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Datová schránka: 6279nch / Číslo účtu: 2400470107/2010
Statutární orgán: předsedkyně spolku
PhDr. et Mgr. Petra Broklová Vlčková
Členská schůze dále:
Ing. Tereza Nováková, PhDr. Eliška Bartošová,
Mgr. Karolína Ranglová, Mgr. Jan Blažek
Registrovaná služba odborné sociální poradenství:
Identifikátor 6765091
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 		
zprostředkování navazujících služeb.
Sociálně terapeutické činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob
starávání osobních záležitostí.
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě.
V rámci poradenské činnosti pořádání 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 sle
dování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a po
radenskou péči poskytnout.
– pro Ústí nad Labem a Velké Březno.

Úvodní slovo

Očima fundraisera

Uplynulý rok lze charakterizovat slovem proměnlivý. Epi
demiologická situace a související vládní opatření kladly
zvýšený nárok na rychlé přizpůsobování se situačním
podmínkám a novým potřebám klientely. Poradna nikdy
nepřerušila činnost s ohledem na riziko prohloubení tíživé
situace rodin a závazku vůči dětem v tíživé situaci. Tímto
mnohokrát děkuji všem kolegům za vytrvalost a odvahu,
s níž bez ohledu na vlastní obavy a ztížené podmínky kaž
dodenně poskytovali podporu potřebným či zajišťovali
technický chod služby. Bez jejich pomoci s řešením situ
ace, optimismu a vzájemné podpory by se tento nebývale
náročný rok nepodařilo zvládnout způsobem, kterým byl
zvládnut: bez situace uzavření služby, s ošetřením těch, jež
bylo potřeba ošetřit.
Děkuji všem spolupracujícím organizacím za vzájemnou
podporu a sdílení informací, děkuji také Odboru sociál
ních věcí, především oddělení sociální práce a oddělení
plánování a registrace sociálních služeb Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Děkuji všem klientům za pochopení
provozních změn, děkuji všem, jež se na nás s důvěrou
obracejí.
Petra Broklová Vlčková, ředitelka

