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Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. je oprávněn k výkonu sociálně právní
ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, a to na základě pověření vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne
13.8.2015, č.j. 21462/SV/2015-7.
Zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu dětí:
Bc. Tereza Kocurová - lektorka příprav a vzdělávaní, klíčová pracovnice, vede organizaci
Mgr. Vladimíra Nahodilová - psychoterapeutka, lektorka příprav a vzdělávání, koordinátorka
vzdělávání, klíčová pracovnice
Bc. Lenka Pumrová - klíčová pracovnice, administrativa
Externí spolupracovníci:
Mgr. Hana Vojtíšková - arteterapeutka
MUDr. Elena Křivková - psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka
Mgr. Iva Říčařová - psychoterapeutka
Mgr. Zita Homolková - arteterapeutka, lektorka, psychoterapeutka
Pracovníci technicko-administrativní podpory:
Pavel Kocur - IT, administrativa, propagace
Irena Fučíková - Pokorná - účetní
Osoby zajišťující program pro děti a jejich hlídání:
Vlasta Horáčková, Jiřina Malá, Marcela Beková, Marie Šimečková

Poslání, účel a záměry spolku
Hlavním posláním Diamantu je podpora a doprovázení rodin, které vykonávají některou
z forem náhradní rodinné péče, a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí žijících v těchto rodinách.
Hlavními účely jsou zejména:

rozvoj a podpora všech forem náhradní rodinné péče

vytváření nabídky dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péče

zajišťování kontinuálního vzdělávání pro náhradní rodiče

prohlubování odborných kompetencí náhradních rodičů

spolupráce se státními i nestátními organizacemi participujícími při ochraně rodin

prostřednictvím osvětové a vzdělávací činnosti zlepšovat informovanost širší laické
i odborné veřejnosti o náhradní rodinné péči v ČR
Dlouhodobým záměrem Diamantu je přispět ke zvýšení počtu náhradních rodičů v naší zemi,
kteří přijmou do své péče děti, jež jsou nyní v umístěny ústavních zařízení.

Vznik spolku
Na začátku byl projekt Ministerstva práce a sociálních věcí na kvalitnější přípravu náhradních
rodičů - PRIDE, kde jsme se potkaly. Žena, zodpovědná za krajské fungování OSPOD, se
zkušeností s výchovou nevlastních dětí a žena pracující s traumatizovanými lidmi, se
zkušeností s pěstounskou péčí a adopcí dítěte. Obě v nové roli lektorek perspektivních a
odvážných lidí, kteří chtějí pomáhat dětem s náročným životním příběhem. Dílem osudu, či
náhody vše zapadlo do sebe a začal se rodit nový příběh. Velkou roli poskytla pomocná
náruč Trialogu v Brně, kde neváhali předat dosavadní zkušenost a finančně podpořit aktivity v
Královéhradeckém kraji. Patří jim dík za dlouhodobý inkubátor pro zrod Diamantu. Proč
právě tento krásný cenný drahokam? Cestou jsme potkaly mnoho rodin, náhradních rodičů i
dětí s neuvěřitelnými příběhy a minulostí a vznikla potřeba se o ně starat, dát jim
profesionální podporu a vybrousit z nich tu nejcennější kvalitu a krásu jejich osobnosti,
ukrytou mnohdy hluboko pod nánosy životních zkušeností. Poznaly jsme, že profesionalita je
základ, na kterém se dá stavět, ale od začátku přidáváme také srdce, protože probudit lásku a
důvěru k životu i ke světu bez něj prostě nejde.
Takže jsme tady, teď už tým 4 lidí a několika ověřených spolupracovníků, kteří cítí podobnou
potřebu podporovat, či školit čím dál více lidí, kteří společnými silami dokážou uzdravit
traumatizované děti, jež se musely odloučit od svých rodin z různých důvodů. Uvědomujeme
si, že když uzdravíme děti, budou dobrými rodiči svých zdravých dětí a ty budou budovat
další zdravé rodiny. Jedno jediné dítě z ústavu, které uzdraví náhradní rodiče svým srdcem a
pomohou mu profesionálně uspokojit všechny jeho potřeby pro to, aby mohlo dozrát - je dar
pro všechny další generace. I když to dá někdy velkou práci celého týmu lidí kolem a je to
často velmi dlouhá cesta. Jsme připraveni jít dál a hledat ty nejlepší možnosti pro všechny děti
i rodiče, protože víme přesně, kdo jsme i kam míříme.
Pro toto všechno, co má smysl, vznikl Diamant – podporujeme náhradní rodiny srdcem.

