Výroční zpráva 2019

Dovolte mi vyprávět
příběh o Sisince…

Vážení příznivci, podporovatelé a spolupracovníci DaRu,
ráda bych využila této příležitosti a poděkovala Vám všem za důvěru a podporu! Již pět let nám umožňujete
poskytovat služby dětem a rodinám, které zažívají nejrůznější těžkosti, problémy a bohužel i traumata. Pět let
práce nám přineslo již řadu zkušeností, ale také poznání, že je stále třeba se učit, poznávat lépe potřeby našich
klientů a reagovat na ně, stejně jako na nové poznatky a trendy v oblasti práce s rodinou a dětmi.
To, co přetrvává, je skálopevné přesvědčení celého týmu, že naše práce má smysl. Věříme, že každé dítě si
zaslouží vyrůstat v takových podmínkách, které mu umožní zažívat láskyplné přijetí, podporu, péči a bezpečí,
tedy v takových podmínkách, kde může plně rozvinout svůj potenciál a vyrůst ve spokojeného dospělého. Usilujeme o to, aby totéž mohli zažívat ve vztahu k nám i rodiče, a dokázali to pak předat svým dětem.
Vnímám, že nás pracovníky i nás jako společnost čeká ještě dlouhá cesta. Cesta k tomu, aby byla s naším upřímným úsilím naplňována práva dětí. Cesta k pochopení jejich potřeb, jejich prožívání, jejich traumat. Cesta k pochopení skutečnosti, že dítě, jehož potřeby jsou naplňovány, se stane skvělým dospělým, který bude mít co
nabídnout svému okolí a co dát svým dětem. Budeme rádi, když se k našemu úsilí připojíte, nebo nám i nadále
budete fandit.
Děkuji ze srdce všem našim klientům za projevenou důvěru!
A v neposlední řadě velice děkuji všem svým kolegyním za jejich nasazení, spolupráci, nadhled, humor a vřelý
přístup ke klientům. Vy tvoříte DaR!
Těším se na další spolupráci s Vámi všemi!
Gabriela Chovancová
ředitelka společnosti
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Dovolte mi
vyprávět
příběh…

S

isinka, tedy Deniska, se narodila svojí mamince Natálii před šesti lety. Doma už tou
dobou na ni čekal roční bráška Daneček. Táta

doma nebyl, kdo ví, kde se toulal, tomu Deniska ještě nerozuměla. Jako malé miminko hodně plakala, bolelo ji
bříško a nechtěla moc jíst. Maminka se snažila ji krmit
z lahve, ale někdy jí mlíčko moc naředila, nebo jí dala napít to, co už v lahvi dlouho stálo, a to byl pak křik. Maminka pak byla někdy nešťastná, někdy plakala a někdy
se zas na Denisku moc zlobila, že nechce spát a že pláče.

Příběh o holčičce, která si říká
Sisinka. Ne, že by ji tohle divné
jméno dala maminka v porodnici –
v rodném listu má napsáno Denisa.
Ale právě o tom, jak ke svému jménu
přišla, vám chci povídat.

Do toho často plakal i Danda. Když ho maminka krmila
a on neměl náladu, plival jídlo z pusy. Maminka byla unavenější a unavenější. Málokdy přišel někdo na návštěvu,
aby jí pomohl. Maminka si občas telefonovala s babičkou,
ale ta bydlela v jiném městě a většinou se s ní stejně maminka do telefonu pohádala. „Mami ty mi stejně nepomůžeš, jenom vyčítáš“, slýchala Deniska často. Už neslyšela
hlas z druhé strany telefonu, který říkal „Pořídila sis dítě
v sedmnácti s prvním blbcem, kterého jsi potkala, tak co
po mě teď chceš, mám svých starostí dost, ještě další tři
děti na krku“.
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Křiku doma bylo čím dál tím víc, a když už to pan soused nemohl vydržet, zatelefonoval na úřad. Za maminkou
přišla na návštěvu paní Polívková a řekla, že je z ospodu.
Co to jen může být? Vyslechla si maminku, chápala její
stesky, že je na všechno sama, nemá peníze a děti pořád
křičí. Řekla jí také, co je potřeba zajistit, aby byly děti v pořádku a v bezpečí. A doporučila mamince, aby se obrátila
na někoho, kdo jí pomůže…..na někoho, kdo jí přinese nějaký DaR, či co…

Podpora rodiny
Služba Podpora rodiny (sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi) pomáhá 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

rozuměli potřebám svých dětí a uměli je naplňovat,

ǖǖ

dříve rozpoznali problém a řekli si o pomoc,

ǖǖ

zvládali lépe péči o děti a domácnost

paní sociální, jak jí maminka říkala, jako moc milá teta.

