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Bateau z.s. 
Identi� kační údaje a registrace 

IČ: 01507311
Sídlo: Vaníčkova 902/11, 40001, Ústí nad Labem
Kontakt: 731 172 025, bateau@bateau.cz / www.bateau.cz

Datová schránka: 6279nch / Číslo účtu: 2400470107/2010

Statutární orgán: předsedkyně spolku 
PhDr. et Mgr. Petra Broklová Vlčková, souč. ředitelka spolku

Členská schůze dále: 
Ing. Tereza Nováková, souč. zástupkyně ředitelky pro úsek nepřímé 
činnosti a zastupující ředitelka (násl. období) 
PhDr. Eliška Bartošová, souč. zástupkyně ředitelky pro přímou péči
Mgr. Karolína Ranglová
Mgr. Jan Blažek

Registrovaná služba odborné sociální poradenství: 
Identi� kátor 6765091

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –   
zprostředkování navazujících služeb.
Sociálně terapeutické činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  
osobních záležitostí.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů  
souvisejících s péčí o dítě.
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů   
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů  
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy   
a předcházení jejich vzniku.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona. 
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž 
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 
47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské 
péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
– pro Ústí nad Labem a Velké Březno.
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Úvodem – slovo ředitelky
Svá přání, svůj cíl a východiska bych 
pro tentokrát shrnula zapůjčeným citátem:

„A company should
stand for something,
ful� ll a purpose, and
contribute something
useful – hopefully
something special,
even wonderful – or it
shouldn’t bother being
a company at all.“

      Dan Zadra

Více už na následujících stranách…

Viděno patronkou
Srdečně zdravím a děkuji.
Srdečně zdravím a děkuji Vám všem, 
bez kterých by spolek Bateau nemohl fungovat.
Srdečně zdravím a děkuji Vám, 
kteří spolek Bateau podporujete.
Srdečně zdravím a děkuji Vám, 
kteří služby spolku Bateau využíváte.

Nešlo si nevšimnout, že během roku 2019 se 
nálada ve společnosti změnila. Pod rouškou 
spokojené a prosperující se děly – mám dojem 
četněji – i nešťastné příběhy. Obdivuji práci 
kolegů z Bateau, jejich empatii, sebe vědomí, 
profesionalitu a v neposlední řadě kolegialitu 
a mlčenlivost, se kterou tyto příběhy řeší.

Přeji všem zúčastněným hlavně Víru (víra může 
být různá, já osobně věřím v lásku, dobro a rodinu) 
a dveře, na které můžeme v nouzi kdykoliv zaklepat. 
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Jak to vidí projekťák a fundraiserka 
(zástupkyně ředitelky pro úsek nepřímé činnosti)

V době, kdy píši slovo do výroční zprávy pro rok 
2019, zasáhl celý svět, Českou republiku nevyjímaje, 
nový příběh: COVID-19. Ze dne na den přestala platit 
zaběhnutá pravidla a řády, termíny a schůzky se 
odsouvají na neurčito. Času k zamyšlení je teď více než 
kdy jindy. 

My v Bateau jsme měli velmi úspěšný rok, jak se můžete 
dočíst dále (projekty dokončené, získané a již standardní 
využívání služby klienty).  Někteří spoluautoři našeho 
„příběhu“ nás opustili, aby začali jinde a jinak své 
soukromé i profesní životy a nové členy jsme mezi sebe 
zase přijali. Následující měsíce ukáží, jak moc jsme 
silní a odolní, jak dobře dokážeme ošetřit nejen naše 
pasažéry (klienty), ale i vlastní posádku.

Myslím, že s naší kapitánkou držíme kormidlo a směr 
pevně v rukou, nikdo z nás však ale netuší, jak silná bouře 
na moři může přijít a jaké škody napáchá. Musíme to ale 
zvládnout – a psát náš příběh dál. Díky dosahovaným 
výsledkům věřím, že se nám to podaří jen s minimálními 
změnami, či změnami k lepšímu.

Poslání
Poslání spolku Bateau zaštiťuje poslání sociální 
služby a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí. V popředí veškerého působení je nezletilé dítě.

