Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně a kolegové,
Poprvé se k vám dostává výroční zpráva Centra pro dítě a
rodinu LATUS, poprvé máme možnost hodnotit a rekapitulovat
období právě uplynulé.
LATUS. Latinské slovo. PROSTOR, prostorný, rozsáhlý.
LATUS ilustruje cíl naší činnosti – rozvoj aktivit a služeb, které nabízí
rozsáhlý prostor možností pro to, aby děti mohly vyrůstat ve
zdravém, nejlépe rodinném prostředí. Naší snahou je pak tyto
možnosti hledat, být schopní je vidět a vnímat v zájmu každého
konkrétního dítěte, se kterým spolupracujeme. K našim činnostem
patřily v roce 2012 preventivní programy pro základní školy
zaměřené na zdravý životní styl a aktivity v oblasti náhradní rodinné
péče - pravidelná setkávání s veřejností a informování o specifikách
náhradního rodičovství a doprovázení pěstounských rodin.

Centrum pro dítě a rodinu LATUS
je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji
od podzimu roku 2011.
U samotných kořenů LATUSU byla myšlenka na budování
PROSTORU, který sdílí nadšenci, laici i profesionálové v oblasti
rodinné péče. Ona myšlenka kolem nás poletovala celé léto a celý
podzim 2011. Potkávali jsme se, tvořili, přemýšleli.
Nápady
přicházely a zase se ztrácely a z poletujících myšlenek jsme se
nakonec postupně snesli na zakládajících kamenech za slunného
podzimu roku 2011. Kromě tří zakládajících členů byla u vzniku
občanského sdružení hlavně představa vybudovat otevřený
PROSTOR pro spolupráci, setkávání, sdílení, seberealizaci..
Mladá rostlinka zakořenila. Proletěli jsme administrativním
kolotočem a od začátku roku 2012 začali krůček po krůčku
s projektovou činností a vyjednáváním možného i nemožného.

A vyrostl strom. Máme ho v našem logu. Slétávají se na něm
barevně ušití ptáčci Latusáčci, kteří pak vylétají za dětmi, se kterými
spolupracujeme.
Centrum pro dítě a rodinu LATUS má od 27.3.2012 pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Náš tým
Jana Kocourková (1983): místopředseda sdružení, sociální
pracovník, metodik náhradní rodinné péče, lektor, psychoterapeut.
Ivana Kovářová Bártová (1975): předseda sdružení, pedagog,
metodik preventivních aktivit, lektor, psychoterapeut.
Nikol Marhounová (1989): lektor preventivních aktivit.
David Charvát (1974): lektor preventivních aktivit.

Kristýna Rašplová (1988): lektor preventivních aktivit.
Michaela Szabó (1976): lektor preventivních aktivit.
Ondřej Chabada (1990): lektor preventivních aktivit.

Dobrovolníci
Michal Houdek: tvorba webových stránek
Jiří Kroužek: tvorba webových stránek
Jana Harmachová: strategie PR, kreativní tvorba propagačních
materiálů, autorka ptáčků Latusáčků
Jana Kocourková: doprovázení pěstounských rodin

Naše organizace se v prvním roce své činnosti
zaměřovala na oblast preventivních aktivit na základních
školách a na oblast náhradní rodinné péče, zejména na
pěstounskou péči v její dlouhodobé a přechodné formě.
V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb, o sociálně
právní ochraně dětí jsme poskytovali v roce 2012 našim
klientům, ale i široké veřejnosti, služby v následujících dvou
programech: program Náhradní rodinná péče a program
Prevence

V rámci tohoto programu jsme v roce 2012 zrealizovali dva
projekty: Doprovázení pěstounských rodin a Naše cesty vedou do
rodiny.

Doprovázení pěstounských rodin
Projekt Doprovázení pěstounských rodin byl finančně
podpořen Krajským úřadem Plzeňského kraje a byl realizován od
1. 7. do 31. 12. 2012. V projektu jsme spolupracovali se čtyřmi
rodinami zejména v rámci terénní sociální práce (podpora při
výchově přijatých dětí a sociálně-právní poradenství). V případě
jedné
rodiny
probíhala
a
dosud
probíhá
dlouhodobá
psychoterapeutická práce s nezletilým dítětem. Podpora pěstounů a
jejich doprovázení při péči o přijaté dítě jsou poskytovány s ohledem
na jejich specifické potřeby. Strom v našem logu symbolizuje dítě,
které si po příchodu do náhradní rodiny přináší svou minulost, své
životní zkušenosti a zážitky.

