


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. Pro toto všechno, co má smysl, vznikl
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Naším hlavním cílem je podporovat a provázet náhradní rodiny i žadatele o
některou z forem NRP, a to tak že:
- mají informace související s péčí o dítě a jeho výchovou (řešení výchovných,
vzdělávacích, sociálních a jiných problémů)
- mají kompetence k výchově svěřených dětí, tudíž jsou schopni zajistit
bezpečné fungující zázemí (umí využívat své vnitřní i vnější zdroje)
- mají informace o návazných službách – vědí, kam se v případě problémů
obrátit, kde hledat podporu
- znají svá práva i povinnosti
- mají náhled na svou situaci
- umožňují bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Dalším cílem je zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti a zajistit
(zprostředkovat) vzdělání pro pěstouny, a to tak že:

- pořádáme semináře
- pořádáme a účastníme se akcí propagujících naši organizaci
- vydáváme tiskové zprávy, výroční zprávy, aj.
- navazujeme a prohlubujeme spolupráci s odborníky začleněnými do systému
sociálně-právní ochrany dětí, především se sociálními pracovníky orgánů
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a krajskými úřady

Cílovou skupinou jsou:

- děti
- dospělí v jakékoliv fázi procesu směřujícímu k výkonu náhradní rodinné péče
1) zájemci a žadatelé o některou z forem NRP
2) osoby zařazené do přípravy na některou z forem NRP
3) pěstouni (osoby pečující)
4) pěstouni na přechodnou dobu (osoby v evidenci)
5) osvojitelé

Rodinám, které vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče nebo se na ni
připravují, poskytujeme podporu, poradenství a doprovázení na jejich cestě.
Chráníme také zájmy a potřeby dětí v těchto rodinách.

Dlouhodobým záměrem Diamantu je přispět ke zvýšení počtu náhradních rodičů, kteří
přijmou do své péče děti, jež jsou nyní umístěny v ústavních zařízeních. Jsme zapojeni
do celorepublikové kampaně "Hledáme rodiče".



Jsme tým 5 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.



zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu dětí:
Bc. Tereza Kocurová - lektorka, klíčová pracovnice, vede organizaci (úvazek 1,00)
Mgr. Vladimíra Nahodilová - psychoterapeutka, lektorka, koordinátorka vzdělávání,
klíčová pracovnice (0,5 úvazku)
Mgr. Vladislava Knettig - klíčová pracovnice, fundraiserka, lektorka (úvazek 1,00)
Bc. Ladislava Tichá - klíčová pracovnice, lektorka (úvazek 1,00)

***

externí spolupracovníci poskytující zejména odborné poradenství:
Mgr. Hana Vojtíšková - arteterapeutka
MUDr. Elena Křivková - psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka
Mgr. Iva Pošívalová Říčařová - psychoterapeutka (do září 2018)
Mgr. Jana Bartoňová - psychoterapeutka (do září 2018)
Mgr. Zita Homolková - arteterapeutka, lektorka, psychoterapeutka
Mgr. Martina Vondrová – psychoterapeutka

***

pracovníci technicko-administrativní podpory:
Pavel Kocur - IT, administrativa
Karolína Motyčková – účetní

***

kolegové zajišťující program pro děti a jejich hlídání na akcích
pořádaných organizací případně respitní péči:
Lucie Tichá, Vlasta Horáčková, Jiřina Malá, Marcela Beková, Marie Šimečková,
Miloslava Hrušková, Radka Nekvindová, Pavlína Pašková, Helena Resslová, Hana
Stolinová, Ilona Vosátková, Markéta Čiháčková, manželé Hudákovi, Jana Burketová,
Simona Hlavatá Nosková, Lenka Hloušková, Veronika Krumpholzová, Denisa
Potůčková, Kateřina Šuplerová, Ondřej Trachta, Eva Vašáková.



Tato část rekapituluje, jakým způsobem byly naplňovány a realizovány činnosti, ke
kterým je Diamant pověřen rozhodnutím krajského úřadu. Veškeré činnosti byly
realizovány na území Královéhradeckého kraje, jedna rodina byla do 31.7.2018
doprovázena v kraji Pardubickém.