„Kde vůle neschází, cesta se nachází“
J. R. R. Tolkien
Pokud se mám ohlédnout za uplynulým rokem z pohledu
fundraisera, byl to asi nejtěžší rok v našem dosavad
ním působení. Všechny myšlenky na dárcovství musely
ustoupit koronaviru. Firmy alokovaly své volné zdroje na
nákup roušek, respirátorů, dezinfekcí a testování vlast
ních zaměstnanců a přemýšlení o tom, zda chci nebo
mohu podpořit činnost nějaké neziskové společnosti
nebo fajn projekt, bylo většinou až na posledním místě. Ze
dne na den se omezily kontakty na minimum, zakázal se
vstup do firem většině osob kromě vlastních zaměstnanců,
z hodiny na hodinu jsem přišla o možnost posedět s bu
doucím donátorem v nějaké útulné kavárně a nad šálkem
voňavé kávy představit naši činnost a vysvětlit, jak naložíme
se získaným finančním či hmotným darem. Tohle mi chybělo
a chybí snad ze všeho nejvíc – v prostředí nově vzniklých
ústeckých kaváren si hýčkat pocit, že jsem právě nadchla
a získala nového příznivce a podporovatele Bateau. Že
lidi stále ještě zajímá, co se děje kolem nich, že mají chuť
přispět drobným či větším finančním darem na naši čin
nost a aktivity, na které se bohužel nedostává finančních
prostředků z veřejných peněz. Symbolicky právě dnes
dochází k rozvolnění většiny restrikcí a já si tak budu moci
opět sjednat v kavárně schůzku s potenciálním dárcem.
Jsem za to nesmírně vděčná.
Děkuji všem velkým i drobným dárcům a podporovatelům
naší činnosti a v sezamu uvádím jejich výčet.
Tereza Nováková
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Charakteristika činnosti sociální služby
V níže uvedených tabulkách jsou rozepsány počty klientů
sociální služby (T. 1, T. 2), počty intervencí dle jejich chara
kteru (T. 3), formy (T. 4) a délky trvání (T. 5, T. 6). Dále
uvádíme dělení dle věku klientů (T. 7), zvláštní pozornost
věnujeme počtu tzv. edukací (T. 8).
Z první uvedené tabulky T. 1 vyplývá zejména důsledná ap
likace komplexního přístupu. Počet rodin je významně nižší
než číslo vyjadřující počet ošetřených jednotlivců, přičemž
pouze zřídka se stane, že by klient docházel sám – výjimečně
docházejí nezletilí dospívající bez kooperace s okolním
sociálním prostředím, častěji – přesto však opět v řádu
jednotlivců – docházejí rodiče pro individuální podporu.
Jednoznačně lze konstatovat participaci více rodinných
členů na situaci dítěte, přičemž ta je vždy primární a pro
poskytování služby podmínkou, ačkoliv dítě samotné se
poskytování služby nemusí účastnit přímo. Vycházíme totiž
z premisy, že nejlépe pomůžeme dítěti skrze úpravu jeho
vnějších podmínek. Zde uvádíme také počet tzv. neuspoko
jených klientů, přičemž se jednalo o žadatele o službu, kterou
neposkytujeme, a současně jim nebylo podáno základní
sociální poradenství k orientaci v systému pomoci apod.
Jinými slovy žádající klient nepotřeboval rozcestník, odkaz
na související službu a jiné informace nápomocné k řešení
jeho situace.
Z výstupů je dále patrná převaha účasti žen, přičemž nepo
měr bude připadat spíše na oblasti psychosociálních obtíží
dítěte, jelikož v oblasti tzv. opatrovnických sporů participují
oba rodiče zpravidla stejnou měrou (T. 2).
Tabulka T. 3 zobrazuje zastoupení profesních oblastí. Aktu
álně mírně vystupuje počet psychologických intervencí.
Zřejmý je také vysoký podíl skupinové – a tím náročnější
– činnosti. Účel využití skupiny se různí: jedná se o využití
skupinové dynamiky v sociálně terapeutických činnostech
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pro děti, nezbytnost spoluúčasti více osob při restorativním
(obnovujícím) způsobu řešení problému v případě mediace,
rodinné terapie, rodinných konferencí, či zvýšení kapacity
služby u skupinové edukace v rámci opatrovnických řízení
(T. 4, 8).
Tabulka T. 3 zmiňuje mimo jiné tzv. kooperativní inter
vence, neboli přímé činnosti, jež souvisejí s pomocí kon
krétnímu klientovi, avšak bez jeho aktivní účasti. Jedná se
o poradenství prostřednictvím emailu či jinou písemnou
formou (podání zprávy), konzultace s dotyčnými odborníky
(dle příslušných pravidel o prolamování mlčenlivosti), in
tervize mezi spolupracujícími odborníky v rámci poradny
apod. Zatímco poskytování odborné zprávy pro účely
další práce a kooperativní intervence např. s pracovníky
OSPOD a podobně bývají součástí obligatorní agendy, in
tervize zprostředkovávají kontinuální zkvalitňování práce
na příslušných případech a mezioborové (třebaže uvnitř
organizace) sdílení odpovědnosti za poskytované služby.
Odborná podpůrná práce nezbytně vyžaduje nestranný
vhled a vykazuje svou profesionalitu právě intervizně-su
pervizní odbornou činností, a to jak v rovině příslušného
oboru (psychologie, speciální pedagogika, sociální práce
aj.), tak v rovině etiky, zákonných norem a metodologie.
Jak uvádí tabulka T. 6, významně převažují krátké inter
vence. Tato skutečnost vyplývá ze součtu tzv. kooperativních
intervencí a tzv. „prvokontaktů“ (zjišťování potřeb klienta
a seznámení klienta se základními informacemi o službě,
s jeho právy a pravidly poskytování služby), v neposlední
řadě také ze specifik uplynulého roku (nárůst počtu telefon
ických intervencí v souvislosti s krátkodobými omezeními
setkávání dle vládních nařízení).

T. 7
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T. 1
T. 2
Počet klientů:
Počet rodin:
Neuspokojení
klienti:

613
340

ženy:
muži:
děti:
celkem:

11

265
122
226
613

T. 6

Intervence – délka Počet
30 min:
60 min:
90 min:
120 min:
>120 min:

T. 3
Intervence - jednotky
Psychologická intervence:
Speciálně-pedagogická
intervence:
Sociální intervence:
Mediace:
Asistovaný kontakt:
Kooperující intervence:

2131

Celkem:

6342

1948
610
818
49
786

1139
617
632
300
146

celkem:

T. 8

T. 4

Celkem:

5

4813
1434

T. 5

95
342

570
617
948
600
436
3171

Počet edukací: 18
Počet osob:
100

Věk

Z toho Individuální
konzultace:
Skupinová konzultace:
Sociálně terapeutické
skupiny:

Hodin

Počet kontaktů
(osobní setkání): 2725
Celkový čas
kontaktů
v hodinách:
2778

klientů

Počet

1-7 let 		
7-10 let
11-15 let
16-18 let
19-26 let
27-64 let
Celkem

32
45
95
41
13
387
613
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Epidemie a dvě období v různé míře omezující poskytování
služeb se do výše uvedených výstupů promítly jen částečně.
Změnil se zejména charakter obsahu podpory s ohledem
na napětí v rodinách, zvýšení úzkosti jednotlivců, izolaci
dětí apod. Přibylo – jak uvádíme výše – krátkých konzultací,
především z důvodu nařízení omezit v kritických obdobích
čas poskytování na nezbytně nutný a v neposlední řadě
také z důvodu provádění následných hygienických úkonů.
Činnost pracovníků sociální služby byla částečně distanční,
celkově však převažovala kontaktní činnost, a to po celou
dobu roku včetně opakující se situace nouzového stavu.
Patrné je snížení tzv. unicitních klientů, tato skutečnost
plyne z dočasného pozastavení skupinových aktivit sou
visejících s opatrovnickými řízeními (edukace, mediace),
z obav klientů patrných zejména v první vlně epidemie,
v neposlední řadě také z prohloubení obtíží u části stáva
jících klientů a nutnosti jejich přednostní sanace. Zkrácení
intervencí zapříčinilo také celkový hodinový úbytek, který
však nevypovídá o skutečném odpracovaném čase jednot
livých pracovníků.

Zhodnocení služby doprovázení pěstounů
Ani doprovázení pěstounů se nevyhnula četná protiepi
demická opatření a doporučení. Část roku byla saturována
online a pomocí telefonického kontaktu či venkovních
schůzek. Řada pěstounů měla – zvláště v počátku epidemické
vlny – velké obavy se s kýmkoli stýkat a zprostředkovávat
návštěvy v bydlišti. Naše podpora byla významně směřována
k hledání možností sociální interakce pro děti i v době
nutné izolace, nabízeli jsme podporu pěstounům směřující
ke zvládání zvýšených nároků zjm. s ohledem na domácí
výuku dětí. Lze konstatovat, že pro mnohé rodiny byla
situace subj. méně náročná než v běžném školním režimu,
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děti se na situaci zadaptovaly zpravidla
více než dobře. Zaznamenali jsme u jed
notlivců pokles zájmu o výuku, a nikoli
překvapivě navýšení času, jež tráví děti
u počítačů, tabletů a chytrých telefonů.
Problematika rodin se však výrazně nevy
chýlila a dotazy na podporu, s nimiž se na
nás pěstouni obraceli, spočívaly především
v specifikách vývojových období dětí – např.
puberta a potřeba soukromí, blížící se plnoletost
a snaha o autonomii apod.
V „uvolněném“ létě proběhl týdenní odlehčovací pobyt pro
děti v Srbské Kamenici. Děti nám postupně odrůstají, a tak
se přirozeně mění i náplň naší činnosti. Již v uplynulých
letech si děti zkoušely (a posouvaly) své hranice odolnosti
a zdatnosti (kurz přežití apod.), tentokrát jsme stoupali bez
nadsázky ještě o něco výš: po skalách. Navzdory obavám se
díky skvělé práci instruktorů pod vedením Zdeňka Fritsche
výstup zdařil všem, bez výjimky.
I přes nepříznivou situaci jsme se stihli setkat se
skupinou pěstounů v rámci pobytového vzdělávání
v Chřibské, kam dorazili pěstouni i děti. Proběhlo doslova
„za pět minut dvanáct“, v krásném podzimním období, na
sklonku druhé epidemické vlny. Nelze popřít vliv tíživé
situace na atmosféru na startu, ale postupem času došlo
k uvolnění a sdílení, i díky krásnému
prostředí a umění lektora, pana
Ondřeje Másla. Zatímco se
dospělí vzdělávali, děti
trávily čas na výletech
a v šicí dílničce.
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Další události:
Projektová činnost – Projekt 3D
V březnu jsme započali dvouletou práci na projektu
3D – realizace víceúrovňového výkonu sociálně-právní
ochrany na principu celistvosti, funkčnosti a udržitelnosti
– registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011482.
Stejně jako naše předchozí projektová činnost i tato nasedá
na spektrum naší každodenní činnosti s cílem zkvalitnit
ji, implementovat funkční zahraniční systémy či jejich
složky, vytvořit také své vlastní koncepce a tuto praxi
diseminovat dál. V projektu jsme zacílili na všechny oblasti
naší práce: děti v krizi, děti v situaci rozpadu rodiny, děti
v zařízeních (ústavní výchově) a děti v ohrožení. Nástroje,
jež sestavujeme, evaluujeme, a budeme zprostředkovávat,
poslouží samotným dětem a rodičům, ale i pracovníkům
sociálně-právní ochrany a terapeutům jako takovým.
Jedná se tedy o maximálně komplexní, širokospektrý
soubor příruček, pracovních listů a námi vyvinutých
terapeutických nástrojů.

