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Vážení příznivci naší organizace,

chtěla bych tímto poděkovat všem svým kolegům, příznivcům, dárcům a všem dalším,
kteří nám fandí. Za to, že organizaci pomáhají růst, rozvíjet se, zdokonalovat se a tím
budovat pro rodiny s dětmi kvalitní nabídku podpory a pomoci.

To vše je možné díky podpoře, kterou nám poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Statutární město
Olomouc, Přerov, Šternberk a několik individuálních dárců, kteří věří (a vidí), že naše
práce má smysl.

Děkuji za vaši důvěru a podporu naší organizace. I díky Vám se tak mnoho rodin mohlo
ze své mnohdy tíživé situace posunout dál. Jak se nám dařilo to, k čemu jsme se zavázali
v našem poslání – podporovat rodiny na cestě změnou si můžete přečíst v této výroční
zprávě.

Z celého srdce jsemVám vděčná a upřímně děkuji!

Budeme se těšit, že s námi i v roce 2022 půjdete dál…

Za tým Jak Dál? z.s.

Tereza Vránová
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V rámci kampaně Chci o tommluvit, pod vedením Katrin Stark, jsme široké veřejnosti
přiblížili, kdo to je peer konzultant, jak pomáhá, proč to dělá a kde se s mladým
průvodcem můžete potkat. Naše video spoty vznikly ve spolupráci s kameramanem
Danem Tyrlíkem, vidělo je již přes 28 tisíc lidí. Jsme také rádi, že se nám daří
poskytovat informace, které jsou pro vás přínosem na našem Facebooku
a Instagramu.

Pro rodiče a dospívající děti jsme vytvořili edukační pomůcku Poznej můj svět,
protože nám záleží na tom, abyste si byli vzájemně blízko. Ilustrace nám vytvořila
Monika Pavlovičová –momo animate.

Vzdělávali jsme se! Protože víme, že je to nezbytnou podmínkou pro to, abychom
vám poskytovali kvalitní služby, a zároveň i my se posouvali dál. Pracovníci
organizace prošli během roku supervizí pod vedením Mgr. Lubomíra Smékala.
Absolvovali jsme školení Krizové intervence a uzavřeli dlouhodobější kurz Narativní
přístup při vedení rozhovoru s dítětem. V dalších výcvicích budeme pokračovat ještě
i v příštím roce.

Rozvíjíme naši licencovanou metodiku Dětský průvodce rozvodem® a předáváme
naše zkušenosti dalším odborníkům. Vedeme pravidelná metodická setkání
s průvodci v rámci šíření dětské podpůrné skupiny. Letos pro organizace KOTEC
v Tachově, Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbram a Amalthea
v Chrudimi.

Pracujeme na několika projektech v oblasti podpory rodičovství, zvládání krizí,
rozvodu a duševních nesnází, o kterých si můžete přečíst v následujících kapitolách
výroční zprávy.

Jak se nám v roce 2021 dařilo?

115 rodinám jsme poskytovali psychologickou podporu a sociální poradenství (99
dospělých, 52 dětí a dospívajících). Nejčastější témata se týkala rodičovské role,
výchovných otázek, podpory vztahu s manželem/partnerem, provázení náročnými
událostmi v životě – rozvod/rozchod a podpora při zvládání změn s tím spojených,
pomoc při duševních nesnázích, které vstoupily do života dítěte a rodiny.

Pro celkem 284 dětí jsme uspořádali online i osobní besedy na téma „Emoce a co
s nimi”, které jsme realizovali v Olomouckém, Jihomoravském kraji a Středočeském
kraji.

Široké veřejnosti jsme nabídli pět webinářů, které jsme zaměřili na témata, která
rodiče nejčastěji pálí.

Náš tým se rozšířil o dalších pět průvodců – peer konzultantů, kteří posílili stávající
tým a rozšířili naši působnost o téma duševních nesnází. Kromě peerů jsme přivítali
i dvě kolegyně – psycholožku a psychoterapeutku.

Uspořádali jsme dva kurzy pro rodiče na téma výchovy a vztahů s dětmi – Kurz
efektivního rodičovství v Olomouci a Devatero úspěšného rodiče v Židlochovicích.

Zrealizovali jsme akreditovaný třídenní kurzNový způsobpráce s dětmi ve věku6–12 let
pro další odborníky, kteří pracují s rodinami.

Protože chceme být s vámi, nejen když vás něco trápí!

Potkali jsme se společně díkyDivadlu Tramtarie opakovaně naživo. Na festivalu jste
mohli vidět pohádku Eminka a Emoušek, kterou jsme ve spolupráci s divadlem
vytvořili již v roce 2020. Pohádka dětem, ale i rodičům otevírá dveře do světa emocí
a jejich prožívání. V rámci doprovodného programu jsme s vámi malovali kamínky,
hráli hry a povídali si.