Posláním sociální služby je podílet se svou činností 
na pomoci rodinám s dětmi v krizi, včetně rodin 
náhradních: prostřednictvím individuálního, skupinového 
či rodinného poradenství a sociálně terapeutických 
činností zlepšit psychosociální situaci dítěte a ostatních 
členů rodiny (de� nuje § 3 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách), dopomoci zlepšit jejich kvalitu 
života, obnovit narušené funkce rodiny či alespoň 
zamezit prohlubování kritické sociální situace / náročné 
životní situace s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

V rámci sociálně-právní ochrany dětí je posláním 
Bateau poskytovat odbornou pomoc a podporu 
ohroženým dětem a jejich rodičům, popř. jiným osobám 
zodpovědným za výchovu dítěte; V rámci doprovázení 
pěstounských rodin, s nimiž má pověřená osoba 
Bateau uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské 
péče, je posláním zajistit dětem, které nemohou 
vyrůstat s biologickými rodiči, zvýšení kvality života 
prostřednictvím podpory jejich pečovatelů.
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2019 v číslechSlužby
Naše služby jsou určeny všem, kdo cítí potřebu 
psychosociální podpory. Jednotícím prvkem poskytování 
našich služeb je zaměření na dítě a jeho zdravý 
psychosociální vývoj. 

Jaké služby poskytujeme?

Rodičům a pečovatelům dítěte:
• Individuální poradenství v oblasti výchovy dětí, 
rozvodové situace, pomoc při jednání s úřady 
a zprostředkování dalších návazných služeb 

 (poradny, zdravotnická zařízení aj.);
• Rodinné poradenství;
• Mediaci;
• Skupinovou edukaci v rámci opatrovnických řízení.
  Dětem, dospívajícím a mladým dospělým:
• Individuální psychologické a speciálně-peda   go gické   
 poradenství;
• Skupinové terapeutické programy.
• Plníme obligatorní povinnosti plynoucí z registrace  
 sociálně-právní ochrany dětí a z veřejného závazku –  
 poslání.
• Doprovázíme pěstouny z Ústí nad Labem 
 a Velkého Března.
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Příběhy z Bateau 2019
Edukační skupiny
Bylo nebylo, máma a táta se přestali mít rádi. Třeba 
ne docela, ale dost na to, aby se rozhodli, že už spolu 
nebudou žít. Nebo se rozhodl jeden z nich. Domluvili se 
na tom, jak to udělají s dětmi, jenže se něco pokazilo. 
Nebo se už na začátku neshodli. Rozhodli se, že ve 
své při požádají soud o rozhřešení. Jenže zjistili, že to 
není tak jednoduché. Rozhodli se vyslechnout své dítě. 
Nebo také ne... Každopádně ani to nepomohlo. Požádali 
o pomoc advokáty (každý svého, samo zřejmě). A celé 
se to ještě protáhlo. A zjistili po roce, že jim není vůbec 
dobře. A ani jejich dítě neprospívá... 

Nebyli to vůbec špatní rodiče, jen mnohé nevěděli. 
Alespoň tihle. Někdy je potřebné pouze získat 
objektivní informace. Těmto to pomohlo a nemuseli 
pokračovat v něčem, co se jim vlastně vůbec nelíbí.

(Edukační skupiny navštívilo v minulém pilotním roce 
bezmála 50 rodičů.)

A zazvonil zvonec…
Však to znáte. Jenže ne každý rodinný spor se rodičům 
podaří vyřešit dohodou a kladně, ani s časem, jež jim 
poskytnou naši mediátoři (od závěru roku pracující ve 
dvojici muž-žena!). Pro vyřešení nemůžeme zadat úkoly, 
a kdo je splní... Můžeme nabídnout pouze více času, 
poskytnout zázemí. Díky mediaci se přesto podařilo 
úspěšně zakončit 34 sporů formou sepsané dohody.
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Na startu
Úspěšným příběhem se stalo podání žádosti do 
operačního programu ESF k projektu „3D – realizace 
víceúrovňového výkonu sociálně-právní ochrany na 
principu celostnosti, funkčnosti a udržitelnosti“. 
Pomohla špetka štěstí, mnoho hodin přemýšlení, 
energetické zásoby projektového týmu, příměs humoru 
a dosavadní zkušenosti. Ve � nále zaujetí hodnotiteli 
a můžeme jít na věc!

