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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení donátoři, kolegové a přátelé,
a je za námi další rok plný práce pro druhé. Veliký můj dík patří všem našim zaměstnancům, neboť oni svojí
prací pro lidi naplňují naše poslání a bez jejich soudružnosti by Začít spolu,z.s. nebyl tím, čím je.
Máme za sebou perný rok 2016, v němž se událo několik podstatných věcí, z nichž určitě jednu je třeba
zmínit na tomto místě. Naše organizace začala realizovat novou službu lidem, kteří mají svěřené nezletilé děti
do pěstounské péče. Na základě pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče jsme pro tyto rodiny
doprovázející organizací. V rámci této služby nabízíme například poradenství, podporu a rozvoj pečujících
osob. Bližší informace o těchto službách naleznete v naší výroční zprávě.
Na následujících stránkách Vás chceme seznámit s našimi aktivitami realizovanými v roce 2016, s dosaženými
výsledky, úspěchy naší celoroční práce.
Dovolím si využít této jedinečné příležitosti pro poděkování Vám všem, kteří jste se jakoukoli měrou zasloužili
o to, že naše organizace může dál pomáhat potřebným lidem.
S úctou
Božena Danihelová
Statutární zástupce
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Začít spolu,z.s.
Poslání: Účelem této organizace je navázat a udržet kontakt klienta a nabídnout mladým lidem místo, kde
se budou cítit bezpečně, kde budou mít prostor na různou zábavu a aktivity, kam si mohou přijít pro odbornou
pomoc při řešení svých problémů a podporu při využívání veřejných služeb.
Cíl: Našim cílem je předejít a zamezit sociálnímu vyloučení. Naše klienty se snažíme vést k orientaci do
společnosti a napomáháme zvýšit jejich kompetence k plánování vlastních aktivit. Dále je podporujeme při
zvládání obtížných životních situací a zároveň se snažíme je naučit, jak je zvládat samostatně.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
Poskytuje
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
V rámci SAS poskytujeme: základní sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Provozní doba ambulantní: Po – Čt : od 12:00 do 17:00 hod

Provozní doba terénní:

Po – Čt od 8:30 – 12:00 hod

Poslání:: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Cílová skupiny: Program je určen pro rodiny ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílová skupina
jsou rodiče s dětmi případně prarodiče.
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Cíl: je pozvolné začleňování celé rodiny do běžného úkonu funkční rodiny, jako je například: spolupráce
rodina – škola, rodina – volnočasové aktivity. Aktivizovat rodinu, posilovat rodičovské kompetence ke zvládání
každodenních situací. Záměr činností souvisí s neutralizováním negativních vlivů prostředí a výchovy. Našim
úkolem je podílet se na spoluvytváření vhodného sociálního prostředí pro integraci celé rodiny jako celku.
Principy: rovnost, diskrétnost, individuální přístup, dobrovolnost, zaměření na rodinu, nízkoprahovost,
bezplatnost

Nabízené činnosti
A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti







Pracovně výchovná činnost: výtvarná činnost, rozvoj specifických dovedností, vyhledávání informací na
internetu,
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností: rozvoj jemné motoriky, zajištění
prostoru a času pro aktivity,
Zajištění podmínek a poskytnutí podpory: půjčování pomůcek (nůžky, pastelky), vystoupení tanečních
souborů
Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity: poskytnutí chráněného prostoru, pomoc
při organizaci výletů
Vzdělávací aktivity: předškolní výchova a doučování
Vzdělávací aktivity v oblasti rodiny směřující k eliminaci naučených negativních norem chování: hygiena,
stravování, prevence sociálně patologických jevů
B/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím





akce mimo klub
akce konané klubem
doprovod k ostatním institucím
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doprovod k lékaři
doprovod a kontakt se školou
C/ Sociálně terapeutické činnosti











individuální rozhovor/kontaktní práce
Socializace, resocializace
přispívání k utváření zdravého způsobu života a životního stylu;
utváření souladu mezi potřebami rodiny a společností;
rozvoj osobnosti ve výchovně-vzdělávacím procesu;
osvěta, ovlivňování volného času
kontaktní práce
poradenství
pomoc v krizi
D/ Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů







jednání s institucemi ve prospěch rodiny/klienta
poskytnutí informace
zprostředkování kontaktu na návazné služby
sociální poradenství
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
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Statistika za rok 2016
Mužů
50
Ženy
53

