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Slovo úvodem
Spolek PRIDE-CZ sdružuje lidi, kterým je blízká myšlenka a
filozofie PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu
náhradních rodin.
Naším posláním je uvádět do české praxe model PRIDE jako
komplexní přístup pro práci s ohroženými dětmi a náhradními
rodinami. Prosazovat všech 14 kroků modelu PRIDE, jak
v oblasti náhradní rodinné péče, tak v práci s biologickými
rodinami.
PRIDE (v angl. Parent Resources for Information,
Development, and Education – zdroje pro informování, rozvoj a
vzdělávání rodičů) – je komplexní program pro rozvoj a podporu
náhradních rodin. Byl navržen za účelem zlepšení kvality
služeb náhradní rodinné péče zavedením standardizovaného
strukturovaného rámce pro nábor, přípravu a výběr náhradních
rodičů.








Účelem Spolku je:
poskytovat odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE,
šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE,
posilovat týmovou spolupráci,
vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě,
spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i
nestátního sektoru,
poskytovat poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě,
podílet se na výzkumné činnosti.

Máme pověření k výkonu SPOD k realizaci odborné přípravy
fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a
pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny včetně
speciální přípravy dětí, které v rodině žadatele o náhradní
rodinnou péči již žijí dle ustanovení a k poskytování
odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci
fyzickým osobám vhodným stát ser osvojiteli nebo pěstouny a
osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte
nebo svěřením do pěstounské péče zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Realizujeme odborné přípravy v Kraji Vysočina, pověření máme
pro celé území ČR. V rámci pověření jsou našimi cílovými
skupinami zájemci o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou
péči na přechodnou dobu), jejich biologické či dříve svěřené
děti. Dále pak jakékoliv dítě, kterému dle §8 zákona 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně, přísluší ochrana práv a
oprávněných zájmů.
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Našimi hlavními cíli pro tuto oblast je přispět k:
 tomu, aby děti svěřené do péče náhradních rodin měly naplněné
potřeby související s jejich ochranou, rozvojem, kulturou a
stabilitou,
 posílení rodin, bez ohledu na to, zda se jedná o původní,
příbuzenské, pěstounské či osvojitelské rodiny,
 zlepšení kvality náhradní rodinné péče prostřednictvím
standardizovaného strukturovaného rámce pro odbornou přípravu
(včetně společného posuzování).
Spolek PRIDE-CZ má k 31. 12. 2019 celkem 44 členů. Jeho
předsedou je Cyril Zákora, dalšími členy Výboru spolku jsou
Hana Jurajdová, Andrea Pavlištíková, Zdeněk Moldrzyk a Ondřej
Bouša.

Činnost v roce 2019
A. Akreditované vzdělávání
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat 3 kurzy
MiniPRIDE – týmová spolupráce pro celkem 22 odborníků z řad
sociálních pracovníků, psychologů v náhradní rodinné péči
apod., dále pak 1 kurz MiniPRIDE – plánujeme stabilitu pro
celkem 8 osob.
Plánovaný dlouhodobý kurz (108 hodin), který nabízí
účastníkům vhled do problematiky dítěte umístěného mimo svou
rodinu. Zaměřuje se na porozumění tématům rodina a role v ní,
potřeby dítěte, citová vazba, identita, ztráta, trauma,
deprivace apod., nebyl z kapacitních důvodů naplněn. Součástí
kurzu je seznámení se systémem péče o ohrožené děti s důrazem
na náhradní rodinnou péči a doprovázení pěstounů a pěstounů na
přechodnou dobu. Účastníci se seznámí s jednotlivými rolemi v
odborném týmu kolem ohroženého dítěte, jejich kompetencemi a
metodami práce s důrazem na hledání zájmu dítěte, vyhodnocení
a plánování. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům
v sociálních službách, klíčovým pracovníkům doprovázení,
sociálním pracovníkům OSPOD, psychologům pracující v oblasti
NRP, náhradním rodičům, zájemcům o náhradní rodičovství. Více
informací najdete v sekci vzdělávání.