V červnu jsme za vámi také vyrazili díky našemu partnerství do Pevností Poznání
na Dny zdraví.

Naši pracovníci navázali spolupráci s Justiční Akademií Kroměříž, protože nám
záleží na tom, aby děti, kterým se rozvádí rodiče, tuto situaci co nejlépe zvládly
a nebyly vystavovány nepřiměřené zátěži. Pro pracovníky opatrovnických soudů
máme připraven jednodenní workshop se zapojením našich mladých průvodců/
peerů. Tato spolupráce násmoc těší a určitě v ní chceme pokračovat i v dalších letech.

Chceme, aby se o tématu rozvodu a jeho dopadu na děti a duševních nesnázích
mluvilo! Proto jsme vděční, každému médiu, které nám pro to poskytne prostor.
I letos se to dařilo a věříme, že krok za krokem dáme světu vědět, že duševní zdraví
a rozpad rodiny jsou témata, o kterých stojí za to nejen mluvit.
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Zakládající členové

Bc. Tereza Vránová, Ing. Michaela Hrubanová, Mgr. Martina Schotliová

Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze.

Předsedou výboru je Bc. Tereza Vránová.

Zaměstnanci a spolupracovníci

Ilustrátorka – Monika Pavlovičová

Účetní firmě Ing. Petra Kozla děkujeme za pečlivé vedení účetnictví.

Činnosti spolku

Podporovat, motivovat a provázet rodiny s dítětem/dětmi, které procházejí životní
změnou, kterou můžeme být např. rozpad rodiny nebo také změny spojené
s duševním nepohodlím.

Podporovat duševní zdraví u dětí i dalších členů rodiny.

Vytvářet zázemí a podporovat činnost mladého člověka s osobní zkušeností, tzv.
peera, při práci s dětmi a rodiči.

Bc. Tereza Vránová
Mgr. Dana Kroutilová
Mgr. Martina Havlíková
Mgr. Martina Schotliová
Mgr. Ondřej Toth
Mgr. Martin Fülep
Mgr. Monika Struhárová
Mgr. Marcela Anežka
Kořenková
Matěj Saitz
Kristýna Liberdová
Klára Havlínová

Kristýna Kafuňková
Jan Pavelka
Anna Klepalová
Barbora Anna Janečková
Denisa Rezková
Hana Peigerová
MUDr. Alena Poučová
JUDr. Irena Spitzová
Ing. Jana Mrázová
Bc. Lenka Havrlantová
Ing. Mgr. Jiří Remr

Ph.D., doc. PhDr. Oldřich
Matoušek
Mgr. Dita Palaščáková
Mgr. et Mgr. Martina
Friedlová
Mgr. Katrin Stark
Mgr. Jakub Majetny
Jaroslav Vrána
Dana Hamplová
Jan Brumlík
Petra Výskalová
Dan Tyrlík

O nás

Nezisková organizace byla založena v roce 2017 pod názvem Dětský průvodce
rozvodem, z.s. V roce 2020 došlo k přejmenování organizace na Jak Dál?, z.s.
Zaměřujeme se na podporu rodin, které se ocitly v situaci, kdy nevědí jak dál. Organizace
si klade za cíl podporovat a pomáhat dětem a jejich rodičům v situaci, kdy došlo/
dochází/dojde k rozpadu rodiny vlivem rozvodu/rozchodu rodičů, a rodin, které
se nacházejí v krizové situaci. Předmětem činnosti spolku je poskytování poradenství
v oblasti rozvodové problematiky, výchovných či vztahových problémů, realizace
podpůrných dětských skupin pod názvem Dětský průvodce rozvodem® a Jak se z toho
nepodělat aneb co to zkusit jinak (seberozvojová skupina), pořádání besed a vzdělávacích
aktivit zaměřených na rodinu v krizi. V případě, že je to pro klienta vhodné, realizujeme
multidisciplinární týmy při pomoci nalézání řešení obtížných situací.

Dále se zaměřujeme na oblast duševních nesnází dětí a jejich rodin. Důležitost tématu
a hojnost potíží rapidně vzrostla v důsledku dvou let pandemie covid-19 a s ní spojených
vládních opatření. Proto poskytujeme dětem, jež řeší úzkosti, deprese, smutek, až
sebepoškozování či poruchy příjmu potravy, a jejich rodičům poradenství, a to buď
individuální či multidisciplinární formou. Důležitost prevence před prohloubením
duševního onemocnění a potřebnost vyhledání odborné pomoci se snažíme
zviditelňovat prostřednictvím osvětově-edukačních kampaní.

Poslání organizace

Podporujeme rodičovství, partnerství a rodiny. Provázíme vás v náročných situacích při
rozpadu vašich rodin a když vaše dítě potká duševní nesnáze. Pomáháme, pokud vás trápí
partnerská krize. Posilujeme zdravé vztahy v rodinách s dětmi.