Organizace doprovázela v roce 2018 až 55 rodin, v nichž vyrůstá přibližně 100 dětí. Již
od svého vzniku se Diamant intenzivně věnuje doprovázení přechodných
(profesionálních) pěstounů, v uvedeném roce jsme poskytovali služby 10 takovým
rodinám. Přechodní pěstouni, o něž Diamant pečuje, poskytli
dosud zázemí 70 dětem.

Klientům poskytujeme veškeré služby, které jim garantuje
uzavřená Dohoda o výkonu pěstounské péče, a to:

- zajištění stabilní osoby doprovázejícího pracovníka, který v rodině koná osobní
návštěvy, poskytuje základní konzultace a běžné poradenství, sleduje výkon pěstounské
péče

- krátkodobé hlídání
- respitní péči
- poskytování výchovné a poradenské péče
- zajištění pomoci při kontaktu pěstounů s biologickou rodinou dítěte (pomoc s
přípravou dítěte na setkání, fyzická přítomnost doprovázejícího pracovníka, poskytnutí
prostor pro kontakt, následná podpora dítěti a pěstounům, evaluace průběhu)
- poskytování nabídky vzdělávacích akcí a vytváření možností pro setkávání
náhradních rodičů přispívající k prohlubování znalostí a ke zvyšování jejich kompetencí



V průběhu roku bylo realizováno 14 vzdělávacích akcí (71 vzdělávacích
hodin), jichž se zúčastnilo 255 osob. V průběhu seminářů byl vždy souběžně
realizován program pro děti, jejichž celkový počet byl 70.

18.1.2018 - aktuality PPPD
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektor: Mgr. Radek Šoustal (MSPV)
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo
10 osob a souběžně byl realizován program
pro 5 dětí.

8.2.2018 - klub dlouhodobých pěstounů
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová,
Bc. T. Kocurová, Mgr. V. Knettig,
Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo
19 osob a souběžně byl realizován program
pro 4 děti.

15.3.2018 - praktické využití rodinných
konferencí
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektor: Mgr. Kateřina Martínková
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo
7 osob a souběžně byl realizován program
pro 2 děti.

29.3.2018 - výchova dětí v NRP
Místo konání: Nová Radnice, Josefov
Lektor: Mgr. Martina Vondrová
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo
49 osob a souběžně byl realizován program
pro 11 dětí.

19.4.2018 - mezinárodní osvojení
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: JUDr. Stanislava Kopecká,
Ph.D., Mgr. Ondřej Bouša (ÚMPOD)
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 10 osob a
souběžně byl realizován program pro
1 dítě.

10.5.2018 - klub dlouhodobých pěstounů
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová,
Bc. T. Kocurová, Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo 28 osob a
souběžně byl realizován program pro 4 děti



13.7.-15.7.2018 - práce s životním příběhem
dítěte
Místo konání: Hotel Pod Pralesem,
Dolní Sejfy
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová,
Bc. T. Kocurová, Mgr. V. Knettig,
Bc. L. Tichá, Mgr. Olga Trunečková
Počet hodin: 18
Víkendové vzdělávací akce
pro dlouhodobé pěstouny se zúčastnilo
27 osob a souběžně byl realizován program
pro 14 dětí.

27.7.-29.7.2018 - práce s životním příběhem
dítěte
Místo konání: Hotel Pod Pralesem,
Dolní Sejfy
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová,
Bc. T. Kocurová, Mgr. V. Knettig, Bc. L.
Tichá, Mgr. Jana Ženíšková
Počet hodin: 18
Víkendové vzdělávací akce
pro dlouhodobé pěstouny se zúčastnilo
21 osob a souběžně byl realizován program
pro 11 dětí.

4.10.2018 - klub dlouhodobých pěstounů
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová,
Bc. T. Kocurová, Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo 23 osob
a souběžně byl realizován program
pro 7 dětí.

1.11.2018 - práce s agresivitou
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektor: Mgr. Zita Homolková
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo 31 osob
a souběžně byl realizován program pro
8 dětí.

