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Slovo úvodem
„Život vám dává
přesně to, co od
něj čekáte.“
Christian Godefroy

Zdravím vás milí pěstouni, kteří jste se rozhodli být pod pomyslnými
křídly spolku VLAŠTOVKY.
Mám to privilegium vám napsat pár řádků. Jsem ráda, že jsem potkala
vaše „dobré duše“, kterým jsem už nějaký rok supervizorkou (omlouvám se
za pojem, kterému třeba nerozumíte, ale český srozumitelný název není.
I mně to připomíná šéfa revizorů ve vlaku…). Tak spíš k tomu, co známe…
Nemohu jinak než srovnáním, že vlaštovky i pěstouni jsou u nás
ohroženým druhem, a tak jako vlaštovky jsou posly jara, tak bych přála vám,
pěstounům, abyste svěřeným dětem přinášeli chuť do života a naději; prostě
takové svěží povětří.
Pro vlaštovky je možným ohrožením špatné podzimní počasí
v podobě chladu a deště. Tak vám, pěstounům držím palce, ať máte na své
cestě co možná nejméně „plískanic“ a nepříjemného času.
S úctou
Hana Jurajdová

Velmi si vážíme spolupráce s naší supervizorkou, která k nám
pravidelně dojíždí, abychom mohly získat náhled na naši práci také od
člověka zvenčí, což supervize přináší. Tato spolupráce k nám vnáší pohled
odborníka, ale také lidské pochopení a všechna setkání se nesou hlavně
v profesním duchu, ale také v lidské rovině. Za mě osobně je práce pod
supervizí přínosem a doufám také, že to stejně vidí i mé kolegyně, jelikož
nás supervizní setkání posouvají k vyšší profesionalitě.
Také jsme jen lidé a některé situace, které zažíváme s rodinami jsou
náročnější než jiné, a proto je potřeba se s odstupem umět zastavit a vše
v klidu promyslet, aby si člověk mohl být jistý, že udělal vše, co mohl a jak
nejlépe mohl – a k tomu vlastně supervize slouží. Toto zjištění nám pak
dodá v naší práci ten potřebný klid, nadhled a energii pro další práci.
Děkujeme naší supervizorce Haně Jurajdové za laskavé vedení.
S přáním mnoha spokojených dní
Šárka Šimšová

Vzdělávání pracovníků
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Vzdělávání pracovníků
Mgr. Šárka Šimšová
Rodina v postmoderní době aneb kam kráčíš, rodino? .. 8 hod
Konference ARS Terapeutica 2018 - mezigenerační dialog... 9hod 30 min
Školení lektorů PRIDE organizované MPSV – 8 h
Supervize lektorů PRIDE organizovaná MPSV – 3 h
Jak vychovat chlapečka, jak vychovat holčičku, Milan Studnička –
Dovychovat - on-line kurz.
Mgr. Bronislava Valentová
Základy profesní a krizové komunikace v sociálních službách ..8 hodin
Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči ..
16 hod
Jana Čiháková
Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte...6hodin
Příbuzenská pěstounská péče - možnosti a rizika... 6 hodin
Konference Triada Brno "Aktuální otázky péče o dítě separované od rodičů"
v rozsahu 5 hodin
Mgr. Martina Kohútová
Výcvik v integrativní rodinné terapii (30 hod)

Mgr. Martina Shaw
Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči ..
16 hod

Vzdělávání pěstounů
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Vzdělávání pěstounů
Víkendový pobyt
8.-10.6.2018 Aktivity parkhotel Všemina
téma: Výchovné vedení v pěstounské rodině
Hlavní téma vedl v sobotu lektor Mgr. Pavel Bílek
Víkendové vzdělávání se opět vydařilo, pěstouni si společně s dětmi užili páteční
táborák. Pěstouni ocenili sobotní účast sociálních pracovnic OSPOD Valašské
Meziříčí. Celkově jsme byli všichni velmi spokojeni.
V nedalekém Ranči se děti opět povozily na koních, což je již tradiční a dětmi velmi
vítaná aktivita.
Hotel nabízí také bazén a wellness centrum, což mají možnost využít i dospělí.
V sobotu večer proběhla diskotéka pro děti, což se každoročně setkává s velkým
ohlasem a mnohdy strhne k tanci i dospělé.
Poděkování patří také Kubovi a Nikče, kteří s námi jezdí již pravidelně a s dětmi si
velmi dobře rozumí 😊

Vzdělávání pěstounů
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Vzdělávání ve Valašském Meziříčí

25. 4. Jak vychovat holčičku či chlapečka, rozdílné principy ve výchově (3hod)
4.12. Jak zacházet s kapesným dětí (3 hod)
Vzdělávání bylo již tradičně spojené s tvůrčí dílnou pro děti a s Mikulášskou
nadílkou. Chceme v této souvislosti velmi poděkovat kolegyním z OSPOD
Valašské Meziříčí, které pozvaly Mikuláše i čerta a anděla a ti společně obdarovali
všechny přítomné děti.