Podporujeme vás na cestě změnou, protože víme, Jak Dál.

Jak Dál? z.s. – průvodce rodin na cestě změnou – byl založen za účelem posilování
zdravých vztahů v rodinách s dětmi, podpory rodičovství, partnerství/manželství a rodin
ohrožených. Tj. provázení rodin s dětmi, kde dojde/dochází/došlo k rozpadu rodiny
vlivem rozvodu/rozchodu rodičů, a pomoci při řešení náročných životních událostí, které
mají dopad na biopsychosociální fungování člověka ve společnosti, např. přijetí nového
člena rodiny, výchova a péče o dítě/děti, rozpad rodiny, krize mezi partnery/manželi,
duševní onemocnění některého ze členů domácnosti, podpora pečujících osob apod.

Dále si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání, provázení a mentoringu odborníků
především v pomáhajících profesí.
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Ať už přemýšlíte o partnerském vztahu, na kterém chcete pracovat,
nevíte jak dál nebo zvažujete rozchod, řešíte rodičovství, výchovu
svých dětí, potýkáte se s nesnázemi, provázíme vás individuálně,
se zapojením partnera nebo i dalších členů rodiny.

Vzděláváme sociální pracovníky a další odborníky v akreditovaných
a neakreditovaných kurzech a metodicky je dále vedeme.
Poskytujeme licenci programu Dětský průvodce rozvodem® a sdílíme
své know-how, protože nám záleží na rozvoji oblasti práce s rodinou.

Realizujeme besedy, které mají charakter prožitkových programů pro
žáky základních škol. Děti se díky besedám mohou lépe zorientovat
ve svém vnitřním světě a zvýšit svou odolnost v situacích, které
přichází, a mají přímý vliv na jejich spokojenost a úspěšnost nejen
ve škole, ale hlavně ve svém životě.

Vytvářet a šířit nové či inovativní metody sociální práce s rodinami. Podporovat
sdílení dobré praxe, interdisciplinární spolupráci mezi odborníky.

Podporovat rodiny ke zvládnutí náročných životních situací, pořádat osvětové
kampaně a kurzy na podporu rodičovských rolí.

Pořádání neakreditovaných a akreditovaných kurzů MPSV pro vzdělávání dalších
pracovníků z pomáhajících profesí.

Realizace podpůrných doprovázejících skupin pro děti a dospívající, kteří
procházejí v životě různými náročnými situacemi. Metodické vedení průvodců
dětské skupiny Dětský průvodce rozvodem®.

Místo výkonu činnosti je Krapkova 4 Olomouc. V rámci besed a kurzů pro rodiče
fungujeme i v Jihomoravského kraji. Webináře pořádáme v rámci celé ČR.

Jsme tu pro

Pomáháme dětem při jejich rozvoji, zvládání duševních nesnází,
změn v rodinném uspořádání a dalších náročných situacích.
Pracujeme s dítětem individuálně i společně s rodiči, se zapojením
týmu, který vždy hledá cesty, aby se všichni posunuli dál.

Podporujeme mladé v rámci individuálních setkání i v zážitkových
skupinových programech, kde mohou s námi i vrstevníky bezpečně
otevírat svá témata, rozvíjet se, sdílet pocity, vyrovnávat se s tím, co je
trápí. Zaměřujeme se na posilování zvládání změn v jejich životě
a podporu ve chvílích, kdy to potřebují.

Děti Mládež Dospělé Odborníky Školy
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Pomoc a podpora byla vždy nabídnuta oběma rodičům. Zda budou chtít
spolupracovat oba rodiče nebo jen jeden z nich, bylo ponecháno na jejich rozhodnutí.
Při rozhovorech s dětmi bylo potřeba komunikovat s oběma rodiči a podpořit tak
z edukativního hlediska fakt, že i přes rozpad rodiny zůstávají rodiči oba dva.

2. V rámci poradenství pro rodiče proběhlo 78 setkání v rozsahu 60–120 min., z toho
bylo 22 mini-MD týmů, tzn. že pracovníci pracovali min. v tandemu (case manager,
psycholog či peer). Mezi nejčastěji se objevující témata našich klientů patřila výchova
a péče o děti (komunikace s nimi, zájem spolupodílet se na jejich budoucnosti, trávit
s nimi čas), ukončení partnerství nebo manželství rodičů a s tím spojené změny pro
děti i pro samotné rodiče.

3. Multidisciplinární setkání se v roce 2021 uskutečnilo 4×. MD setkání vedl facilitátor,
dále se ho kromě rodiny a case managera účastnili psycholog, pracovník OSPOD,
popřípadě další osoby, které provázejí rodinu.

4. V rámci Poradenství pro děti se uskutečnilo celkem 18 setkání, která mapovala
přání a potřeby dětí (sociální pracovník nebo psycholog), a dále 24 setkání
s psychologem v rámci psychologického poradenství.

