
Pár slov patronky
Nutné identifikační údaje
Zpráva o hospodaření
Naše idea, poslání a služby 
My – organizační struktura
Co se u nás dělo
Spolupracujeme
Plány na další léta
Naše díky

Rok 2016 bych charakterizovala slovem růst. Vzrostl 
počet klientů, a tudíž i odborníků, dílčích služeb a tera
peutických aktivit. Vzrostl počet knih, hraček, hrnků 
a úměrně vzrostla i vydaná energie pracovníků, počet 
supervizí a prostudovaných materiálů. Vzrostl počet 
místností a také počet shodných jmen našich klientů. 
Z nuly na jeden vzrostl počet benefičních večerů. Přeji 
si, aby byl následující rok přinejmenším rokem setrvání.

Petra Vlčková Žejdlová, ředitelka

 S velkým obdivem se sklá
ním nad prací spolku Bateau 
v roce 2016. Stále se zveda
jící úroveň služeb, úspěšné 
plnění projektů, rostoucí 
počet multi tematických ak
tivit, edukace zaměstnanců 
a zvyšující se nároky na služ
by do dalšího roku, 2017... 
Smekám pomyslný klobouk. 

Srdečně Nataša Gáčová
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Číslo účtu: 2400470107/2010

Cílem našeho společného úsilí je podpora rodin s dětmi, 
které procházejí náročným životním obdobím v důsled
ku např. náročného rozvodu či traumatických událostí, 

podpora rodičovství a ochrana 
dětí. Rodiny v krizi doprovázíme, 
usilujeme o aktivizaci jejich vlast
ních kompetencí – vědomostí, 
dovedností a hodnot, a to pro
střednictvím individuálního, 
skupinového či rodinného po
radenství a sociálně terapeu

tických činností. Dopomáháme zlepšit sociální situaci 
dítěte a ostatních členů rodiny, přinejmenším zamezit 
prohlubování náročné životní situace. 

Struktura nákladů v roce 2016

Zdroje příjmů 2016

mzdové náklady
zákonné pojištění
ostatní služby
DPP a DPČ
spotřeba materiálu
opravy a udržování
náklady na reprezentaci
spotřeba energie
cestovné
ostatní sociální náklady

ostatní tržby a platby
příspěvek na mzdu ÚP SÚPM 
nadační příspěvek Ústecká komunitní nadace
dary
dotace SM UL – ÚMO
dotace SM UL – projekt Life and play
dotace SM UL – Fond primátorky
dotace ÚK Fond a Ústeckého kraje



Přímá péče
Ředitelka, etopedka 
PhDr. et Mgr. Petra Vlčková Žejdlová
Psycholožka 
Mgr. Slávka Škvareková
Speciální pedagožkacanisterapeutka 
Mgr. Karolína Ranglová
Rodinný terapeut 
Mgr. Stanislav Karas 
Speciální pedagožka 
PaedDr. Ladislava Laušmanová
Právnička 
Mgr. Romana Říčanová 
Sociální pracovnice a klíčová pracovnice v rámci 
dohod o výkonu pěstounské péče 
Mgr. Pavlína Hauznerová
Pracovnice v sociálních službách 
paní Iva Vonešová
Fundraising,  projekty a účetnictví
Ing. Tereza Nováková
Grafika, design
MgA. Monika Doležalová 

S nárůstem poptávky po službě bylo nezbytné rozšířit 
tým pracovníků a rozrůznit oblasti poradenství a pod
pory v rámci jednotlivých profesí/pozic. Se snahou 
poskytnout komplexní péči jsme zvýšili počet sociálně 
terapeutických aktivit – ke canisterapii a arteterapii 
jsme přiřadili nově drama terapii – a zvýšili jsme jejich 
četnost. Veškeré expresivní techniky pomohly zejména 
dětským klientům začlenit se, naučit se sdílet, růst.

V prosinci, v čase předvánočním, jsme pořádali první 
benefičním večer Life’n’play. Během večera vystou  pili 
dětští klienti spolu s hercem Jiřím Černým v prostorách 
Činoherního studia. Benifici navštívilo bezmála  120 
návštěvníků.

V rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsme zreali
zovali třídenní vzdělávací pobyt pěstounům – víkendo
vý vzdělávací pobyt v Srbské Kamenici a kurz Souvislost 
motoriky, řeči a myšlení. 
Děti si užily Atrtcamp na statku v Zakšíně a odleh
čovací pobyt v Chorvatském Sv. Filip i Jakov, který se 
uskutečnil za podpory Ústeckého kraje. V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochra

ny dětí a na základě žádosti rodičů (pečujících osob) 
spolupracujeme zejména s oddělením sociálně právní 
ochrany a sociální prevence, se zařízeními pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, neziskovým sektorem, 
školskými a zdravotnickými zařízeními i s nezávislými 
odborníky z psychosociální oblasti.

Klienti  děti do 19 let 225

Klienti  muži 112

Klienti  ženy 244

Klienti celkem 581

Předškolní 20

Školní 614 let 172

Adolescenti 15  19 let 33

Děti 2009 – 2015 61

Děti 2006 – 2009 58

Děti 2001 – 2005 85

Děti 1998 – 2000 20

Děti 1990 – 1997 1

Individuální intervence 3 265

Skupinové intervence 1 766

common
creative
care

Prolínající se realizované projekty: 
Bateau club s Karol 2016, Life’n’play 2016, Artcamp 
Bateau a relaxačněvzdělávací pobyt pro ohrožené 
děti 2016 

Suma sumárum:
ke dni 31. 12. 2016
Celkový počet intervencí v rámci odborného sociálního 
poradenství: 5031
Celkový počet intervencí v rámci dohod o výkonu 
pěstounské péče: 380

V rámci sociálněprávní ochrany dětí je naším posláním 
poskytovat odbornou pomoc a podporu ohroženým 
dětem a jejich rodičům, popřípadě jiným osobám zo
dpovědným za výchovu dítěte (náhradním rodičům). 
Bateau svou činností přispívá k naplňování práv 
a oprávněných zájmů nezletilých dětí, zaměřuje se na 
ochranu rodiny a rodičovství a napomáhá k realizaci 
vzájemného práva dětí a rodičů na rodičovskou vý
chovu a péči, a to vždy vzhledem k širšímu sociálnímu 

prostředí dítěte.

V rámci registrované služby odborné so
ciální poradenství poskytujeme zejména 
psychologickou a speciálně pedagogickou 
podporu dětem a dospívajícím v náročné 
životní situaci a sociální, právní a výcho
vné poradenství osobám odpovědným za 
vý chovu. Realizujeme přednášky a work
shopy a činnosti primární prevence: dětské 
kluby, dětské skupinové, sociálně terapeu
tické aktivity a artcampy. Veškeré služby 

jsou bezplatné. Klademe důraz na potřeby klientů, které 
jsou v souladu s našimi etickými principy a posláním, 
poskytovanými službami a jejich standardy.

V roce 2017 budeme pokračovat v zavedených akti
vitách, tj. Bateau clubu, tentokrát s Alou, a v projektu 
Life’n’Play II. Chystáme se na spuštění dvouletého pro
jektu 3C – rozvoj týmově multidisciplinární a inovativní 
péče o ohrožené rodiny a děti: podpora za   vá  dění nové 
praxe v oblasti výkonu SPO v Ústeckém kraji, a projektu 
Zdraví k mání – aneb selský rozum rozhoduje. Plánu
jeme posílit tým o psychologa a odborníka na mediaci.

V první řadě děkujeme našim návštěvníkům/klientům 
– malým i velkým, za důvěru v nás vloženou. Děku
jeme za odbornou podporu supervizorům, vzdáleným 
kolegům, odborné veřejnosti. Děkujeme úřednicko 
technické podpoře Krajskému úřadu Ústeckého kraje 
a Statutárnímu městu Ústí nad Labem. 
Děkujeme spolupracujícím organizacím, nestátním 
neziskovým i státním institucím. Za finanční pod
poru děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí 
České republiky, Krajskému úřadu  Ústeckého kraje, 
Statutárnímu městu Ústí nad Labem a Městskému ob
voducentrum, Fondu CENTROPOL – Energie pomáhá 
prostřednictvím Ústecké komunitní nadace, společnosti 
HSC Industry s.r.o. a ostatním individuálním dárcům 
a dobrovolníkům.


