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

ǖǖ

Mediace

ǖǖ

Vzdělávací činnost

ǖǖ

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

ǖǖ

Osvětová činnost zaměřená na problematiku

ǖǖ

Psychologické poradenství a psychoterapie (individuální i rodinná)

ǖǖ
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ohrožených dětí, náhradní rodinné péče, atd.

Podpora rodiny
Jmenuju se Natálka, je mi 9 roků. Chodím do třetí třídy na základku. Vůbec tam nechci.
Paní učitelka se na mě zlobí, že nemám sešity. Většinou nemám ani svačinu, mamka nemá peníze, aby mi ji
koupila, taky nechodím na obědy. Hlad mám docela často. S dětma se spíš moc nebavím, jsou blbí. S jednou
kamarádkou si někdy trochu povídám, ale stejně se nám posmívají, kvůli oblečení, a tak, moc se mnou nikdo
nechce sedět. Myslím si, že kdybych do školy přestala chodit, tak si toho ani nikdo nevšimne, jsem taková neviditelná. Přála bych si, aby mně a mamce někdo pomohl, mám mamku ráda, ona se snaží, aby nás uživila, ale
někdy je to fakt těžký.
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Věříme, že láskyplná rodina je nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Řada rodičů se však
potýká s obtížemi a krizemi, které neumí vyřešit vlastními silami, a které pak nepříznivě
dopadají na děti.
Pomáháme rodičům, aby lépe rozuměli potřebám a pocitům svých dětí a uměli se o ně postarat.

Pracujeme s rodinami takovým způsobem, aby rodiče:
ǖǖ

uměli dětem vytvořit bezpečný domov,

ǖǖ

zvládali lépe péči o děti a domácnost

ǖǖ

rozuměli potřebám svých dětí a uměli je naplňovat,

ǖǖ

věnovali svým dětem pozornost,

ǖǖ

dříve rozpoznali problém a řekli si o pomoc,

ǖǖ

…

…a aby děti:
ǖǖ

měly možnost navázat důvěryhodný vztah s dospělým a měly možnost zažít pocit podpory, ocenění a respektu.

			

			

V roce 2018 jsme spolupracovali s

29

rodinami, ve kterých vyrůstá

60

dětí.
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SLUŽBY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Jmenuju se Honzík a je mi pět. Bydlím u mamky s tátou a taky mám staršího bráchu. Ještě
mám taky druhou mamku, říkám jí mamka Monika – to je ta, co jsem byl u ní v bříšku.
Pak jsem byl u jedné tety, pěstounky, jako miminko, a tam si pro mě přišli mamka s tátou. Máme se spolu dobře,
s bráchou rád hraju fotbal. A taky mám ještě dvě ségry, co byly taky v bříšku u mamky Moniky, ale teď žijou s jinou mamkou a taťkou, stejně jako já. Mamku Moniku jsem viděl jen na fotce, moje maminka mi o ní vypráví, ale
ještě jsme se nikdy nepotkali. Prý se na mě jednou ptala. Měl jsem najednou trochu strach, chtěl bych teď zůstat
s mamkou a tátou a bráchou, ale mamku Moniku bych taky moc rád potkal. Někdy je mi smutno.
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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 2018 jsme spolupracovali s

ǖǖ

38

rodinami, ve kterých vyrůstá

52

dětí.
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Psychologické poradenství
a psychoterapie
Jmenuju se Ema, chodím do osmičky na základce. Měli jsme teď doma takové horší období. Mamka s tátou se hodně hádali, do toho umřela babička a hned po ní děda.
Měla jsem je moc ráda, hlavně babičku. Bydleli s námi v domě a já tam byla pečená vařená, ze školy jsem hodně
chodila za babičkou, psala jsem si tam úkoly, a tak, obzvlášť když to mezi našima doma houstlo. Máma je z toho
všeho taky hodně špatná, chce, abych jí se vším pomáhala, když je teď smutná, ale já toho mám, popravdě, už
docela plný zuby. Měla bych se učit, protože budu příští rok dělat přijímačky, ale vůbec se mi nic nechce. Chodím
s holkama ven, abych nemusela být doma v tom dusnu, ale to je pak taky zle. Všechno mě štve.
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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 rodiče nebo děti 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

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

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

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 2018 využilo služby

89

dospělých a

44

dětí.
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Mediace
Jsem Petr, mám malou ségru Zuzku. Naši se asi budou rozvádět. Ach jo.
Už se dlouho hádají. Myslí si, že o ničem nevíme, to je fakt trapný, stejně je slyším, i když se zavřou do kuchyně.
Máma někdy brečí, a taky říká, že od nás táta odejde, že už nás nemá rád. Já mám tátu moc rád, chodíme spolu
na hokej, někdy jedeme na pánskou jízdu na chatu. Táta se poslední dobou na mě zlobil kvůli známkám. Možná,
že kdybych se víc snažil, nezlobil a víc doma pomáhal, tak by se naši nehádali a táta by s náma zůstal. Já bych si
moc přál, aby naši byli doma oba. Nebo aby aspoň byli co nejblíž, abych mohl být s oběma. Je mi z toho do breku,
vůbec nevím, co bude dál.