ǖǖ

věnovali svým dětem pozornost,

Mluvila hezky s maminkou, spolu s ní i Denisku přeba-

ǖǖ

…

Maminka souhlasila a domluvila se s paní Polívkovou, že jí dá na sebe telefonní číslo a ona ho předá dál.
Druhý den volala mamince nějaká paní, která se hned
další den přišla na rodinu i podívat. Denisce připadala

lovala a ukázala mamince, jak ji pochovat, aby se ulevilo
jejímu bříšku, to bylo fajn. Teta z DaRu chodila za Deniskou, Dandou a mamkou dvakrát v týdnu, plánovala spolu
s mámou, co je potřeba obstarat a zaplatit, hrála si s dět-

…a aby děti:
ǖǖ

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

mi…
V r. 2019 jsme spolupracovali s

31 rodinami.
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Po nějakém čase se doma objevil táta. Kde do teď byl

….Dojeli do malého domku na okraji města. Uvnitř to

se Deniska nedozvěděla, ale trochu se ho ze začátku bála.

hezky vonělo, trochu jako v pekařství a trochu jako v prá-

Zato maminka se zdála šťastná. Táta na ni byl hodný, no-

delně. Přivítala je usměvavá paní a řekla, že je teta Hanka,

sil jí dárky. Spoustu hraček nakoupil i Denisce a Dandovi.

která se teď o ně bude starat, dokud mamka s tátou nevy-

Jenom hrát si s nimi moc neuměl. Rozčilovalo ho, když

řeší svoji situaci. Hned za tetou se objevil i strejda Martin.

plakali, nebo byli unavení, zrovna když on měl náladu na

Měl šedivý knír a vypadal trochu jako z pohádky. Deniska

zábavu. To se potom zlobil. Nejvíc večer….někdy se i tro-

si ho nejdřív prohlížela s nedůvěrou, ale když promluvil,

chu motal, někdy upadnul, maminka na něj křičela, že už

měl tak hezký a klidný hlas, že její obava pomalu odplou-

zase pije. A on pak křičel na ni, čím dál tím víc.

vala. Danda, který byl zvyklý využít každé příležitosti,

Zase přišla paní Polívková z ospodu. Hodná teta
z DaRu k nim teď domů nechodila, táta si to nepřál. Občas

tetě do náruče a začal ji hned objímat. Teta Hanka dob-

šli tak trochu tajně za ní oni s mamkou. Paní Polívková

ře věděla, že je to spíš projev prázdnoty a hladu po přijetí

domlouvala rodičům a taky je upozornila, že jim roste

a kontaktu, než projev náklonnosti, a proto se ani moc

velký dluh na nájemném a že jestli rychle nezaplatí, při-

neradovala. Ale už když děti poprvé viděla, slíbila sobě

jdou o střechu nad hlavou….co všechno se dělo dál, tomu

a v duchu i jim, že jim dají se strejdou v době jejich pobytu

Deniska vůbec nerozuměla, jenom cítila zmatek a strach.

u nich tolik lásky a péče, kolik jen unesou.

Někdy měla hlad. Někdy jí byla zima. Máma ani táta jí neuměli být nablízku……a jednoho dne přišla paní Polívková
spolu s dalšími neznámými lidmi, sbalila dětem pár nutných věcí a Denisku s Dandou odvezla pryč. Co se to děje?!
Kam jedeme?! Kam nás to vezou?! A uvidím ještě někdy
mámu?! Deniska byla úzkostí bez sebe….
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kdy se k němu někdo choval aspoň chvíli hezky, se vrhnul

SLUŽBY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Doprovázíme pěstounské rodiny z Pardubic a okolí.
Naším posláním je komplexní podpora rodiny jako
bezpečného a harmonického zázemí pro zdravý
vývoj a naplňování potřeb dítěte. Směřujeme k naplňování zájmů dítěte v pěstounské péči vzhledem
k biologické i pěstounské rodině.

Po půl roce u tety Hanky a strejdy Martina začínala
Deniska říkat svoje první slova, s tetou dělala paci paci
a jak je veliká, to ji moc bavilo. Na začátku se jí do toho
moc nechtělo, ale jakmile se u tety rozkoukala, hned to šlo
líp a i paní doktorka ji moc chválila, že je šikovná. Když si
s tetou hrály, často teta Denisce říkala a zpívala „ Houpy,
houpy, Deniska má roupy, Denisiii, sisisiii, to je ale hloupý“. Byla to taková legrační říkanka, ale Denisce se tak
líbilo to tetino „sisisiiiii“, že se to snažila napodobovat.

