Základní informace
o spolku a nutné
identifikační údaje
Bateau z.s.
Sídlo: Vaníčkova 902/11,
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 01507311
Právní forma: k 31.12.2017 spolek
registrovaný ve spolkovém rejstříku,
vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 8421
Gsm: 731 172 025
Web: www.bateau.cz
Facebook:
www.facebook.com/Bateauzs
Email: bateau@bateau.cz
Datová schránka: 6279nch
Číslo účtu: 2400470107/2010
Činnost spolku: Posláním spolku
je podílet se svojí činností na
zajištění komplexní nabídky služeb
zaměřených na pomoc rodinám,
včetně rodin pěstounských: odborné
semináře, individuální poradenství
speciálního pedagoga a právníka,
sociálně-právní poradenství,
terapeutické působení, přímá práce
v rodinách, setkávání pěstounských
rodin a neposlední radě preventivní
práce s dětmi
Statutární orgán: výbor tvořený
členy: předsedkyně spolku PhDr.
et Mgr. Petra Vlčková Žejdlová,
členové Mgr. Karolína Ranglová, Ing.
Tereza Nováková
Organizační jednotky: nejsou
Forma financování: dotace ze
státního rozpočtu a rozpočtu

územních celků, dary a příspěvky
právnických osob
Registrovaná sociální služba
odborné sociální poradenství:
Identifikátor: 6765091
Forma a kapacita:ambulantní;
okamžitá kapacita ambulantní
1) při práci s jednotlivcem:
2/1 pracovník
2)při práci se skupinou:
12/1 pracovník
Okruh osob: rodiny s dítětem/dětmi
Pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí:
• 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
výchovu
• Činnost zaměřená na ochranu dětí
před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku
• Zřizování a provozování výchovně
rekreačních táborů pro děti
• Uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče podle
• Poskytování výchovné
a poradenské péče osobě pečující,
s níž pověřená osoba uzavřela
dohodu o výkonu pěstounské
péče, při výkonu pěstounské péče
a sledování výkonu pěstounské péče;
pokud osoba pečující o tuto službu
požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči

Zdroje příjmů 2017

Přehled závazků po
splatnosti pojistného
na sociální zabezpečení,
veřejného zdravotního
pojištění a daní
Sociální pojištění: nejsou
Všeobecná zdravotní pojišťovna:
nejsou
Zdravotní pojišťovna MV ČR:
nejsou
Oborová zdravotní pojišťovna:
nejsou
Finanční úřad: nejsou.
Počet a jmenovitá hodnota akcií
a podílů: nejsou
Cenné papíry: nejsou
Dluhy účetní jednotky se
zbytkovou dobou splatnosti
přesahující pět let nebo krytých
zárukou: nejsou
Finanční a jiné závazky, které
nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou
Výsledek hospodaření za rok
2017: celkový výsledek hospodaření
z hlavní činnosti je ztráta
ve výši 4 958,49 Kč
Osobní náklady Mzdové náklady:
2 804 511 Kč
Zákonné sociální pojištění:
542 256 Kč
Zákonné sociální náklady:
14 813 Kč
Odměny a funkční požitky
statutárních orgánů: nebyly
vypláceny

Obchodní smlouvy s členy
statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů účetní jednotky:
nejsou
Zálohy a úvěry poskytnuté členům
statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů: nejsou
Doplňující údaje k rozvaze
a výkazu zisku a ztráty: žádné
Bankovní úvěry: nejsou
Přijaté dotace ze státního rozpočtu
a rozpočtu územních celků:
MPSV ČR Praha 2 724 947,00 Kč
MPSV ČR Praha – Operační
program zaměstnanost (Projekt 3C
– rozvoj týmově multidisciplinární
a inovativní péče o ohrožené rodiny
a děti: podpora zavádění nové praxe
v oblasti výkonu SPO v Ústeckém
kraji 1 021 389,54 Kč
Úřad práce ČR krajská pobočka Ústí
nad Labem 576 000,00 Kč
Úřad městského obvodu – Statutární
město Ústí nad Labem 12 000,00 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
184 885,00 Kč
Ústecký kraj 31 000,00 Kč
Celkem: 4 550 221,54 Kč

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

Mgr. Karolína Ranglová
speciální pedagožka –
canisterapeutka

Mgr. Eliška Bartošová
psycholožka

Iva Vonešová
pracovnice
v sociálních službách

~ Výroční zpráva 2017 ~

Editoriál

(Úvodní slovo ředitelky)

