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Každé dítě má právo na rodinu.



SLOVO ÚVODEM 

Pěstounská péče má v Moravskoslezském kraji bohatou tradici. V roce 2021 jsme čelili dvoum velkým výzvám, které si 

s sebou přinášíme i do roku 2022.  

První je koronavirová pandemie, která nám ztěžuje každodenní výkon naší profese. Druhou je novela zákona 

sociálně-právní ochrany dětí, která přinesla výrazné změny v náhradní rodinné péči. 

Do roku 2022 ale jdeme také s nadějí. S nadějí, že tyto výzvy zvládneme nejen jako organizace, ale také jako 

společnost. Nadějí, že v roce 2022 dokážeme pomoct více dětem. 

Děkujeme všem za podporu v loňském roce a těšíme na spolupráci v tom letošním. 



Hlavní poslání spolku 

Hlavní myšlenkou DOTEKu je umístit děti do náhradní rodinné péče, a zároveň vytvořit skupinu 

schopných a milujících pěstounů, kteří dětem s jejich cestou pomohou. 

Posláním a náplní práce naší organizace je zajistit dítěti co nejharmoničtější vývoj v náhradní rodině. 

Toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a následně 

doprovázením, poradenstvím a vzděláváním náhradních rodičů. 

Podporu a pomoc poskytuje organizace nejen náhradním rodinám, ale také rodinám biologickým, které 

se ocitly v obtížné životní situaci. 

Zároveň se snažíme vytvářet stabilní zázemí pro vzdělávání a podporu pěstounů. 



Aktivity DOTEKu 
Své poslání a cíle naplňuje DOTEK prostřednictvím těchto aktivit: 

PRO PĚSTOUNY 

• doprovázení, 

• konzultace, 

• zprostředkování odborné 

pomoci, 

• vzdělávání, 

• as is tované kontakty s 

biologickou rodinou, 

• pomoc při zajištění péče o 

dítě nebo odlehčení.

PRO DĚTI 

• jednodenní výlety, 

• terapie hrou, 

• práce na knize života, 

• letní příměstské tábory, 

• doučován í ang l ič t iny, 

p ř í p a d n ě d a l š í c h 

předmětů.

PRO VEŘEJNOST 

• informování o možnostech 

náhradní rodinné péče, 

• asistované kontakty při 

rodičovských sporech, 

• aktivní zapojení se do 

komunitního plánování 

města Český Těšín.



O NÁS 

DOTEK, zapsaný spolek, je zaregistrován u Ministerstva vnitra České republiky ode dne 4. 5. 2006 pod čj. VS/1-1/64098/06-R. Zápis do spolkovém 

rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, byl proveden dne 1.1.2014. 

DOTEK je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a v souladu s tímto zákonem je právnickou osobou způsobilou v 

mezích českého právního řádu vystupovat svým jménem a nabývat práv a povinností. Spolek byl založen na dobu neurčitou.  Cílem aktivit a 

poskytovaných služeb DOTEKu z.s. je taková pomoc a podpora, která je založena na rovnoprávné spolupráci a vede k rehabilitaci a posilování 

přirozených vazeb mezi rodiči a dětmi nebo k co možná nejkvalitnějšímu nahrazení těchto vazeb.  Rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ze dne 19.5.2015. 

Služba je akreditovaná v rámci: 

Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:  

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě §11 odstavec 1 písmeno a), 

• poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené §11 odstavec 1 písmeno b), 

• pořádání v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu 
§11 odstavec 1 písmeno c), 

• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§31 a §32), 

• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, 

• 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 § 11 odst. 1 písm. 
d), § 11 odst. 2 písm. c), 

• 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, 

• vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností § 19a odst. 1 písm. b), § 48 
odst. 2 písm. g). 



Cíle spolku  

Dílčími cíli DOTEKu jsou: 
• podpora harmonického vývoje dítěte, 
• doprovázení, podpora a poradenství náhradních rodin od přijetí dítěte do náhradní rodiny do 

ukončení náhradní rodinné péče, 
• zvyšování odbornosti náhradních rodičů, 
• zvyšování počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči a jejich kvalitní příprava, 
• zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče, 
• podpora návratu dítěte do vlastní rodiny, podpora sounáležitosti, 
• rozvoj metod sociální práce v oblasti náhradní rodinné péče a jejich následné sdílení. 

