost) , bydlení, podpora
v  jednání s  úřady, nastavení a podpora kontaktů mezi rodiči
a   dětmi v  zařízeních, podpora vzdělávání a rozvoje dětí, pomoc
v  zajištění a udržení stabilního bydlení, podpora rodin v  zajištění
prostředků pro uspokojování potřeb nezletilých dětí, zajišťování
odborné lékařské nebo pedagogicko-psychologické péče pro
nezletilé děti, podpora v  jednání s institucemi, podpora rodičů
při vytvoření podmínek pro návrat dětí ze zařízení a čekání na
svěření dětí zpět do péče, podpora rodičů při péči o novorozence,
podpora rodiny v  rámci domácí přípravy na vyučování, řešení
výchovných potíží, vyšetření v PPP, rodinný rozpočet, dluhy –
lustrace, splátkové kalendáře

Co se podaři lo?

návrat dvou holčiček (6 a 18 měsíců) ze ZDVOP k  mamince,
návrat holčičky (8 let) z  PL v  Dobřanech zpět do rodiny,
znovunastavení a udržování rodičovských kontaktů mezi
maminkou a chlapečkem (2 roky) v  dětském domově, zajištění
odborné péče Speciálně pedagogického centra pro dva kluky
(6  let) a holčičku (8 let) , zajištění dávek hmotné nouze a udržení
stabilního a bezpečného bydlení pro maminku se synem
a  dcerou (8 a 14 let) , aktivizace pěti maminek v  oblasti péče
o  nezletilé děti a jejich rozvoje, podpora tatínka v  zajištění
podmínek pro školní přípravu syna (13 let) , zvládnutá péče
o  novorozence, vyšetření v  PPP, sepsání splátkových kalendářů
a   jej ich schválení

program SANACE

1211



Jeden příběh za všechny

Janička, umístěná 1 rok předběžným opatřením
v  psychiatrické léčebně. Maminka: „ My jsme strašně
šťastní, že vás máme, protože jinak by nám Janičku
nevrátili. Chtěli ji dát do pěstounské rodiny. Přitom my
jsme s  ní k  lékařům chodili, ale nikdo nás nikdy nikam
neposlal a nakonec všechna jejich pochybení svedli na
nás. Kdybychom vás měli už dřív, nemusela tam
Janička být tak dlouho. My se neumíme ozvat, s  námi
se nikdo nebavil a nikdo nám nevěřil. Kdybychom
s  vámi nezačali spolupracovat, tak by nám chtěli vzít
i Honzíčka.“

Kdo za tím stojí?

Tým se měnil, ale podařilo se nám zachovat kontinuitu
poskytování služeb a všichni pracovníci splňují požadavky
zákona na vzdělání. Vedoucím programu se stala Věra Anežka
Vondrášková, DiS.

Odborná podpora týmu právní JUDr. David Sedláček,
psychologická Mgr. Jana Macnerová, etopedická Mgr. Renata
Lavičková, supervizní Mgr. Lenka Kroupová

program SANACE
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program NÁHRADNÍ
RODINNÁ PÉČE

Program se velmi rozrostl v  souvislosti s  novelou zákona
č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vzhledem
k  povinnosti náhradních rodičů uzavírat dohodu o výkonu
pěstounské péče. Rok 2013 začal velmi aktivně, vytvářeli jsme
nabídku pro současné pěstouny, která by je oslovila a pomohla
jim zorientovat se v nových právech a povinnostech, které jim
novela přinesla. Nabídku jsme představovali na mnoha
prezentacích pořádaných jednotlivými odbory sociální péče.
Toto náročné období trvalo až do června. Současně jsme
doprovázeli pěstounské rodiny, se kterými jsme spolupracovali
už v  minulých letech. Těší nás, že téměř všechny tyto rodiny
byly spokojeny s  našimi službami a uzavřely s  námi dohodu
o výkonu pěstounské péče.
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Pro?

zájemce o pěstounskou péči, pěstouny a jejich rodiny, odborné
pracovníky, kteří se s  náhradními rodinami setkávají či s  n imi
pracují

Co?

informace, doprovázení, podpora, zprostředkování kontaktu
s  rodinou dítěte, asistované kontakty, pobytové akce,
odlehčovací služby – respitní péče –, vzdělávání a další služby
související s  dohodou o výkonu pěstounské péče

Kde?

13 regionů – Plzeň,
Kralovicko, Rokycansko,
Blovicko, Klatovsko,
Stodsko, Nýřansko,
Tachovsko, Domažlicko,
Stříbrsko, Přešticko,
Horšovskotýnsko,
Nepomucko. Pobočky máme
v  tučně označených regionech.

