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Číslo účtu: 2400470107/2010

→ 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 dětí

→ 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 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.

INTRO
Následující řádky, které mají reflektovat uplynulý rok, píši ovlivněná další významnou adaptační výzvou. Hodnotit minulý rok ze
současné perspektivy jako „náročný“ tak navzdory doznívajícím
opatřením nemohu. Fakticky to byl rok intenzivní, kapacitně naplněný a tvůrčí, došlo k lehké transformaci poradny. V současné
době není – bohužel – prostor pro preventivní poradenství a řešení „běžných“ psychosociálních obtíží. Jsme nuceni upřednostňovat ohrožené či ohrožující se děti a dospívající a krizové rodinné situace a volit mezi klienty nejenom dle kapacity pracovníků,
ale také dle toho, co „ještě snese odkladu“. Nově jsme zařadili
do praxe také systém tzv. čekatelů („Ozveme se vám, hned jak
to bude možné.“). Nutno dodat, že na řadu obtíží dětí v tuto chvíli nestačíme bez silné opory ve zdravotnictví. Na druhé straně
ale můžeme vlastní práci vnímat jako smysluplnou, nadějeplnou,
můžeme pozorovat významné změny. Opakuji se, když zmíním,
že si velmi vážím našeho odborného týmu z hlediska vlastní invence a nasazení každého jednotlivce, vůle pomáhat v oblasti,
o které nelze říci, že je pohodlná. Není lehké nést mnoho těžkých
příběhů, nepociťovat strach o své klienty, především děti, a nepřát si v hloubi duše, aby jejich trápení skončilo. Je to ale také
cesta k růstu, tvořivosti, vzdělávání a hledání vlastních radostí.
Pomáhání tak nemusí být v kariéře dočasné, může být navzdory
těžkostem obohacující. Rozhodně není fádní a v dnešním kontextu je, myslím si, opět oceňovanou hodnotou.
Petra Broklová Vlčková
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POSLÁNÍ

ČINNOSTI

Posláním centra Bateau je poskytovat bezplatné

Na pozadí poskytované specializované pomoci je důraz na zajištění bezpečí dítěte v rovině psychologické i sociálně-právní.
V rámci pomoci dětem v krizi spolupracujeme s celým rodinným
systémem, jehož podporu vnímáme jako nezbytnou při stabilizaci psychického stavu dítěte. Pomoc dítěti volíme s ohledem na
jeho vývojovou úroveň a zranitelnost, která pramení z nezpracované krizové či traumatické zkušenosti. Za účelem poskytování
kvalitní služby využíváme dle indikace také standardizované nástroje psychologické diagnostiky.

a dostupné specializované služby dětem v krizi,
jejich rodinám, náhradním rodinám a jiným pečujícím. V popředí veškerých činností je dítě a jeho
zranitelnost − cílíme k dosažení jeho bezpečí,
zdraví a stabilizaci rodinných vztahů.

Naše práce vychází z konceptu Nezatěžující tvořivé péče (Antistressing Creative Care), jehož hlavním principem je více nezatěžovat již tak zatížené dítě. Podporujeme principy tzv. cochemské praxe a konceptu sdíleného rodičovství. Aplikujeme koncept
Signs of Safety® pod vedením garantky Manny Slot (www.signsofsafety.net/).
Služby pro děti, dospívající
a mladé dospělé

Služby pro rodiče a pečovatele
dítěte

• psychologické poradenství
a terapie

• individuální poradenství v oblasti
výchovy dětí a zvládání akutní
situace v rodině

• sociální a etopedické
poradenství (v případě
poruch chování a emocí
vzniklých na podkladu vnější
situace)
• skupinové terapeutické
programy

• rodinné poradenství
vč. indikované rodinné terapie
• mediace
• odborná skupinová edukace
rodičů v opatrovnických řízeních
• specifická individuální edukace
rodičů v opatrovnických řízeních
• doprovázíme pěstouny se
specifickými obtížemi (pouze
z Ústí nad Labem či Velkého
Března)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DLE
REGISTROVANÝCH ČINNOSTÍ

Akreditovaný kurz Odborná edukace rodičů v opatrovnických
řízeních
• Číslo akreditace: A2020/0355-SP/VP
• Rozsah: dvoudenní
• Určeno: Sociálním pracovníkům, poradcům v oblasti rozpadu rodiny,
pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí aj.

