Výroční zpráva za rok 2019

Úvodní slovo
Uplynulý rok byl pro organizaci Dětský průvodce rozvodem, z.s. zásadní a to jak z hlediska stavění finanční základny, tak i snaha o rozšíření týmu a nabídky pomoci, jak pro rodiče tak i děti. Vzhledem k postupnému navrácení se do pracovního režimu, předsedkyně organizace, mohlo dojít k jejímu restartu.
Počátkem roku 2019 jsme začali spolu s projektovou manažerkou reagovat na evropské, republikové i lokální výzvy, které se týkaly naší
cílové skupiny se snahou zvýšit šance na úspěch a začít realizovat to, co se nám dlouhé roky rodilo v hlavách. V rámci stanov došlo k
úpravě poslání, předmětu činnosti spolku a k rozšíření činnosti s ohledem na aktivity, které chceme začít realizovat.
Kroužek pro děti ,,Dětský průvodce rozvodem” se rozšířil i do dalších měst a došlo k intenzivnější metodické spolupráci s organizací KOTEC a Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. S divadlem Tramtárie Olomouc jsme se domluvili na společném projektu
divadelní pohádky na téma Emocí, kterou plánujeme uvést v premiéře v roce 2020. Se zahraniční organizací Augeo se nám povedlo domluvit spolupráci v rámci evropského projektu, který budeme realizovat v letech 2020 - 2022.
Koncem roku 2019 začaly ,,přilétat první vlaštovky” v podobě kladných výsledků u některých žádostí a nám se začalo zdát, že to co jsme
během roku zasadili, v podobě naší práce, se začíná vracet. Uvidíme co nám rok 2020 ještě přinese…
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v roce 2019 pomohli a byli součástí budouvání vize pro další roky.

Bc. Tereza Vránová
předsedkyně zapsaného spolku
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Poslání organizace
Dětský průvodce rozvodem, z.s. byl založen za účelem pomoci, podpory, doprovázení a edukace rodin, které se ocitly v situaci, kdy dojde/dochází/došlo k rozpadu
rodiny vlivem rozvodu/rozchodu rodičů. Dále si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání, provázení a mentoringu odborníků především v pomáhajících profesí.

Předmětem činnosti spolku
je komplexní podpora rodinám v (po)rozvodové/(po)rozchodové situaci s cílem minimalizovat negativní dopady rozpadu rodiny na jejich děti, podpora při zachování
vztahů v rodině a hledání vhodného způsobu řešení jejich rodinné situace při zachování rodičovských práv a povinností vůči svým dětem.

Činnosti spolku:
1. Podporovat, motivovat, edukovat a provázet rodiny s dítětem/dětmi, které budou procházet/procházejí/prošly rozvodem/rozchodem prostřednictvím poradenství
a dalších odborných služeb (konzultace, právní či sociálně - právní poradenství, podpůrné sdílecí skupiny pro děti i dospělé, psychologické konzultace, zapojení
peer konzultantů, koučink, workshopy, besedy, přednášky apod.).
2. Vytvářet, ověřovat a šířit nové či inovativní metody sociální práce s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1.
3. Poskytovat vzdělávání (v akreditovaných či neakreditovaných kurzech) a metodické vedení pracovníků v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, psychologové, učitelé, výchovní pracovníci).
4. Vytvářet akreditované i neakreditované vzdělávací programy pro pracovníky v pomáhajících profesích a šířit je do krajů po celé ČR.
5. Realizovat osvětové akce pro širokou laickou i odbornou veřejnost.
6. Realizovat a současně i šířit mezioborovou spolupráci při podpoře rodin v rozvodové/rozchodové situaci, podporovat a propojovat odborníky, kteří pracují s dítětem/dětmi v období před/během/po rozpadu rodiny např. sociální pracovníci, psychologové, advokáti, soudci, psychologové, koučové, pedagogičtí pracovníky,
apod.
7. Informovat veřejnost o dostupných službách v oblasti pomáhajících profesí.
8. Pořádat motivační a vzdělávací setkání s dalšími odborníky v rámci podpory a sdílení dobré praxe s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1.
9. Zajišťovat osvětu v oblasti Sandplay/Sandtray metody pro děti a dospělé.
10. Připravovat a realizovat podpůrné doprovázející skupiny a programy z oblasti expresivních terapií pro děti i dospělé.
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Přehled aktivit za rok 2019 a aktivity na rok 2020
1) Aktivity v roce 2019:
• Na základě finanční podpory od Statutárního města Přerova jsme uskutečnili 12 setkání pro děti, které se vlivem rozpadu rodinu ocitly v těžké životní situaci (otevřena na jaře).
• V květnu proběhla finanční kontrola na poskytované dotace za rok 2018 ze strany Statutárního města Přerova s kladným závěrem kontroly.
• Beseda v Rodinném centru Sluníčko Přerov se uskutečnila dne 11. 2. 2019. Účastníci získali informace o tom, co je skupinový program pro děti ,,Dětský průvodce
světem rozvodu” a sami si mohli vyzkoušet některé aktivity, které děláme při práci s dětmi v kroužku.
• Navázána hlubší spolupráce s organizacemi Centrum pro podporu rodiny Tachov a Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram v rámci metodické
podpory při zavádění a realizaci skupinových programů pro děti. Další spolupráce s organizacemi v rámci ČR se připravuje.
• Aktivní účet na komunitních setkáních v rámci pracovní skupiny Děti, mládež a rodina, kde se v průběhu roku připravoval 5. Komunitní plán sociálních služeb
Olomoucka na období 2020-2022. Doprovázení dětí v období rozpadu rodiny formou dětských podpůrných skupin bylo zakomponováno do jednoho z cílů s názvem ,,1.3. Podpora rodičů a dětí ve fázi rozvodu a rozpadu rodiny, předcházení a řešení krizových situací v rodině.”