Oproti roku 2012 jsme rozšířili působnost
o  5 regionů – Tachovsko, Domažlicko,
Horšovskotýnsko, Nepomucko, Stříbrsko.

program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
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Projekty NRP

MPSV Rodina – Při jmi mě, při jmu
Tě I I I

Podpora a doprovázení pěstounských rodin; projekt nám
pomohl pokračovat v  dlouhodobém doprovázení rodin ještě
před uzavřením dohod o výkonu pěstounské péče

O2 Think Big

Stali jsme se partnery projektu Hůstý vlasy; odpovědnou osobou
byl Matyáš Marek – půlroční projekt pro náctileté v  pěstounské
péči seznámil dospívající slečny s  profesí kadeřníka, vizážisty
a   fotografa; výstupem byl kalendář sestavený z  fotek účastnic;
projekt významně podpořil sebevědomí dospívajících slečen
a   motivoval je ke vzdělávání – rádi bychom, aby projekt
pokračoval.

Hledáme rodiče

Podpora kampaně Nadace J&T v  rámci Dne rodiny, zapojili se
i   dobrovolníci ze  SOŠ prof. Švejcara

Zdravá pětka

Zapojili jsme se do projektu Nadačního fondu Albert a nabídli
dětem z  NRP odpoledne o zdravé výživě

program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
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J iné aktivity

• beseda s  pěstouny pro pěstouny – celkem 14 rodin a 28 dětí

• spolupráce s  plzeňským klubem pěstounských rodin
Klubíčko

• spolupráce s  Nadačním fondem J&T na propagaci NRP

• spolupráce v projektu inf. střediska Mikuláš,   o.p.s. – otázky
metodik práce, sdílení příkladů dobré praxe a především
podpora legislativy

• Šípková Růženka pro pěstounské rodiny – vystoupení
pěveckého sboru Laštovičky

S   čím jsme pomáhali?

podpora kontaktů dětí v  pěstounské péči s  osobami blízkými,
zajišťování respitní péče, podpora pěstounů a jim svěřených dětí
v  přípravě do školy, dodržování logopedické péče a nácviků,
zajištění předškolní výchovy, zajišťování pedagogicko-
psychologické péče, finanční situace rodiny, insolvence, řešení
bytové situace

Co se podaři lo?

zajištění právní pomoci v  řešení zrušení insolvence, zajištění
předškolní výchovy pro 4 děti v  PP původně nepřijaté do MŠ,
zajištění asistenta pedagoga do MŠ pro dívenku s  mentálním
opožděním, pedagogicko-psychologická vyšetření, akvizitování

program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
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Několik vět z několika
příběhů

Jsem ráda, že jste Míše pomohla dostat se mezi lidi,
byla tu se mnou zavřená, neumí si najít kamarády, díky
Vám se naučila jezdit do Plzně a ten kroužek ji baví, je
teď veselejší. (babička, 66 let, sedmnáctileté Míši s
mentální retardací) Kdybych tohle věděla dřív, mohlo
být všechno jinak… (babička pětiletého Honzíka,
ocenění týdenního vzdělávání) Těším se, že zase
uvidím brášku, napsala jsem mu dopis s pomocí Lucky
a teď čekáme na odpověď. (Hanka, 12 let, je v  péči
babičky, o bráškovi, který je v  péči druhé babičky,
neví už 3 roky)

Kdo za tím stojí?

I tým NRP se měnil, rok jsme končili se 7 sociálními pracovníky.
Vedoucím programu je Bc. Radka Musilová.

Co se podaři lo?

pěstounů k  podpoře svěřeného dítěte v  přípravě do školy a
lepším školním výsledkům, na vzdělávacích pobytech došlo
k  navázání důvěry mezi rodinou a klíčovými pracovníkem, našli
jsme brášku.

program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
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V  rámci povinného vzdělávání jsme nabídli 14 tematických
seminářů, zajištěných kvalitními lektory. V  regionech proběhlo
těchto seminářů na různá témata celkem 15 .

Respitní péče byla poskytnuta více jak36 rodinám.

Proběhly 2 turnusy týdenního vzdělávání v  srpnu a v září, které
pěstouni hodnotili velmi pozitivně a stejně tak příznivě hodnotili
2 víkendové vzdělávací pobyty v  červnu a v  listopadu.

program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Kdo za tím stojí?

Odborná podpora týmu právní Mgr. Klára Švajnerová,
metodická PhDr. Eva Rotreklová, etopedická a metodická
PhDr.   Lenka Průšová, psychologická Mgr. Jana Macnerová,
supervizní Mgr. Dana Šedivá

V  roce 2013 s  námi uzavřelo Dohodu o výkonu
pěstounské péče

2019



Návazné služby

Vzdělávací

Cesta k dobrému rodičovství

V  rámci projektu proběhly 3 jednorázové besedy pro rodiče,
současně se konaly dva běhy ( jarní a podzimní) podpůrných
rodičovských skupin, zahrnující 10 setkání v  uzavřené skupině.
S  rodičovskými skupinami jsme začali v  roce 2012 a osvědčily se.
Důraz je kladen na prožitek v rámci modelových situací
s  využitím principů zážitkové pedagogiky. Využíváme principy
svépomocných skupin, které navštěvují lidé s podobnými
problémy, které chtějí řešit. Členové si předávají informace,
poskytují si emocionální podporu i praktickou pomoc
a   obohacují společné zájmy. Lektoři Mgr. Eva Mikešová, Bc. J iří
Hort, PhD. V  roce 2013 byl projekt podpořen Magistrátem
města Plzně.