PhDr. Petra Broklová Vlčková
ředitelka

Ing. Tereza Nováková
zástupkyně ředitelky
pro úsek nepřímé činnosti

Mgr. Veronika Okoduwa
pracovnice doprovázení

STRUKTURA SPOLKU
Statutární orgán:

pracovn

PhDr. Eliška Bartošová

íci úklidu
a údržby

předsedkyně spolku PhDr. et Mgr. Petra Broklová Vlčková

zástupkyně ředitelky
pro úsek přímé péče

Členská schůze dále:
PhDr. Eliška Bartošová

Ing. Tereza Nováková, PhDr. Eliška Bartošová,
Mgr. Karolína Ranglová, Mgr. Jan Blažek

psycholožka

Mgr. Zuzana Břízová

grafička

Monika Doležalová

psycholožka

s

Mgr. Stanislav Kara

Mgr. Jana Vodňanská

rodinný terapeut

psycholožka
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Mgr. Veronika Okoduwa
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Mgr. Radka Wenclová
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UPLYNULÝ ROK V ČÍSLECH
Počet kontaktů (osobní setkání): 3 209
Celkový čas kontaktů: 3 449

Počet klientů: 728
Počet rodin: 439
Klienti
ženy: 351
muži: 146
děti: 231
celkem: 728

Intervence − délka/počet
30 min: 1152

120 min: 767

60 min: 475

120 min a delší: 132

90 min: 550
Intervence − jednotky
psychologická péče: 2787
speciálně-pedagogická péče: 1886
sociální poradenství: 1028
mediace: 738
asistovaný kontakt: 72
rodinná terapie: 387
kooperativní intervence: 689
celkem: 7587

Z toho:
individuální podpora: 5719
skupinová podpora (v rámci jedné rodiny): 1648
skupinová podpora (různí): 220
celkem: 7587
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Věk klientů/počet
0-5 let: 8

20-26 let: 8

6-14 let: 148

27 a víc: 497

15-19 let: 67

celkem: 728

Edukace
Počet edukací: 19
Počet osob: 114

7

AUDIT
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DOPROVÁZENÍ

PROJEKTOVÁ ČINNOST

V popředí činnosti doprovázení pěstounů je intenzivní podpora
dětí, které se octly v pěstounských rodinách v důsledku nepříznivých, traumatických událostí v životě (úmrtí v rodině, zanedbávání, zneužívání či týrání, drogy v anamnéze rodičů apod.). Těžkým tématům se nevyhýbáme, citlivě volíme postupy a metody
k jejich zpracování a úlevě. Používáme nejnovější ověřené nástroje péče, vycházíme z teorie citové vazby: terapii zaměřenou
na poruchy attachmentu, principy dyadické vývojové terapie,
terapii hrou, sandplay, theraplay a zpracování životního příběhu
dítěte (My Backpack). Potíže pěstounů nehodnotíme, nekritizujeme, naopak věnujeme úsilí pomoci tam, kde je potřeba − jejich
otevřenosti a ochoty problémy řešit si vážíme. Zajišťujeme jim
praktické vzdělávání odpovídající jejich potřebám a jejich dětem výjezdy, které jsou koncipovány systematicky s konkrétními
podpůrnými cíli. Pěstounům jsme stále k dispozici prostřednictvím jejich klíčové pracovnice.

V roce 2021 jsme finalizovali projekt 3D − realizace víceúrovňového výkonu sociálně-právní ochrany na principu celostnosti, funkčnosti a udržitelnosti, s registračním číslem: CZ.03.2
.X/0.0/0.0/17_076/0011482.
Projekt volně navázal na předchozí projekt 3C (Commom Creative Care). Cílil ke zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
napříč veškerými jejími oblastmi, a to implementací inovativního
konceptu Signs of Safety® (Znaky bezpečí), nastavením/realizací inovativních procesů (POD − platforma okamžité pomoci,
Ambulance na půl cesty), vytvořením příruček pro děti a rodiče
v situaci rozpadu rodiny a metodických příruček pro pracovníky
zabývající se oblastmi rozpadu rodiny a krizové pomoci dětem
(včetně obětem trestných činů).
Výstupy jsou k dispozici na našich webových stránkách.

