Technické údaje

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 15. 3. 2013 spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 8421
Gsm: 731 172 025
Web: www.bateau.cz
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, sociálněprávní
poradenství, terapeutické působení, přímá práce v rodinách, setkávání pěstounských
rodin a v neposlední radě preventivní práce s dětmi
Statutární orgán:
předsedkyně spolku: PhDr. et Mgr. Petra Vlčková Žejdlová,
členská schůze tvořena členy: Ing. Tereza Nováková, Mgr. Karolína Ranglová,
Mgr. Jan Blažek, PhDr. Eliška Bartošová
Organizační jednotky: nejsou
Forma financování: dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů a obcí
Registrovaná sociální služba odborné sociální poradenství:
Identifikátor: 6765091
Forma a kapacita: ambulantní; okamžitá kapacita ambulantní I.) při práci
s jednotlivcem: 3/1 pracovník II.)při práci se skupinou: 15/1 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.
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Počtvrté se budu snažit shrnout svá hodnocení uplynulého
roku. Není snadné vyjmout to, co by mohlo být pro čtenáře
nejpodstatnější. Zde mohou být úsudky liché. Pro mne bylo
například důležité poznání, že i přes ekonomická úskalí našich
podmínek lze způsob výkonu ambulantních služeb transformovat,
a my tak činíme. Jsem pyšná na postupné proměňování pohledů na
opatrovnické kauzy a součinnost v postupném pozměňování praxe
tzv. opatrovnických sporů.
Měla bych také zmínit, že se těšíme nárůstem četnosti objednávek
nových uživatelů, ovšem nevím, zda je to dobrá zpráva. Z pohledu
projevu důvěry zajisté, z pohledu společenské situace méně. Někdy
je naše práce krásná, jindy náročná, jak už to je, když ji člověk dělá
poctivě… A nutí nás zamýšlet se nad společenskou situací. Nemáme
jednoznačnou představu, zda se konflikty mezigenerační a rodičovské
zintenzivňují, či zda se jen lidé učí prevenci.
Na následujících stránkách Lodního deníku se dozvíte konkrétní
fakta, čísla, události. O tom jediném lze mluvit jednoznačně.
Jednoznačné je také naše úsilí. Naše otevřenost a neustálé zamýšlení
se nad naší prací taktéž. Pod to se podepíši…
Petra Vlčková Žejdlová

Vážení podporovatelé, donátoři, úředníci, odborníci, klienti a vy všichni,
kteří čtete tyto řádky. Jsem velmi potěšená, čím se spolek Bateau stává
a kolik odborné pomoci a práce zajišťuje. Je to opravdu úžasné.
Veškeré výstupy a stále se zdokonalující tým profesionálů pod vedením
paní ředitelky je radost sledovat a podporovat a být čestnou patronkou.
Vím, že přijdou nové posily. Gratuluji. Vím, že proběhne konference
a také vím, že na té konferenci budu. Těším se na potkání s vámi a také
s našimi klienty, kteří se vám představí se svojí uměleckou činností nejen
pod mým vedením. Dne 28. 5. 2019 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem.
Srdečně Nataša Gáčová

„Kdo je vděčný za málo,
dostane víc“
Vážení dárci, podporovatelé,
cítím obrovskou radost, vděk a pokoru, že se stále ještě najde dost lidí,
kteří mají potřebu pomáhat těm, kteří nemají či neměli v životě tolik
štěstí, dobré zázemí a silné prorostlé kořeny. Každý dar vnímám jako
malé semínko, které může, když má správné podmínky a péči zahradníka,
jednou vyrůst ve veliký a silný strom. My v Bateau se snažíme být
správnými zahradníky. Každý dar střežíme jako vzácné semínko a ve
správnou chvíli jej zasadíme do půdy, abychom maximálně efektivně,
účelně a cíleně sklidili vzácnou úrodu. Díky tomu můžeme realizovat
drobné projekty, dovybavovat naši loď a opravovat rozbité kajuty.
Děkujeme za všechny finanční i hmotné příspěvky, dary, dotace a granty,
které jsme v roce 2018 obdrželi a díky kterým jsme mohli plnit naše
poslání. Děkuji za Vaši štědrost a věřím, že se mi v roce 2019 podaří
objevit a rozšířit řady našich podporovatelů.