V rámci úvodních 2–4 setkání s dítětem, kde se zjišťují přání potřeby dítě a buduje
důvěra, dochází k seznámení se s novým prostředím, pracovnicí/pracovníkem
a navázání bezpečného prostoru pro sdílení informací o své rodině, pocitech
a přáních. Během rozhovoru využíváme techniky a pomůcky, které nám pomáhají
dítě uvolnit, otevřít náročná témata, ale třeba i více poznat sebe sama, např. karty
Moře emocí, Vesmírná výprava, Život je život, Symboly a písek, Archipelago
(počítačová hra určená k tomu, aby dítě porozumělo změnám, odžilo si těžké pocity
spojené s rozpadem rodiny apod.).

5.–6. Skupinová práce s dětmi (Dětský průvodce rozvodem a Jak se z toho nepodělat
aneb co to zkusit jinak) nebyla v tomto roce bohužel realizována s ohledem
na epidemiologickou situaci.

7. Edukačněmotivační besedy pro děti na téma emoce
Besedy v průběhu roku byly realizovány jak on-line, tak prezenční formou. Tři on-line
besedy proběhly pro ZŠ Něčín ve Středočeském kraji pro 48 dětí (7.–9. třída) a šest
on-line besed bylo realizováno v ZŠ Zábřeh v Olomouckém kraji pro 88 dětí (7.–9.
třída). Osm besed prezenčních formou se uskutečnilo na ZŠ v Židlochovicích
v Jihomoravském kraji pro 148 dětí. Celkem tak bylo realizováno 17 besed pro 284
dětí. Besed se kromě lektorů účastnili jeden až dva peeři. Tento model se osvědčil
a budeme v něm i nadále pokračovat, a to s ohledem na vzájemnou podporu, vedení
skupiny, zajištění dynamiky, vnímání a zachycení reakcí od dětí. Peeři mají naučenou
práci v tandemu s ohledem na náročnost osobního příběhu, vzájemné doplňování,
podporu a nabídnutí pestrosti dvou příběhů pro posluchače.

Komplexní podpora rodin v krizi s využitím
multidisciplinárního týmu

Projekt Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu byl úspěšně
realizován, a to navzdory pandemii covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu, s nímž
byla spojena řada zákazů a omezení. Jako všichni poskytovatelé odborných služeb jsme
se potýkali s omezením provozu a způsobů přímé práce s klienty. Klienti si nás během
roku vyhledali na internetu (webové stránky, Facebook, Instagram), dostali doporučení
od jiného psychologa či blízké osoby, popřípadě je k nám odeslal orgán sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD).

Celkem bylo podpořeno 34 rodin (46 dospělých osob/rodičů a 29 dětí a dospívajících),
kterým byla poskytnuta podpora v rozsahu 150 konzultací (setkání). Dále bylo
podpořeno 284 dětí prostřednictvím 17 besed pro děti na ZŠ (7.–9. třída).

Přibližně 30–40 % aktivit projektu probíhá prostřednictvím multidisciplinárního nebo
mini-multidisciplinárního týmu (MD). Do podpory rodiny tak zapojujeme více odborníků
současně včetně peerů. Ze strany rodin vnímáme tento krok jako velmi efektivní
a přínosný, protože rodiny nemusejí svůj příběh vykládat opakovaně. Navíc dochází
k podpoře rodiny v jeden okamžik různým způsobem (osobní zkušenost peera,
psychologický pohled psychologa nebo pohled sociálního pracovníka v roli case
managera, průvodce rodiny). V obdobném konceptu chceme pokračovat i v roce 2022
v návazné podané projektové žádosti.

1. Úvodní motivační setkání s rodičem/rodiči zajišťovala sociální pracovnice (case
manager), která s rodinou zmapovala jejich rodinnou situaci. Pokud jsme byli schopni
klientovi nabídnout pomoc, byla dohodnuta spolupráce, tzn. proběhlo podepsání
smlouvy o zapojení klienta do projektu, vyplnění vstupního dotazníku, domluva
na rozsahu spolupráce, zakázce (co klient potřebuje řešit v rámci své situace) a byla
doporučena vhodná skladba aktivit v naší organizaci. Celkem bylo realizováno 27
motivačních setkání pro rodiny, které poté využily následné aktivity.

Příklady častých témat: jak říci dítěti o rozpadu rodiny, jak spolu komunikovat jako
rodiče, formy péče, jak komunikovat s dítětem po rozvodu, posílení rodičovské role
po rozvodu/rozchodu – jsme rodiče stále a co s tím, spojené rodiny a komunikacemezi
členy tzv. patchworkové rodiny.
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Tento postup začínáme realizovat na základě zkušeností z dosavadní praxe, kdy jsme
se často setkávali s roztříštěností informací a demotivací klientů. Bylo pro nás náročné
klienty ke spolupráci namotivovat a být efektivní v pomoci. Setkávání pracovníků, kteří
jsou zapojeni do péče o rodinu, by mělo přinést transparentnost v tom, kdo co dělá, kam
se rodina posouvá/neposouvá, a vytvořit tak pro rodiny v rozpadu efektivní podpůrný
tým.