Natašin
sloupek
(Slovo patronky)

Struktura nákladů 2017

PhDr. Mgr. Petra 		
Vlčková Žejdlová 		
speciální pedagožka –
etopedka, zakladatelka
a ředitelka Bateau

BATEAU ZPRAVODAJ

Pončo
canisterapeutický pes

V Bateau jsou zase o rok
zkušenější a profesionálnější
a dokonce mezinárodní:) – sdí
leli své zkušenosti ve West Sus
sex s tamními kolegy pracujícími
v oblasti ochrany dětí. Musím
se pochlubit – Bateau již brzy
vydá publikaci a videomedaj
lónek. Jsem vážně překvapená,
jak vše dokáží vymyslet a zor
ganizovat pro všechny, kteří
potřebují pomoci, od dětských
klientů po kolegy z jiných obo
rů. Já jsem stihla být těhotná,
rozloučila jsem se s některými
klienty a nové přivítala, porodi
la jsem a tu vesmírnou energii
věnovala všem, kteří ji potře
bovali. Vše se stalo a probě
hlo tak přirozeně... Laskavým
zakončením kalendářního
roku a poděkováním všem
zúčastněným, sponzorům, or
ganizátorům bylo vystoupení
DADA v Hraničáři. No, těšte se
na video a dětskou knihu! Za
chvíli o Bateau zase uslyšíte.
Nataša Gáčová

Mgr. Stanislav Karas
rodinný terapeut

Stázka
canisterapeutický pes

Mgr. Pavlína Hauznerová
sociální pracovnice

Mgr. Romana Říčanová
právnička

Ing. Tereza Nováková
odborná THP pracovnice
a fundraiserka

MgA. Monika Doležalová
vizuální designerka

Mgr. Slávka Škvareková
psycholožka

PaedDr. Ladislava 		
Laušmanová
speciální pedagožka

Mgr. Martin Nosek
odborný metodik pro 3C

Ala Krautsová 		
arteteerapeutka,
dobrovolnice

Za finanční podporu děkujeme: MPSV, Úřad městského obvodu – centrum Ústí nad Labem,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Magistrátu města Ústí nad Labem
Za účelově vázané dary děkujeme: JUDr. Pavlu Marečkovi, Bc. Evě Dobnerové, DiS,
AZ Sanace a.s. – Ing. Jakubovi Zavoralovi, Ph.D. Janě Grupáčové Chvapilové,
DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. – Ing. Věře Svobodové

Úvodní slovo věnuji závěru
roku. V prosinci 2017 proběhl
benefiční večer Life´n´play.
Z povzdálí jsem sledovala děti,
které vystupovaly před téměř
plným sálem Hraničáře na
nelehké téma ‘DADA'. Projev
dětí působil o to silněji, oč blíže
znám jejich příběh, často neleh
kou životní situaci. Nebo příběhy
jejich rodičů, sourozenců, lásek.
Ohlížím se za uplynulým rokem
a vzpomínám na desítky příběhů
s různými konci – novými začát
ky, na desítky dětských obličejů
v různých podobách, na variace
emocí, i těch svých, i ty mých
kolegů. Vskutku pestrá plejáda.
Vidím kolem sebe a za námi sna
hu o komplexní změnu v přístu
pu k rodinám v krizi a ohroženým
dětem – pracovali jsme např.
inspirováni Cochemskou praxí
a zaznamenali jsme vysokou
efektivitu práce i díky otevřeno
sti ‘našeho’ okresního soudu
a Okresního soudu v Mostě.
Snažili jsme se soustředit na pod
poru interdisciplinarity napříč
veškerými našimi činnostmi.
Závěrem úvodu tradičně děkuji,
kromě jiného, za možnost být
u toho.
P. Vlčková

Důležité je
mít vizi
(Naše poslání)

V poradně Bateau poskytujeme
kvalifikované služby náhrad
ním rodinám a rodinám v krizi
zejména prostřednictvím regi
strované služby odborné sociál

ní poradenství. Prostřednictvím
individuálního, skupinového či
rodinného poradenství a so
ciálně terapeutických činností
pomáháme zlepšit psychoso
ciální situaci dítěte a ostatních
členů rodiny (definuje § 3 záko
na č. 108/2006 Sb., o sociál
ních službách), zlepšit kvalitu
jejich života, obnovit narušené
funkce rodiny či alespoň zamezit
prohlubování kritické psychoso
ciální situace / náročné životní
situace s ohledem na nejlepší
zájem dítěte. Typy poradenství:
psychologické, speciálně-peda
gogické, sociální, právní. Typy
sociálně terapeutických aktivit:
Rodinná terapie, mediace, asisto
vané kontakty, dětské skupiny –
dramaterapie, arteterapie, canis
terapie.