Tereza Nováková
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Posláním 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 (definuje §
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.

Odborné sociální poradenství dle registrace zahrnuje:
1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 			
zprostředkování navazujících služeb.
2. Sociálně terapeutické činnosti.
3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle rozhodnutí zahrnuje
následující činnosti:
1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 		
souvisejících s péčí o dítě.
2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících 		
s péčí o dítě a jeho výchovou.
3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku.
4. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti podle
§ 43 zákona.
5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona.
6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b),
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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.
S čím se na nás mohou klienti obrátit?
Obtíže, které provázejí cyklus rodiny, mohou nabývat různých kvalit –
od potíží zdánlivě banálních po ty krizové v pravém slova smyslu.
Každý z nás má jinou míru zvládací kapacity v obtížné životní situaci,
proto nelze jednoznačně vymezit okruh poskytované poradenské
podpory. Jednotícím prvkem poskytování našich služeb je fokus na dítě
a jeho zdravý psychosociální vývoj. Naše služby jsou určeny všem, kdo
cítí potřebu psychosociální podpory.
Můžete se na nás obrátit s potřebou podpory v situaci:
Jste-li rodič/pečovatel:
• náročné rozvodové či rozchodové situace,
• konfliktního porozvodového uspořádání,
• řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 		
náročné rodinné situace
• osobních potíží dítěte (ztráta blízké osoby; obtíže s adaptací na
změny – rozvod, náhradní rodinná péče, změna školy, stěhování;
obtíže v navazování vrstevnických vztahů; emoční obtíže;
traumatické a krizové zkušenosti),
• rozšiřování rodičovských kompetencí,
• zprostředkování navazujících odborných služeb,
• uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Jste-li mladý dospělý:
• dezorientace v náročné životní situaci,
• adaptace na novou situaci (ukončení ústavní
výchovy; změna školy; změna bydliště),
• vztahových a rodinných problémů,
osobních problémů.
Jste-li oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
V případě potřeby participujeme na
individuálním plánu ochrany dítěte. Účastníme
se případových konzilií a konferencí.
5
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Mgr. Martin
Nosek

V minulém roce
jsme dostali hned 2
vysvědčení. Kromě toho
inspekčního týkajícího se
kvality poskytovaných
služeb, jež bylo výstupem
třídenní neohlášené
kontroly, také posudek
finančního auditu.
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počet klientů		
počet rodin		
neuspokojení klienti

667
324
12

Klienti
ženy			
muži			
děti			
celkem			

265
130
272
667

Intervence - jednotky
psychologické		
speciálně pedagogické
sociální			
mediační		
asistované kontakty
kooperativní 		
právní			
Celkem			

3404
2623
390
547
211
625
8
7808

Někdy se lidé octnou v rozbouřeném moři, každý na své lodi, a ztratí
svůj směr. Takovým je třeba pomoci dostat je z bouře do klidnějších
vod a nastolit stejný směr plavby. Proč? Protože plují oba ke stejnému
cíli... Je to jejich dítě, stojící na břehu, a jeho prospěch. Jak? Tím,
že dopomůžeme najít takovou cestu, která je pro všechny zúčastněné
alespoň přijatelná. Cestu, kterou jsou schopni zvládnout. Nejtěžší je
začátek, překlenout vlny.
V minulém roce v Bateau proběhlo bezmála 300 hodin mediací
a uzavřelo se 17 písemných dohod.
Z toho
individuální		
skupinové		
sociálně-terapeutické
Celkem			
Věk klientů		
1-7 let			
7-10 let			
11-15 let		
16-18 let		
19-26 let		
27-64 let		
Celkem			