Děti do 3
let 11

Celkem
211

Děti 4 až
6 let 41

Děti 7 až
14 let 56
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Ukázka naší práce:
Podpora při řešení finančního problému

Získávat peníze formou půjček od různých peněžních institucí a tím si zlepšit svoji životní situaci je
v současné době velice rozšířené a pro některé občany zcela samozřejmé. Následky, které by je mohly
dostihnout, pokud sjednané měsíční (týdenní) splátky nebudou včas platit, je při podpisu smlouvy téměř
netrápí. V případě, že toto nastane, následky je dostihnou velmi rychle. Objeví se výzvy, upomínky, neplatí se
nájemné se službami a schránky se začnou plnit nepříjemnými výzvami.
Do naší kanceláře přišla naše klientka X.Y. a v rukou držela nesčetné množství obálek označených
barevným pruhem. Bylo zřejmé, že je vyděšená, že má problém a hlavně, že se ocitla v nepříznivé životní
situaci, kterou neumí sama vyřešit.
Jediné, co klientka při příchodu řekla, bylo: „Mám dluhy a exekuce, a nevím si s tím vším rady.“ Klientka
X.Y. položila na kancelářský stůl spoustu obdržených obálek a odevzdaně pronesla, že s úřadováním nemá
žádné zkušenosti, a že to vše musíme společně zachránit. Obálky byly plné exekučních příkazů na majetek,
bankovní účet (i manžela) a na vyplácenou finanční podporu z Úřadu práce. Tím vším nastala další nepříjemná
životní situace. Klientka se ocitla zcela bez peněz a neměla ani na zaplacení nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu. V každém případě absolutně nevěděla, co se v exekučních příkazech píše a jak má na celou
negativní situaci reagovat. Velikost tohoto problému nebyla záležitostí jednoho dne, ale musel se nastavit
systém, ve kterém se bude řešit jedna záležitost po druhé. Exekuční příkazy, kterých bylo sedm, se musely
pečlivě přečíst, aby nám neunikla podstata věci a následně se začalo jednat. Na prvním místě byl telefonát a
sepsání žádosti soudnímu exekutorovi. Bylo nutné ujistit se, v jakém stavu se celý problém nachází a co ještě
zachránit lze a co už je ztraceno. Exekuce byly vydány na základě vykonaných rozhodnutí okresního soudu,
přičemž klientka na soudní stání nejezdila. Příkazy na vykonání exekucí byly především ve prospěch peněžních
ústavů, u kterých si klientka X.Y. postupně uzavírala smlouvy o úvěru, které vyčerpala, ale měsíční splátky
jineplatila. Půjčky jí byly poskytnuty, protože v té době měla uzavřenou platnou pracovní smlouvu a pobírala
pravidelně měsíční mzdu.
Celková výše dluhu byla extrémní a rozhodně nemohla být zaplacena v plné výši najednou. Klientka se
navíc nedostala na bankovní účet svůj ani manžela, jelikož byly obstaveny a peníze zasílané úřadem práce
nemohly být vybrány a použity. Přestalo se tedy platit i nájemné. Bylo nutné, vstoupit do jednání se soudním
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exekutorem a požádat ho o vystavení splátkového kalendáře. Dle předpisu by se začaly platit měsíčně dluhy,
účty v bance by byly odblokovány a klientka by mohla hospodařit s penězi na účtu svém i svého manžela.
Soudní exekutor, který byl ochoten se s žádostí klientky X.Y. zabývat, ji telefonicky kontaktoval a požádal o
osobní schůzku. Zároveň souhlasil s naším doprovodem klientky na předem sjednané jednání. Bylo potřeba
zcela otevřít celou exekuční kauzu a kousek po kousku si nastavit nová pravidla. Výsledkem společného
jednání bylo otevření celé kauzy u okresního soudu a vydání nového pravomocného rozsudku. Tak se i stalo a
klientce byl předán splátkový kalendář. Řádným dodržením plateb splátkového kalendáře oddluží klientka
sebe i svého manžela a bude mít přístup ke svému bankovnímu účtu a tedy i ke svým financím.
Nájemné a služby budou měsíčně placeny, a tím klientce odpadne další starost - hrozba vystěhování z bytu
z důvodu neplacení nájemného.
Maximální spokojenost a radost z nastalé situace. Takto lze pojmenovat stav, který jsme vnímali všichni v
závěru rozpletené kauzy.
Přestože si klientka zpočátku nevěděla rady, oceňujeme její aktivní přístup a spolupráci při řešení daného
problému. Klientka si uvědomila vážnost celé situace a dnes ví, že před každým uzavřením smlouvy je nutné
si celý dokument řádně pročíst a v případě nejasností vyhledat odbornou pomoc.
Pracovní tým:
Ředitelka zapsaného spolku: Mgr. Lenka Kurová
Sociální pracovnice: Božena Danihelová
Sociální pracovnice: Mgr. Božena Trejtnarová
Pracovnice v sociálních službách:

