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O DaRu
Společnost DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. poskytuje podpůrné služby pro rodiny
s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, pro děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči
a pro jejich pěstounské rodiny.
Naším posláním je podporovat (tzv. biologické i náhradní) rodiny tak, aby mohly i v obtížných okamžicích svého
života plnit všechny svoje funkce ve prospěch dětí. Nabízíme pomocnou ruku a podporu při překonávání nezdarů a překážek, hledáme spolu s rodinami jejich silná místa a zdroje, respektujeme jedinečnost každé rodiny a
každé situace. Veškeré činnosti realizujeme se zřetelem na zájem dítěte.

Naše služby
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ǖǖ

Sociálně aktivizační služby dle §65 zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách

ǖǖ

Psychologické poradenství
(individuální i rodinná)

a

psychoterapie

ǖǖ

Služby pěstounské péče - doprovázení pěstounů dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí

ǖǖ

Vzdělávací činnost

ǖǖ

Osvětová činnost zaměřená na problematiku
ohrožených dětí, náhradní rodinné péče, atd.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Adámkovi bylo 10 let, když jeho táta přišel o práci. Mamka do práce nechodila, starala se
o mladšího bráchu a sestřičku, ta byla ještě miminko. Áďa často večer potají poslouchal
rodiče, jak se dohadují – „Nebude z čeho zaplatit nájem! Vystěhují nás!“
„Kam se všemi hračkami, autíčky a plyšáky?“, přemýšlel Adam. Jediná babička daleko a kamarádi skoro žádní.
Na Adama začala dopadat úzkost a rodiče byli také nervózní. Adam dostával víc na zadek, než dřív, a i jeho
chování ve škole se zhoršilo. Brzy nedokázal na své problémy upozorňovat jinak, než průšvihy. Jednoho dne navštívila rodinu nějaká cizí paní. Adam jen slyšel skrz dveře, že je snad z nějaké hOSPODy, nebo co. Něco s rodiči
probírala. Brzy nato přišla jiná paní. Ta byla Adamovi sympatická, protože slyšel, že přináší DaR. Paní chodila
k nim domů často. Povídala si s mamkou a tátou, ale i Adámek se s ní časem skamarádil – ukazoval jí svoje
hračky, povídali si o škole, o kamarádech, kreslili obrázky, povídali si i spolu s mamkou. Dokonce šla s nimi paní
Andrea – jak teď Adam pracovnici říkal – i s mamkou za paní učitelkou do školy, a společně se domluvili, co by
mohli všichni udělat, aby bylo Áďovi ve škole líp. Postupem času začalo být doma zase veseleji, mamka s tátou
už se tolik nehádali, táta zase začal chodit do práce. Adámek už nedostával tolik na zadek a ve škole už si na něj
nestěžovali. A hlavně, všechny hračky mu zůstaly hezky doma na svém místě.
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Věříme, že láskyplná rodina je nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Mnoho rodin se však
potýká se sociálními, finančními a výchovnými obtížemi a krizemi, které neumí vyřešit
vlastními silami.
V Pardubicích a blízkém okolí je několik desítek rodin, kterým naše organizace poskytuje bezplatně podporu
formou sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to v domácnosti klientů, nebo v našich prostorách. Společně se plánují a realizují kroky k naplnění potřeb rodiny, a to vždy s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Naším cílem je, aby:
ǖǖ

rodina poskytovala bezpečné zázemí pro dítě, které se doma cítí spokojené,

ǖǖ

rodina měla potřebné znalosti, dovednosti a vůli k
zajištění dobré péče o dítě,

ǖǖ

rodině aktivně podporovala zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte, dbala na posilování vztahů v
rodině,

ǖǖ

rodina byla schopna vlastními silami a s podpo-

			

			

V roce 2017 jsme spolupracovali s

rou svého okolí řešit případné obtíže či krize.