V Hraničáři
proběhl 2.
ročník představení
Life’n’play
DADA
V měsíci prosinci jsme zorga
nizovali benefiční večer Life´n
´Play, v pořadí druhý. Středem
večera byl výstup celoroční práce
dramaterapeutické skup iny
pod názvem DADA. Vystoupení
bylo strukturováno jako pás
mo individuálních dovedností.
Nutno dodat, že excelentní ver
bální projevy dětí by napodobil
horko těžko nejeden dospělý
(považte – „vjyxnls, ndjskds,
nvjdss“). Součástí benefičního
večera byla exhibice celoroční

tvorby arteterapeutické skupiny
na téma Art around the Word.
Večerem se prolínala myšlenka
spolupodílení se na dění kolem
nás.
Samotná podpůrná interakce
skupin v uvedených sociálně
terapeutických aktivitách byla
takto přirozeně doplněna o as
pekt seberealizace a kompe
tence ovlivnit sebe a druhé.
Benefici navštívila stovka lidí
a výtěžek ze symbolického
vstupného činil 4. 348 Kč.

Kouzlo léta
Naše dlouhodobé odlehčovací
pobyty pro děti v rámci dohod
o výkonu pěstounské péče rea
lizované v roce 2017 nazvané
Work Experince Camp volně
navazovaly na pobyty loňské.
Zatímco v roce 2016 se zdůraz
nila kreativita, tvorba, zážitek
inspirovaný přírodou a mořem,
v roce 2017 jsme se zaměřili na
poznávání různých pracovních
a sociokulturních prostředí,
sebepoznání a sebezkušenost –
přirozeně s odrůstáním „našich“
dětí.
Work Experience camp č. 1 se
konal v Peruci, druhý na koňské
farmě v Třebušíně. Hlavní náplní
obou bylo praktické poznání
úkonů, které nejsou na první
pohled zřejmé. V září jsme ukon
čili letošní odlehčovací pobyty
v kempu Jordán v Opárenském
údolí, kde paralelně probíhalo
odborné vzdělávání pěstounů.
Během tohoto vzdělávání byly
s dětmi realizovány zážitkové
aktivity a výlety k poznání kra
jiny Českého středohoří.
P. Hauznerová

Jak se dělá
drama
V období od ledna do prosince
2017 se uskutečnilo celkem 38
setkání dramaterapeutických
skupin. Přípravě a nácviku
závěrečného divadelního před
stavení se věnovaly dvě malé
podskupiny. Setkávání probíha
la s každotýdenní pravidelností,
v období letních prázdnin byly
dvě setkání v měsíci, v čase
před představením byly schůz
ky intenzivnější (2 soustředění,
2 gene
r ální zkoušky přímo
v divadelním prostoru).

Tvůrci divadelního představení
byly samy děti, navrhly témata
a formu představení (v období
leden – únor) a tyto návrhy jsme
průběžně plnily obsahem (únor –
prosinec). V rámci jednotlivých
zkoušek naší skupiny se děti
učily projevu, práci s hlasem
a dechem, práci s tělem, učily se
spolupráci a navazování důvěry
ve skupině, i schopnosti samo
statně se prosadit a vystoupit
ze skupiny. Pracovalo se s intuicí
každého jednotlivce, individuál
ním talentem a potřebou vyjádřit
se.
Výsledkem ročního snažení
naší skupiny bylo kompilační
představení, ve kterém děti
předvedly intuitivní pohyb (též
zapojily diváky), skupinový po
hyb, přednes básní a textů (s mo
tivem dada), dogdancing, rap,
improvizační tanec s doprovo
dem kytary a bubnu, společný
zpěv s rytmizací. Jako červená
tematická nit celým kompilátem
se neslo téma dada a nesmyslu,
revolty a manifestu.
Nadstavbou divadelním zkouš
kám a závěrečnému předsta
vení byl sociálně terapeutický