Projektu se zúčastnilo 56 osob, z nichž 35 absolvovalo
jednorázové besedy a 21 rodičovské skupiny.

Projekt rodičovských skupin byl zařazen do Manuálu dobrých
praxí Agentury pro sociální začleňování.
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Filiá lní terapie (Trénink
rodičovských dovedností)

Jedná se o speciální 10týdenní tréninkový program pro rodiče,
který pomáhá posilovat vztah mezi rodičem a dítětem použitím
„Hrací půlhodinky“ jednou týdně. Pro klienty SAS i NRP proběhl
na podzim v  Kralovicích, zúčastnili se 2 klientky SAS a 3 klienti
NRP.

Akreditovaný třicetihodinový kurz pro odbornou veřejnost
Případové konference – lektorkou byla Věra Bechyňová, DiS.,
autorka knihy Případové konference. Zúčastnilo se 5 pracovníků
Domus a 12 pracovníků z  OSPOD.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Odborné

Rodinná terapie

Rodinná terapie je přístup, který usilu je o navození prospěšných
změn v rodině psychologickými metodami. Terapeut pracuje
většinou s celou rodinou, neschází se s jednotlivými členy rodiny.
Pro klienty organizace DOMUS  – Centrum pro rodinu je cena za
jedno setkání symbolicky zpoplatněna, maximálně však je to sto
korun za jedno sezení.
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Rodinná terapie

V  programu NRP využilo rodinnou terapii 10 rodin v  programu
SANACE 16 rodin. (Bc. J iří Hort, PhD.)

Psychologické poradenství
a   d iagnostika

Pro klienty programu Sanace a NRP. (Mgr. Jana Macnerová)

Odborná práce s rodinou v  rozvodu

Rozvod a porozvodové spory představují pro děti zátěžové až
ohrožující situace. Současná rozvodová a porozvodová péče je
především právní problematikou, a rodičům se tak stávají
průvodci jejich advokáti, kteří ze zákona hájí pouze zájem
jednoho z rodičů. Naším úmyslem je dostat do středu zájmu dítě
a jeho právo na oba rodiče. Služba se rozvinula na základě
potřeby OSPOD a úspěšného projektu MPSV rodina: Být dobrým
rodičem i po rozvodu z  roku 2012, v  roce 2013 byl projekt
podpořen Magistrátem města Plzně.

Podpořeno bylo 26 rodin, 54 dospělých a 40 dětí.

Asistovaný kontakt

V případě, že z různých důvodů není možné domluvit samostatné
předávání nebo kontakt s dětmi u jednoho z rodičů, nabízíme
podporu rodině ve formě dohody o asistovaném kontaktu nebo
může rodič využít našich prostor pro setkávání s dětmi.

NÁVAZNÉ SLUŽBY
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Konference

Uskutečnil se 4 . ročník dvoudenní konference Aktuální otázky
rodinné politiky a praxe IV. Konferenci pořádáme vždy na
přelomu října a listopadu. Letos byla se zahraniční účastí ze
Slovenska.

I v  roce 2013 jsme pořádali tvořivá a zábavná odpoledne pro naše
klienty a veřejnost.

• Den Meliny Mercoury – Plzeň / Sanace, NRP – podpora Plzně
2015, opět s  novou aktivitou Vzkaz v láhvi

• Hurá prázdniny – Klatovy / Sanace, NRP

• Škola volá – Rokycany / Sanace, NRP

• Vzpomínky na prázdniny – Plzeň / NRP

• Den otevřených dveří – Plzeň / Sanace, NRP

• Mikulášská – Klatovy / Sanace, NRP

• Vánoční tvoření – Plzeň / NRP

NÁVAZNÉ SLUŽBY
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FINANCE
Přehled výnosů a nákladů za celou organizaci
DOMUS – Centrum pro rodinu pro rok 2013
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Přehled výnosů a nákladů na projekt Sanace
rodiny 2013

FINANCE
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FINANCE

Přehled výnosů a nákladů na projekt Náhradní
rodinná péče pro rok 2013

Přehled výnosů a nákladů za vedlejší činnost
– Hospodářská činnost pro rok 2013
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PODĚKOVÁNÍ

MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
EVROPSKÉ UNI I
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ KRAJSKÉHO
ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ

Kolegům z oddělení sociálně právní ochrany dětí ve všech
regionech, kde působíme.

Věře Bechyňové, DiS. , PhDr. Evě Rotreklové a PhDr. Lence
Průšové za metodickou podporu.
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