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SLOVO ŘEDITELKY  

Milý přátelé, 

rok 2021 měl pro organizaci a utváření směru organizace zásadní význam. 

Období covidových opatření jsme využili k možnostem diskutovat a tvořit 

další směr organizace. Jednak se nám podařilo rozšířit tým o dalšího 

pracovníka, který nás posílil v odborné práci a tím i dal možnost pro 

klienty a naše rodiny rozšířit odborné služby. Uvědomili jsme si, že 

v náhradní rodinné péči jsou stěžejní témata porucha citové vazby, 

identity a osvojení terapeutického rodičovství.  

Celý tým se opět začal vzdělávat v attachmentové problematice, 

prohlubovat znalosti v osvojení a předávání terapeutického rodičovství               

a posílili jsme své znalosti o dotykovou terapii a dyadické terapii. Dařilo se 

navázat s dětmi na tvorbu Knihy života a tvoření jejich životních příběhů. 

V druhé polovině roku jsme se opět napojili na rodiny a podpořili 

kontaktní vzdělávání formou pobytových setkání. Společný dialog nás 

vrátil do sdílení příběhů dětí.  Všichni jsme uvítali odpojení od virtuální 

komunikace a odpojení se od technologií a těšili jsme se na společná 

sdílení a předávání příběhu. 

Podařilo se nám vrátit k osobním kontaktům s rodinami a dětmi, podpořit 

je v návratu do reálného života a řešit emoční rozpady dětí s ohledem na 

izolaci v souvislosti s opatřeními státu. Uvědomili jsme si, jak je pro nás 

osobní kontakt s rodinami a dětmi důležitý, jak je společné sdílení                            

a tvoření a nabízené alternativy stěžejní pro práci s rodinami. 

Moc ráda bych poděkovala klíčovým pracovnicím a terapeutům, kteří 

tvoří společnou myšlenku podpory rodin.  

 

 



Renata Hrochová  

 

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

Posláním organizace je doprovázet pěstounské rodiny a podílet se na 

vytváření přirozeného prostředí dítěte.  V průběhu roku jsme provázeli 

125 rodin, z toho dvě pěstounky na přechodnou dobu.  

 

 6 rodin ukončilo spolupráci z důvodů: 4 rodiny pro zletilost,                            

2 rodiny přešly k jiným organizacím. 

 Uzavřeli jsme 17 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 

Bylo velmi těžké v tomto roce uskutečnit vzdělávání. V první polovině roku                                

se nerealizovalo žádné vzdělávání s ohledem na opatření státu a ve druhém pololetí                 

se opět oživily víkendové pobyty a jednodenní vzdělávání. 

 

JEDNODENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Říjen     Romská identita 

 

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Červen    Minulosti dítěte 

Říjen                   Minulost dítěte 

Říjen     Sexualita dětí a jak s ní pracovat  

Listopad     Vývojové období u dětí  

 

TÝDENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Červenec, Srpen   Minulost dítěte 

    

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

 

V říjnu proběhlo i vzdělávání starších dětí na téma sexualita dětí.                          

Na týdenních pobytech se probíralo s dětmi téma jejich minulosti, jak jí 

vnímají a společné sdílení dětí otevřelo jejich příběhy a výjimečnost 

prožívání své minulosti. 

 

 



DALŠÍ SLUŽBY  

ODBORNÁ POMOC 

Odborná pomoc, se v prvním pololetí realizovala v on-line připojení. U dětí jsme 
preferovali osobní kontakt. Převážně se objevovalo sebepoškozování a psychické 
poruchy u pubescentů. V druhém pololetí jsme navázaly na attachmentovou práci                   
a také tvoření příběhu formou Knihy života. 
 

 

Rodiny s uzavřenou dohodou               33 osobní setkání 

                   20 on-line 

 

Rodiny doporučené                20 osobní setkání 

 

Attachmentový tým      1 

 

Knihy života        5 rozpracovaných 

         2 ukončené 

 

PORADENSTVÍ 

 

Rodiny mimo uzavřenou dohodu    8  

    

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     15  

 

 

   

 



CO SE PODAŘILO V ROCE 2021 

V tomto roce se podařilo s přijetím dalšího zaměstnance rozšířit tým                           

o odbornou pomoc. Ucelily jsme si v čem jsme jako organizace 

v poskytování služeb silní, v čem jsme pro rodiny prospěšní.  

   

Vystupujeme jako organizace, která se orientuje v problematice rodinné 

péče. Vnímáme potřeby dětí a snažíme se podpořit rodiny v jejích 

kompetencích. Směřuje rodinu k dyadické terapii, kde si pečující osvojí 

prvky terapeutického rodičovství a schopnost vnímat dítě s jeho životním 

příběhem. 

 

Pokračujeme ve vnímání tří základních pilířů: minulosti dítěte, potřeby 

dítěte a jeho emoce, zpracování životního příběhu dítěte.  

Zaměřujeme se na osvojení terapeutického rodičovství a předání tohoto 

typu působení na dítě.  

 

Základním motem naší organizace je nabízet rodinám alternativy, 

podpořit je ve zdravé fungování a nabídnout každé rodině s ohledem na 

jejich schopnosti a možnosti individuální péči. Každá rodina je pro nás 

výzvou pro poskytnutí individuálního přístupu.  

 

 

 



VÝZVA V DALŠÍM ROCE 

Rozšiřujeme si své znalosti v odborném přístupu v oblasti attachmentu. 

S tím i přichází paleta nabídky odborné práce a týmové práce v sanaci 

rodiny a jejich potřeb.  

 

V následujícím roce bychom chtěli teoreticky předat základní pojmy 

terapeutického rodičovství, poskytnout vhled do přístupu, který je 

uzdravující a podporující. Následně i pracovat na tvorbě předání těchto 

dovedností. Proto vnímám důležitost společného sdílení, formou 

pobytových vzdělávání s možností zažít si i situace z praxe. 

 

Mezi další výzvy patří i prezentace organizace a směru práce na venek. 

Nejen povědomí klientům, ale především sociálních pracovníků úřadů                  

a nabídnout ve společné spolupráci možnou alternativu podpory rodinám. 

 

Je velmi pro nás důležité věřit, že to, co chceme předat rodinám skutečně 

funguje v uzdravení dětí a přístup je pro všechny rozvíjející. Vnímat 

jinakost rodin a nastavit individuální podporu. 

 

 

 

 

 

 



                

HOSPODAŘENÍ A EKONOMIKA 
Majetek (aktiva) v tis. Kč  

 

Dlouhodobý majetek   
 

0 

Pohledávky 
 

0 

Finanční majetek  
 

348 

Jiná aktiva  
 

0 

Aktiva celkem 
 

348 

 

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 

 

Vlastní jmění  
 

503 

Cizí zdroje  
 

235 

Výsledek hospodaření  
 

-390 

Pasiva celkem  
 

348 

 

 

Náklady a výnosy v tis. Kč          Hlavní 
činnost      

Vedlejší 
činnost 

Celkem  
 

Náklady celkem 
 

5 726 0 5 726 

Výnosy 
 

5 336 0 5 336 

Výsledek hospodaření 
 

-390 0 -390 

 

 



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, psychoterapeut, sociální pracovnice 

T: 773 676 017 

E: kotvarodiny@seznam.cz 
 

 

TÝM ORGANIZACE: 

Bc. Barbora Lichnovská 

Sociální pracovnice, terapeut 

T: 774 280 785 

E: lichnovska.kotva@seznam.cz 

 

Mgr. Petra Feller  

Sociální pracovnice, psychoterapeut 

T: 606 766 591 

E: feller.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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