Naším cílem je:

Hláska „s“ jí samozřejmě ještě nešla, však byla malá hol-

ǖǖ

Podporovat a provázet rodiny s dětmi v pěstounské péče v obtížných a krizových situacích.

ǖǖ

Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabídnout pomoc a podporu pěstounské rodině
v oblasti péče o dítě a jeho výchovy.

ǖǖ

Podpořit kvalitu pěstounské péče v rodinách
pomocí vzdělávání, setkávání a sdílení zkušeností pěstounských rodin.

Příběh Sisinky je ještě dlouhý

ǖǖ

Naplňovat potřeby a zájmy dítěte v pěstounské péči.
Podporovat navazování a rozvíjení kontaktů
dětí s biologickou rodinou a osobami blízkými.

oslavila šesté narozeniny, zažila

ǖǖ

V r. 2019 jsme spolupracovali s

35 pěst. rodinami.

ka, ale tetě se líbilo, jak se u toho raduje, a čím dál častěji
říkala „Sisisiiii, Sisinka, ty jsi naše holčinka“. A tak Sisinka už Denisce zůstala.

a zamotaný. A řeknu vám, že než
ještě víc zvratů a dobrodružství,
než by bylo pro tak malou holčičku
zdravé…
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Chvíli to vypadalo, že se vrátí s Dandou k mamce, pak
zase mamka zmizela…Nakonec se museli po roce s tetou
Hankou a strejdou Martinem, pěstouny na přechodnou
dobu, rozloučit. A putovali zase o dům dál. Snad už někam, kde bude máma a táta sice náhradní, ale napořád.
Mamku Natálii budou mít vždycky, a snad se s ní i uvidí,

Psychologické
poradenství
a psychoterapie
ǖǖ

Podáváme pomocnou ruku rodinám 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.

ale Sisinka by si už moc přála mít klid a domov……
….nebylo vůbec lehké se se vším vyrovnat, tolik otázek se Sisince honilo hlavou – proč se o mě máma nepostarala? Neměla mě ráda? Jsem špatná, zlá? Třeba jsem si
to zasloužila, třeba jsem mámu zlobila…… Sisinka se někdy počůrávala, někdy křičela a ani sama nevěděla proč,
ledasčeho se bála….. aby to všechno mohla líp pochopit,
aby se jí ulevilo, a aby i její noví, teď už snad skuteční a navždycky náhradní rodiče věděli, jak jí mohou pomoci, začala zase chodit do DaRu. Dobře to tam znala a znala i většinu tet odtamtud, protože její nová máma s tátou s nimi
také spolupracovali. Měli tam hezkou hernu a parádní
domeček pro panenky a dokonce i pískoviště, tak se tam
postupně začala za paní psycholožkou těšit.

V r. 2019 využilo službu
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226 klientů (včetně dětí).

Zajímalo by vás, jak to s naší
Sisinkou všechno skončí? Bude mít
příběh happy end?

Kdo ví….její máma Natálie se snažila jí dát, co uměla
a mohla. Teta Hanka se strejdou Martinem svou láskou
zažehli plamínek radosti a odolnosti, který náhradní
máma s tátou i nadále udržují. Spousta dalších lidí se
snaží Sisince pomáhat. Jestli se všechny její bolístky na
duši zahojí a bude spokojená, až bude velká, to ukáže čas.
Sisinka sama a všichni kolem ní se o to ale budou moc
snažit.
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Mediace
V životě rodin nastávají bohužel i chvíle, kdy dochází k rozpadu manželství nebo partner- ství
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 vý- znamně
ulehčí situaci, stejně jako zachování dobrého vztahu a blízkého kontaktu s oběma rodiči, pokud je to možné.
ǖǖ

Nabízíme podporu rodičů v rozvodové či rozchodové
krizi, a to formou rodinné mediace. Mediace umožňuje dospět rodičům k takové dohodě ohledně péče
o děti, která bude vyhovovat oběma stranám, a bude
naplňovat potřeby dětí i rodičů.

V roce 2019 využilo službu mediace
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6 rodin.

ǖǖ

Procesem mediace rodiče provází školený odborník
– mediátor, který je nestranný, naslouchá oběma stranám konfliktu a řídí komunikaci sporných stran.

ǖǖ

Výsledkem mediace může být mediační dohoda, která je závazná a je možné ji v případě potřeby předložit
soudu.
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Vzdělávání pěstounů
Seminář „Problémy v chování u dětí“

Seminář „ Jak vést děti k samostatnosti“

16.2.2019, lektorka Mgr. Klára Moravcová, 6 hod.

1.7.2019, lektorka Mgr. Gabriela Macková, 4 hod.