23

rodinami, ve kterých vyrůstá

55

dětí.
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SLUŽBY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Terezce bylo právě šest. Žila s mamkou, tátu neznala. Ten den, po narozeninách, mamka
vypila hodně vína. Měla pocit, že se celý svět proti ní spiknul, měla vztek na Terezu i sama
na sebe. Nebylo to poprvé, ale tentokrát už se nedokázala ovládat a začala Terku bít hlava
nehlava. Sousedi zavolali policii….. Terezu naložili do auta a odvezli ji do nemocnice na
vyšetření. Strašně se bála….co se mnou bude?!!!
Do nemocnice přišly dvě paní – jedna řekla, že je z úřadu, a ta druhá, že je teta, která se teď na nějaký čas bude
o Terezku starat. Teta vypadala mile, ale stejně s ní Terka nechtěla nic mít, a už vůbec se s ní bavit. Kde je mamka? Kam mě to vezete? Terka si dala na hlavu kapuci, sklopila oči, a mlčky šla.
S tetou přijeli do domečku se zahradou, byla tam spousta zvířátek, slepice, králíci, kočky….s těmi se Terezka skamarádila rychle…jen s lidmi to bylo složitější. Když měla vztek, tloukla hlavou o zeď, něco roztrhala nebo rozbila.
Teta na ni kupodivu nekřičela. Jen na ni klidně mluvila: „Chápu, že máš strach, a že se zlobíš“. Občas k nim
domů přijela ještě jiná paní - říkala, že pomáhá tetě, a teď taky Terezce, aby jim spolu bylo dobře. Terezka pomalu, pomaličku, začala věřit tetě. I s „paní sociální“ si ráda povídala. Pořád ji přepadal strach a smutek, myslela
na mamku, ale už začínala věřit, že jednou bude líp.
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Jsou děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. I tyto děti však mají právo vyrůstat
v rodině, zažívat blízký vztah, podporu a lásku.

Jak pomáháme?
ǖǖ

ǖǖ

Doprovázíme pěstounské rodiny z Pardubic
a okolí. Doprovázíme rodinu v obdobích, která
jsou pro ni náročná, stejně jako v průběhu celé
pěstounské péče..
Podporujeme děti vyrůstající v náhradní rodinné
péči.

Zajišťujeme psychologickou a psychoterapeutickou podporu.

ǖǖ

Realizujeme vzdělávací akce pro pěstouny, volnočasové akce pro děti a setkávání pěstounských
rodin.

				

			

V roce 2017 jsme spolupracovali s

ǖǖ

34

rodinami, ve kterých vyrůstá

48

dětí.
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Psychologické poradenství
a psychoterapie
Tomáš žije už od malička sám s mamkou, nikdy to neměli moc jednoduché. Když byl Tom
v šesté třídě, začalo toho být na něj nějak moc. Doma to bylo k nevydržení – pořád se s
mámou hádali. Několikrát utekl, radši byl s partou venku, i s kamarády přespával v parku.
Máma o něj měla strach. A když se Tom zapletl do průšvihu, který řešila i policie, mamka
už neměla sílu to řešit a Tom se stěhoval do dětského domova.
Mamince bylo líto, že nejsou s Tomem spolu, ale zároveň věděla, že sama už na jeho výchovu nestačí, že už
nechce řešit další a další konflikty, nechce se celé noci bát, kde se Tomáš toulá. Obrátila se na DaR s prosbou o
psychologickou pomoc. Začala pravidelně docházet na terapie, do kterých se postupně zapojil i Tomáš.
Cesta to byla dlouhá a náročná. V jejím průběhu se Tom vrátil domů a postupně se oba učili, jak spolu mluvit,
jak si naslouchat, jak si říct, co je trápí, a jak problémy řešit společně. Oba vědí, že mají před sebou ještě hodně
práce, ale krůček po krůčku se jim daří k sobě zase najít cestu a společný život si uspořádat k větší spokojenosti.
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V životě asi každé rodiny nastávají chvíle, kdy se úplně nedaří. Rodiče řeší těžkosti v práci, ve vzájemném vztahu, děti procházejí vývojovými krizemi, vázne vzájemná komunikace. Někdy se ozvou staré bolesti a dávná traumata, někdy nastane akutní krize. Všechny
takové situace představují pro rodinu a zejména pak pro děti v ní velkou zátěž.

Jak pomáháme?
ǖǖ

Podáváme pomocnou ruku rodinám právě v situacích, kdy prochází osobní krizí, řeší konflikty
a vztahové problémy, potýkají se s výchovnými
potížemi, mají problémy v komunikaci, dítě má
problémy ve vrstevnickém kolektivu, atd.

ǖǖ

Součástí spolupráce s rodinou je vždy i konzultace se sociální pracovnicí, která napomáhá rodině
zorientovat se v jejich celkové situaci, poskytuje
jim základní sociální poradenství, a případně nabízí návazné sociální služby.