11

V životě rodin nastávají bohužel i chvíle, kdy dochází k rozpadu manželství nebo partnerství a je třeba vyřešit otázku péče o děti v době po rozchodu.
Rozpad rodiny představuje pro děti traumatizující zážitek, a co nejrychlejší vyřešení otázky péče o ně jim významně ulehčí situaci, stejně jako zachování dobrého vztahu a blízkého kontaktu s oběma rodiči, pokud je to
možné.

Jak pomáháme?
Nabízíme v těchto situacích podporu rodičů formou rodinné mediace. Mediace umožňuje rodičům dospět k takové
dohodě ohledně péče o děti, která bude vyhovovat oběma stranám, a která bude naplňovat potřeby rodičů i dětí.

Celým procesem mediace rodiče provází školený odborník – mediátor, který:
ǖǖ

naslouchá oběma stranám konfliktu a zjišťuje jejich skutečné potřeby,

ǖǖ

dodržuje mlčenlivost stanovenou zákonem, a to
i vůči soudům a státním úřadům,

ǖǖ

řídí komunikaci sporných stran,

ǖǖ

nehodnotí, nesoudí, je nestranný.

ǖǖ

pomáhá hledat řešení vhodné pro danou situaci
a přijatelné pro obě strany,

Výsledkem mediace je (nemusí být) mediační dohoda, která je závazná a je možné ji v případě potřeby předložit soudu.
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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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Vzdělávání pro pěstouny
V roce jsme realizovali tyto vzdělávací akce pro pěstouny:
17. 2.

Psychosexuální vývoj dětí a dopívajících (6h) Mgr. Klára Moravcová

8. 3.

Jak si doma porozumět (4h) Mgr. Gabriela Macková

21. 3.

Poruchy chování a pomoc ve výchově (4h) Mgr. Klára Moravcová

14. 4.

Jak se s dětmi učit, příprava dětí do školy (6h) Mgr. Ivana Němcová

19.–20. 5.

Úspěchy a neúspěchy, výzvy v pěstounské péči (12h) Mgr. Klára Moravcová, Mgr. Gabriela Macková

23. 8.

Identita dítěte v NRP a kontakt s biologickou rodinou (4h) Mgr. Klára Moravcová

6. 10.

Psychický vývoj dítěte v NRP (6h) Mgr. Klára Moravcová

24. 11.

Komunikace v rodině (6h) Mgr. Klára Moravcová

Klub pro pěstouny na přechodnou dobu
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6.4., 4. 5., 16. 6.

Dotykové techniky (8h) Mgr. Jitka Šoltová

1. 10.

Hranice ve výchově a komunikaci (3h) Mgr. Gabriela Macková

3. 12.

Komunikace se školou (3h) Mgr. Gabriela Macková

Klub pro pěstounky – babičky
16. 2.

Komunikace v rodině (2h) Mgr. Gabriela Macková

2. 11.

Dospívání – hospodaření, nastavení kapesného, uspokojování jiných potřeb dětí (3h)
Mgr. Gabriela Macková
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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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Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007592
Název projektu: Zkvalitňování služeb pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci
Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Cílové skupiny projektu:
3. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
4. Sociální pracovníci
Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na rozvoj služeb na podporu rodin s dětmi, které se ocitají v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci,
kterou rodiny neumí vlastními silami zvládnout a která ve svém důsledku ohrožuje vývoj a blahobyt dítěte. Podpora je poskytována formou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona o sociálních službách. Obsahem projektu je
audit procesů v organizaci, rozvoj a zkvalitnění postupů a metod přímé práce s klienty a vzdělávání sociálních pracovníků.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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Akce v roce 2018
Únor
Sobotní zábavný den
První únorovou sobotu jsme se s dětmi sešli v naší herně. Rozdělili jsme
se do dvou týmů, hráli hry a stavěli různé věže. Děti zaujalo zejména propojení stavebnic a těstovin. Špagety nemusí být vždy jen na talíři…

Sobotní vzdělávání
Sobotní vzdělávání pro pěstouny jsme spojili se zábavou pro děti. Počasí
venku moc nepřálo, proto jsme využili naší herny a s dětmi si den hezky
užili. Hráli jsme různé hry a vyráběli papírové dekorace. Domů jsme odcházeli umazaní od lepidla, ale s dobrou náladou.
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Duben
Den země
Jeden slunečný dubnový pátek jsme přijali pozvání od Koalice nevládek
Pardubicka a zúčastnili jsme se již tradičního dne země na Pernštýnském
náměstí. Ti, kdo navštívili náš stánek, měli možnost zahrát si hru o emocích. Navlékli jsme si různé náramky, a největší odměnou nám byl krásný
úsměv na tvářích dětí.