Monika Kubíková
Ivana Šmídová
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POHÁR 17. LISTOPAD

Jako každoročně i letos se uskutečnil již po 12. fotbalový turnaj „ O POHÁR 17. LISTOPADU“ pod
záštitou Začít spolu z.s. Broumov. Fotbalového zápolení se zúčastnili mladší žáci základních škol z
Broumova a okolí. Celé sportovní dopoledne proběhlo ve sportovní hale v Broumově. Pro malé
fotbalisty a jejich doprovod bylo zajištěno občerstvení i ceny pro vítěze. Součásti odměny pro vítězný
fotbalový tým bylo kromě darů pro první tři fotbalová družstva také putovní pohár, který si vítězné
družstvo odneslo na svou školu. Celé dopoledne se neslo v duchu fair play. Účastnící fotbalového
turnaje sportovali skutečně s velkým nasazením a zájmem o hru. Děti si akci moc užily, byla na nich
vidět snaha, radost, nadšení. Jsme rádi, že jsme mohli tuto krásnou akci podpořit a na závěr viděli
velkou radost, malých fotbalistů.
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KLUB PŘEDŠKOLÁČEK
Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
V projektu jsme zapojili romské rodiny do předškolního vzdělávání s cílem zvýšit informovanost a
kompetentnost rodičů.
V rámci projektu jsme poskytli rodině romského předškoláka kvalitní předškolní vzdělávání jako rovnocennou
alternativu standardním mateřským školám. Za samozřejmost považujeme otevřenou partnerskou spolupráci
všech zúčastněných – rodiče, děti a pedagogové. Při naši činnosti jsme se inspirovali, alternativními
pedagogickými směry Step by Step a metody Grunnlaget.
Pracovali jsme průměrně s 11 romskými dětmi v předškolním věku a jejich rodiči z města Broumov, kteří bydlí
v sociálně vyloučených lokalitách. Soustředili jsme se na jejich připravenosti na úspěšné zahájení školní
docházky.
Dalším záměrem projektu byla prevence a náprava řeči, ale také rozvoj všech složek sdělování s následným
rozvojem psychiky sociálního aspektu komunikace a osobnosti dětí. Zaměřili jsme se na interakci mezi
učitelem logopedem- dítětem -asistentem pedagoga – rodiči.
Pracovní tým:
Mgr. Lenka Kurová – manažerka projektu
Mgr.Božena Trejtnarová - speciální pedagog
Lenka Mižigarová - asistent
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Doprovázení rodin
Začit spolu z. s. disponuje pověřením podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů k





uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů;
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 ve smyslu § 11
odst. 1, písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů;
k poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu
o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, a sledování výkonu pěstounské péče této osoby
Realizujeme službu doprovázení pěstounů
Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Pomoc k svépomoci. Podpora
těmto rodinám probíhá formou intervencí, doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčování v podobě
zajištění a realizace pobytových akcí pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všeobecnou
podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše
zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na
individuální potřeby klienta.
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Poslání
Posláním Začít spolu, z. s. je podporovat a doprovázet děti v rodinách a
jejich rodiny a podporovat a doprovázet děti v náhradní rodinné péči a
náhradní rodiny. Posláním je taková podpora a doprovázení rodiny – a to
jak dětí, tak i dospělých členů, které vede k vytvoření bezpečného
prostředí pro zdravý vývoj a rozvoj dítěte.

Cíl
Cílem je poskytování kvalitních služeb v souladu s nejlepším zájmem dítěte a
v souladu s potřebami rodičů. Tedy podpora pěstounů při péči svěřeného
dítěte, takovým způsobem, aby při poskytování této péče neselhávali a bylo tak
zajištěno stabilní a bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do
pěstounské péče.
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Cílová skupina

Pěstouni poskytující dlouhodobou pěstounskou péči: - pěstouni (jednotlivci,
páry)- děti umístěné v pěstounské péči - ať už u svých příbuzných
(prarodičů, sourozenců, atd.), nebo v tzv. jiné náhradní rodině spolupracujeme i se širším rodinným okolím, hlavně s biologickými dětmi
pěstounů, pokud se v rodině vyskytují.- děti, rodiče a pěstouni z území
Královéhradeckého kraje

Metody práce


skupinové vzdělávání pro pěstouny formou workshopů



individuální vzdělávání formou konzultací



individuální psychologická podpora



terapeutické komunitní skupiny pro pěstouny a svěřené děti



skupinové aktivity pro svěřené děti



skupinové aktivity na podporu sounáležitosti v pěstounských rodinách



podporu zvyšování znalostí a dovedností pěstounů



případová práce



depistáž
17
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KLUB NEJSME SAMI
Doba realizace projektu: od 1. 9. 2016 do 31. 08. 2017

Projektem chceme nabídnout klientů (rodiče samoživitelé, děti vyrůstající s jedním rodičem a děti v náhradní
rodinné péči) odlehčovací, terénní a asistenční, odbornou a poradenskou službu.
V klubu vytvoříme rodinné a bezpečné prostředí. Klub bude realizován 3x do týdne v dopoledních hodinách
pro 10 až 12 rodičů a 10-12 dětí celkem.
V rámci projektu poskytujeme:


Odlehčovací službu

Klub Samoživitelů je doplňkovou službou v úzké spolupráci klubu Předškolaček a klub Hrajeme si, učíme se.
Klub Hrajeme si, učíme se, probíhají aktivity (po domluvě) většinou v dopoledních hodinách. Samoživitelé
nemusejí pro své děti obstarávat hlídání. Klub pracuje s 5 až 8 dětmi ve věku 4 – 6let, kteří bydlí
v Broumově (sociálně vyloučená lokalita). V klubu Předškolaček probíhá aktivita pro předškolní děti (po
domluvě) v odpoledních hodinách od 13:00 – 17:00hod. Děti se v klubu vzdělávají, podle alternativních
pedagogických směrů Step by Step a metody Grunnlaget.
Pro děti od 7-8 let je připravená aktivita s Junáky od 15:30-16:45 hod každý úterý. Junák (skauting)
napomáhá dětem rozvíjet se, žít na plno, pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji a hledat směr pro svůj život.
Klub je příjemným místem pro děti a rodiče, který si vytváří sami. Odlehčovací služba je přínosná pro rodiče i
děti. Děti se v klubu Předškolaček a Hrajeme si, učíme se, vzdělávají a starší děti jsou ve škole. Jejich rodiče
samoživitelé a starající se o děti v náhradní rodinné péči mohou získat dostatek času na běžné obstarávání
osobních záležitostí a zapojení se do kolektivu.
Rodičům odlehčovací služba podpoří i psychicky, jelikož s dětmi tráví 24 hodin denně. Jakmile děti začínají
rodičům vzdorovat a jsou s nimi sami doma, cítí se utrápeně, nešťastní a nervózní. Jakmile děti dochází do
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klubu, rodiče se na děti těší, jsou šťastnější a mají pocit, že jsou lepší maminkou/tatínkem. Často se rodičům
stává, že ztrácí motivaci ke vzdělání, rozšíření obzoru, komunikace a řešení běžných záležitostí.


