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Slovo úvodem  
   

 

Slovo úvodem 
 Rok utekl jako voda a zase je tu bilancování…. Když nad tím tak přemýšlím, 

jaký vlastně ten rok byl, tak se mi vkrádá myšlenka, že svobodnější…. 

Abych to vysvětlila,… snažíme se pracovat s pěstouny tak, aby se sami stali 

čím dál více kompetentními a naším cílem je, aby se uměli rozhodovat správně a 

nabyli potřebnou jistotu. Vždyť co je cílem celé výchovy našich dětí ….. přece 

samostatnost, aby jednou až vyletí z hnízda se uměly o sebe postarat a v tomto 

duchu se snažíme pracovat i s pěstouny. Za svou praxi, jak pěstounky, tak lektorky, 

jsem si ověřila, že nejcennější je, když si pěstouni na své výchovné postupy přijdou 

sami a nemusí je nikdo vodit za ruku. Jelikož máme většinu pěstounů příbuzných a 

převažují prarodiče, kteří mají bohaté životní zkušenosti, je přínosné z nich čerpat a 

podělit se s ostatními co funguje a co již dnes neplatí na naše svěřené děti. Sdílení 

zkušeností se ukázalo jako nejcennější forma vzdělávání, které realizujeme 

s úspěchem nejen v Přerově, kde vznikl a již druhým rokem běží Klub sdílení 

příbuzných pěstounů.  

Radost nám dělá i naše skupinka přechodných pěstounek, která se také 

velmi profesionalizuje, jelikož již mají zkušenosti s opakovaným přijímáním a 

předáváním dětí. Ocenit chceme pěstounky, které přijímají do své péče starší děti. 

Mají za sebou 4 zkušenosti s dětmi ve věku 8-16 let. Jsme přesvědčení, že i 

s dětmi na prahu dospělosti stojí za to pracovat v individuální rodinné péči. Přejeme 

všem našim přechodným pěstounkám v jejich nelehké práci hodně radosti, která 

přichází s prvním dětským úsměvem, s pokroky, které děti v jejich péči udělají. 

Snažili jsme se vloni pěstounům i lidsky přiblížit, což se myslím zdařilo na 

Dni otevřených dveří v sídle firmy, kde panovala uvolněná atmosféra, děti si mohly 

pohrát se štěňaty a dát si špekáček. Poseděli jsme a vzájemně se obohatili o své 

příběhy. 

V loňském roce nám několik rodinek přibylo, ale bohužel se nám také stalo, 

že od nás některá rodina odešla jinam, ale to už se stává, že někdo s našimi 

myšlenkami nesouzní a představuje si věci jinak. Takovéto rozhodnutí 

respektujeme a ceníme si upřímného jednání. Náš tým pracovníků je připraven 

přijmout nové pěstouny a nabídnout jim naše doprovodné služby, protože vnímáme, 

že tato práce tak jak ji chápeme a děláme, má smysl.  

Mgr. Šárka Šimšová, předsedkyně organizace 

 

„Přítel je někdo, 

kdo vám dává 

úplnou svobodu 

být sám sebou.“ 

Jim Morrison 
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Vzdělávání pracovníků 
 

Mgr. Šárka Šimšová 
 
Nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami, LUMOS Brno (3 hod) 
Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme pomoci, NATAMA Praha (8 hod) 
Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, LUMOS 
Olomouc (5 hod) 
Školení lektorů PRIDE – příprava a vzdělávání pro pěstouny příbuzné, 
MPSV Praha (5 hod) 
Účast na mezinárodní konferenci PRIDE 7.-9.9.2017, Spolek PRIDE CZ, 
Praha 
 
 
Mgr. Bronislava Valentová 
 
Nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami, LUMOS Brno (3 hod) 
Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme pomoci, NATAMA Praha (8 hod) 
Kontakt dítěte vyrůstající v NRP se svou biologickou rodinou - úvod do 
problematiky asistovaného kontaktu (8 hod) 
Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hod) 
 