29.11.2018 - klub dlouhodobých pěstounů
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová,
Bc. T. Kocurová, Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo 29 osob
a souběžně byl realizován program pro
3 děti.

klubové setkání pěstounů na přechodnou dobu
Pravidelně, 1x za měsíc, se konají setkání přechodných pěstounů v prostorách organizace, jež
jsou určena ke vzájemnému sdílení zkušeností, prohlubování vztahů, zvyšování soudržnosti mezi
pěstouny a jsou svého druhu supervizním setkáním. V roce 2018 bylo realizováno 10 klubů.
Paralelně s programem pro dospělé je poskytováno hlídání dětí.

vzdělávání pro jiné organizace:
Náš spolek realizoval i vzdělávací akci pro partnerské subjekty.
6.4.-8.4.2018 - životní příběh dítěte
Místo konání: Chalupa U Supa, Deštné v Orlických horách
Lektoři: Mgr. Vladimíra Nahodilová, Bc. Tereza Kocurová
Seminář byl určen pro pěstounské rodiny, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské
péče s Městským úřadem Nové Město nad Metují. Akce se zúčastnilo 10 osob a byl realizován
program pro 8 dětí.



velikonoční tvoření

Odpolední tvůrčí dílna pro děti a jejich pěstouny, kde jsou nabízeny kreativní aktivity,
jejichž prostřednictvím je zejména dětem připomínáno poselství času velikonočního
jako oslavy příchodu jara i jeho křesťanského podtextu. Dílna se uskutečnila v
prostorách Diamantu dne 29. 3. 2018.

vánoční tvoření

Akce pořádaná v čase adventním (19. 12. 2018) pro rodiny nejen pěstounské, která
byla milým setkáním s dětmi, pro něž byly nachystány tvořivé aktivity. Zúčastnilo se i
několik zájemců o téma náhradní rodinné péče z řad veřejnosti. Diamantové děti
byly obdarovány balíčky, které pro ně připravily děti z oddílu mladých hasičů
DRAKOUŠI z Dolního Příma.



špindl pro pěstounské děti

Diamantové rodiny oslavily, spolu s námi, Mezinárodní den dětí 1. 6. 2018
výletem do Špindlerova Mlýna. Všichni vyjeli lanovkou na Medvědín, kde si
děti užívaly velké hřiště a dospělí nádherné výhledy do krajiny. Počasí nám
přálo, bylo opravdu nádherně. Po obědě následovalo koupání a zábava v
Aquaparku Špindl.

Akce se konala díky finanční podpoře NF Tesco



Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji - 24.9.2018 - 29.9.2018

Naše organizace se zapojila do realizace aktivit na podporu náhradní rodinné péče a osvěty
v této oblasti hned v několika obcích s rozšířenou působností. V Náchodě jsme pomohli
zprostředkovat zapůjčení výstavy "Já, pěstoun" od Nadačního fondu J&T.

Dobruška - 24.9.2018
Stánek v prostorách Městského úřadu a Městské knihovny v Dobrušce, kde pracovnice
Diamantu předávaly materiály, brožury a letáky o náhradní rodinné péči a podávaly
informace o možnostech, jak se stát pěstouny.

Jaroměř - 26.9.2018
Den otevřených dveří v Diamantu.

Jaroměř - 27.9.2018
Ve spolupráci s Městským úřadem v Jaroměři realizována vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků ZŠ Jaroměř – Josefov s názvem "Pěstounství očima dětí".

Hradec Králové - Den pěstounství - 29.9.2018
Diamant se účastnil celodenní akce, kterou realizoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

- Loutkové představení v divadle Drak pro pěstounské rodiny a výstava uměleckých děl
dětí z pěstounských rodin.