V cíli
Na vědomost dáváme, že jsme dopluli do � nále projektu 
3C – Common Creative Care. Uspořádali jsme řadu 
setkání s odborníky na problematiku ochrany dětí, 
vydali metodické příručky pro dospělé a hravé pracovní 
listy určené dětem. Cestu projektem na podporu 
multidisciplinární a inovativní péče o ohrožené rodiny 
s dětmi jsme završili na květnové konferenci, která se 
konala pod laskavou záštitou Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Pozvání přijaly také kolegyně 
z hrabství West Sussex ve Velké Británii, které nám 
přiblížily koncept sociálně-právní ochrany dětí pohledem 
konceptu Signs of Safety ®. Materiály z projektu 3C jsou 
pro nás živým nástrojem, který využíváme v poradenské 
praxi při práci s dětmi i dospělými. Pojďte je užívat 
s námi, jsou k mání na www.bateau.cz pod záložkou 3C. 
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1514

Trocha dramatu
Loňská skupina dramaterapie se nám, co do počtu členů, 
zdvojnásobila! Naši noví členové mají zvláštní vlastnosti 
– plyšový kožich, plastová očka, malinké tělo… Přidaly se 
k nám loutky! V roce 2019 hrajeme v zastoupení našich 
alter eg. 

Naše první vystoupení, s osobitými projekty našich 
členů, bylo již v květnu roku 2019 na konferenci 3C, 
v aule UJEP, pro posluchače projektové konference 
organizace Bateau, z.s. V kompilaci autorské tvorby 
děti předvedly autorské dialogy, monology, přečetly 
z Knihy úvah – Musí pršet tak akorát, ukázaly něco se 
společného cvičení těla a mozku. Vystoupením závěru 
roku byla povedená divadelní hra na motivy Jakoba 
Streita – legenda o sv. Mikuláši – tentokráte v lout kovém 
provedení. Hra byla součástí komponovaného večera, 
tzv. „Mikulášského mejdanu“, který měl interaktivní 
charakter. 

Příběh knihy
Naše kniha – již druhá – s názvem Kniha úvah II. – 
Bezpečí v nebezpečí není ani pohádková, ani básnická, 
je zkrátka živoucí. Zachycuje úvahy „teď a tady“, bez 
cenzury, bez korektury. Úvahy našich dětských klientů, 
lze říci také asociace, volný proud myšlenek. Obsahem 
stejných, jako mají dospělí, ale pro věk mnohem 
intenzivnějších. Motivem pro pokračování v této literární 
formě byl fakt, že členové skupiny dramaterapie jsou 
plni myšlenek, které je potřeba přenést do veřejné 
podoby – potřeba jak pro samotné děti, tak pro veřejnost, 
která bude tyto myšlenky číst. Úvahy jsou velmi intimní 
výpovědí o vnitřním světě dětí, proto jsou publikovány 
pod pseudonymy.
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Děti bojovaly a přežily! 
(Info z respitních akcí v rámci doprovázení pěstounů)

Na léto roku 2019 jsme se dohodli, že si chceme rozdělit 
síly na dvě velké akce – pobyt v indiánském tee-pee a na 
rekreaci v kempu v krajině Dolního Poohří. „Indiánské léto“, 
akci v červenci, pro nás spolupřipravili lektoři Kurzu přežití 
Petr a Michal Halíkovi. O dobro družství nebyla nouze – tři 
noci v pravém indiánském tee-pee na břehu varvažovského 
Oprámu, vaření na ohni, plavení v kajacích a kánoích, lezení 
na stromy, střelba z luku, vycházky po rozlehlých lukách 
Krušných hor. 

Na konci srpna jsme odjeli, jako správní rekreanti, 
do kempu v Peruci. Nám známé místo, chatičky, 
koupa liště, pohoda, slunce, výlety po okolí, PROSTĚ 
PRÁZDNINY!