5306
2003
499
7808
Počet
47
76
110
36
3
395
667

Z deníku canisterapeutického psa, 3. srpna 2018
Dneska ráno mě panička oblékla jako do práce, dala mi pracovní postroj,
vzala to pracovní vodítko, které má futrál na bobkosáčky, bráchu
Ponča taky oblékla do uniformy a někam jsme jeli autem. Jenomže na
druhou stranu než obvykle, to já poznám. Později jsem pochopila, že se
nacházíme v Kralupech nad Vltavou, a že vůbec nejdeme do práce, ale
do školy! Pořád se tam opakovalo slovo canisterapie a canisterapeutický,
tak jsem pochopila, že jsme v canisterapeutické škole. Našim
lidem tam jiní lidé cosi vykládali, vůbec jsem tomu nerozuměla, ale
pamatuju si, že říkali slova „klient“, „individuální plán“, „intervence“,
„konzultace“, „pedagogika“, „psychologie“ a další. Pak si lidi taky
povídali o konejšivých signálech, tomu už jsem rozuměla víc, to já totiž
dělám, když mi není dobře nebo jsem v nebezpečí, anebo když vidím, že
někomu kolem mě není dobře nebo je v nebezpečí.
13

Z deníku canisterapeutického psa, 5. srpna 2018
Ráno zase vstáváme brzy, už je mi jasný, podle uniformy, že zase jedeme
do té školy. Dneska s námi jede i brácha Pončo. Panička s sebou bere
i očkováky, proboha proč? Všichni jsou dneska divně nervózní, i učitelé
i všichni ostatní spolužáci. Začínám chápat, že dneska budu dělat
„zkoušku“! Jupí! Nevím sice co to je, ale panička má kapsičku s mlskama,
tak to asi nebude nic hrozného. Pak mi dávala různý povely a já je pěkně
plnila – musela jsem si sednout, lehnout, vstát, ukázat, že umím zůstat
tam, kde mi řeknou. Pak si mě na vodítko vzala úplně cizí paní a odvedla
mě pryč od paničky… no to se mi moc nechtělo, panička mě pobízela,
ať jdu, tak jsem šla, ale bála jsem se, že je to celé nějaká lest a že mě
chtějí třebas prodat nebo unést nebo na mě dělat pokusy! Ukázala jsem
porotě, že se nebojím vozíku, co na něm jezdí lidi, který mají mrtvý nohy,
že mi nevadí berle, taky, že se nelekám divných zvuků, deštníku, míče
a lidí, co chodí a hodně se kývou ze strany na stranu. Pak jsem si mohla
lehnout na postel k nějaký paní a jedna paní mě taky česala a hladila.
Nejlepší bylo, když jsem dostala pamlsky! Byla bych v té „zkoušce“ klidně
pokračovala celý den, bavilo mě, co všechno v té canisterapeutické škole
na nás vymyslí. Jenomže to nešlo. Na řadu museli i další psi – třeba
i můj brácha Pončo, kterému je už skoro 10 let a ta letošní zkouška
je pro něj už osmá. Odpoledne si lidé podávali ruce,
my psi jsme mohli konečně společně řádit. Panička
dostala dva papíry s razítky, jeden je prý můj a jeden
Pončovo a to byl konec canisterapeutické školy. Tak
jsme prý s paničkou teďka ten canisterapeutický
tým. Panička má takové týmy vlastně dva – jeden
se mnou a jeden s Pončem. Anebo jsme všichni
jeden velkej tým?
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V rámci projektu Bateau club s Álou jsme realizovali setkávání
arteterapeutické skupiny zaštítěné tématem Art around us, který cílil na
posílení schopnosti vidět krásno i v prostých věcech kolem a zužitkovávat
na první pohled již nechtěné věci (podpora recyklace). Je nasnadě, že téma
a jeho praktická realizace cílila k vyrovnání se s případným nedostatkem
a posílení spoluzodpovědnosti za okolí. Arteskupinka (tak jako všechny
ostatní sociálně terapeutické aktivity) zprostředkovává i v životě méně
úspěšným dětem vrstevnické vazby.
Témata? Např: Recyvěci, Umělkyně příroda, Světlo v mém domě,
Potravina...
Výstupem dlouhodobého snažení byla mimo jiné minivernisáž při
Benefičním večeru v Muzeu města Ústí nad Labem.
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Hlášení! Kurz přežití!
V roce 2018 opět pracovaly 2 skupiny. Od ledna do prosince proběhlo
42 setkání, pravidelně, i přes přirozenou fluktuaci dětí, jež pomáhala
překlenout stabilizovaná jádra dětských skupin. Výsledkem bylo vystoupení
skupin dohromady v představení s názvem Legenda o sv. Mikuláši.
Tentokrát šlo již o představení jako takové, bylo náročné obsahově,
blížilo se klasické divadelní hře. Na tom je zcela zřejmé, kam se naše děti
posouvají. Vezmeme-li v potaz jejich individuální limity, třebaže vnější,
které musí překlenout, spatřujeme resocializaci v celé své pestrosti.
Jsme rádi také za to, že děti tráví volný čas v chráněném prostředí
a s oporou. Jsme si vědomi podílu tohoto času na celkovém prostoru dítěte
a jeho běžného využívání, nicméně víme, že často postačí “mít nahozeno”
a setrvat. Vliv na rozvoj dítěte je třeba nahlížet z dlouhodobého hlediska
a v takovém pojetí je nesporný. Pro naši praxi má navíc významnou úlohu
pozorování dětského autentického chování. Tyto poznatky jsme schopni
přenést do poradenského procesu tak, aby došlo ke změně v oblasti
obranných strategií a nevýhodných vzorců chování, k rozvoji prosociality
u deprivovaného dítěte a v neposlední řadě případné korekci při práci
s poruchami chování.
A výsledek? Naplněný Císařský sál městského muzea v době předvánoční.