Podpora prestiže rodičovství v dnešní společnosti

V rámci realizace projektu Podpora prestiže rodičovství v dnešní společnosti se uskutečnila
řada aktivit.

1. Vztahové poradenství a podporu rodičovských kompetencí využilo 25 rodin
(z toho 28 rodičů) a uskutečnilo se 73 setkání. Zajišťovala jej kromě Mgr. Marcely
Anežky Kořenkové i Mgr. Martina Havlíková a Mgr. Dana Kroutilová. Smyslem setkání
bylo zmapování situace klienta a jeho individuální podpora v kompetencích, které
potřebuje posílit. Jednalo se o rodiče, kteří prožívali krizi ve vztahu, měli problémy
s výchovou dětí, potřebovali nastavit komunikaci po rozvodu apod.

2. Kurz efektivního rodičovství proběhl vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci on-line v období 15. 4. – 10. 6. 2021. Kurz byl propagován především
na sociálních sítích. Díky realizaci v on-line prostředí byla propagace kurzu
celorepubliková, stejně jako účast.

Lektorkou byla Mgr. Marcela Anežka Kořenková. Kurzu se zúčastnilo 18 účastníků,
z toho 2 účastníci z Moravskoslezského kraje, 2 z Jihomoravského kraje, 1 z hl.
města Prahy, 1 z Kraje Vysočina, 1 ze Zlínského kraje, 1 ze Středočeského kraje
a 10 zOlomouckého kraje. Kurz měl 8 setkání á 2,5 hod.

Na podzim byl ve dnech 30. 9. – 2. 12. 2021 realizován kurz Devatero úspěšného
rodiče aneb Kurz efektivního rodičovství (obdobný koncept kurzu, jen odlišný
lektor, Mgr. Gabriela Vybíralová) v Židlochovicích v místním Komunitním centru
za pravidelné účasti 9 rodičů. Nejdříve 23. 9. 2021 proběhla ochutnávka kurzu
ve formě besedy na téma „Proč děti zlobí“. Na besedu navazovala realizace
samotného kurzu.

Edukační pomůcka pro rodiče – Poznej můj svět

Pro rodiče a dospívající děti jsme vytvořili edukační pomůcku Poznej můj svět, protože
nám záleží na tom, aby si rodiče a děti byli vzájemně blízko a upevňovali svůj vztah,
vzájemně se poznávali, komunikovali spolu o svých potřebách a emocích a naslouchali
si. Ilustrace pro nás vytvořilaMonika Pavlovičová.

Komunikace s OSPODY probíhala během roku a v závislosti na aktuálních
epidemiologické situaci buď osobně, online nebo telefonicky. Pracovníci z OSPOD
Olomouc dostali nabídku osobní návštěvy v naší organizaci, kde měli možnost poznat
prostředí, kam odesílají klienty, a také způsob práce, formu a nástroje, které využíváme
pro naši práci, a sdělit si vzájemná očekávání a potřeby.

S jednotlivými pracovníky jsme hovořili o způsobu práce, který jsme koncem roku 2021
začali realizovat. Snažíme se o větší zapojení pracovníka OSPOD, který v rámci
opatrovnického řízení zastupuje nezletilé dítě a provází rodiče náročným obdobím,
do procesu zakázkování. Chceme tedy s klienty, kteří jsou k nám odesláni z OSPOD nebo
z OS, více strukturovaně a transparentně pracovat, a to pomocí společného setkání (tzv.
multidisciplinárního setkání s facilitátorem), které bude následovat hned po úvodním
setkání s rodiči u nás.
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Milí rodiče a děti,

děkujeme za Vaši důvěru, kterou vkládáte do spolupráce s naší organizací Jak Dál?.

Chceme Vám nabízet podporu, porozumění, ale také pomoc při změnách, které se ve Vašem životě dějí.
Abychom naši společnou práci podpořili, připravili jsme pro Vás a Vaše dospívající dítě aktivitu, která
Vám může pomoci se ještě více poznat a zažít chvíle, které oběma přinesou radost a blízkost.

V rukou právě držíte naši výzvu , určenou pro rodiče a jejich děti, kteří chtějí k sobě
najít cestu, více si naslouchat, porozumět si a naučit se vzájemně se respektovat.

Výzva Vás bude vybízet k tomu, abyste Vy i Vaše dospívající dítě více nahlédli do
světa toho druhého a poznali, co je v něm ukryto. Buďte, prosím, u této hry k sobě i vůči druhému
vnímaví, důvěřujte si a mějte chuť zkusit něco, co není pro Vás na první pohled komfortní.