Vzdělávání v Přerově
28.2. Učební styly a příprava na vyučování
15.3. Význam biologické rodiny pro dítě v PP + výpověď dospělého dítěte
vyrůstajícího v PP
1.6. Rodinná a vztahová mapa
17.8. Vliv rodiny na osobnost dítěte
8.11. Agrese a šikana v dětském kolektivu
11.12. Rodinné tradice
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Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu

Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu
„Aktuálně v pěstounské péči na přechodnou dobu“
8.3. Přerov – Sdílení zkušeností zaměřeno na předávání dětí do/z PPPD (4 hod)
6.-7.10. Hotel Rusava, víkendový pobyt na téma: Komunikace v průběhu PPPD
(s dítětem, budoucími pečovateli, institucemi…), v čem je nám nápomocna reflexe
a supervize a možnosti jejího využití pěstouny - (12 hod)
Lektoři:
PhDr. Monika Stejskalová, Mgr. Šárka Šimšová, Mgr. Bronislava Valentová
13.12. Přerov - zaměřeno na rodinné tradice a jejich vliv na dítě v PPPD (4 hod)
Přechodné pěstounky mohou využít i jiná „cizí“ vzdělávání, pokud je téma osloví,
vnímáme jejich potřeby a jsme rádi za jejich zpětné vazby i za návrhy témat, která
by je oslovovala.
Letos dvě naše pěstounky využily nabídky organizace Rodina u nás a zúčastnily se
19.6.2018 akreditovaného kurzu „Základní výcvik v krizové intervenci v PPPD“
v rozsahu 8 hodin.
Další pěstounky využily nabídku vzdělávání olomouckého kraje.
Také jsme letos doplnili knihovnu o nové tituly týkající se péče o malé děti, což
pěstounky také využily a ocenily.

Spolupracujeme…
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Spolupracujeme…
„EMCÉČKO“ Valašské Meziříčí
Celý rok jsme sdíleli kancelář s pracovnicemi Emcéčka, která se nacházela
ve SVČ Domeček. Stále probíhalo vše s tolerancí a bezproblémově 😊.

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí
Využili jsme, jako již v minulosti, prostory střediska k pořádání vzdělávání
pěstounů i každoroční Mikulášské nadílky pro děti.

Hledáme rodiče
Stále spolupracujeme s Nadací J a T.

Jako již každoročně nás sponzorsky podpořila firma KNIHCENTRUM, které
velmi děkujeme za poskytnuté tituly, které jsme mohli dětem věnovat při
letošní Mikulášské nadílce. Děti i dospělí měli radost a my se těšíme na další
spolupráci.

Také k nám v rámci každého semestru zavítají studenti Ústavu speciálně
pedagogických studií PdF Univerzity Palackého Olomouc se svým
pedagogem a seznamují se rámcově s náplní činnosti naší organizace a
získávají tak vhled do problematiky pěstounství obecně.

Přehled hospodaření za rok 2018
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Přehled hospodaření za rok 2018
Výnosy
Příjmy za služby (vzdělávání)

(v tis. Kč)
59

Dotace a státní příspěvky

1668

Výnosy celkem

1727

Náklady

(v tis. Kč)

Cestovné

84

Ostatní služby (nájem, odb. služby)

301

Spotřeba materiálu

54

Spotřeba energií

70

Nákup drobného majetku

34

Ostatní provozní náklady

6

Silniční daň

3

Mzdové náklady

1193

Náklady celkem

1745

Hospodářský výsledek

-18

Kontaktní informace
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Kontaktní informace
Pracoviště Valašské Meziříčí
Kancelář: Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí
Mgr. Šárka Šimšová, předsedkyně organizace, klíčová pracovnice, arteterapeutka
sarka.simsova@seznam.cz, tel: 604 243 812
Jana Čiháková, sociální a klíčová pracovnice
cihakovavm@seznam.cz, tel: 606 774 046

Pracoviště Přerov
Kancelář: Sokolská 26, Přerov
Mgr. Bronislava Valentová, jednatelka organizace, speciální pedagog, klíčová pracovnice
valentova.konzultace@seznam.cz, tel: 723 010 082
Mgr. Martina Kohútová, sociální a klíčová pracovnice
martina.kohut@seznam.cz, tel: 777 807 096
Mgr. Martina Shaw, psycholožka

Supervizor organizace:
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Informace o společnosti
Sídlo organizace: VLAŠTOVKY z.s.
Komárovice 9
756 43 KELČ
Telefon: 604 243 812
www.vlastovky-nrp.cz
Datová schránka: xeeyzkh