• Počet trvajících dohod v uplynulém roce: 13
• Počet ukončených dohod v minulém roce: 1
• Počet nově uzavřených dohod: 4
• Celkový počet dětí: 21

Vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin se dotýkalo témat „Moderní technologie“, „Nelátkové závislosti“, „Výchova v době coronavirové“, „Cesta k samostatnosti“ (Mgr. Ondřej Máslo) a „Dospívání, sexualita, přechod na novou školu a příprava na dospělý
žívot” (PhDr. Vladimír Šik).
Děti se zúčastnily dvou pobytů, a to v Srbské Kamenici, kde se
věnovaly opět horolezení a poznávání přírody a sebe sama v zatěžkávajících podmínkách, a v Peci pod Sněžkou, kde se vydaly
na cestu za Řádem zlaté vařečky, poznávaly les, byliny, učily se
péct.. a vystoupaly až na samotný vrchol.
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EKONOMICKÝ SUMÁŘ

Struktura
přímů

Náklady a výnosy za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
NÁKLADY CELKEM

8 239 364,09 Kč

Tržby za realizované semináře, vzdělávání 				 7 600,00 Kč
Úřad práce SPVPP 		 608 000,00 Kč
Ostatní příjmy 				17 740,00 Kč
Dary fyzických a právnických osob 			 49 248,68 Kč
Dotace SM UL − sociální služba OSP ID 6765091 		 132 580,00 Kč
Dotace MPSV − sociální služba OSP ID 6765091
4 870 488,70 Kč
Dotace ESF ČR − Projekt 3D
2 516 956,24 Kč
Dotace ÚK UL malý dotační program 			 36 750,00 Kč
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Úřad práce SPVP
Ostatní příjmy

8 198 004,71 Kč

Spotřeba materiálu 		 252 746,87 Kč
		 z toho kancelářské potřeby 			 35 168,99 Kč
		 z toho drobný majetek 		 116 440,10 Kč
Spotřeba energie 			 73 724,68 Kč
Opravy a udržování 			 83 276,00 Kč
Cestovné 			 27 803,75 Kč
Ostatní služby
1 109 036,98 Kč
		 z toho účetní, mzdové služby, auditu 		 218 150,00 Kč
		 z toho nájemné 		 276 640,83 Kč
		 z toho implementace metody Signs of Safety 			 86 773,35 Kč
		 z toho překlady a tlumočení 			 52 250,00 Kč
		 z toho telefonní služby, internet, poštovné 			 44 794,57 Kč
		 z toho odlehčovací pobyty pro děti 		 138 559,10 Kč
		 z toho vzdělávání zaměstanců, supervize 			 73 725,52 Kč
Mzdové náklady
6 598 684,00 Kč
		 z toho pracovní smlouvy
4 790 712,00 Kč
		 z toho DPP 		 148 520,00 Kč
		 z toho zákonné sociální a zdravotní pojištění
1 622 990,00 Kč
Ostatní daně a poplatky 			 18 827,00 Kč
Pojištění majetku a odpovědnosti 				 5 170,00 Kč
VÝNOSY CELKEM

Dotace ÚK UL malý
dotační program

Dotace ESF ČR −
Projekt 3D

Dary fyzických
a právnických osob

7%

Dotace SM UL −
sociální služba
OSP ID 6765091

31%

Dotace MPSV −
sociální služba
OSP ID 6765091

59%

Struktura
nákladů

Ostatní daně a poplatky

Spotřeba materiálu
Opravy a udržování

Pojistné majetku a odpovědnosti

Spotřeba energie

Mzdové náklady

Cestovné

81%

14%
14%

Ostatní služby
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PODPORUJÍ NÁS
Veřejné zdroje:

Děkujeme těmto soukromým podporovatelům:

Alexandře Skálové,
Pavlovi a Elišce Marečkovým,
Stanislavě Bánokové,
Antonínu Noskovi
a Dušanu Vyhnánkovi
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Nataša Gáčová, patronka Bateau z.s.