Jak poznáte svět toho druhého?

Magnetickou tabulku s výzvou si doma, prosím, umístěte na viditelné místo, kolem kterého
nejlépe každý den vy i Vaše dítě projdete.

K výzvě jsme přiložili 30 samolepek – 15 pro Vás a 15 pro Vaše dítě. Zvolte si svou barvu.

Na výzvě vidíte aktivity, které budete plnit. Při jejich výběru se, prosím, střídejte.
K označení splněné aktivity použijte své samolepky.

Aby to bylo fér, v plnění aktivit se také střídejte. Domluvte si den, který bude Vám oběma
vyhovovat. K výběru máte celkem 30 aktivit.

Do naší výzvy se můžete vrhnout i intenzivně a zvládnout ji celou v rámci jednoho měsíce,
pokud každý den splníte jednu aktivitu.

Budeme se těšit, že nám o svých dojmech, zážitcích a pocitech ze společného poznávání Vašich světů
povíte.

Držíme palce a přejeme Vám hezký společně strávený čas!

Bc. Tereza Vránová, předsedkyně spolku Jak Dál?, z.s.

POZNEJ MŮJ SVĚT

POZNEJ MŮJ SVĚT

POZNEJ MŮJ SVĚT

Ilustrations © Monika Pavlovičová 2021
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placeného dosahu byl 59 369 zhlédnutí, dosah FCB stránky vč. organického obsahu
byl 80 046 zhlédnutí a dosah na Instagramu 17 392 zhlédnutí.3. Webináře pro rodiče na téma patchworkových rodin

Celkembylo realizováno 5webinářů pro 32účastníků. Díky propagaci na sociálních
sítích byli účastníci webinářů z celé ČR.

Téma 1: Sešívaná rodina – společně krok za krokem
Datum a délka: 17. 6. 2021 (120 min.)
Počet účastníků: 9
Kraje (kde se podařilo získat zpětnou vazbu): 7 JMK a 2 OLK

Téma 2: Vývojové potřeby dítěte 6–12 let
Datum a délka: 19. 10. 2021 (120 min.
Počet účastníků: 8
Kraje (kde se podařilo získat zpětnou vazbu): 2 JMK, 1 OLK, 1 KHK

Téma 3: Vývojové potřeby dítěte 13–18 let
Datum a délka: 2. 11. 2021 (120 min.)
Počet účastníků: 6
Kraje (kde se podařilo získat zpětnou vazbu): 2 JMK,1 Praha, 1 OLK

Téma 4: Život není černobílý
Datum a délka: 18. 11. 2021 (90 min.)
Počet účastníků: 7
Kraje (kde se podařilo získat zpětnou vazbu): 1 Praha, 4 JMK

Téma 5: Život se někdy neptá
Datum a délka: 7. 12. 2021 (90 min.)
Počet účastníků: 2
Kraje (kde se podařilo získat zpětnou vazbu): 2 OLK

4. Osvětová kampaň Buď odborníkem na vlastní život

Chceme, aby se o tématu rozvodu a jeho dopadu na děti mluvilo! V rámci kampaně
Chci o tom mluvit jsme široké veřejnosti přiblížili, kdo to je peer konzultant, jak
pomáhá, proč to dělá a kde se s mladým průvodcem můžete potkat. Sekundárním
cílem kampaně byla i detabuizace tématu rozvodu/rozpadu rodiny.

Komunikační mix

Sociální sítě – jako hlavní komunikační kanál obsahu směrem k naší cílové skupině
jsme zvolili platformy Facebook a Instagram. Jednalo se o sérii sponzorovaných
i nesponzorovaných příspěvků se spoty kampaně, Facebook a Instagram stories. Díky
sponzorované reklamě, která byla přímo zaměřena na cílovou skupinu projektu,
dosáhla videa velkého počtu zhlédnutí. Využili jsme i synergii sdílení příspěvků
s dalšími stránkami a skupinami jiných organizací (např. Cochem.cz, z.s., ESPEDIENTE,
z.s., regionální a zájmové skupiny aj.).

Série spotů v rámci kampaně byla zveřejněná na Facebookovém a Instagramovém
profilu, You Tube kanálu a webu organizace. Dosah stránky Facebook v rámci
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Cesta dítěte a jeho rodičů
organizací Jak Dál? z.s.

1 3 5 72 4 6 8
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Rodič
kontaktuje

naši
organizaci.

První setkání probíhá
s rodičem/rodiči/dětmi/dítětem a case

managerem, psychoterapeutem.
Domlouváme rámec spolupráce, cíle
a mapujeme oblasti života rodiny.

Dle potřeby se setkání může oddělit např.
case manager a dítě, psychoterapeut

a rodiče a peer konzultant.