Děti přicházející do náhradních rodin často neměly
uspokojovány své psychické potřeby, neměly možnost vytvořit si
pevné citové pouto k jedné osobě, často neví, co je rodina, co je
domov. Předpokladem úspěšnosti náhradní rodinné péče je umění a
dovednost náhradních rodičů vcítit se do situace dětí, porozumět
jejich potřebám, vřele tyto děti přijmout …dát jim bezpečný prostor a
pevný řád.
Spolupráce s rodinami zahrnovala zejména pravidelné osobní
konzultace s pěstouny a s dětmi v rodině, reflexi pěstounství,
podporu při sebereflexi pěstounů, porozumění citové vazbě a jejímu
významu u dětí přicházejících do náhradní rodiny, přípravu a
asistenci kontaktu dítěte s vlastní rodinou nebo příbuznými,
porozumění potřebám dítěte a vytvoření individuálního plánu a práci
s životním příběhem dítěte (podpora identity). Dobrou zkušenost jsme
měli i s využíváním případových konferencí.

Naše cesty vedou do rodiny
Tento projekt byl podpořen z dotace Magistrátu města
Plzně. Projektové aktivity probíhaly ve formě informačních a
diskusních setkání s veřejností. Cílem projektu bylo rozšířit povědomí
o náhradní rodinné péči, jejich specifikách, o tom, kdo je pěstoun, pro
jaké děti hledáme náhradní rodiče, jaké potřeby mají dětí přicházející
do náhradních rodin aj. Na realizaci setkání se s námi podíleli
stávající pěstouni a adoptivní rodiče.
Projekt byl realizován v druhé polovině roku 2012, od července
do prosince. Setkání se konala na veřejných místech (Nebeská
čajovna, kavárna a čajovna Kačaba, kavárna Jiný svět), neformálně a
s hudebním doprovodem. Celkem proběhlo osm setkání, zúčastnilo
se jich celkem 88 osob.

Informační a náborové aktivity budou ve stejné podobě
probíhat i nadále v roce 2013, a to nejenom na území města Plzně,
rozšířeny budou do obcí Klatovy, Sušice a Horažďovice.
Zájemcům o další konkrétní informace bylo následně v rámci
projektu poskytováno individuální poradenství, případně jsme
zprostředkovávali kontakt s dalšími odborníky.

V oblasti prevence proti nežádoucím jevům jsme byli aktivní
jako jednotlivci již před založením našeho sdružení. Těmto aktivitám
se nadále věnujeme, neboť jsme si vědomi jejich nezastupitelné role
v systému péče o děti a dospívající. Po zrodu naší organizace jsme
byli úspěšní v rámci dvou výzev týkajících se preventivních aktivit.
Díky tomu jsme v roce 2012 zrealizovali dva projekty: Čtyřlístek a
Putování Galaxií.
Oba projekty byly zaměřené na zdravý životní styl. Primární
cílovou skupinou byli v obou případech žáci základních škol ve věku
10 - 11 let, tedy děti v prepubertálním věku. Projekt v každé třídě
probíhal v podobě 90 minutového workshopu zaměřeného na tři
oblasti:




fyzické zdraví a vzhled,
zdravé stravování a prevence poruch příjmu potravy,
duševní a sociální zdraví.

Děti byly na začátku rozděleny do 3 skupin a vystřídaly se
postupně na třech stanovištích. Součástí workshopu bylo závěrečné
shrnutí a prostor pro aktivitu, která vedla žáky k vzájemnému ocenění
a pochvale.
Projekty si za dlouhodobý cíl kladly zejména podpořit u dětí
vědomí významu zdraví jako obecné hodnoty, a to ve všech jeho
aspektech (zdraví tělesné, duševní i sociální). Prostřednictvím
interaktivních workshopů děti měly možnost vnímat nejen důležitost
zdraví pro život člověka, ale také získat nové poznatky z oblasti
výživy a prevence poruch příjmu potravy.

Tento projekt byl určen dětem navštěvujícím 4. a 5. ročníky
ZŠ. Projekt byl zaměřen na 4 oblasti: fyzické zdraví a pohyb, potravu
a zdravé stravování, péči o sebe a vzhled a psychické a sociální
zdraví. Na rozdíl od Putování Galaxií, kde se jednalo o jednorázovou
aktivitu, jsme se v rámci tohoto projektu s dětmi potkali v rámci tří
dvouhodinových workshopů, tedy zde byl větší prostor věnovat se
jednotlivým tématům více do hloubky.
Sekundární cílovou skupinou v rámci tohoto projektu byli
rodiče těchto žáků, pro něž byly zrealizovány besedy s tématikou
zdravý životní styl a poruchy příjmu potravy.
Do projektu bylo zapojeno celkem 243 žáků 5. tříd základních
škol v okrese Plzeň – sever a na Klatovsku. Besed pro rodiče žáků
se zúčastnilo se celkem 41 osob.