rozměr aktivity. Děti tráví vol
ný čas v chráněném prostředí
a s podporou, navazují kvalitní
vztahy, které jsou založené na
společném zájmu a spoluprá
ci, získávají pozitivní vzory
v podobě dospělých průvodců,
shledají prostředí, které běžně
nenavštíví a učí se v něm cho
vat. Na základě skupinové práce
je možné detekovat rizikové
projevy dítěte a nabídnout mu
adekvátní, odbornou, individu
ální podporu.
Projektu se účastnilo celkem
16 dětských klientů, z nichž 13
vystoupilo na představení. Ve
deni byli dvěma odbornými pra
covnicemi – herečkou Natašou
Gáčovou a terapeutkou Karolí
nou Ranglovou.
N. Gáčová

Tvořím, tvoříš,
tvoříme
Od září 2017 se scházela artete
rapeutická skupina. Výsledky její
činnosti byly vystavené na mini
vernisáži v Hraničáři při příleži
tosti konání benefičního večera.
Tématem bylo Art around the
Word, jehož edukativně terapeu
tickým posílením sebevědomí
dětí získáním nových doved
ností a znalostí, a sociálně tera
peutickým východiskem potom
posílení (získání) schopnosti vy
jádřit se, schopnosti reflexe a po
jmenování, schopnosti sdílení 
(= individuální posílení prostřed
nictvím skupiny).
Na artevlnách jsme odpluli do
Keni, Maroka, Indie, Japonska,
Číny, Francie, Ruska a Kanady,
vyrobili jsme indické masky,
čepice samupaja, origami, vě
jíře a řadu tematických koláží.
Malovali jsme matrjošky, čínské
draky, ohnivé ptáky, francouzské
pudly, brazilský karneval i Es
kymáky. Děti vedly tři odborné
pracovnice – arteterapeutka
Ala Krautsova (dobrovolnice
Bateau), Petra Vlčková a Pavlí
na Hauznerová (více v článku
Bateau klub s Álou 2017).
P. Vlčková

Life’n’play 2017

Cenné statistické údaje
(v počtech intervencí)

Psychologické poradenství
Speciálně-pedagogické poradenství
Sociální poradenství
Asistovaný kontakt
Kooperativní intervence
Právní konzultace
Ostatní
Celkem:
Z toho:
Individuální konzultace
Skupinové konzultace

(vč. sociálně terapeutických činností mediace a rodinné terapie)

2 271
2 577
184
246
484
33
49
5 844
272
2148

Sociálně terapeutické skupinové činnosti

424

Skladba:
Děti
Ženy
Muži

273
273
135

Věk klientů
0-5
6-14
15-19
20-26
27 a víc

počet
27
182
54
3
415

%
3,96
26,73
7,93
0,44
60,94

Intervence klíčového pracovníka v rámci
dohod o výkonu pěstounské péče

250

Projektový
report:

common
creative
care

3C – common
creative care
V měsíci červnu jsme spustili
projekt 3C – rozvoj týmově multi
disciplinární a inovativní péče
o ohrožené rodiny a děti: podpo
ra zavádění nové praxe v oblasti
výkonu SPO v Ústeckém kraji
(Registrační číslo CZ.03.2.63/0.
0/0.0/16_065/0003825 Prioritní
osa OPZ: 2 Sociální začleňování
a boj s chudobou Účel dotace:
zavádění nových metod při
řešení situace ohrožených rodin
a dětí vývojem inovativní meto
diky “Program 3C”, podpoření
mezioborové a mezirezortní
spolupráce a nastavení procesů
multioborové spolupráce pomocí
přenosu dobré praxe ze zahraničí.
Datum zahájení a ukončení pro
jektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019

Projekt Life ´n ´play
zaštítil celoroční
fungování sociál
ně terapeutické dramaskupiny,
které vyústilo v benefiční před
stavení Dada v Hraničáři (viz
článek Jak se dělá drama). Pro
jekt podpořilo statutární město
Ústí nad Labem.