Terénní a poradenské služby

Terénní program pro klienty (rodiče samoživitelé, děti vyrůstající s jedním rodičem a děti v náhradní rodinné
péči), která probíhá v domácnosti klienta. Obsah terénní práce pro klienty tvoří například řešení dluhů,
zajištění bydlení, vytváření podmínek pro osobní růst, odstranění zábran osobního rozvoje, poskytování přímé
pomoci lidem při řešení jejich sociálních problémů, péče o děti, jednání s instucemi ve prospěch klienta,
návrat na vstup trhu práce a orientace v sociálním a právním prostředí.
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TANEČNÍ SOUBOR ZAČÍT SPOLU
Doba realizace projektu od 1. 11. 2016 do 31. 10.2017

Základní cíl programu je tedy zlepšení života a udržení romských tradic, které nejsou již ani v samotné
komunitě dodržovány. Domníváme se, že je důležité, aby každá národnost znala a vážila si svých tradic, které
obohacují člověka, předávají mu odkaz z minulosti a mnohdy mají poselství identity.
Nedílnou součástí prezentace tanečního souboru je výměna informací a vytváření přátelských vazeb
s ostatními účastníky vedoucí ke sblížení, poznání, podpoře sebevzdělávání, přispění k rozvoji klíčových
kompetencí a poznání jiných kultur.

Tanec u Romů hraje i důležitou sociální roli, je specifickým prostředkem neverbální komunikace,
upevňuje mezilidské kontakty a skupinovou soudružnost.
Romský tanec je řeč a jazyk. Je to dialog, v němž k publiku promlouvají nohy. Pro Romský tanec je
typická spontánnost, živost, procítěnost, vysoká míra improvizace, cit pro rytmus a radost z pohybu.
V Čechách k nejoblíbenějším Romským tancem patří čardáš, který je charakteristický krokovými
prvky, pohyby rukou i celého těla, bývají zpravidla velmi rychlé, doprovázené typickým tleskáním
nebo luskáním, popřípadě rytmizovanými pokřiky.
Náš taneční soubor chce přinést pro lidi uvolnění, radost ze života, svobodu a lásku. Je jedním z
klíčů, který otevírá cestu k osvobození těla, spoutané životní energie a také k emocím, které si
nedovolíme žit naplno.
Tanec je jednou z cest, jak se můžeme naplno propojit se svoji vnitřní moudrostí, skrze toto spojení
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prožít sebe, vidět věci a prožít emoce, které nás v životě podporují, také ty, které nás brzdí a
omezuji náš pohyb a kroky vpřed po naší cestě životem.
Cílovou skupinou jsou děti, mládež a jejich rodiče z romské komunity a majority.
Cílem tanečního souboru je oslovit veřejnost romskou i neromskou kulturou a připomenout, že na tolerantní
společnosti je nutné pracovat společně.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Příjmy

Zdroj
Evropský sociální fond (Služby sociální prevence v
Královéhradeckém kraji III)
Město Broumov
Nadace Agrofert (poskytnuto 150 000,-, realizace projektu
2016/2017) v roce 2016 bylo z přijatých peněz čerpáno
Nadace Agrofert (poskytnuto 200 000,-, realizace projektu
2016/2017) v roce 2016 bylo z přijatých peněz čerpáno
Úřad práce
Připsané úroky
Jiné provozní úroky
Ostatní finanční výnosy
Dar Adra
MŠMT
Tržby z prodeje služeb
Celkem

