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SLOVO ŘEDITELKY  

 

Přátelé a spolupracovníci Kotvy rodiny, 

rok 2020 byl poznamenán opatřeními státu a omezením osobních 

kontaktů s rodinami. Náš tým vnímal potřebu udržovat rodiny v pozitivní 

náladě tím, že jsme vytvářely podporující letáčky pro děti i dospělé a byly 

jsme s rodinami v telefonním kontaktu. Na Facebooku jsme udržovaly 

kontakt prostřednictvím prezentace tematických příběhů. Omezení ve 

vzdělávání a převážně v nerealizaci víkendových vzdělávacích pobytu 

jsme si připomínaly videi z pobytu v předchozích letech. V polovině roku 

jsme zaznamenaly problémy u dětí, které se vyrovnávaly se 

sebepoškozováním a deprivacemi z absence vrstevnických vztahů. Tímto 

bych i ráda poděkovala svým kolegyním za zvýšenou podporu a odbornou 

práci, kterou intenzivně vedly. 

Změnil se i tým naší organizace, který byl posílen o další kolegy. Období 

omezených kontaktů s rodinami jsme využily k tvoření attachmentového 

týmu. Naším posláním je předat rodinám informace vztahující se 

k pochopení projevů dětí, podporovat je v realizaci terapeutického 

rodičovství a přijímat dítě takové jaké je. Podařilo se pracovat s rodinou 

jako se systémem a saturovat potřeby všech. Zkušenosti z rodin jsou pro 

nás cenné po stránce formování další práce, každá rodina je pro nás 

přínosem v profesním růstu. 

Tímto směrem jsme se přehouply i do roku 2021, kde na základě 

zkušeností stavíme odborný tým, který je podporou pro rodiny, které mají 

uzavřenou dohodu s naší organizací, ale také pro rodiny doporučené 

z jiných organizací nebo kolegů z odboru sociálně právní ochrany dětí.   

 

 

Renata Hrochová 



   

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

Posláním organizace je doprovázet pěstounské rodiny a podílet se na 

vytváření přirozeného prostředí dítěte.  V průběhu roku jsme provázeli 

108 rodin.  

 

 4 rodiny ukončili spolupráci z důvodů: zletilosti, zpět vrácení dětí 

do biologické rodiny, odstěhování mimo kraj a umístění dítěte do 

ústavní péče. 

 Uzavřeli jsme 25 nových dohod o výkonu pěstounské péče 

 

 

 

 

Klíčové pracovnice rodin nabízely kromě poradenské práce a podpory, 

také odbornou pomoc, vzdělávání, respitní péči. V případě možných 

kontaktů s biologickými rodinami, podporu v asistovaných kontaktech aj.  

 

 

 



VZDĚLÁVÁNÍ 

Umožňujeme rodinám využít vzdělávací akce formou víkendových a týdenních pobytů, 

jednodenních vzdělávání. Spolupracujeme se Vzdělávací agenturou Patronka. V tomto 

roce vše bylo ovlivněno nouzovým stavem, ale i přesto pěstounské rodiny preferují 

pobytové vzdělávání.  

 

JEDNODENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Únor      Kdo jsem, odkud přicházím, kam jdu?! 

Červenec     Role matky a otce ve vývoji dítěte 

Říjen      Budování identity dítěte 

 

 

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Červen    Role muže a ženy ve vývoji dítěte 

Červenec    Jak úspěšně předcházet výchovným problémům  

Prosinec    Vztahové vazby v rodině - supervize 

 

TÝDENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Červenec     Dítě dvou rodin 

    

 

Na pobytovém vzdělávání je pro děti připravený týmem program. Velkou 

výhodou je i účast klíčových pracovníků, kde dochází k sblížení s dětmi, 

navázání vazby.  

 

 

                               



DALŠÍ SLUŽBY  

ODBORNÁ POMOC 

Odborná pomoc, která se skládá z terapie nebo práce s traumatem dítěte byla 
realizována interními nebo externími zaměstnanci. Attachmentový tým, je tým 
odborníků, kteří pracují v určitém období individuálně s jednotlivými členy rodiny a 
současně s celou rodinou. 
 

 

Rodiny s uzavřenou dohodou               31 

Rodiny doporučené      6 

Attachmentový tým      4 

 

PORADENSTVÍ 

 

Rodiny mimo uzavřenou dohodu    4  

    

ASISTOVANÉ KONTAKTY 

Asistované kontakty jsou fázované do individuálních a společných rozhovorů 

pečujících osob, rodičů nebo osob příbuzných a dětí. Na základě těchto vstupních 

konzultací bylo jednotlivým rodinám navrženo spektrum služeb a v případě jejich 

souhlasu a při ochotě vzájemně spolupracovat byla uzavřena dohoda o kontaktu. 