Klub s knihou
Příběhy a zase příběhy. Tentokrát méně na počet 
(dětí), o to více v obsahu: intimnější sdílení napříč 
věkovými kategoriemi, vzájemné přijetí – i mladších 
většími, vzájemné ocenění; To, co v kolektivech dětem 
s psychosociálním znevýhodněním chybí. Produkt zde není 
známkován, úspěch je zaručen. Takový úspěch je jednou 
z nově získaných zkušeností. Bylo jich mnoho. A tři knihy 
k tomu.
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PhDr. et Mgr. Petra 
Broklová Vlčková
etopedka, zakladatelka 
a ředitelka Bateau

PaedDr. Václav 
Schmidt
speciální pedagog - 
psychoterapeut

PhDr. Eliška Bartošová
psycholožka a zástupkyně 
ředitelky pro úsek 
přímé péče Ing. Tereza Nováková

zástupkyně ředitelky 
pro úsek nepřímé 
činnosti

Mgr. Karolína Ranglová
speciální pedagožka, 
canisterapeutka

Mgr. Zuzana Břízová
psycholožka
(v budoucím období)

Mgr. Alena Marie 
Berková
psycholožka

PhDr. Hana Štolbová
sociální pracovnice 
a doprovod pěstounských 
rodin

Mgr. Petra Berková
pedagog volného času

Iva Vonešová
pracovnice v sociálních 
službách

Dále hrají…
(personální zajištění 
služeb spolku)

Mgr. Stanislav Karas
rodinný psychoterapeut

Mgr. David Karel, Ph.D.
psycholog a mediátor

Jitka Géringová, Ph.D.
terapeutka

Pončo
canisterapeutický pes

Anastasia Non dubito quien
canisterapeutický pes

Mgr. Ala Krautsova
arteteterapeutka 
- dobrovolnice

Mgr. Radka Wenclová
mediátorka

MgA. Monika Doležalová
gra� ka, ilustrace

Mgr. Slávka Škvareková
psycholožka, terapeutka
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Produkce (� nanční ukazatele) Pokračování... (plány na další období)

K měsíci březnu 2020 zahájíme projekt s názvem 
„3D – realizace víceúrovňového výkonu sociálně-
právní ochrany na principu celostnosti, funkčnosti 
a udržitelnosti“. Projekt poběží 2 roky a úzce navazuje 
na již skončený projekt 3C – Common Creative Care, 
jehož myšlenky detailněji rozvíjí a standardizuje. Vydáme 
se tentokrát do Holandska ke kolegům participujících 
na sociálně-právní ochraně, vyvineme nové praktické 
materiály pro výkon veškerých činností SPOD.

Nadále budeme pokračovat v Bateau clubu, tentokrát 
„s nitkou“; Obecně se zaměříme na poskytnutí 
širšího spektra skupinových – terapeutických – 
aktivit, jež se osvědčily jako nenahraditelné nástroje  
v možnosti re� exe druhých a náhledu na vlastní potíž 
prostřednictvím druhého, dětské skupiny rozšíříme 
o skupiny dospělých.

Nadále hodláme rozšiřovat portfolio funkčních 
terapeutických a diagnostickcýh nástrojů, jež pomáhají 
naší práci – doplňují vysoké osobnostní a znalostní 
kompetence pracovníků tak, aby byl ke každému 
klientovi nalezen „vhodný kanál“. Neméně se budeme 
věnovat poradenství, jež v naší oblasti s sebou nese 
vysoké požadavky na znalosti dotčených souvisejících 
oborů, a šířit své know how tam, kde bude zájem.
Nadále nebudeme zavírat oči před těžkostmi a zů-
staneme otevření komunikaci, kooperaci a potřebným 
změnám.
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Galerie

 JUDr. Pavel Mareček, Ústí nad Labem

Podpořili:
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1.

2.

3.

4. 5.
6.

1. V létě (z odlehčovací akce) 2. Kolega (canisterapeutický pes) 
 3. Workshop 3C v Žatci 4. Kolegyně (canisterapeutický pes) 
 5. Workshop 3C v Děčíně 6. Mejdan v Hraničáři (a Nataša Gáčová)
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