1 934 992 Kč
600 Kč
52 496 Kč

170
55
7
200
1
2 422

0
474
16
149
308
000
000
700
735

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

.
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Výdaje

Zdroj
Materiál
Spotřeba plynu a elektřiny
Oprava a údržba budovy
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

139
85
6
25
331
1 679
8
2 276

210
550
257
884
992
290
322
505

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Pověření k výkonu
v tomto rozsahu

sociálně

právní

ochrany

dětí

o Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se
sociálně-právní ochrana zaměřuje § 6
Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumova a
Královéhradeckého kraje. Pracovnice pracují aktivně, vykonávají terénní práci v domácím
prostředí klienta. Práce se skupinou a individuální rozhovor s klientem a dítětem, zajištění
okamžité pomoci dítěti. Další forma vyhledávání je přes spolupracující organizace např: školy,
odbor sociálních věcí.
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: Komunitní centrum,
Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumovska a Královéhradeckého kraje. Přímá
a nepřímá výchovná práce, zajištění podmínek pro volnočasové aktivity, motivace rodičů
k zapojení dětí do kroužku, doprovod do kroužku, podpora vlastních aktivit, sociální analýza –
problémy a životní situace, v niž se rodina nachází, odborná konzultace v rozsahu sociální
práce s rodinou, pravidelné intervence v rodině/v organizaci.
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o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřený na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
(§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: Komunitní centrum,
Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumovska a Královéhradeckého kraje.
V organizaci proběhly dvě přednášky s workshopy, specializované na výchovu dítěte,
komunikace s dítětem, pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a současně
bezpečného prostoru pro rozvoj dítěte.
o Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství, při výchově a vzdělávání
dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
359/1999 Sb.) Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále
území Broumovska a Královéhradeckého kraje.
Pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, nácvik a
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednosti dětí, zajištění
podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
o Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a
sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je
pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a Královéhradeckého
kraje.
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je každé rodině přidělen klíčový pracovník. S klíčovým
pracovníkem se členové rodiny setkávají při individuálních nebo rodinných konzultacích, nejméně
jednou za dva měsíce, v případě potřeby i častěji. Návštěvy probíhají obvykle v přirozeném prostřední
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rodiny (domácnosti).
Komunikace s rodinou probíhá i prostřednictvím telefonu a e-mailu. Výchovná a poradenské péče je
poskytována na základě vzájemné domluvy.

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43 zákona č.
359/1999 Sb.) Místo výkonu: území celé ČR. V roce 2016 se neuskutečnil žádný rekreační
tábor, Pořádali jsme jednodenní výlety.

o Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
[§ 31 a 32]. Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále
území Broumovska.
V Komunitním centru se konaly besedy, zaměřeny na problematiku užívání nejrůznějších
ilegálních drog, zhlédnutí dokumentu Katka, hraní jednoduchých her na navázání otevřenější
debat. V průběhu celého roku probíhají v Komunitním centru preventivní volnočasové
programy. V oblasti volnočasových aktivit zprostředkováváme klientům nabídku dalších
organizací, které nabízejí zájmové kroužky Junák, DDM Ulita, ZUŠ a další.
o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území
Broumovska a Královéhradeckého kraje. V roce 2016 organizace uzavřela 6 dohod o výkonu
pěstounské péče. Novela zákona č. 359/1999 Sb. ukládá osobám pečujícím a osobám v evidenci
povinnost mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou. Rozsah služeb,
podmínky spolupráce a zodpovědnost všech zúčastněných stran stanovuje samotný obsah
dokumentu.
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Donátoři

Děkujeme všem, kteří podporovali naši činnost. Především pak podporujícím institucím, zaměstnancům a
členům organizace, kteří nám v roce 2016 pomáhali naplňovat cíle naší práce.
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LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE? ANO? PODPOŘTE NÁS!

Neváhejte nás kontaktovat

608 784 332

Můžete nás také podpořit na webovém portálu

info@zacit-spolu.cz

Mapa
Začít spolu z.s.
Soukenická 16, 550 01 Broumov,
www.zacit-spolu.cz, info@zacit-spolu.cz
IČO: 68208944, 608 784 332
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