Květen
Víkendový vzdělávací pobyt na Seči v penzionu Hájenka
Rok se s rokem sešel a společně s našimi pěstouny a dětmi jsme vyrazili
směr Seč. Na Hájence se všem velmi líbí a těšili jsme se na krásné prostředí
a nové společné zážitky. Již tradičně jsme s dětmi hledali poklad lesní cestou na Oheb, zatímco se dospělí vzdělávali s našimi terapeutkami. Splnili
jsme spoustu zajímavých úkolů a zahráli si pár her. Odpoledne jsme si užili
koupání a opékání špekáčků. Všichni se těšíme na příští rok!
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Srpen
Prázdninové setkání
Jeden krásný srpnový den jsme se rozhodli s dětmi poznávat přilehlé
okolí Pardubického „Bajkalu“. Hráli jsme zajímavé hry, nakrmili jsme plno
místních zvířátek a následně jsme se všichni dočkali odměny – pochutnali jsme si na výborné zmrzlině a pizze. Společný čas nám velmi rychle
a hezky uběhl.

Sportovní park
Již třetím rokem jsme byli s dětmi návštěvníky Sportovního parku v Pardubicích. Vyzkoušeli jsme spoustu zajímavých sportů a aktivit, při kterých jsme se pořádně zapotili. Některé děti se těšily nejvíc, až si zkusí,
jaké to je být hokejistou a zastříleli si na branku, jiné se mezitím věnovaly
ukázce sebeobrany od místního sportovního klubu. Zpátky jsme se vraceli
plni zážitků a pořádně unavení.
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Piknik v Tyršových sadech
V závěru prázdnin jsme se s dětmi sešli na pikniku v Tyršových sadech.
Vzájemně jsme si povyprávěli o prázdninových zážitcích. Pochutnali
jsme si na různých dobrotách a využili i dětského hřiště, kde jsme si zahráli všemožné hry a užili si parádní konec prázdnin.

Září
Den pěstounství v Litomyšli
V září jsme se zúčastnili v pořadí druhého Dne pěstounství, který pořádá
Pardubický kraj. Tentokrát jsme se sešli v krásném prostředí zámecké zahrady v Litomyšli. Pro všechny jsme připravili korálky, ze kterých příchozí děti vyráběly náramky přátelství a následně jimi obdarovávaly své blízké. Na závěr jsme si užili krásné hudební vystoupení místního souboru.
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Říjen

Sobotní vzdělávání pěstounů a program pro děti
Vzhledem k nepřízni počasí jsme se tentokrát setkali opět v naší
herně. Zatímco se dospělí vzdělávali, hráli jsme s dětmi deskové hry,
stojní tenis, Twister a další hry. Podařilo se nám vyrobit spoustu podzimních dekorací, a nakonec nikoho nemrzelo, že jsme nemohli být
venku.

Listopad

Mikulášské setkání pěstounských rodin
Koncem listopadu jsme se opět setkali se slavnou partou. Zavítali
k nám Mikuláš, čert i anděl. Čert nás trochu pozlobil, ale naštěstí si
ho Mikuláš vždycky dokázal pohlídat…Všechny děti dostaly zasloužené balíčky plné sladkostí a drobných dárečků. Ke konci jsme ozdobili perníčky a vytvořili andělíčky z papíru. Všem se to moc povedlo.
A pěstouni měli možnost si popovídat a sdílet svoje zkušenosti.
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Těšíme se na spolupráci,
setkávání a nové zážitky
s dětmi, jejich rodiči
a pěstouny v roce 2019!
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NÁŠ TÝM V ROCE 2018
Správní rada:
Předseda správní rady:
Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Členové správní rady:
Ing. Jana Letáčková, Mgr. Jiří Pitaš

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Bc. Petra Prokopová
Členové dozorčí rady:
Ing. Daniela Hlavatá, Mgr. Alena Stieberová

Ředitelka společnosti:
Bc. Gabriela Chovancová

Sociální pracovnice:
Mgr. Klára Hejděncová (do konce ledna 2018)
Mgr. Lucie Kopáčová (březen 2018 – listopad 2018)
Alena Kopová
Mgr. Eva Mikulašková
Bc. Andrea Petříková
Bc. Martina Šafářová

Administrativní pracovnice,
pracovnice v sociálních službách:
Ladislava Baťová

Externí spolupráce – psychologické
poradenství a psychoterapie:
Mgr. Gabriela Macková
Mgr. Klára Moravcová

Supervize
Mgr. Helena Kožíšková
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Mgr. Jitka Šoltová

NAŠI DONÁTOŘI
Naši činnost finančně podpořili:
ǖǖ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

ǖǖ

Pardubický kraj

ǖǖ

Město Pardubice

ǖǖ

ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

ǖǖ

Firma Eco úklid, Pardubice

ǖǖ

Ing. David Tomáš

Děkujeme!
Dále děkujeme všem milým dárkyním a dárcům, kteří přispěli našim dětem věcnými
dary, a to prostřednictvím sbírky školních potřeb, kterou pro nás zorganizovaly paní
Lenka Španihelová a Iva Jarešová. Děkujeme také všem, kteří dětem darovali vánoční
dárky v rámci akce Dárek do krabice od bot, kterou organizačně podpořili také pracovníci
Ekocentra Paleta v Pardubicích. ZE SRDCE 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.