Z naší tvorby
Projekt 3D

Nedivím se,
že se bojíš.
ká,
To, co nás če
je nové.

Máš právo
být naštvaný
/smutný.

Slibuji, že
se budu
ovládat.

Není to tvoje
vina!

k
Teď to bude ta
se
a tak. Můžeš
koli
kdykoli na co
zeptat.

,
Omlouvám se
že jsem na
tátu/mámu
křičel/a.

dlí
Táta/máma by
.
v tomto domě
Můžeš jí/mu
.
kdykoli zavolat

Tvůj táta je
fajn chlap!

tě
Máma i táta
c
mají stále mo
rádi, na tom se
.
nic nezměnilo

Dělá to jenom
mi
proto, aby se
pomstil/a.

Táta/máma
nikdy nebyl/a
dobrý člověk.

Táta tě stejně
nechtěl.

Na to jsi ještě
moc malý/á.

š ho/ji radši

Má
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než mě.

Chce mě
obrat
o peníze.

Dělá to jenom
proto, aby se
před tebou
předvedl/a.

Taky jsem
smutný/á
z toho, jak to
v naší rodině
dopadlo.

Tvoje máma
je skvělá
ženská!

Nikdy
m,
nezůstaneš sá
neopustíme tě.

Když si
u něj/ní jsem
tu smutný/á.

Máma se
o tebe
nestarala.

Řekni si mu/jí
o peníze.
au.cz

í na www.bate

Volně ke stažen
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život.

Projekt 3D

... aby ti
připomína
la, že se
můžeš od
razit od tě
žkostí.

... aby ti
připomn
ěl,
že je ok sm
át se a už
ívat si

... aby ti
připomína
la, že ti mů
pomoct
že
vypsat se
z pocitů.

... aby ti
připomína
la,
že o sebe
musíš pe
čovat.

...
ab
y
ti
připomína
la,
že si může
š popovíd
at
s někým
blízkým.

Inspirová

no praco
vním ma

teriálem

... které tě

https://w

ww.nordc
olle

povzbudí.

ctive.com/

.
Volně ke

stažení na

www.bate

au.cz

Znaky bezpečí
Nejen na pozadí projektu, ale na pozadí standardů Bateau
stojí koncept Signs of safety®, neboli Znaky bezpečí, jenž im
plementujeme do našich vnitřních procesů. Znaky bezpečí
je metoda/přístup, který se zaměřuje na otázku: „Jak může
pracovník budovat partnerství s rodiči a dětmi v situacích
podezření na týrání dětí a současně důsledně situaci řešit,
tzn. zajistit bezpečí dítěte?“ Koncept zahrnuje situace po
dezření z týrání, prokázané týrání, ale i méně závažné potíže.
Je funkční pro vykonavatele sociálně-právní ochrany vč.
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Hospodaření spolku
(v tisících Kč s přesností na 2 des. místa)

Rozvaha neziskové organizace

poradenských pracovišť, nerozporuje, naopak podporuje
individuální činnosti souvisejících pracovníků (psy
chologů, sociálních terapeutů, etopedů). Přístup vyhod
nocuje situaci tak, že zahrnuje silné stránky rodiny – ony
znaky bezpečí a období dobré péče tak, aby bylo možné
rodinu posílit. Jedná se o strukturovaný koncept záznamů,
jasně pojmenovávající triádu nebezpečí – silné stránky –
bezpečí, je postavený na systému dotazování (jak v rovině
intervidovaných pracovníků, tak klientů jako takových),
aby pomohl profesionálům ve všech fázích ochrany dítěte
– v nejhorších případech tedy od zajištění bezpečí formou
odebrání dítěte po dobu možnosti návratu do rodiny
a uzavření případu. Bateau implementuje koncept od
roku 2020 pod vedením garantky paní Manny von Slot.

Akreditovaný kurz
Dne 25. 5. 2020 jsme získali akreditaci pro kurz Odborná edukace rodičů v opatrovnických řízeních pod
č. A2020/0355-SP/VP. Účelem kurzu je předat kolegům
know-how k nástroji, jenž se v naší praxi mimořádně
osvědčil a zefektivnil návazné činnosti v rámci řešení
situací rodičovských sporů v tzv. opatrovnických řízeních
(mediaci, rodinnou terapii apod.), či tyto činnosti přímo
nahradil. Edukace se soustředí zejména na praktické
dopady sporu na děti, zprostředkovává rodičům vhled
do situace dítěte, poskytuje jim východiska pro budoucí
rozhodování s ohledem na vývojové potřeby dětí.