- Labyrint.
- Malování na obličej.
- Promítání pořadu Rodiče napořád, diskuze s pracovníkem zabývajícím se

problematikou náhradní rodinné péče.
- Na prostranství před divadlem aktivity a hry pro děti i celé rodiny.
- Představení neziskových organizací působících v oblasti pěstounské péče.



benefiční koncert

V adventním čase jsme realizovali akci, jejíž hlavní protagonistkou - zpěvačkou,
byla Eliška Machačová - dcera náhradních rodičů doprovázených naší
organizací.



zapojení do dalších aktivit v roce 2018

týden vzdělávání dospělých

Pracovníci Diamantu se již tradičně
zapojují do akce Úřadu práce v
Rychnově nad Kněžnou. Dne
12.11.2018 byla realizována přednáška
"Náhradní rodinná péče v praxi".

tým pro rozvoj náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji

V dubnu roku 2018 byl Krajským úřadem ve spolupráci s MPSV ustanoven Tým, jehož
členkou se stala předsedkyně Diamantu Tereza Kocurová. Stěžejním úkolem této
skupiny bylo naplánování a realizace Týdne pěstounství v kraji. Dlouhodobým
záměrem, na nějž Tým cílí je rozvoj náhradní rodinné péče, propagace a osvěta v
otázkách pěstounství a témat s ním souvisejících prostřednictvím kampaně "Staň se
náhradním rodičem".



práce s životním příběhem dětí v náhradní rodině prostřednictvím terapeutické
metody My BackPack
V roce 2018 jsme za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem realizovali
projekt, díky němuž 8 dětí z doprovázených rodin dostalo příležitost bezpečným
způsobem zpracovat okolnosti svého příchodu do pěstounské péče. Na práci se
podílelo 5 kolegů, kteří jsou v této metodě specificky vzděláni.

terapeutická podpora dětí vyrůstajících v náhradních rodinách

Od září 2018 realizujeme díky finanční podpoře Nadace J&T rozsáhlý projekt, jehož
cílem je poskytování specifické terapeutické podpory dětem s poruchou
attachmentu, dětem vyrovnávajícím se s různými druhy traumat. Od září do prosince
2018 bylo poskytnuto 36 hodin tohoto odborného poradenství celkem 12 dětem z
doprovázených rodin. Projekt má přesah do roku 2019.



vzdělávání zaměstnanců, účast na akcích (konference, kulaté stoly, pracovní
skupiny)

Mgr. Vladislava Knettig se zúčastnila zahraniční studijní cesty na Slovensko (40 hodin).
Od prosince 2018 je frekventantkou výcviku pro odborníky poradensky pracujícími s
dětmi, které trpí poruchami attachmentu, garantem výcviku je Attachmentové
centrum ATTA (16 hodin). Absolvovala mimo jiné i kurz "Jak si získat a udržet drobné i
významné dárce" Nadace Neziskovky.cz (6 hodin)

Bc. Tereza Kocurová a Mgr. Vladimíra Nahodilová byly od června 2017 do konce roku
2018 zapojeny do účasti v expertní skupině „Práce s ohroženým dítětem, které je
umístěno do NRP v Královéhradeckém kraji“. Jedná se o projektovou aktivitu
realizovanou spolupracující neziskovou organizací a Královéhradeckým krajem za
finanční podpory ESF.

Odborná konference "Vyvíjející se mozek: sociálně-emocionální vývoj dítěte"
(NATAMA). Akce se zúčastnily předsedkyně organizace Bc. Tereza Kocurová a
místopředsedkyně Mgr. Vladimíra Nahodilová (16 hodin).

PRIDE (MPSV) - vzdělávání a supervize se zúčastnily předsedkyně organizace Bc.
Tereza Kocurová a místopředsedkyně Mgr. Vladimíra Nahodilová (22.hodin).

Bc. Ladislava Tichá se zúčastnila akce "Představení Metodiky Adopčního centra -
Průvodce pro práce s osvojitelskou rodinou a Modelu osvojování" realizované
Střediskem náhradní rodinné péče. Od prosince 2018 je frekventantkou výcviku pro
odborníky poradensky pracujícími s dětmi, které trpí poruchami attachmentu,
garantem výcviku je Attachmentové centrum ATTA (16 hodin).

Účast Mgr. Vladislavy Knettig a Bc. Ladislavy Tiché ve specifickém výcviku pro práci s
dětmi s poruchami attachmentu finančně podpořila společnost Siemens, s.r.o.