• V roce 2019 se dle plánu ,,oživla” FB stránka Dětského průvodce rozvodem, kdy jsme se snažili pravidelně vkládat příspěvky, které se týkaly naší práce, spolupráce a aktivit pro děti, atd.
• V rámci výzvy č. 98 ESF byly podány 3 projekty na období 2020-2022:
1. Přeshraniční spolupráce s holandskou organizací Augeo ,, Co jsem potřeboval a nedostal jsem”
2. ,,Standardizace procesu zprostředkování přání a názoru dítěte při rozpadu rodiny a edukace rodičů”
3. ,,Standardizace a zvýšení kvality sociální práce v Dětském průvodci rozvodem, z.s”
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Ke konci roku 2019 jsme dostali předběžné výsledky projektů a s radostí jsme přijali zprávu, že náš projekt na přeshraniční spolupráci uspěl a bude finančně
podpořen!
Další projekty byly podány na MPSV ( 2 projekty)
a)

,,Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu”

b) ,, Emoce a co s nimi - inovativní metody práce s dětmi a rodiči v krizi”
U nadace SIRIUS byl podán projekt ,,Komplexní podpora rodin v rozpadu s využitím multidisciplinárního týmu”. Ke konci roku 2019 nám bylo sděleno, že
náš projekt postupuje do 2. kola, které se uskutečnilo dne 7.2.2020 v sídle nadace. Závěrečné výsledky by měly být uveřejněny na jaře 2020.
U Statutárního města Přerov jsme žádali na dětské podpůrné skupiny a poradenství ,,Komplexní podpora rodin v rozpadu s využitím multidisciplinárního
týmu” a kladný výsledek žádosti jsme obdrželi v polovině prosince.
• Spolupráce s projektovou managerkou paní Ing. Janou Mrázovou se v roce 2019 osvědčila a spolupráce bude i nadále pokračovat.
• Podána žádost o akreditaci dvou vzdělávacích kurzů u MPSV pod hlavičkou organizace (jednodenní 8 vyuč. hodin ,, Úvod do specifik práce s dětmi ve věku
6-12let v období rozpadu rodiny a třídenní 24 vyuč. hodin ,, Nový způsob práce s dětmi ve věku 6 - 12let v období rozpadu rodiny). Kurzy jsou zaměřeny na seznámení a přiblížení tématu podpůrných doprovázejích skupin pro děti a dále konkrétní kroky, které vedou k realizaci takové skupinové aktivity v organizacích.
Na konci roku 2019 jsme s potešením přijali informaci, že naší organizaci byla udělena akreditace na další 4 roky!
• S olomouckým divadlem Tramtárie byla navázána spolupráce. Prostřednictvím pohádky zatím s pracovním názvem ,,EMO a EMINKA “ by mělo dojít k propojení divadelního světa se světem sociálním a dát tak prostor k vytvoření edukativního představení pro děti od 1. - 6. tříd ZŠ, které bude realizováno v roce 2020.
Osloveny byly obce a školy, které by měly zájem zrealizovat divadelní představení pro svoje žáky.
• Aktualizace stanov spolku proběhla na zasedání členské schůze dne 03. 12. 2019. Důvodem byla potřeba rozšířit činnosti spolku a upravit poslaní organizace a to
s ohledem na projekty. Poslední den v roce jsme podali žádost na Úřad průmyslového vlastnictví o udělení ochranné známky pro skupinový program pro
děti ,,Dětský pruvodce rozvodem”.
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2) Plány na rok 2020:
▪ V lednu a únoru budeme podávat žádosti na dotační tituly týkající se sociální práce a podpory rodin s dětmi u Statutárního města Olomouc, Olomoucký kraj a
nadace Kuře pomáhejte dětem.
▪ Začátek realizace podpořeného evropského projektu pod názvem ,, Co jsem potřeboval a nedostal jsem” a spolupráce s holandskou organizací Augeo je naplánována na duben 2020 a bude trvat do března 2022.
▪ Pokračování spolupráce s divadlem Tramtárie na pohádce Emo a Eminka. Premiéra se předpokládá na jaře 2020.
• V Přerově a Olomouci se bude v březnu otevírat dětská podpůrná skupina ,,Dětský průvodce světem rozvodu”. Nabízení a oslovování