13

14

15

16

Analytické členění nákladů a výnosů
od 1.1.2020 do 31.12. 2020 (celkem za všechna střediska)
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Audit

Vývoj v letech
Vývoj poradny Bateau významně definuje poskytování
sociální služby. Sociální služba je předním nositelem
finančních prostředků. V níže uvedeném přehledu je
patrná přímá úměra v rámci finančních nákladů a počtu
úvazků a prostor pro poskytování. Proporcionálně došlo
k nárůstu intervencí, tzn. rozsahu činnosti. Uvedená data
níže zahrnují nutně také zhruba 3% inflaci a plošné navy
šování mezd – dříve sociálních pracovníků, později peda
gogických pracovníků.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

počet zaměstnanců k 31.12.

10

9

14

13

20

20

počet úvazků
(přepočtených)

4,47

6,48

8,13

6,59

10,34

16,18

počet žen k 31.12.

9

9

10

9

15

16

počet mužů k 31.12.

1

0

4

4

5

4

počet kanceláří

3

3

5

6

7

7

počet m2

53

53

72

110,5

128

128

počet klientů

239

581

681

667

726

613

počet intervencí

2634

5031

5844

7808

8149

6342

Finanční rozpočet
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z toho dotace z MPSV (služba OSP)

2015

1 652 286,00 Kč

1 165 000,00 Kč

2016

3 082 978,00 Kč

2 098 342,00 Kč

2017

4 570 098,00 Kč

2 724 947,00 Kč

2018

3 365 046,00 Kč

3 365 046,00 Kč

2019

5 590 038,00 Kč

4 004 084,00 Kč

2020

6 889 308,00 Kč

4 682 528,00 Kč
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Charakter činnosti se významně nemění, je dán posláním
služby a jejím zaměřením. Dochází ke kvalitativním
změnám v rámci dílčích činností, způsobu naplňování
potřeb klientů. V řešení situace rozpadu rodiny bylo opuš
těno od individuálního právního poradenství, jež pro
naše účely postrádalo kontext restorativního způsobu
práce, tzn. způsobu, jenž se snaží podpořit rodiče ve vzá
jemném přiblížení a ve společném rozhodování o budoucí
situaci. Dále byla zahrnuta do systému pomoci práce
mediátora (později dvojice muž – žena). Oblast přímé
podpory dětí je stále naplňována sociálními pracovníky,
terapeuty, psychology a speciálními pedagogy, postupně
pouze došlo k diverzitě témat v rámci jednotlivých profesí
(jednotlivců), a to dle zkušeností a zaměření konkrétních
pracovníků a potřeb klientely.

Plánujeme
Plánů máme mnoho. Ten nejreálnější – s ohledem na uply
nulý čas – je poskytovat nadále kvalifikovanou službu
navzdory okolnostem, jež nemůžeme ovlivnit. Pokud
to bude možné, rádi bychom se více setkávali a sdíleli
zkušenosti – tváří v tvář s kolegy, potenciálními kolegy
a zájemci o problematiku sociálně-právní ochrany dětí. Rádi
bychom implementovali koncept Signs of safety® a jeho
východiska tam, kde poslouží: zájemcům z řad pracovníků
OSPOD, poradců, terapeutů. Pokud by došlo k poklesu kri
zových situací, rádi bychom se věnovali prevenci a osvětě,
přispěli svou troškou k otevřenému dialogu o nezbytnosti
komunitní odpovědnosti za ochranu dětí.
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Přání patronky

Podpora

Vážení kolegové, klienti,
po všech bouřích, které otřásly lidskými osudy, zastavily
na chvilku celý svět... zůstal zmatek, strach, nejistoty. Teď
víc než roky před pandemií jste přístav. Přístav s majákem
do hlubin, přístav jako bezpečí a život, teplo, klid, pevný
jízdní řád, ale i svoboda.
Vím, že s tou největší profesionalitou, individuálním vkla
dem každého budete nejpotřebnější. Přeji Vám všem moře
inspirace a lásky.
Srdečně Nataša Gáčová

JUDr. Pavel Mareček, Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Alexandra Skálová, Ústí nad Labem
Bc. Eva Dobnerová, Ústí nad Labem
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
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