S lektorkou Mgr. Moravcovou si pěstouni povídali o kon-

Setkání zaměřené na velmi důležité téma, jak vést děti

krétních výchovných potížích jako je lhaní, krádeže,

k samostatnosti a odpovědnosti s přiměřenou zátěží je-

agresivita, ale i o nepřiměřených emočních výkyvech

jich věku a schopnostem. Hovořilo se i o tom, jaká jsou

v chování dětí a poruchách sociálním jednání v kolekti-

opodstatnění a dopady toho, když se nám „nedaří“. Se-

vu. Dalším tématem bylo jak poruchy chování rozpoznat,

tkání již tradičně nabídlo prostor pro diskusi, sdílení

čím se projevují, jaká je jejich příčina a jak na ně reago-

zkušeností, nácvik dovedností, kladení otázek a hledání

vat. Značný prostor byl ponechán pro otázky a diskusi,

odpovědí. Seminář byl určen pěstounům, kteří mají ve

kterou tato problematika vyvolala.

své péči děti od předškolního věku až po období jejich
dospívání.

Seminář „Puberta a jak ji zvládnout“
9.3.2019, lektorka Mgr. Gabriela Macková, 6 hod.
Pro pěstouny velmi zajímavý seminář na téma puberta, co je typické pro toto období a jak ji dobře společně

Vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské
rodiny na Seči
21.9. – 22.9. 2019, lektorka Mgr. Gabriela Macková, 12 hod.

s dětmi zvládnout. Prostor byl opět i pro diskuzi a sdílení

Při víkendovém pobytu se pěstouni s paní lektorkou již

vzpomínek na „vlastní pubertu“.

tradičně věnovali tématu „ Úspěchy, neúspěchy a výzvy
v pěstounské péči“. Zaměřili se na návyky a dovednosti,
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které jsou důležité pro život, jak rozvíjet osobnost dětí,
jak je naučit být úspěšní ve vztazích. Jak citlivě reagovat
na dané potřeby dětí a jak podpořit to dobré. Dostatek
prostoru byl nejen pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností mezi účastníky, ale i pro relaxaci a hezké zážitky
pro celou rodinu spojené s pobytem v krásné přírodě.

Seminář „Náročné okamžiky a období ve
výchově dětí“
23.11.2019, lektor Mgr. Oldřich Šolta, 6 hod.
Seminář byl určen pěstounům, kteří mají ve své péči děti
od předškolního věku až po období jejich dospívání. Zaměřen byl na zachycení typických vývojových období,

Seminář „Prevence závislostí“
22.10.2019, lektor Antonín Hrdý, Dis., 4 hod.

kdy přirozeně dochází k hromadění a eskalaci výchovných problémů. Nabízel způsoby a přístupy ve výchově, aby pěstouni s dítětem snáze tato období překlenuli.

Seminářem na velmi aktuální téma závislostí a prevencí

Probrány byly různé výchovné přístupy, problematika

jejich vzniku pěstouny provedl pracovník organizace La-

odměn a trestů ve výchově, reakce dětí, poruchy chová-

xus pan Hrdý. Seznámili se se základními informacemi

ní. Opět s dostatečnou možností diskutovat a sdílet.

o alkoholové a drogové závislosti a gamblerství a zejména jak přecházet rizikům jejich vzniku u dětí.

Dále v rámci vzdělávání pravidelně během celého roku probíhaly kluby pro pěstouny, s možností sdílení a vzájemné
výměny zkušeností, provázené zkušenou lektorkou.
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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 2019

Únor
Akce s dětmi jsme v roce 2019 zahájili jednu mrazivou únorovou sobotu. S pěstouny
a dětmi jsme se sešli v naší organizaci. Hráli jsme společenské hry a stavěli z lega. Za
poledního sluníčka jsme šli na procházku kolem „Bajkalu“ a pozorovali zvířata, co tu
žijí.

Březen
Březnové sobotní vzdělávání pro pěstouny jsme opět spojili se zábavou pro děti. Počasí venku moc nepřálo, proto jsme využili naší herny a vyráběli jsme jarní výzdobu.
Krepový papír a lepidlo bylo sice všude…, ale výsledkem byla hezká chodba.
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Červenec
Prázdniny jsme s dětmi zahájili sportovně. Hned první den jsme se sešli u Bajkalu.
Zahráli jsme si míčové hry. Dokonce se nám podařilo vylovit zakopnutý míč v rybníku
a s úsměvem jsme se vydali vstříc prázdninám.