Dítě a rodič spolupracuje
s psychoterapeutem/psychologem.

Casemanager je tu pro rodiče
a děti jako průvodce.

Podle potřeb si psychoterapeut/
psycholog může přizvat na setkání
další kolegy např. case manager,

speciální pedagog, peer konzultant.

Po naplnění cílů spolupráce
reflektuje rodič a dítě

spolupráci
s psychoterapeutem osobně

a s casemanagerem
písemně.

Casemanager
rodiči nabídne
termín pro

první setkání
(osobní nebo

online).

Pokud je to
potřeba,
může se

na nás rodina
znovu obrátit.

Následují pravidelná
setkávání s dítětem.

Rozsah podpory pro rodinu
je 5–20 hodin v intervalu

obvykle po 14 dnech
nebo podle domluvy.

Průběžně probíhají
konzultace s rodiči

zaměřené na způsob,
jak zvládnout situaci
v souvislosti s duševní

nesnází dítěte.

Peer (z angl. překladu vrstevník) – mladý
člověk, který si během svého života
prošel duševními obtížemi, které zvládl
a je připraven díky své zkušenosti
a odborné podpoře pomáhat
druhým. Je odborníkem na svoji
osobní zkušenost. Je zaměstnán
u nás v organizaci na dohodu
o provedení práce.

Odborný pracovník – pracuje sám nebo
v tandemu s peerem.

Psycholog je kvalifikovaný odborník,
absolvent psychologického studia.

Psychoterapeut je absolvent
minimálně bakalářského studia
jakéhokoliv humanitního oboru

a psychoterapeutického
výcviku (pětiletého), kdy by

se po dalších dvou letech
pod vedením někoho

jiného, měl začít označovat
za psychoterapeuta.

Psychoterapeut může, ale
nemusí být psycholog.

&
Case manager –

sociální pracovník, který
dítě a rodiče provází

během spolupráce s Jak Dál?.

Děti a rodiče – s peerem
se mohou děti nebo rodiče potkat

na konzultacích. Tématem jsou
duševní problémy u dítěte a změny

s tím spojené.

Mentor peerů – připravuje
peer konzultanty na jejich
pracovní činnost. Pečuje
o jejich duševní pohodu
v souvislosti s výkonem
jejich poslání a podporuje je.

Jak Dál? z.s. – v týmu máme
průvodce, poradce, sociální
pracovníky, psychoterapeuty,
psychology a peer konzultanty.
Podle potřeb a situace, v níž se rodina
nebo dítě nachází, ve vzájemné
synergii vždy hledáme nejvhodnější
cestu, aby se mohli posunout dál.

Jak Dál? z.s. *

Cesta peer konzultanta
organizací Jak Dál? z.s.

[pír]
Peer*

M

en
tor peerů

*

Odborný
pracovník*,

case
manager*

Děti
a rodiče*
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Multidisciplinární podpora dětí s duševní poruchou
aneb Jak dál?

V průběhu realizace pilotního projektuMultidisciplinární podpora dětí s duševní poruchou
aneb Jak dál? jsme v rámci propagace na sociálních sítích (Facebook, Instagram),
na webu naší organizace a prostřednictvím vytištěných letáků oslovili spolupracující
organizace, základní školy v Olomouci, OSPOD vOlomouci, Přerově či Šternberku, dětské
lékaře a informovali je o naší nabídce podpory rodin s dětmi s duševním onemocněním
nebo duševním onemocněním ohroženými. Rodiny, které přišly a měly zájem se zapojit,
podepsaly smlouvy o zapojení do projektu, byla zmapována jejich situace a doporučena
struktura následné odborné podpory. Bylo podpořeno 45 osob, z toho 23 rodičů a 22
dětí. Součástí realizace projektu byla také odborná metodická podpora týmu
od psychologů Mgr. Jakuba Majetného a Mgr. Ondřeje Totha. Výstupem projektu byly
také Příklady dobré praxe a brožura, která formou infografik popisuje jak
multidisciplinární způsob práce v organizaci, tak vymezuje pozici peera v MD týmu.

Přínos pro cílovou skupinu dětí s duševním onemocněním nebo dětí ohrožených
duševním onemocněním byl především v poskytnutí možnosti mluvit o problémech
mezi členy rodiny v bezpečném prostředí. Ukazovaly se opakující se modely, kdy děti
nedokázaly rodičům zprostředkovat své potřeby, čímž docházelo ke střetům. Některé
děti přebíraly odpovědnost za své rodiče, nechtěli rodičům přitížit, a tak na svůj úkor
neuspokojovaly své potřeby. Většina klientů zapojených do projektu pocházela z rodin
žijících v rozvedeném manželství, popř. v nefunkčním, dlouholetém manželství, kde
spory mezi rodiči dlouhodobě negativně ovlivňovaly zdravý vývoj dětí.
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Mentoring peer konzultantů v organizaci

Mentorem peer konzultantů je Mgr. Ondřej Toth (psycholog). Jeho úkolem je provázení,
podpora, vzdělávání peerů v organizaci. Setkání mentora a peerů probíhá formou
skupinových intervizí cca 1× za 6 týdnů. O individuální setkání s mentoremmohou peeři
požádat kdykoliv během roku dle svých potřeb.