 
Jana Čiháková 
 
Bezpečně v kyberprostoru (3 hod) 
Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, LUMOS 
Olomouc (5 hod) 
Role rodičů-radosti a pasti, mužsko-ženská komunikace, proč kluci někdy 
nerozumí, co jim ženy říkají a naopak – Mgr. Karel Opravil (5 hod) 
 
 
Mgr. Martina Kohútová 
 
Výcvik v integrativní rodinné terapii (30 hod) 
 

 
Mgr. Martina Shaw 
 
Primárně preventivní program pro pedagogické a poradenské pracovníky ve 
školství (20 hod)  
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Vzdělávání pěstounů 
 
Víkendový pobyt 
 
9.-11.6.2017 
Aktivity parkhotel 
Všemina – téma: 
„Role rodičů, 
matek a otců,… 
jsem pěstoun, ale 
taky jen člověk.“ 
(18 hod) – lektor: 
Mgr. Karel Opravil 
 
Víkendové vzdělávání se velmi zdařilo, pěstouni si chválili nejen lektora, ale i 
vhodně zvolené prostředí. Děti jsme tentokrát nechaly pracovat s arteterapeutkami, 
které v závěru dle přání pěstounů poskytly i jim zpětnou vazbu k dětem a jejich 
projevům. Děti se mohly povozit na koních na nedalekém ranči. Pěstouni ocenili i 
sobotní účast sociálních pracovnic OSPOD Valašské Meziříčí. Celkově jsme byli 
všichni velmi spokojeni.  
 
 
Vzdělávání v Přerově 
 
10.4. Přerov - Komunikace se školou (5 hod) 
14.11. Přerov - Mužsko-ženská komunikace (5 hod) 
 
Klub sdílení příbuzenské PP Přerov: 
 
9.1. Zvládání emočně vypjatého období-4 hod. 
23.2. Počítače a hrozby - 4 hod. 
26.6. Trávení volného času dětí - 4 hod. 
11.8. Prevence úrazů - 4 hod. 
15.12. Předvánoční zklidnění - 4 hod. 
 
Vzdělávání ve Valašském Meziříčí 
 
16.5. Valašské Meziříčí - Bezpečně 
v kyberprostoru (3hod) 
 
7.12. Valašské Meziříčí – Změny v zákoně  
o sociálně-právní ochraně dětí platná od 
ledna 2018 (3 hod)  
 
Vzdělávání bylo již tradičně spojené s tvůrčí 
dílnou pro děti a s Mikulášskou nadílkou. 
Chceme v této souvislosti velmi poděkovat 
kolegyním z OSPOD Valašské Meziříčí, které 
pozvaly Mikuláše i čerta a anděla a ti 
společně obdarovali děti. 
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Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu 
 

„Aktuálně v pěstounské péči na přechodnou dobu“ 
 
8.3. Přerov - Seznámení s aktualizacemi metodik kraje (4 hod) 
 
6.-8.10. Hotel Rusava – víkendový pobyt na téma „Předávání dětí, jak je 
prožíváme. Co se daří, co by pomohlo. Práce s terapeutickým příběhem.“ (18 hod)  
 
Lektoři: 
Mgr. Igor Nosál se věnoval více do hloubky prožívání pěstounek při předávání dětí. 
 
Mgr. Šárka Šimšová učila pěstounky pracovat s terapeutickým příběhem šitým na 
míru jednotlivým dětem. Příběh je vhodný zejména pro děti již od předškolního 
věku, kterým je potřeba vysvětlit přijatelně jejich situaci, pěstounky by měly umět 
takový příběh vytvořit a pak jej použít. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechodné pěstounky mohou využít i jiná „cizí“ vzdělávání, pokud je téma osloví, 

vnímáme jejich potřeby a jsme rádi za jejich zpětné vazby i za návrhy témat, která 

by je oslovovala. 
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Novinky v letošním roce… 
PŘEROV 

V průběhu roku se náhle změnila situace ohledně pronájmu naší přerovské 

kanceláře a my jsme si nově pronajali větší prostory přímo od města Přerov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvykací školička v Přerově 