Hlavním cílem zapsaného spolku je pomoct dětem, které pocházejí z nevyhovujícího prostředí, prožít harmonické 
a láskyplné dětství plné porozumění.



 

DOPROVÁZENÍ 
PĚSTOUNSKÝCH 

RODIN v roce 2021

14 
příbuzenských 
pěstounských 

rodin

18 
přechodných 
pěstounských 

rodin
27 

dlouhodobých 
pěstounských 

rodin

5 nově 
uzavřených  

Dohod o výkonu 
pěstounské péče

1  Dohoda o 
výkonu 

pěstounské péče 
vypovězena



PRACOVNÍ TÝM DOTEKu

Mgr. Ivana Bielanová 
sociální pracovnice 
bielanova.dotek@gmail.com 
732 444 371

Bc. Nives Bosáková 
ředitelka a sociální pracovnice 

dotek.nrp@gmail.com 
773 955 051

Mgr. Kateřina Bosáková 
sociální pracovnice 

bosakovakaterina.dotek@gmail.com 
774 815 444

EXTERNÍ PRACOVNÍCI 
Mgr. Alice Mizia – psycholog, terapeut  

Mgr. Pavel Němčík – psycholog, terapeut  

Mgr. Tomáš Šobáň – psycholog, terapeut  

Mgr. František Švehlík – psycholog, terapeut 

Mgr. Jakub Majetný - psycholog, terapeut

Organizační struktura spolku:  

Nejvyšší orgán: valná hromada  

Výkonný a řídící orgán: správní rada (svolává nejméně jednou za rok Valnou hromadu) 

Statutární zástupce: ředitelka  

Správní rada organizuje a zajišťuje činnost DOTEKu a o své činnosti informuje členy na Valné hromadě. Ředitel je volen Správní radou na 

5 let, ve svém funkčním období spravuje majetek DOTEKu a je za něj odpovědný. Povinnosti vyplývající z této funkce může delegovat na 

členy nebo pracovníky. Ředitelka DOTEKu má podpisové právo, může jednat jménem DOTEKu ve veškerých záležitostech samostatně.
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Vzdělávání pěstounů 2021 
Vzdělávací víkendové pobyty  

V  roce 2021 proběhly dva vzdělávací víkendové pobyty. První byl pro dlouhodobé a příbuzenské 

pěstounské rodiny na téma Vzdělávaní zaměřené na potřeby jednotlivců v  rodině v Českém Těšíně. 

Lektorem byla Bc. Barbora Kiczmerová. 

V srpnu pak proběhlo vzdělávání v Mostech u Jablunkova pro přechodné pěstounské rodiny, na téma 

Terapeutické rodičovství v praxi pod vedením lektora Mgr. Pavla Němčíka. 

Vzdělávací semináře 

V roce 2021 se uskutečnily dva semináře. První byl na téma Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče. 

Ten druhý se pak zaměřil na Bezpečnost dítěte v digitálním světe. V obou tématech chceme pokračovat i v 

roce 2022.



Aktivity 2021 pro děti v 
péči u našich pěstounů 

Příměstský tábor 

Dva turnusy sportovního příměstského tábora se zaměřením 

na tenis, kterých se celkem zúčastnilo 33 dětí. Děti 

absolvovaly dopolední sportovní tréninky, jeden celodenní 

výlet a odpolední aktivity zaměřené na rozvoj jak 

pohybových dovedností, tak na rozpoj myšlenkových 

schopností. Projekt podpořil i hypermarket TESCO Český 

Těšín, který poskytl občerstvení na svačiny po dobu obou 

turnusů. 

Jednodenní výlet 

Na základě poptávky ze strany pěstounů byl pro děti 

připraven jednodenní výlet do jumpcentra Frýdek-Místek. 