Supervize a vzdělávání

V rámci péče o duševní zdraví zaměstnanců jsme v průběhu roku 2021 absolvovali
supervizní setkání vedené Mgr. Lubomír Smékalem.

Rozšiřování našich znalostí a dovedností se navzdory protiepidemickým opatřením
podařilo zvládnout v on-line prostředí, ale i osobně. Naše vzdělávání se týkalo forem
a způsobu práce s dítětem i rodiči. Dvě pracovnice pokračovaly ve výcviku Rodičovské
edukativní terapie a celý tým byl proškolen vstupním školením Krizové intervence.

Spolupráce s dalšími subjekty

Subjektům, s nimiž jsme uzavřeli licenční smlouvu na realizaci dětské podpůrné skupiny
Dětský průvodce rozvodem®, poskytujeme dlouhodobou metodickou podporu.
Za jejich důvěru a spolupráci děkujeme. Jedná se o organizace KOTEC, o.p.s. (Tachov),
Amalthea z.s. (Chrudim) a Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Více
informací o našem know-how najdete na webu www.jakdal.eu.

V projektu realizovaném díky podpoře ESF OPZ s názvem Co jsem potřeboval a nedostal
jsem spolupracujeme s organizacemi Spolu pro rodinu, z.s. (Ostrava) a Akademický ústav
Karviná, jež jsou partnery projektu, a organizací Augeo Foundation (Holandsko), jež nám
jako zahraniční expert poskytla své know-how a odbornou podporu.

Partnerství jsme také uzavřeli s Pevností poznání Univerzity Palackého v Olomouci.

jsem potřeboval a nedostal jsem

Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Projekt Co jsem potřeboval a nedostal jsem se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření
metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rozvodu
(především NZDM a OSP). Inovativními prvky metodiky jsou metody způsobu předání
prožitků a potřeb dětí sociálními pracovníky, podpora kreativity při poskytování sociální
práce a vedení rozhovoru s dětmi v rozvodové situaci. Metodický tým se inspiroval
know-how od zahraničního experta Augeo foundation z Holandska. V rámci pilotáže
jsou do projektu zapojeni dva partneři, Spolu pro rodinu z. s. a Akademický ústav Karviná
z. ú. V březnu 2022 proběhne kulatý stůl k prezentaci a sdílení dobré praxe.

V závěru projektu bude vytvořena metodika sociální práce, jejíž přínos bude evaluován
a doložen závěrečnou evaluační zprávou.
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Hospodaření

Náklad Celkem za organizaci

Kancelářské potřeby 10 490
Materiál 21 823
Drobný hmotný majetek 40 906
Potraviny, občerstvení 1 219
Služby spojené s nájmem 44 335
Cestovné, ubytování 22 118
Reprezentace 388
Opravy ostatní 472
Kopírování, grafické práce 52 460
Poštovné, ceniny 2 631
Nájemné 129 066
Telefon, internet 20 756
Školení a kurzy pro zaměstnance 32 996
Právní a účetní služby 110 000
Ostatní služby 453 709
Mzdové prostředky 719 167
SZP ke mzdám 246 576
DPP 973 915
SZP k DPP 4 732
Náklady partnera 146 194
Další pojištění 2 806
Kurzové ztráty 1 053
Daně a poplatky 1 000
Celkem 3 038 812

Fundraisingové aktivity

Zásluhu na rozvoji organizacemá projektovámanažerka Ing. JanaMrázová, díky níž jsme
uspěli v dotačních řízeních MPSV, nově i MZ tak v evropských projektech. Na
dofinancování národních dotačních titulů se podílelo formou dotací Olomoucký kraj,
Jihomoravský kraj, Statutární město Olomouc, Přerov, město Šternberk a dary od firem
a fyzické osoby.

Všem dárcům a partnerůmmoc děkujeme za podporu!
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Výno Celkem za organizaci

Příjmy od klientů 117 940
Dary 252 000
Tržby z prodeje materiálu 1 150
Ostatní výnosy 1 080
Dotace 2 659 003
dotace MPSV 1 143 858
dotace Ministerstvo zdravotnictví 525 000
dotace Olomoucký kraj 72 700
dotace Jihomoravský kraj 48 000
dotace města Přerov 50 000
dotace města Olomouc 20 000
dotace města Šternberk 10 000
ESF OPZ 98 Co jsem potřeboval a nedostal jsem 789 445

Celkem 3 031 173

Hospodářský výsledek -7 639
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