Hlavní činnosti spolku v roce 2015
 doprovázení pěstounských rodin, se kterými má organizace uzavřenu Dohodu o výkonu
pěstounské péče
 naplňování povinností vyplývajících z Dohod o výkonu pěstounské péče a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 vzdělávání a setkávání náhradních rodičů přispívající k prohlubování znalostí a ke
zvyšování jejich kompetencí
 realizace příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči - PRIDE
 poskytování odborného poradenství, podpory a terapie dospělým i dětem
Vzdělávání pěstounských rodin
2.-3.10.2015 - Prohlubování dovedností pěstouna na přechodnou dobu I.
Hotel pod Zvičinou, Dolní Brusnice
Lektorky: Mgr. Vladimíra Nahodilová, Bc. Tereza Kocurová
Vzdělávacího víkendu zaměřeného na zvyšování kompetencí přechodného pěstouna se
zúčastnilo 14 osob.
5.11.2015 - Vývojová psychologie a psychomotorický vývoj dětí do 3 let
Diamant, Jaroměř
Lektor: PhDr. Michal Homolka
Vzdělávací seminář přispěl k prohloubení znalostí vývojové psychologie dětí do 3 let. Dr.
Homolka je zkušeným klinickým psychologem. Akce se zúčastnilo se jej 23 osob.
3.12.2015 - Vývojová psychologie a psychomotorický vývoj dětí od 3 let
Diamant, Jaroměř
Lektorka: Mgr. Gabriela Vykypělová
Vzdělávací seminář přispěl k prohloubení znalostí vývojové psychologie dětí starších 3 let a
zaujala 21 pěstounů.
Klubové setkání pěstounů na přechodnou dobu
Setkávání profesionálních pěstounů, které je určeno k vzájemnému sdílení zkušeností,
prohlubuje vztahy a zvyšuje soudržnost mezi pěstouny proběhlo dne 19.11. a zúčastnilo se jej
9 rodin.
Vzdělávání pro jiné organizace
Spolek nabízel i vzdělávání na zakázku.
10.11.2015 - Kompetence náhradních rodičů II.
Městský úřad, Kostelec nad Orlicí
Lektroky: Mgr. Vladimíra Nahodilová, Bc. Tereza Kocurová
Seminář navazoval na dříve realizovanou akci s názvem "Kompetence náhradních rodičů I."
a zúčastnilo se jej 8 pěstounů, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče
s Městem Rychnov n. K., 5 pěstounů s Dohodou s Městem Kostelec nad Orlicí, 2 pěstouni
z Centra pěstounských rodin v Hradci Králové a 1 pěstoun doprovázený Stopou čápa
(Salinger).

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči
V říjnu 2015 byla na objednávku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zahájena příprava
žadatelů o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Byla vedena formou
PRIDE. Lektorkami programu byly Mgr. Vladimíra Nahodilová a Bc. Tereza Kocurová.

Finanční údaje za rok 2015
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče.............................................................516.000,- Kč
Dar - Město Jaroměř (nevyčerpané prostředky státního příspěvku)........................100.000,- Kč

Záměry spolu pro rok 2016
Spolek bude nadále pokračovat v činnostech, kterými se zabýval v roce 2015, tj. zejména
profesionálním poskytováním služeb pro náhradní rodiny.
Naplánovány jsou osvětově-vzdělávací aktivity, které přispějí ke zvýšení povědomí o
náhradní rodinné péči a informovanosti veřejnosti o problematice nedostatku pěstounských
rodin, neblahých důsledcích ústavní péče na děti aj.

