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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 2018 bylo
uzavřeno 11 dohod o výkonu pěstounské péče, jedna dohoda byla ukončena.

Kdo jsem
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu
mi bylo uděleno 28.3.2018. Vzhledem k tomu, že jde o první udělení
pověření v tomto rozsahu fyzické osobě v Pardubickém kraji, je to pro mě
velmi zavazující a zároveň motivující. Domnívám se však, že tato činnost
není jen o institucích ale především o lidech, a proto se budu snažit o
naplnění mého poslání, čímž je:
•

vést a podporovat pěstouny k naplňování přirozeným potřebám dětí,
které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině

•

podporovat pěstouny v péči a výchově a pomáhat jim překonávat
překážky, které se mohou v průběhu pěstounské péče vyskytnout.
Jsem si vědoma, že kvalitní pomoc a vysoká míra podpory pěstounů
je zásadní pro zvládání každodenní pěstounské péče.

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
Zahájením činnosti od 1. května 2018 bylo v souladu s ust. § 47b zákona
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí, v platném znění, uzavřeno
celkem 12 dohod, 1 dohoda byla ukončena.

Uzavřené dohody 2018
1
1

1

8

květen

červen

červenec

prosinec

Práce s pěstounskou rodinou
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 organizovala společnost Spolek MÉDEA – z. s.. V roce 2018 tuto možnost
využila jedna pěstounská rodina.

V měsíci září a říjnu se uskutečnily dva vzdělávací semináře. Jeden na téma:
„Lhaní a krádeže u dětí“, kterého se zúčastnili 4 pěstouni. Druhého semináře na
téma: „Jak zlepšit svoji osobní pohodu aneb RELAXACE V PRAXI“ se zúčastnilo
7 pěstounů. Pro tyto semináře byla lektorkou PhDr. Ivana Honzlová, se kterou
jsou na první polovinu roku 2019 naplánované semináře se vzdělávacím blokem:
„Specifika dětí v NRP“.

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.

• u 4 rodin se řešil sociální problém týkající se bydlení
• v případě dvou rodin se pracovalo na kontaktu s biologickými rodiči.
• v jednom případě započala terapie s nezletilou dívkou v oblasti vztahů
s pěstouny a vyřešení vztahu s biologickou matkou.
Dále se řešili 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.

Stěžejní cíle stanovené k realizaci
v roce 2018
•

zahájit činnost na základě pověření vydané Krajským úřadem
Pardubického kraje

•

nastavit nabídku pro pěstounské rodiny v oblasti vzdělávání

•

navázat spolupráci se společností Spolek MÉDEA – z. s. v oblasti
víkendového vzdělávání a respitních pobytů

•

navázat spolupráci s odborníky (terapeutická péče, psychologové)

•

otevřít kancelář v centru Chrudimi

•

dotváření metodik a pracovních postupů pověřené osoby

Pravidla hospodaření
Celá agenda výkonu dohod byla v roce 2018 financována výhradně
ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je vyplácen
prostřednictvím

Úřadu

práce

ČR.

Celková

výše

příspěvku

činila

332.000,-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 – 1.5. 2018 sestaven rozpočet, který byl
během roku 2018 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.)
332.000
4.125

Celkové vyhodnocení činnosti
U pověřené osoby nebo jiných orgánů veřejné správy nebyla podána žádná
stížnost na činnost pověřené osoby. V roce 2018 měla pověřená osoba
rozvíjející tendenci, a tudíž vznikly jednorázové odůvodněné náklady
spojené s vybavením kancelářských prostor pro výkon činnosti, včetně
materiálního zabezpečení. Celkově lze zhodnotit, že činnost pověřené osoby
v roce 2018 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
23-04-2019

