Popis činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí


Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Činnost poskytujeme zejména rodičům dětí umístěných v pěstounské péči, kdy TRIADA - Poradenské
centrum, z. ú. je současně doprovázející organizací pěstounů.
Rodičům nabízíme podporu při zvládání obtížné situace spojené s umístěním dítěte mimo jejich vlastní
péči, podporu při kontaktech s dětmi a komunikaci s pěstouny, a podporu při zvyšování rodičovských
kompetencí.
Organizační zajištění:
Pracovní tým tvoří odborní pracovníci - kvalifikovaní odborníci s minimálně 5letou praxí v oblasti SPOD,
kteří jsou zaměstnanci organizace nebo externí spolupracovníci. Spolupráce a osobní setkání se
uskutečňují na pracovišti organizace, ale také v terénu – asistence při kontaktech s dítětem,
doprovázení při jednání na soudech a úřadech. Pracovníci dopravu osobními auty nebo hromadnou
dopravou.
Místo výkonu činnosti:
Pracoviště TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. Orlí 20, Brno
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj - kontaktní místo Olomouc, Wurmova 7
Kraj Vysočina
Terénní činnost v uvedených krajích


Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a osob žádajících o zapsání do evidence
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Organizace zajišťuje přípravy od roku 2003 podle vlastní ucelené koncepce, která je dále rozvíjena
v souladu s aktuální situací v oblasti péče o ohrožené děti.
Cílem odborné přípravy je seznámit budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu s cíli
náhradní rodinné péče v kontextu nejlepšího zájmu dítěte. Účastníci přípravy jsou seznamování
s náměty a možnostmi jak poskytnout dítěti separovanému trvale nebo dočasně od rodičů co nejlepší
náhradní rodinné prostředí v osvojitelské nebo pěstounské rodině a připravit celý rodinný systém na
přijetí dítěte.
Základní kostru programu tvoří tematické bloky, které, jak je z jejich přehledu patrné, sledují život
dítěte od jeho narození, pobyt v ústavním zařízení, v pěstounské péči na přechodnou dobu, přechod do
osvojitelské rodiny nebo do pěstounské péče a život dítěte v osvojitelské rodině, v rodině pěstounů.
Velký důraz je kladen na téma vztahové vazby, vztahů dítěte s rodiči a širší rodinou, budování vzájemné
sounáležitosti a pozitivní identity dítěte.
Příprava je koncipována jako interaktivní, střídají se části edukativní se sebezkušenostními
a zážitkovými technikami. Součástí je také sdílení vlastních rodičovských a výchovných zkušenosti,
zejména v diskusním setkání s osvojitelskými a pěstounskými rodinami. Individuální rozhovory
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s účastníky zaměřené na specifickou situaci rodiny. Zárukou kvality odborné přípravy je stabilní
realizační a lektorský tým, který má potřebnou odbornou kvalifikaci a praxi.
Celkový rozsah přípravy je 48 výukových hodin pro budoucí osvojitelé, 55 výukových hodin pro budoucí
pěstouny a 75 výukových hodin pro pěstoun na přechodnou dobu. Příprava zahrnuje také individuální
nebo skupinovou přípravu dětí (3-18 let) v rozsahu 5 hodin.
V rámci diskuse jsou přizváni také osvojitelé nebo pěstouni, kteří jsou schopni a ochotni předávat své
zkušenosti.
Důraz na vícedenní setkání umožňuje rozvinutí skupinové dynamiky, má pozitivní vliv na možnost
pracovat intenzivněji a umožnit účastníkům zpracovávat předávané poznatky nejen na racionální
úrovni, ale rovněž na úrovni prožitkové a emoční.
Personální zajištění, organizační zajištění:
Odbornou přípravu realizuje odborný tým pracovníků:
- odborný garant, koordinátor vzdělávání a tým interních i externích lektorů.
Odborný garant je kontaktní osobou pro jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, sestavuje
program přípravy, koordinuje a kontroluje práci lektorského týmu,
zajišťuje účast externích lektorů a spolupracovníků, vyhotovuje závěrečnou zprávu o průběhu
skupinové přípravy a předává zprávy k účastníkům krajskému úřadu.
Je zodpovědný za koncepci, programovou skladbu a odbornou úroveň příprav, průběžně reflektuje
s lektorským týmem průběh přípravy, zpětnou vazbu a náměty pro aktualizaci koncepce a programu.
Sestavení skupiny a výběr účastníků provádí pracovníci krajského úřadu, pozvánky a další komunikaci
zajišťuje koordinátor vzdělávání, odborný garant a dle potřeby lektoři přípravy.
Zprávy a výstupy z odborné přípravy zpracovává lektorský tým na základě průběhu přípravy
a individuálního rozhovoru na závěr přípravy.
Místo výkonu činnosti:
- odborná příprava osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu se uskutečňuje v prostorách
školící místnosti pracoviště TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. Orlí 20, Brno, vybavení - audiovizuální
technika, Wi-Fi a v případě potřeby i na jiném vhodném místě v rámci města Brna.


Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

V individuálním rozhovoru s odborným pracovníkem se žadatelé dozvědí vše, co je v tématu adopce
a pěstounské péče zajímá, mohou získat potřebné informace o procesu odborného posouzení a
zprostředkování. Poradenství v této oblasti si klade za cíl předat žadatelům reálný pohled na situaci
dětí, které potřebují najít adoptivní rodiče/ pěstouny, na specifika adoptivního rodičovství/pěstounství
a informace o dalším postupu.
Obdobně zajišťujeme poradenství a konzultace v období při rozhodování o přijetí konkrétního dítěte
zaměřené: na jeho specifické potřeby a podmínky, které je třeba v osvojitelské/pěstounské rodině pro
dítě zajistit.
Poskytujeme doprovázení a konzultace v procesu seznamování s dítětem umístěným v ústavní výchově
nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu.
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Organizační zajištění:
Pracovní tým tvoří zaměstnanci - kvalifikovaní odborníci s minimálně 5letou praxí v náhradní rodinné
péči.
Místo výkonu činnosti:
pracoviště TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. Orlí 20, Brno
kontaktní místo Wurmova 7, Olomouc
Terénní činnost v Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji, Kraji Vysočina



Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu
pěstounské péče

Jednání se zájemcem o uzavření dohody vede odborný garant SPOD, který projednává také souhlas
s uzavřením dohody s příslušným OSPOD. Před uzavřením dohody je zájemce seznámen s právy
a povinnostmi pěstouna i doprovázející organizace a s vnitřními směrnicemi
organizace.
Činnost odborného doprovázení a podpory v pěstounské péči rozvíjí organizace od počátku své
činnosti (2003) a od roku 2013 na základě uzavíraných dohod o výkonu pěstounské péče. Navazuje tak
na své dlouhodobé působení a získané zkušenosti ze spolupráce s pěstouny z krajů Jihomoravského,
Olomouckého a Kraje Vysočina, vykonávající pěstounskou péči dlouhodobou, na přechodnou dobu
i formu příbuzenskou.
Odborné doprovázení pěstounské péče vychází ze systemického přístupu práce s rodinou,
předpokládá systematickou, individuální, odbornou práci s celým rodinným systémem dítěte,
s pěstouny, se svěřeným dítětem a jeho rodiči, s dětmi v rodině. Koncepce a metodické postupy kladou
značné nároky na týmovou spolupráci, vedení týmu, supervizi a spolupráci s orgány sociálně právní
ochrany dětí. Postupně byly vytvořeny metodické postupy, nové formy odborné podpory a pravidelně
intervize pracovního týmu.
V průběhu přebírání dítěte do péče poskytuje v případě potřeby na žádost budoucích pečujících osob
také odborné poradenství.
V období po převzetí dítěte do předpěstounské péče nabízíme reflexi zpracování změny u dítěte,
vývoje dítěte v nové rodině, prožívání role adoptivních/náhradních rodičů a zejména poradenství při
výchově a v péči o dítě s projevy psychické deprivace a poruch vztahové vazby.
Odborná podpora a doprovázení pěstounů probíhá dle individuálních plánů a je zaměřena zejména na
psychosociální potřeby svěřeného dítěte, spolupráci s jeho rodiči a širší rodinou a zpracování jeho
životní historie. Současně je pozornost věnována podmínkám v rodině pěstounů a rozvoji jejich
výchovných dovedností.
Na odborné doprovázení pěstounské navazují aktivity vzdělávací zaměřené na rozvoj dovedností
a schopností pěstounů při péči o svěřené dítě. Otevřené vzdělávací skupiny - v Olomouci, v Brně
a v Šumperku, také specializovaná skupina pěstounů na přechodnou dobu. Vzdělávací programy
probíhají pravidelně jedenkrát měsíčně, v rozsahu 4-8 výukových hodin, lektorsky jsou zajištěny
vlastními i externími odborníky.
Víkendové vzdělávací programy jsou organizovány 3 - 4 x ročně.
Lektory vzdělávacích programů jsou odborní pracovníci organizace a externí spolupracovníci.
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Organizační zajištění:
Pracovní tým tvoří odborný garant SPOD, specialisté-mentoři s minimálně 10letou praxí v práci
s rodinou a absolvovaným psychoterapeutickým nebo psychosociálním výcvikem,
pracovníci v pozici klíčových pracovníků - kvalifikovaní odborníci s minimálně 5letou praxí v náhradní
rodinné péči, vzdělávací programy zajišťuje koordinátor vzdělávacích programů. Psychologické
poradenství zajišťují externí psychologové. Lektory vzdělávacích programů jsou kmenoví odborní
pracovníci organizace a externí spolupracovníci.
S ohledem na široké teritorium a převažující formu terénní práce využívají pracovníci dopravu
osobními auty nebo hromadnou dopravou.
Místo výkonu činnosti:
-pracoviště TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. Orlí 20, Brno
- doprovázení pěstounů, individuální konzultace, asistovaná setkání
- individuální práce s uživateli sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- vzdělávání pěstounů, podpůrné skupiny pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu
- kontaktní místo Olomouc – Wurmova 7, Olomouc
- doprovázení pěstounů, individuální konzultace, asistovaná setkání
- terénní činnost v Jihomoravském kraji, kraji Olomouckém a kraji Vysočina - přímo
v domácnosti klientů (pěstouni, rodiče)
- vzdělávání pěstounů je zčásti realizováno i ve vhodných zařízeních s možností ubytování a
prostor pro skupinové vzdělávání a zajištění programu pro děti účastníků.

PhDr. Eva Rotreklová
ředitelka, odborný garant
Brno, 24. 7. 2019
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