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Bc. Gabriela Mikulecká
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Výroční zpráva je dokumentem o činnosti pověřené fyzické osoby pro výkon
pěstounské péče Bc. Gabriely Mikulecké. Rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje o pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí (dále
jen „pověření“) nabylo právní moci dne 28.3.2019
Činnost byla zahájena dne 1.5.2018. Celkem ke konci roku 2020 bylo
uzavřeno 17 dohod o výkonu pěstounské péče, tři dohody byly ukončeny.

Slovo pověřené osoby
Pověřená fyzická osoba k výkonu sociálně právní ochrany dětí pokračovala
v roce 2020 v klíčové činnosti, a to v práci s pěstounskými rodinami,
převážně s jejich podporou a posilování kompetencí doprovázených rodin.
Přibyly i nabízené služby pro pěstounské rodiny.
Pro tento rok bylo zásadní přijetí klíčové pracovnice pro doprovázení
pěstounských rodin. Nová pracovnice má zkušenosti z oddělení sociálněprávní ochrany dětí a také ze svého působení neziskových organizací SAS.
U Pověřené fyzické osoby je nová pracovnice zaměstnána na dohodu
o provedení práce a má na starosti tři pěstounské rodiny.
V tomto roce si Pověřená osoba rozšířila své vzdělávání absolvováním
výcviku „Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce“
v institutu Dalet. Předmětný výcvik zahrnoval 160 hodin výuky. Na základě
tohoto výcviku se v rámci práce s rodinami aplikovaly do praxe nové
techniky, které vedly ke zlepšení komunikace s dětmi zejména ve zjišťování
jejich potřeb a zájmů.
Tento rok byl také velmi ovlivněn špatnou epidemickou situací Covid 19 a
tím i nutností rychlé improvizace v oblasti povinného vzdělávání pěstounů.
Ač se v průběhu roku uskutečnily i prezenční semináře, zejména díky
spolupráce se společností Médea, která umožnila pěstounům e-learningovou
formu vzdělávání a individuální formě vzdělávání, pěstounské rodiny své
povinné vzdělávání naplnily.

Cíle
•

respektovat veškerá práva pěstounů a jejich individuální potřeby Pověřená osoba ctí různorodost, respektuje individuální potřeby
jednotlivých dětí a rodin a prosazuje rovný přístup a příležitosti. Osoby
z cílové skupiny jsou vnímány jako rovnocenní partneři při činnostech
zajišťovaných Pověřenou osobou.

•

respektovat práva dětí - při činnosti Pověřené osoby je vždy zjišťován
názor dítěte, je mu přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě
je přiměřeným způsobem informováno o všech záležitostech, které se ho
týkají.

•

přispívat k všestrannému rozvoji dětí - Pověřená osoba klade důraz na
kvalitu péče, bezpečný a zdravý vývoj a stabilitu prostředí, v němž dítě
vyrůstá; chrání děti před zneužíváním, zanedbáváním a týráním.

•

uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, vykonávat dohled nad jejich
plněním

•

zvyšovat rodičovské kompetence pěstounů prostřednictvím vzdělávání
a poradenství

•

realizovat vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny, které mají s
pověřenou osobou uzavřenou dohodu

•

zprostředkovat respitní pobyty pro děti v pěstounské péči

•

zprostředkovat vzdělávací pobyty

•

zprostředkovat psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou
pomoc

•

podporovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou dle zájmu a potřeb
dítěte (zajistit prostor pro setkání) - předním hlediskem činnosti
Pověřené osoby je blaho a nejlepší zájem dítěte.

Dohody o výkonu PP
Pověřená fyzická osoba v roce 2020 uzavřela 4 dohody. Tři dohody byly
v roce 2020 ukončeny. K 31.12.2020 má pověřená fyzická osoba uzavřeno
celkem 17 dohod.

Uzavřené dohody 2020

1

2

1

leden

březen

červej

Doprovázení pěstounských rodin
Mezi hlavní činnosti v oblasti vzdělávání je realizace vzdělávacích seminářů
pro osoby pečující a zprostředkování víkendových vzdělávacích pobytů.
Vzdělávací semináře se uskutečňují ve všedních dnech. Víkendové vzdělávací
pobyty organizuje společnost Spolek MÉDEA – z. s.. V roce 2020 z důvodu
nemožnosti pořádat víkendové semináře, společnost Médea vytvořila
e-learningové vzdělávání a to ve dvou listopadových termínech. Tuto možnost
využily tři pěstounské rodiny.