Žáci 4. a 5. tříd ZŠ během projektu putovali po Galaxii,
po třech planetách, kde v rámci jednotlivých stanovišť
získávali poznatky, hráli si, diskutovali s lektory o jednotlivých
oblastech zdraví a zdravého životního stylu.
Příprava projektu probíhala od počátku školního roku
2012. Samotné workshopy se konají v průběhu celého
školního roku 2012/2013. K 31. 12. 2012 proběhlo 10
workshopů a zapojeno bylo 204 žáků 4. a 5. tříd základních
škol Plzeňského kraje.

V rámci své činnosti spolupracujeme v různých oblastech s:
OSPOD


Doprovázení pěstounských rodin

Diakonie Západ


Informační setkávání pro veřejnost, vzdělávání pracovníků,
metodická podpora

Šafrán dětem, o.s.


Doprovázení dítěte v jeho měnícím se prostředí (přechody
z péče do péče)

DDM Radovánek


Odlehčovací služby (tábory pro děti)

Amalthea, o.s.


Vzdělávání a metodická podpora pracovníků LATUS, o.s.

Natama, o.s.
Individuální supervize

Poděkování patří především všem zaměstnancům, kteří
pracují nad rámec pracovních úvazků a obětavě věnují i svůj volný
čas našim aktivitám. Dále jsme velice vděční subjektům, kteří nás
podporují finančně – bez nich by naše práce nebyla vůbec možná. V
roce 2012 nás podpořily tyto subjekty:







MPSV ČR – odbor Rodina
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně
Sponzorské dary
DDM Radovánek
Diakonie Západ

Jsme velice vděční všem lidem i subjektům, kteří nás
podporují jak slovně, tak i prakticky.

Společnost pořídila v roce 2012 pouze drobný majetek. Co se
týče závazků, organizace měla k 31. 12. 2012 závazky vůči
zaměstnancům, vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění,
vůči finančnímu úřadu srážkovou daň z prosincových mezd.
Organizace měla dále závazek vůči Plzeňskému kraji (preventivní
projekt Putování galaxií).
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0

DDM Radovánek

0
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0

87 769
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0

Úroky

10

0

Dotace
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0

Plzeňský kraj
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0

Magistrát města Plzeň

80 000

0
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0

274 060

171 269

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
MPSV

Diakonie

Dary

Celkem

Náhradní
rodinná péče

Prevence

32 678

42 705

120

27 308

Kancelářské potřeby

1 917

6 282

Pohonné hmoty

25 803

1 452

Ostatní materiál

4 047

7 663

791

0

116 131

11 062

139

0

Cestovné

16 658

7 252

Poštovné

657

160

Telefony

4 200

3 650

525

0

7 000

0

Náklady
Materiál
Materiál na kurzy

Pohoštění, občerstvení
Služby
Opravy a udržování

Kopírování a tisk
Nájemné

Náhradní
rodinná péče

Prevence

116 131

11 062

Ekonomické a právní s.

6 000

0

Školení a vzdělávání

47 990

0

Reklama, letáky

26 962

0

Ostatní služby

6 000

0

89 123

117 500

Hrubé mzdy

61 223

0

Dohody o provedení práce

27 900

117 500

Odvody na sociální a
zdravotní pojištění

20 817

0

Poplatky

1 500

0

Náklady
Služby

Mzdové náklady

Náhradní
rodinná péče

Prevence

4 035

2

Bankovní poplatky

1 345

0

Pojištění zaměstnanců

2 688

0

264 283

171 269

Náklady
Ostatní náklady

Celkem

Výsledek hospodaření z vlastní činnosti činí 9 777 Kč. Jedná
se tedy o zisk, který bude použit na další rozvoj organizace.

Naše činnost se bude stále více zaměřovat
hlavně na oblast náhradní rodinné péče, neboť to byla
hlavní myšlenka, jež nás vedla k založení našeho sdružení. Realizací
stávajících projektů a uváděním dalších nových nápadů v život
chceme pomáhat dětem najít "svou" rodinu.
Jak už bylo výše uvedeno, poznáte nás podle STROMU s
poněkud zamotanou korunou v našem logu, který symbolizuje DÍTĚ
přicházející do náhradní rodiny. Kořeny, které nejsou na první pohled
vidět, zacyklily jeho prožívání. Náhradní rodina svojí léčivou péčí
poskytuje dítěti rozsáhlý a bezpečný PROSTOR – LATUS pro
uzdravení a růst.

Latus o.s.
Tylova 59, 301 00 Plzeň (budova ZČU, areál Škoda, 2. patro)
Martinská 2, 301 00 Plzeň (kancelář č. 134)
+420 775 969 047
+420 603 952 403

info@latusprorodinu.cz
www.latusprorodinu.cz

„Šťastný je ten, kdo
našel štěstí v rodině.“
Lev Nikolajevič Tolstoj
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