ǖǖ

Ve spolupráci s externími spolupracovnicemi zajišťujeme psychologické poradenství a individuální a rodinnou psychoterapii.

ǖǖ

Služba je určena především klientům naší sociální služby, klientům OSPOD, či klientům jiných
sociálních služeb, tzn. rodinám, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

			

V roce 2017 využilo služby

39

dospělých a

39

dětí.
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Vzdělávání rodičů – P.E.T. – Výchova
bez poražených
Ať už jsme rodiči batolete, školáka nebo „puberťáka“, nemálo z nás zažívá okamžiky, kdy
je rodičovství – přes veškerou lásku a snahu – docela výzvou. Prožíváme radostnou souhru, ale i dramatické konflikty, pocit vzájemného souladu a napojení, ale i nedorozumění,
odpor, pocity nepochopení.
Co můžeme jako rodiče udělat pro to, abychom zlepšili atmosféru v rodině? Jak podpořit porozumění? Jak zlepšit vzájemné vztahy tak, …
….aby se děti cítily přijímány a milovány (což je pocit, který je živnou půdou pro rozvoj jejich schopností, zodpovědnosti a sebevědomí),
…aby rodiče pociťovaly uspokojení a lásku, aby i na jejich potřeby byly dětmi brány ohledy,
…abychom se spolu prostě lépe domluvili a bylo nám spolu doma fajn?
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Jak pomáháme?
Od roku 2017 organizujeme v DaRu kurzy pro rodiče dle konceptu amerického psychologa Thomase Gordona
– P.E.T. (Parent Effectiveness Training), známé v ČR také pod názvem Výchova bez poražených. Rodiče mají
během osmi tříhodinových setkání možnost rozvíjet svoje komunikační dovednosti, a to v oblasti naslouchání,
sdělování svých pocitů a potřeb, i v řešení konfliktů.

Rodičovský přístup dle Thomase Gordona
ǖǖ

Je demokratický.

ǖǖ

Vychází z předpokladu, že vzájemný respekt je výsledkem přijetí a porozumění.

ǖǖ

Vychází z přesvědčení, že člověk je ze své podstaty „dobrý“, má touhu žít v dobrých vztazích, a má potenciál takové vztahy vytvářet.
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PROJEKTY

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006451
Název projektu: Rozvoj odborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích
Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020
Cílové skupiny projektu:
1. Osoby pečující o malé děti
2. Rodiče samoživitelé
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na podporu rodin, které se ocitly v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci, jež ohrožuje zdravý rozvoj
dětí, destabilizuje rodinný systém nebo narušuje funkce rodiny, a to prostřednictvím služeb psychologického poradenství a
terapeutických služeb. Aktivity projektu navazují na poskytované sociální služby pro rodinu, nebo mohou být samostatnou
formou pomoci rodině. Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb, které jsou v současné době kapacitně nedostačující.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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Akce v roce 2017
Duben
Sobotní vzdělávání pro pěstouny a s dětmi výlet
na Kunětickou horu.
První dubnovou sobotu jsme se s dětmi vydali pěší stezkou kolem Labe
směr Kunětická hora. Prošli jsme kolem Perníkové chaloupky, nakrmili
zvířátka pod Kuňkou. Po cestě jsme si zazpívali, pochutnali si na zmrzlině
a zpět do Pardubic jeli autobusem. Vrátili jsme se všichni dost unaveni,
ale velmi nadšeni.

Den země
Jaro jsme přivítali Dnem Země na Pernštýnském náměstí. Koalice nevládek Pardubicka nás pozvala na tuto akci, která má v Pardubicích dlouholetou tradici. Ve stánku jsme se s návštěvníky věnovali hře o pocitech,
odpovědi dětí byly velmi zajímavé a mnohdy úsměvné…Součástí dne byl i
bohatý doprovodný program s hudbou, plno stánků s různými dobrotami
a upomínkovými předměty. A jak jinak…. Den Země jsme si prima užili.
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Květen
Odpolední vzdělávání pro pěstouny a hravé odpoledne
pro děti
V květnu jsme se s dětmi vydali na dětské hřiště, zahráli si fotbal, košíkovou s děvčaty upletli věnečky. Při sportovním soutěžení byla skvělá nálada a za své výkony byly děti odměněny drobnými sladkostmi a ovocem.