 

Rodiny s uzavřenou dohodou     6  

 

 

   

 



CO SE PODAŘILO V ROCE 2020 

V tomto roce, který byl omezený v osobních kontaktech jsme se zaměřily 

v organizaci na formování hodnot organizace, vnímání cílů organizace a 

pomoci navenek. Vymezily jsme si, jak chceme s rodinami pracovat, v čem 

jsme silní a jak nás vnímají nejen klienti, ale také jiné organizace a správní 

orgány.  

 

Prezentujeme se jako organizace, která klade důraz při přijetí dítěte na 

pochopení náhradní rodinné péče. Stěžejní je pro nás vnímat potřeby dětí 

z pohledu nové rodiny a podpořit pečující osoby v pochopení dítěte. Brát 

ho s potřebami ukotvení, vytvoření vazby a pochopení identity.  

 

Stanovily jsme si tři pilíře naší práce: 

1. pochopení minulosti a traumatu dítěte pečující osobou 

2. adekvátně reagovat na potřeby dětí, pochopit jejich emoce 

3. důležitost identity, práce s dítětem na zpracování jeho životního     

     příběhu a pochopení jeho vazeb 

 

K rodinám přistupujeme s pochopením, že potřebují podporu a čas 

v pochopení náhradní péče a také podporujeme rodiny v tom, co již 

funguje. Snažíme se každou rodinu vnímat jako jedinečnou s určitými 

limity a tradicemi. 

 

 



VÝZVA V DALŠÍM ROCE 

Rádi bychom nastavení organizace rozšiřovaly spíše do kvality práce než 

do přijímání nových rodin. Chceme si ponechat povědomí malé „rodinné“ 

organizace, tak aby každá rodina měla dle svých požadavků dostatek 

podpory.  

 

Vnímáme důležitost vzdělávání zaměstnanců, které pak v práci s rodinami 

je další přidanou hodnotou.  

 

Rádi bychom na přání rodin realizovaly klubové setkání a supervize. 

Společné sdílení nad nejistotami náhradních rodin a pochopení, že každá 

rodina má své hendikepy.  

 

Vnímat kolem sebe jiné doprovodné organizace, vyměňovat si poznatky a 

pochopit orientaci v práci směrem k rodinám. Hledat hodnotu každé 

s organizací a spolupracovat jako systému v náhradní rodinné péči. 

 

Ponechat si víru, že každá rodina má svůj příběh, který je pro přijaté dítě 

tvořením jeho nového příběhu. Tzn. vnímat rodinu jako jedinečnou, 

samostatnou a kompetentní v přístupu k dítěti. 

 

 

 

 

 

 

 



                

      HOSPODAŘENÍ A EKONOMIKA 

Majetek (aktiva) v tis. Kč  

 

Dlouhodobý majetek   
 

0 

Pohledávky 
 

0 

Finanční majetek  
 

621 

Jiná aktiva  
 

0 

Aktiva celkem 
 

621 

 

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 

 

Vlastní jmění  
 

0 

Cizí zdroje  
 

119 

Výsledek hospodaření  
 

502 

Pasiva celkem  
 

621 

 

 

Náklady a výnosy v tis. Kč          Hlavní 
činnost      

Vedlejší 
činnost 

Celkem  
 

Náklady celkem 
 

4234 0 4234 

Výnosy 
 

4736 0 4736 

Výsledek hospodaření 
 

502 0 502 

 

 



KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

 
Kotva rodiny, z.s. 
IČ: 075 70 422 
č.ú.: 5526372389/0800 

 
 
Adresa organizace: 
Petřvald 405, 742 60 Petřvald 1 
 
 
Sídlo organizace: 
Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské Hory 
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 
 
ID schránka: fi2q3t5 
E-mail: kotvarodiny@seznam.cz 
Web: www.kotvarodiny.cz 
Facebook: https://www.facebool.com/kotvarodiny  
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VEDENÍ ORGANIZACE: 

Mgr. Renata Hrochová 

Ředitelka 

T: 773 676 017 

E: kotvarodiny@seznam.cz 
 

 

 

TÝM ORGANIZACE: 

 

Bc. Barbora Lichnovská 

Sociální pracovnice 

T: 774 280 785 

E: lichnovska.kotva@seznam.cz 

 

Bc. Michaela Bednaříková 

Sociální pracovnice 

T: 737 251 745 

E: bednarikova.kotva@seznam.cz 

 

Bc. Marta Sojová 

Sociální pracovnice 

T: 776 734 463 

E: sojova.kotva@seznam.cz 
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