Doslova a do písmene Kurz přežití - Petrovice děti absolvovaly jen s tím
nejzákladnějším vybavením po dobu tří dnů! Co se naučily?
• Rozdělávat oheň za pomocí křesadla,
• postavit přístřešek,
• výrobit luk a lukostřelbu,
• lovit ryby,
• orientovat se v přírodě...
... a tím to zdaleka nekončí.

Zima = Klínovec = lyže!

Celý rok jsme s dětmi, s jejichž pečujícími máme uzavřené dohody
o výkonu pěstounské péče, pojali jako “struggle of survival”. Ne, že bychom
to chtěli dělat dětem těžší, naopak, cílili jsme k tomu je posílit, vyzbrojit
a zodolnět. Dovednostmi a zkušenostmi. Povedlo se, jak jinak!
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Tak jestli si myslíte, že o nic nešlo, pletete se. Překonaly samy sebe,
všechny děti do jednoho. Poprvé na
horách. Poprvé na lyžích. Poprvé čelem
dolů! V březnu.
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Zpráva z Bateau Mountain expedition summer campu
Inspirací k uspořádání této letní akce byl zimní pobyt na témže
místě. Letní horská expedice byla zaměřena na poznávání Krušných
hor z hlediska historie i současnosti hornictví a lázeňství, poznávání
krás přírody, seznámení s životem v Krušných horách v minulosti
i současnosti, horská turistika, zdolávání vrcholů.

Během čtyř dnů jsme navštívili lázně Jáchymov, nahlédli do historie
návštěvou šachty Svornost v Jáchymově. Prošli božídarská rašeliniště
a pobavili se na Ježíškově stezce na Božím daru. Vyšplhali na horu
Klínovec. Během čtyř dnů jsme s dětmi po horách nachodili téměř 60
kilometrů, učili se orientovat v jízdních řádech linkových autobusů, učili
se odhadovat a plánovat vzdálenost v čase, balit se na cestu, starat se
o své věci, být pozorný k tomu, co se děje kolem mě (prostřednictvím
celotáborové hry), plánovat své síly, pracovat s mapou a rozcestníky
KČT a mnoho dalšího.

Dne 16. 12. 2019 proběhl 3. benefiční večer jehož součástí bylo divadelní
představení dramaterapeutické skupiny, minivernisáž arteterapeutické
skupiny a křest Knihy úvah s podtitulem musí pršet tak akorát
(kuk níže). Císařský sál města Ústí nad Labem byl bezmála
zaplněný a získané příspěvky byly použity na další
chod našich aktivit.

Na širé moře vyplula v závěru roku! Obsahuje minutové
úvahy dětí na osobní témata, intimní, autentické
výpovědi. Je krásná! Jmenuje se Kniha úvah
s podtitulem Musí pršet tak akorát. Její vznik podpořili:
HSC Industry. spol s.r.o., Nadační fond Energie
pomáhá, Statutární město Ústí nad Labem a další
soukromí dárci. Děkujeme!