rodičů bude probíhat ve

spolupráci s OSPOD Přerov, Olomouc, prostřednictvím osobních setkání s rodiči v rámci poradenství, sociálních sítí a lokálního tisku např. Přerovského deníku,
informace budou uveřejněny na webových stránkách města Přerova, atd.
• V rámci přiblížení činnosti naší organizace sociálním pracovnicím a pracovníkům na OSPOD Olomouc, proběhne dne 31.1. 2020 setkání s průvodci, kteří před-

staví, jaký způsobem doprovázíme děti a jejich rodiče v období rozpadu rodiny.
• Před začátkem letních prázdnin plánujeme celorepublikové setkání spolupracujících průvodců, které proběhne v Olomouci a bude zaměřené na podporu a sdílení

dobré praxe mezi samotnými průvodci.
▪ Na základě výsledků z MPSV, grantů z Nadace Sirius, Kuře pomáhejme dětem a žádostí z měst budeme nastavovat činnost organizace a rozšiřovat nabídku ,,slu-

,

žeb” , které budeme moci nabízet rodinám v obtížné životní situaci.

... Ahoj! Jmenuji se skřítek EMOUŠ a provázím děti spolu s průvodci programem Dětský průvodce rozvodem.
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Organizační struktura spolku a kontakty

Statutární orgán spolku - výbor:
• Bc. Tereza Vránová - pověřena výborem jednat jménem zapsaného spolku
vranova@detskypruvodcerozvodem.cz
+420774 989 128
• Ing. Michaela Hrubanová - tajemník
+420777 774 016

Nejvyšším orgánem spolku - členská schůze:
Bc. Tereza Vránová, Mgr. Martina Schotliová, Ing. Michaela Hrubanová

Identifikační údaje organizace:

Dětský průvodce rozvodem, z.s.
předsedkyně spolku: Bc. Tereza Vránová
Vznik: 23.03.2017
Sídlo: Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc
Mobil: +420774 989128
IČ: 05925941
email: detskypruvodce@gmail.com
web: detskypruvodcerozvodem.cz
Bankovní spojení:
2601195893/2010, Fio banka,a.s.
Datová schránka: wz2kf9p
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Průvodci dětských podpůrných skupin v jednotlivých městech:
Bc. Tereza Vránová - Olomouc a okolí
Mgr. Martina Schotliová - Olomouc a okolí
Mgr. Martina Lazaridisová - Nový Jičín CEPP
PhDr. et Mgr. Marie Blažková - Nový Jičín CEPP
Mgr. Michaela Pindórová - Karviná Rodinné centrum Sluníčko
Mgr. Lenka Kalníková - Karviná + Třinec Rodinné centrum Sluníčko
V roce 2018 přibyli další průvodci:
• Bc. Tereza Chobotská - průvodkyně pro Přerov
• Mgr. Ondřej Toth - průvodce pro Přerov
• Mgr. Markéta Klausová - průvodkyně pro Tachov a okolí
• Bc. Kristýna Stolcová - průvodkyně pro Tachov a okolí
V roce 2019 přibyli další průvodci:
• Mgr. Kamila Šourková - Příbram a okolí
• Mgr. Kateřina Dragounová - Příbram a okolí
• Gabriela Kristová, Dis. - Hodonín a okolí
• Mgr. Veronika Doležalová - Hodonín a okolí
• Mgr. Iveta Olšáková - Valašské Meziříčí a okolí
• Bc. Kamila Geryková, Dis. - Nový Jičín a okolí
• Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D. - Brno a okolí
• PhDr. Kristýna Balátová, Ph.D. - Brno a okolí
•
•
•
•
•
•

Dětské skupiny jsou aktivní ve městech: Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Tachov, Příbram a postupně se snažíme o zavedení v dalších městech.
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Finanční zpráva za rok 2019

Ve finanční zprávě uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
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Děkujeme našim partnerům, podporovatelům projektu, spolupracujícím organizacím a soukromým
dárcům za pomoc a důvěru v roce 2019.
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