Zdraví k mání
– selský rozum
rozhoduje
Tento projekt věnovaný pěs
tounským rodinám a veřejnosti si
kladl za cíl motivovat posluchače
k práci na své životosprávě, lek
toři jim poskytli řadu rad a prak
tických návodu včetně ukázek,
jak vytěžit z mála (sedací zvyky,
podpora kondice, reflexe složení
potravin a řada dalších). Projekt
byl realizován v rámci 12. kola
dotačního programu Projektu
Zdravé město a místní Agenda
21 Ústí nad Labem

Cesta z města
V listopadu jsme se vydali přes
kanál La Manche. Nikoli pla
vecky, nýbrž letecky. Naši cestu
zaštítil projekt 3C – common cre
ative care. Cílili jsme do hrab
ství West Sussex za výměnou
zkušeností s výkonem sociálně
právní ochrany dětí. Od místních
odborníků jsme obdrželi inspi
rující materiály – diagnostické
nástroje pro sociální pracovníky,
zajímavé pracovní listy pro děti
i metodické texty. Cesty se účast
nili kolegové z Krajského úřadu
Ústeckého kraje, Oddělení so
ciálně právní ochrany Ústí nad
Labem a neziskového sektoru.
Napřesrok se budeme těšit na
návštěvu anglické výpravy u nás!
E. Bartošová

Štěněcí
přírůstek
V květnu se narodilo štěně!
V červnu otevřelo oči, v červenci
už pracovalo. Jmenuje se Ana
stasia Non Dubito Quien (Stázin
ka), je to australský honácký pes,
toho času se statusem psa ve
výcviku. A pracuje tu s námi!
Canisterapeutem je Karolína

Ranglová, pracovním vzorem je
mu již profesně zaběhlý caniste
rapeutický pes Poncho. Co umí?
Už umí nejen základní povely
poslušnosti, ale také některé
specifické canisterapeutické
dovednosti, jako např. krmení
ze špetky, těsný fyzický kontakt
s malým i velkým, nereagování
na výrazné vzruchy a pohy
by. Účastnila se mezinárodní
výstavy psů Duo cacib v Praze!

Bateau klub s Álou
2017

Bateau podporuje principy Cochemské praxe!

Arteterapeutky Ála Krautsová
(dobrovolnice Bateau) a Petra
Vlčková se s dětmi vydaly do
dalekých zemí – třeba i najít
kousek sebe (viz článek Tvořím,
tvoříš, tvoříme). Projekt podpořil
Úřad městského obvodu – cen
trum.

Cochemská praxe vznikla v roce
1992 v Německu v kraji Cochem –
Zoll. Po tamní legislativní změně
v oblasti sociálně právní ochrany
dětí (tzv. Kinder und Jugendhil
fegesetz). Zatímco tamní starý
zákon ukládal úřadu pouze vy
hotovení odborného posudku

pro soudy, ten nový pokládal
povinnost poradenství a podpoře
rozcházejícím se rodičům.
Bateau se shoduje v princi
pechCochemské praxe obecně
v přístupu péče o nezletilé děti,
v jehož popředí stojí názor, že
rozhodování o dětech patří do
rukou rodičů. Snaží se aktivně
působit v interdisciplinární
spolupráci za účelem obnovy či
podpory rodičovského vztahu
(restorativní přístup). Motivuje
rodiče k oddělení partnerského
konfliktu od rodičovství, pod
poruje jejich schopnost vidět
situaci očima dítěte a upřed
nostnit potřeby dítěte před těmi
svými.

Reportáž
z mediace
Víte, co je to mediace? Že není
nutné pokaždé řešit spory soudní
cestou? Víte, kdo je to mediátor?
Mediátor Bateau pomáhá řešit
spory, pomáhá stranám komu
nikovat a překonávat překážky
při hledání řešení. Mediace je
vhodná např. pro rodiče v období
rozvodu, kteří potřebují řešit péči
o děti, jejich výchovu a výživu.
Snaží se předejít nadměrnému

zatížení dětí rodičovskými spory.
POZOR! Mediace není rozsouzení
(rodičů) a rozhodování o situaci;
nenařizuje, co by jeden, či druhý
rodič měl dělat. Skoro podmín
kou je tedy odhodlání porozumět
druhé straně.
Nejlepším výsledkem mediace
je urovnání sporu a dohoda,
v případě, že dojde mezi stra
nami (rodiči) k dohodě, pomůže
mediátor tuto dohodu sepsat.
Tato dohoda potom může sloužit
i k soudnímu jednání. Jestliže
se podaří rodičům obnovit vzá
jemnou komunikaci a důvěru,
mohou pak zůstat pouze u do
hody ústní, kdy už není třeba
činit následná opatření.
Pozn. V roce 2017 se rodičům
v Bateau podařilo sepsat 22 do
hod!
I. Vonešová