Kdo je pro m
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Vzdělávali jsme se. Přesněji zprostředkovali jsme vzdělávání našim
pěstounům, a to na bezedné téma attachmentu a jeho poruch, klíčové
téma v oblasti vývoje dětí v náhradní rodinné péče. Ti se mohli dozvědět
na příklad to, že neočekávané chování dítěte spočívá v jeho obranných
vztahových strategiích. O léčivé péči. O tom, že existují tři mozkové
struktury a jejich jazyky, jímž se musíme naučit rozumět. A o tom, jak
osobní attachment pečujícího v kombinaci s attachmentem dítěte může
rezonovat či naproti tomu působit velké trable. A samozřejmě došlo i na
to, co s tím. Děkujeme lektorce a terapeutce Petře Zálešákové za tři
smysluplně strávené dny.

Vzhledem – jak známo – k zákonné povinnosti sociální služby neustále
zajišťovat vícezdrojové financování sociální služby se vydáváme cestou
projektových žádostí. Vedle těch, které slouží čistě k tomuto účelu, tudíž
k dofinancování stávající služby, také reagujeme na grantové příležitosti,
které nám dopomohou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Z těch
“menších”, ale neméně prospěšných, jsou to projekty Life’n’play a Bateau
klub (s Álou). Oba tyto zmíněné projekty jsou nápomocné k realizaci
sociálně-terapeutických aktivit arteterapie (Bateau klub) a dramaterapie
(Life’n’play). Obě tyto aktivity přinášejí významný zisk, nicméně si
nárokují zvýšené náklady, které nelze dotačně pokrýt: výtvarné materiály
a přítomnost herce. Díky opakované podpoře Statutárního města Ústí
nad Labem a Městského obvodu Ústí nad Labem-město se tak podařilo
již třetím rokem udržet tyto specializované aktivity.
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Zcela jinak významným projektem, který probíhal i v roce 2018, byl
projekt 3C – Common creative care. Tento projekt výzvy Evropského
sociálního fondu (Operační program zaměstnanost) dopomohl naopak
naši přímou práci blíže definovat a rozpracovat prostřednictvím
komparace se zahraničními systémy (konkrétně praxi tzv. opatrovnických
sporů a praxi v oblasti společné participace na výkonu sociálně-právní
ochrany). I díky tomuto projektu se podařilo
common
přispět k začátku transformace způsobů řešení
creative
care
opatrovnických kauz (stavící na některých
principech Cochemského modelu).

Metodická příručka 3C – Common Creative Care, složená ze tří částí:
ACC jako forma ambulantní péče, Řízená interdisciplinarita ve věcech
opatrovnických sporů a Tvorba multitýmů. Najdete a stáhnete na
www.bateau.cz. Třeba se budou hodit!
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Nevíte kdo je to? PhDr. Andrej Drbohlav.
Umělec a behaviorální patolog v jedné
osobě. Strávil s námi dva dny v budově
Krajského úřadu v Ústí nad Labem, který
nám pro tuto příležitost poskytl bezplatně
své prostory. Mluvili jsme o možnostech
síťování organizací v praxi, jednotném
působení na prevenci poruch chování
prostřednictvím sanace rodiny, zjišťovali
jsme stav mimo náš kraj… A skvěle se
bavili.

V následujícím roce se těšíme na úspěšný závěr projektu 3C, s nímž
souvisí vydání metodik Common Creative Care a pořádání konference.
Velmi se těšíme na síťování a setkání s kolegy. Čeká nás rok nových
výzev – doslova! – jak projektových, tak osobních, v rámci individuálních
specializací. Budeme tvořiví a ty projektové se pokusíme proměnit.
Z potřebnosti jsme zažádali o navýšení kapacity služby a předjednali
jsme milou spolupráci s PaedDr. Václavem Schmidtem, letitým
psychoterapeutem, Mgr. Alenou Marií Berkovou, psycholožkou,
a doc. Jitkou Géringovou, PhD., rodinnou terapeutkou.

Dále Severočeskému divadlu opery a baletu Ústí nad Labem,
HSC Industry, spol. s. r. o., členské schůzi spolku

22

a v neposlední řadě milým jednotlivcům:
Mgr. Evě Pokorné, MUDr. Petře Široké
a Ing. Tomáši Novákovi.