Individuální hlídání svěřených dětí  

Vzhledem k početnému množství dětí v nízkém věku 

organizace zajišťuje individuální hlídání svěřených dětí. Tato 

forma hlídání je pěstounům uhrazena. 



Výuka angličtiny 

Celoročně mají děti svěřené do péče pěstounů naší organizace možnost využít služeb lektorky angličtiny, která jim připravuje 

hodiny na míru jejich potřebám. Angličtina je totiž často předmět, se kterým jim pěstouni nedokáží pomoct. 

Práce na knize života 

Kniha života je důležitým prvkem v životě dítěte umístěného v náhradní rodinné péči. Pomáhá vytvářet jeho identitu a odpovídat 

na otázky, které mu v jeho cestě životem vyvstanou. 

Terapeutická péče  

Našim pěstounským rodinám a svěřeným dětem je poskytována individuální terapeutická péče. Loni tuto možnost využilo 12 dětí.  

V této oblasti se neustále potýkáme s nedostatečným množstvím kvalitních odborníků a vysokými náklady na tuto pomoc. Jsme 

velice rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s kvalitními terapeuty. 

Nedirektivní terapie hrou  

Pro komunikaci a práci s dětmi jsme začali využívat nový přístup terapie hrou. Prostřednictvím herního procesu a za pomoci 

hraček, které jsou v průběhu terapie poskytovány, je dítě schopné na symbolické rovině vyjádřit cokoli, co je pro něj složité, 

nepříjemné či nemožné vyjádřit slovy. Děti mohou použít panenky, barvy a jiné hračky na sdělení toho, co si myslí, co cítí, co je 

trápí. Terapie je vhodná již pro děti od 2-3 let. Pro tuto aktivitu využíváme také terapeutické pískoviště, které bylo zakoupeno z 

prostředků benefičního koncertu. 



Vytyčené cíle na rok 2022  
Jako stěžejní aktivity na rok 2022 jsme si stanovili:  

 

•rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb všem skupinám pěstounů (v roce 2022 nově 

rozděleni na zprostředkované a nezprostředkované), 

•hledat možnosti rozšíření sítě terapeutických služeb, které umí fakticky pomoci, 

•rozšiřovat síť dalších zdravotních odborníků (neurologové, fyzioterapeuti, …), 

• hledat nové finanční zdroje, jak z projektů, tak od dárců,

•vzdělávání personálu zaměřené na přístup, které podporuje jedinečnost každého 

dítěte a problematiku identity dítěte a zpracování historie dítěte a traumatu poruchy 

attachmentu, 

•proškolení náhradních rodičů v terapeutickém rodičovství, 

•připravit projektové záměry do roku 2023.



Celkové vyhodnocení činnosti za rok 2021 
 


U organizace DOTEK z.s nebo jiných orgánů veřejné správy nebyla podána žádná stížnost na činnost 

pověřené osoby.  

V roce 2021 měla organizace DOTEK z.s. rozvíjející tendenci. Celkově lze zhodnotit, že spolku v roce 

2021 byla úspěšná, rozvíjející své služby v souladu s posláním a platnými registracemi. Vynaložené 

náklady odpovídaly provedeným činnostem. 

V roce 2021 organizace pokračovala ve spolupráci s Nadačním fondem TESCO a prodejnou Český 

Těšín, kteří nám věnovali věcné dary. Organizace rovněž získala finanční dar ve výši 5 000 Kč od 

studentů Ostravské univerzity (dále jen ,,OU”). 

Organizace hospodařila s příjmy z příspěvku na výkon pěstounské péče a daru OU ve výšce 2 433 000 

Kč a na konci roku končila se zůstatkem 17 757 Kč k 31.12.2021.



Kde nás najdete 

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Bosáková, sociální pracovnice 

Schválila: Bc. Nives Bosáková, ředitelka spolku DOTEK z.s.

Pracoviště: Střelniční 215/18, 
Český Těšín, 73701 

Sídlo spolku: Štefánikova 36/36, 
Český Těšín, 73701

Web: www.dotekzs.cz 
Číslo účtu: 2100755805/2010, Fio banka 

Datová schránka: ybmbkpz 
IČO: 27032116

Dotek z.s.