B. Přípravy zájemců o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou
péči či pěstounskou péči na přechodnou dobu
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V roce 2019 jsme zajišťovali přípravy zájemců pro Kraj
Vysočina. Konkrétně jsme realizovali 3 kurzy pro celkem 16
zájemců o pěstounskou péči (7 párů, 2 samožadatelé), 4 zájemce
o pěstounskou péči na přechodnou dobu (2 páry) a 24 zájemců o
osvojení (12 párů).
Jednotliví účastníci hodnotili většinou přípravy jako velmi
podnětné a inspirativní. V hodnocení zaznívalo např. i to, že
takovéto přípravy by mohli podstoupit i běžní rodičové před
narozením dítěte. Zástupci Krajského úřadu (zadavatele)
hodnotili, že jednotlivé přípravy byly provedeny dle potřeb
zadavatele v termínech stanovených na základě vzájemné dohody.
Ocenili schopnost operativně zajistit konání přípravy i
v letním období. Obsah příprav splnil předmět smlouvy.
V červnu 2019 jsme také úspěšně prošli kontrolou naplňování
standardů sociálně právní ochrany dětí.
C. Projekt Metodické podpory systému PRIDE v ČR
Díky podpoře se podařilo zrealizovat 3 setkání s lektory
PRIDE. Během těchto setkání se podařilo naplánovat priority v
aktualizaci příruček PRIDE pro zájemce o náhradní rodinnou
péči. V průběhu roku jsme ve spolupráci s MPSV ČR zahájili
aktualizaci těchto příruček.
V průběhu roku byla zahájena příprava mezinárodní konference
Dítě v péči příbuzného, která byla původně plánována v termínu
16. - 18. 9. 2020 v Praze. Kvůli současné celosvětové situaci
jsme se rozhodli konferenci odložit o rok na termín 25. - 27.
8. 2021. Očekáváme účast asi 100 zahraničních a 100 českých
odborníků. Již nyní máme přihlášeny kolegy z 15 různých států.
Kromě plánování programu, zajištění prostor a tlumočnických
služeb, se podařilo získat také další finanční zdroje (Nadace
Terezy Maxové dětem, Nadace Sirius, Visegrad Fund).
V návaznosti na aktivity, ve kterých jsme se zavázali
pokračovat po ukončení projektu MPSV ČR, jsme připravili
realizaci supervize pro lektory PRIDE ve dvou různých
supervizních skupinách v Praze a v Ostravě. Supervizní
setkávání bylo zahájeno v roce 2020.

D. Výsledek hospodaření
V letošním roce jsme bohužel hospodařili se ztrátou (viz
následující přehled). Ztrátu jsme pokryli z výnosů předchozích
let.
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Realizaci projektu Metodické podpory systému PRIDE v ČR
(včetně přípravy konference Dítě v péči příbuzného) podpořila
Nadace ČEZ.

Přípravu Konference Dítě v péči příbuzného podpořila Nadace
Terezy Maxové dětem.
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Osoby ve Spolku k 31. 12. 2019
Statutární zástupce:
Cyril Zákora, předseda Výboru
Další členové Výboru (statutární orgán):
Ondřej Bouša
Hana Jurajdová
Zdeněk Moldrzyk
Andrea Pavlištíková
Členové:
Beňák David

Nováčková Hana

Blažková Marie

Pavlištíková Andrea

Čadová Lenka

Rozsypálková Lucie

Durajová Monika

Řezníčková Eva

Erak Petr

Salačová Lucie

Helešicová Barbara

Skárková Renata

Hlásková Alžběta

Skokanová Darina

Hofmanová Anna

Stejskalová Monika

Horáčková Marcela

Stoklasová Jana

Hrušková Iveta

Šimšová Šárka

Jiráska Ondřej

Švejdová Jandová Markéta

Klíma Michal

Tauberová Markéta

Knettig Vladislava

Tichá Kamila

Kučerová Martina

Vohralíková Darina

Lazecká Anna

Vohralíková Juliana

Marková Dana

Výborný Ondřej

Mertová Johana

Vyoral Andrej

Moldrzyková Dana

Zárubová Jitka

Morozová Ljudmila

Zemánek Petr

Němcová Anna
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