Červen
Víkendový vzdělávací pobyt na Seči v penzionu Hájenka
Na začátek června jsme se všichni moc těšili. „Víkendovka“, je již tradičně
velice oblíbená akce pro nás i naše klienty. V malebném prostředí blízkosti Sečské přehrady pořádáme každoročně vzdělávací pobyt pro pěstouny.
Penzion Hájenka byl cílem víkendového pobytu, který si v přírodě užili děti
z těchto rodin. Zatím co se pěstouni vzdělávali, s dětmi jsme se vydali lesní
cestou hledat poklad ukrytý na zřícenině Oheb, zahráli jsme si spoustu různých her a cesta nám rychle ubíhala. Počasí bylo letní a slunečné, tak jsem se i vykoupali. Večer jsme si zazpívali
u táboráku a opekli špekáčky. Když jsme se v neděli loučili, nikomu se domů nechtělo. „Hájenko“, tak zase za rok…
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Srpen
Kukuřičné bludiště
Srpnový prázdninový den patřil bludišti v kukuřičném poli. Rodiče a děti, se kterými spolupracujeme, leckdy
bloudí životem a hledají tu správnou cestu. My jsme také bloudili, ale odpočinkově… a hlavně, všichni jsme našli
cestu ven☺.

Sportovní park
Na úspěch Olympijského parku navázala v Pardubicích nová tradice. Každoroční pořádání sportovního parku s
cílem přivézt děti ke sportu. Protože se s touto myšlenkou ztotožňujeme i my z DaRu, další výlet směřoval právě
sem. Děti si během celého dne vyzkoušely řadu sportů. A samozřejmě i plno legrace.
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Říjen
Den pěstounství
V říjnu i naše organizace ráda přispěla k propagaci náhradní rodinné péče a zvýšení společenské prestiže náhradních rodičů – pěstounů. Součástí celého dne byl bohatý doprovodný program připravený Pardubickým krajem a organizacemi poskytujícími služby pěstounům. Ohlas na tuto akci byl velmi pozitivní, a již se těšíme na
příští rok

Podzimní setkání dětské skupiny
Vzhledem k nepřízni počasí, jsme se tentokrát setkali v prostředí herny. Na programu byly deskové hry, stolní
tenis a další drobné sportovní aktivity, možné provozovat ve vnitřních prostorách. Děti si zasoutěžily a vyrobily
podzimní dekorace.

Prosinec
Mikulášské setkání
Mikuláš, čert a anděl - konec roku již tradičně patřil setkání s nimi. Při
poslechu vánoční hudby děti společně s pěstouny ozdobili perníčky a
vytvořili drobné vánoční dekorace. Všem se to moc povedlo, a odměnou
jim byla nadílka. Mikuláš, čert a anděl děti pobavili, a rozdali balíčky plné
sladkostí a malých dárečků.
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NÁŠ TÝM V ROCE 2017
Správní rada:

Sociální pracovnice:

Předseda správní rady:

Mgr. Klára Hejděncová

Bc. Andrea Petříková

Alena Kopová

Bc. Martina Šafářová

Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA

Členové správní rady:
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Ing. Jana Letáčková, Mgr. Jiří Pitaš

Administrativní pracovnice,
pracovnice v sociálních službách:

Dozorčí rada:

Ladislava Baťová

Předseda dozorčí rady:
Bc. Petra Prokopová

Externí spolupráce – psychologické
poradenství a psychoterapie:

Členové dozorčí rady:

Mgr. Gabriela Macková

Mgr. Jitka Šoltová

Ing. Daniela Hlavatá, Mgr. Alena Stieberová

Mgr. Klára Moravcová

Mgr. Jana Vraspírová

Ředitelka společnosti:

Supervize

Bc. Gabriela Chovancová

Mgr. Helena Kožíšková

NAŠI DONÁTOŘI
Naši činnost finančně podpořili:
ǖǖ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

ǖǖ

Pardubický kraj

ǖǖ

Město Pardubice

ǖǖ

Lesy České republiky, s.p.

ǖǖ

ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Děkujeme!
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Zpráva auditora

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513, Pardubice 530 09
info@darops.cz
www.darops.cz
IČ: 28854071
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 280.
V roce 2017 byla do živnostenského rejstříku zapsána činnost
Psychologické poradenství a diagnostika.