Témata e-learningových seminářů:
Sociální zabezpečení v ČR – dávkový systém, Domácí násilí páchané na
seniorech, Infekční onemocnění v dětském věku – Co může vaše dítě potrápit
(celkově 12 hodin vzdělávání)
Jak přijímají rodiče postižené dítě, Virová onemocnění v praxi, Alergie u dětí
(celkově 12 hodin vzdělávání)

Témata prezenčních seminářů:
„Příbuzenská pěstounská péče a její specifika.“, konáno v lednu (účast 8
pěstounů)
„Bezpečně na internetu – kyberšikana a sexting.“ , konáno v září (účast 7
pěstounů)
„Komunikace v rodině – Jak komunikovat, abychom si rozuměli?, konáno v září
(účast 8 pěstounů)

Poradenství v rámci výkonu SPOD
V součinnosti s pěstouny byl při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče
diagnostikován problém rodiny a hledali jsme a společně navrhovali
společnou cestu k řešení.
• v případě dvou rodin se pracovalo na kontaktu s biologickými rodiči
• pokračování konzultací u psychologa s nezletilými dívkami – posílení
sebevědomí, vztahy s biologickou matkou
• navázání spolupráce s psychologem z centra JJ Pestalozziho u nezletilé
dívky – vztahy s biologickou matkou a biologickou dcerou pěstounů
• pokračování spolupráce chlapce s psychologem SVP Pyramida –
nastavení hranic ve výchově
• navázání spolupráce s psychologem u dívky po úmrtí matky
Dále se řešily právní a psychologické aspekty náhradní rodinné péče. Dalším
zájemcům o příbuzenskou pěstounskou péči byly poskytnuty informace
v oblasti dávek státní sociální podpory a poskytnuty informace o procesu
řízení a důležitosti OSPOD.

Co se podařilo v roce 2020
•

rozšířit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o spádové
území obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Pardubického
kraje

•

přijetí zaměstnance na pozici klíčového pracovníka

•

uskutečnění semináře Bezpečně na internetu – kyberšikana a sexting
– lektorky (Pověřená osoba a klíčová pracovnice)

•

nastavit nabídku vzdělávání na míru pro pěstounské rodiny

•

pokračování ve spolupráci se společností Spolek MÉDEA – z. s. v oblasti
e-learningového vzdělávání a respitních pobytů

•

navázat spolupráci s odborníky (terapeutická péče, psychologové,
supervizoři)

•

zapojit všechny rodiny do vzdělávání

•

dotváření metodik a pracovních postupů pověřené osoby

• zabezpečení hygienických opatření v rámci Covid 19

V roce 2020 bylo doprovázeno 17 rodin. S každou novou rodinou jsou
mapovány zdroje rodiny a především dítěte. Rodina je stabilizována po
stránce psychické, jsou jim vysvětlovány okolnosti chování dítěte. Členové
rodiny jsou seznámeni se způsobem terapeutického rodičovství a v případě
zájmu poskytnuty další informace a vzdělávání. Cílem je rodinu stabilizovat,
pochopit odlišnosti od jiných rodin a orientovat se v osobní problematice.
Stěžejní části práce s rodinou je ve stabilizaci dítěte v edukačních zařízeních,
spolupráce s pedagogy a odborná práce s dítětem na zlepšení, tak aby se dítě
v sociálních prostředí cítilo dobře a bylo respektováno vrstevníky.

Výzva pro rok 2021
Dodržování epidemických opatření, očkování Pověřené osoby a klíčové
pracovnice. Do doby očkování výše uvedených osob zajištění pravidelného
testování.
Rozšíření nabídky pro individuální vzdělávání pěstounů (e-learning,
pracovní listy).
Opětovné navázání spolupráce s PhDr. Honzlovou v oblasti vzdělávání +
organizace alespoň jednoho semináře lektorovaného pověřenou osobou a
klíčovou pracovnicí.
Cílem je poskytovat kvalitní služby v doprovázení rodin s přihlédnutím
na individuální potřeby rodiny. S pěstouny a dětmi navázat plnohodnotnou
spolupráci na bázi důvěry a ochoty obou stran na spolupráci.

Pravidla hospodaření
Celá agenda výkonu dohod byla v roce 2020 financována výhradně
ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je vyplácen
prostřednictvím

Úřadu

práce

ČR.

Celková

výše

příspěvku

činila

884.000,-Kč. Vzhledem k dostatečnému finančnímu krytí nebylo třeba žádat
či přijímat žádný jiný finanční dar či dotaci.
Využívání příspěvku probíhalo plně v souladu s platnou metodikou MPSV.
Na základě předchozích zkušeností s vedením této agendy na MěÚ
v Chrudimi, byl k počátku činnosti – 1.1. 2020 sestaven rozpočet, který byl
během roku 2020 průběžně kontrolován. Bylo hospodařeno s dostatečnou
rezervou tak, aby nebyl nijak ohrožen výkon dohod o pěstounské péče.

Podrobná kalkulace je k nahlédnutí v kanceláři pověřené osoby.

Struktura zdrojů
Státní příspěvek
Převedeno

(Kč.)
884.000
200.000

Celkové vyhodnocení činnosti
U pověřené osoby nebo jiných orgánů veřejné správy nebyla podána žádná
stížnost na činnost pověřené osoby. U pověřené osoby došlo ke kontrole na
hospodaření s příspěvkem z ÚP za rok 2018, tato kontrola proběhla bez
výtek. V roce 2020 došlo u pověřené osoby k nárustu uzavřených dohod tak,
aby vznikla finanční rezerva 2021 pro vyplacení mzdy klíčové pracovnice.
Celkově lze zhodnotit, že činnost pověřené osoby v roce 2020 byla úspěšná,
rozvíjející své služby v souladu s posláním. Vynaložené náklady odpovídaly
provedeným činnostem. Kladný výsledek hospodaření byl převeden do
následujícího kalendářního roku.

Zpracovala:
Bc. Gabriela Mikulecká
13-04-2021