Díky tomuto zásahu, kdy jsme získali větší prostory jsme se rozhodli zachovat již 

zavedenou školičku, kde se děti od cca dvou let učí strávit max. dvě dopoledne v 

týdnu v kolektivu stejně starých dětí. Dle slov „paní učitelky“ Mgr. Martiny Kohútové, 

která se o děti stará: „Ve školičce se učíme zvládat odloučení od rodičů, poznáváme 

režim zavedený v mateřské školce. Děti poznávají nové kamarády, zapojují se do 

kolektivu. Učí se samostatnosti, tvořivé hře a experimentování.“  
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VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Také v kanceláři ve Valašském Meziříčí jsme se letos dohodly na sdílení kanceláře 

s Komunitním a vzdělávacím centrem „Emcéčko“ a prostor jsme si vylepšily a 

společně upravily pro naše potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko volného času Domeček, kde je naše kancelář umístěna nám vychází 

vstříc také s pronájmem prostor pro vzdělávání pěstounů. Spolupráci si chválíme a 

tímto také zaměstnancům děkujeme. 
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Spolupracujeme… 
 

„EMCÉČKO“ Valašské Meziříčí 

V tomto roce jsme se dohodli na sdílení kanceláře s Emcéčkem, které se nachází 

ve SVČ Domeček. Vylepšili jsme společnou kancelář a děkujeme tímto kolegyním 

za vzájemnou toleranci a bezproblémové soužití 😊. 

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí 

Využíváme již pravidelně prostory střediska k pořádání vzdělávání pěstounů i 

každoroční Mikulášské nadílky pro děti. Jsme velmi spokojeni s ochotným 

přístupem pracovníků a těšíme se proto na další spolupráci. 

 

Hledáme rodiče 

Navázali jsme spolupráci s Nadací J a T.  

 

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií 

Na víkendovém pobytu se staraly o naše děti arteterapeutky, které dětem připravily 

program a také poskytly zpětnou vazbu pěstounům, které zajímalo, jak se jejich děti 

do programu zapojily. 

 

Již opakovaně nás sponzorsky podpořila firma KNIHCENTRUM, které velmi 

děkujeme jak za publikace 

odborného charakteru, které 

obohatily naši knihovnu pro 

pěstouny, ale také za dětské 

tituly, které jsme mohli dětem 

věnovat při Mikulášské 

nadílce. Děti i dospělí měli 

radost a my se těšíme na 

další spolupráci. 
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Přehled hospodaření za rok 2017 
Výnosy     (v tis. Kč) 

Příjmy za služby (vzdělávání)   84    

Dotace a státní příspěvky  1 101 

Výnosy celkem   1 185 

Náklady    (v tis. Kč) 

Cestovné    77 

Ostatní služby (nájem, odb. služby) 231 

Spotřeba materiálu   17 

Spotřeba energií   5 

Nákup drobného majetku  54 

Ostatní provozní náklady  59 

Silniční daň    4 

Mzdové náklady   740 

Náklady celkem     1 187 

Hospodářský výsledek  - 2 
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Kontaktní informace 

Pracoviště Valašské Meziříčí 

Kancelář: SVČ Domeček, Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí 

Mgr. Šárka Šimšová, předsedkyně organizace, klíčová pracovnice, arteterapeutka 

sarka.simsova@seznam.cz, tel: 604 243 812 

Jana Čiháková, sociální a klíčová pracovnice 

cihakovavm@seznam.cz, tel: 606 774 046 

Pracoviště Přerov 

Mateřské centrum Sluníčko, Sokolská 26, Přerov 

Mgr. Bronislava Valentová, jednatelka organizace, speciální pedagog, klíčová pracovnice 

valentova.konzultace@seznam.cz, tel: 723 010 082 

Mgr. Martina Kohútová, sociální a klíčová pracovnice 

martina.kohut@seznam.cz, tel: 777 807 096 

Mgr. Martina Shaw, psycholožka 

 

Supervizor organizace: 

Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. 

 

 

Informace o společnosti 
Sídlo organizace: VLAŠTOVKY z.s. 

Komárovice 9 
756 43 KELČ 

Telefon: 604 243 812 

www.vlastovky-nrp.cz 
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