Srpen
Ani letos jsme si nemohli nechat ujit, pro nás již tradiční návštěvu Sportovního parku
Pardubice. Děti dorazili plné nadšení. Každé si tu našlo svoji aktivitu, oblíbenou z předchozích let. Některé se vydali pozorovat PaddleBoarding. Naštěstí jsme nemuseli z vody
nic, ani nikoho zachraňovat. Dali jsme si svačinu, výbornou zmrzlinu a s nadšením se
vrátili.

Poslední prázdninový den
Loučení s prázdninami nebo vítání školy… Těžko říct, jak nazvat náš výlet do parku Na
Špici. Někteří to pojali spíš prázdninově a při hraní míčových her si povídali o tom, co
kdo zažil o prázdninách. Téma školy se samozřejmě také probralo. Především kdo se
na koho těší nejvíc, s kým si sedne a co si dají první den k obědu.
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Září
Hned začátkem školního roku jsme se s dětmi vydali na piknik. Stačilo pár dní a děti
si měly opravdu hodně co vyprávět. Především naší noví prvňáčci z toho byli pořádně
vykulení a měli spoustu informací i zážitků, Tak ještě aby ne, když se do první třidy
tak dlouho těšili. A na piknik dorazilo také plno dárců, kteří měli pro děti připravené
pastelky, sešity a další školní pomůcky. Děkujeme.

V září jsme se dočkali naší tradiční akce Víkendovka Seč – Hájenka. Koná se každý
rok, ale nikdo nemůže říci, že by to bylo vždy stejné. Hned s příjezdem nás přivítal
usměvavý vedoucí pan Trnka, který se o nás vždy výborně stará. Posvačili jsme a vyšli
lesem pozdravit i Oheb. Letos bylo pro děti hledání pokladu jiné. Podzimně zbarvený
les vypadal úplně jinak než v létě. Oheb je na podzim snad ještě krásnější. Stavěli jsme
domečky pro skřítky a našli sladký poklad.

Říjen
Přesně měsíc po víkendovce jsme se setkali s dětmi opět u nás na DaRu. Děti toho
stihly zažít za ten měsíc opravdu hodně a musely samozřejmě spoustu věcí probrat.
Nám se mezi tím objevily na Bajkalu želvy. Šli jsme je pozorovat a záhadu toho, jak se
tam dostaly nikdo nevyřešil, i když teorii vznikla ten den spousta…
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Listopad
První listopadovou středu jsme již započali přípravy na Vánoce. Organizace CEDR
nám dala k dispozici svoji útulnou kuchyňku, za což jí moc děkujeme. V této kuchyňce
jsme pekli perníčky. Vykrajovátka jsme měli připravené, ale některé děti i přinesly
svoje vlastní, speciální. Díky tomu vzniklo plno krásných tvarů… Další středu jsme
zdobili, a také ochutnávali. Část perníčků tvořilo výzdobu v DaRu a plno si jich děti
odnesly domů.

Prosinec
Opět jsme očekávali Mikuláše, čerta i anděla, V tomto roce jsme si besídku uspořádali v prostorech Café Robinson, kde nám připravili výborné občerstveni. Mikuláš, čert i anděl nás našli, a přinesli dětem plno dárečků a sladkostí. Byla výborná
nálada, i když některým dětem ukápla i slzička. Rozloučili jsme se s úsměvem
a těšíme se na další akce v příštím roce.

Těšíme se na spolupráci, setkávání a nové zážitky
s dětmi, jejich rodiči a pěstouny v roce 2020!
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NÁŠ TÝM V ROCE 2019
Správní rada:
Předseda správní rady:
Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Členové správní rady:
Ing. Jana Letáčková, Mgr. Jiří Pitaš

Sociální pracovnice:
Petra Fotrová, DiS. (od března 2019)
Alena Kopová
Mgr. Eva Mikulašková
Bc. Andrea Petříková (do března 2019)
Bc. Martina Šafářová

Dozorčí rada:

Mediace:

Předseda dozorčí rady:

Mgr. Eva Mikulašková

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

Ředitelka společnosti:

Ladislava Baťová

Bc. Gabriela Chovancová

Externí spolupráce – psychologické
poradenství a psychoterapie:

Supervize:

Mgr. Gabriela Macková

Mgr. Helena Kožíšková
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Administrativní pracovnice, PSS,
koordinátorka projektů:

Mgr. Klára Moravcová
Mgr. Jitka Šoltová

NAŠI DONÁTOŘI
Naši činnost finančně podpořili:
ǖǖ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

ǖǖ

Pardubický kraj

ǖǖ

ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

ǖǖ

Město Pardubice

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. Za spolupráci děkujeme organizaci CEDR
Pardubice a HC Dynamo Pardubice. 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.