Vyhledávání osob, které mají zájem stát se náhradními rodiči je jedním z
dlouhodobých cílů naší organizace. Na akcích, kterých se účastní laická veřejnost,
realizujeme osvětu v této problematice. Taktéž na půdě odborných setkání často
upozorňujeme na nedostatek náhradních rodičů a vysoký počet dětí v ústavních
zařízeních.

Organizace v roce 2018 nerealizovala přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.



Nadále budeme pokračovat v činnostech, kterými jsme se zabývali v roce
2018, 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. Jednou z konkrétních akcí, které na rok 2019 připravujeme je
happening v čase adventním, jehož motivem bude téma dětí vyrůstajících
bez vlastních rodičů.

V záměru je realizace projektu na podporu osvojitelských rodin.



Na začátku byla pětičlenná rodina, oba manželé pracovali v obchodní firmě. Pavel i
Alena cítili, že chtějí žít jinak. Vypadnout z tohoto kolotoče a žít plnější život. Vždycky
chtěli mít velkou rodinu a hodně dětí. Klapzubovu jedenáctku, říkali si s úsměvem.
Nakonec měli jen tři a i ty už odrostly a pomalu vylétaly z hnízda. Alena kdesi narazila
na informaci, že stát rozjíždí nový druh péče o děti. V Evropě je běžný, ale u nás to
teprve začínalo. Přechodné pěstounství. Malé děti, které jsou odebírány biologickým
rodičům, se před nalezením nové rodiny, která by se o ně trvale starala, umísťovali k
přechodným pěstounům. Měly tak šanci vyhnout se ústavům. Ten nápad pustit se do
toho, chytl i Pavla. Bez něj by do toho Alena nešla...

Bylo těžké věřit tomu, že si malé nemluvně může s sebou vléct tak velké nejen fyzické,
ale i psychické problémy, že to může zásadně změnit celý jeho další život. Ale to, co
viděli, byla realita. Ne nějaké teorie, ne text v nějakých odborných psychologických
časopisech. Tvrdá realita.

Ta první - Anička. Vůbec neplakala. Ve svém krátkém životě, kdy už ale stihla projít
kojeneckým ústavem, zjistila, že plakat, když něco potřebuje nebo když ji něco bolí,
nemá smysl. Nikdo tam není jen pro ni, nedočká se. Když se pak po dvou týdnech v
rodině konečně normálně miminkovsky rozbrečela, Alena skákala radostí a doma
byla oslava.

Kubík… ležel před nimi na přebalovacím pultu, několikatýdenní chlapeček, tělíčko
prohnuté do oblouku, opřené jen o paty a hlavu, nohy modré a křičel tak, že bylo
jasné, že to není nějaká nenaplněná potřeba, ale že ho něco strašlivě bolí… A
nepřestal naříkat celý týden. Lékaři tehdy měli jasno - abstinenční příznaky ze závislosti
na nikotinu. Ten týden Alena nespala, skoro nejedla, nestíhala se ani učesat… o ni se
starala rodina, aby se mohla starat o Kubíka. Prožila týden s trpícím dítětem v náruči,
tvář opřenou o jeho tvář, snažíc se utišit bolest jak jen to šlo. Zpívala, houpala ho,
chodila s ním po domě, dělala nemožné, aby dítě aspoň na chvíli na tu bolest
zapomnělo. Nezapomnělo. Muselo si ji protrpět. Při absťáku při závislosti na alkoholu a
na drogách to není lepší.

Všecko v těch maličkých je. Každé zranění, kterého se jim dostalo a která nejsou na
první pohled vidět. Důsledky toho všeho dříve nebo později vyplavou na povrch. To,
že je jejich vlastní máma nechtěla. To, že se jim nikdo nevěnoval. Že neměli nikoho,
kdo by je měl opravdu rád. Že je někdo opustil. Někteří rodiče žijí v tragickém omylu,
že co si dítě nepamatuje, to mu nemůže ublížit.



Dva bratříčci - Ráďovi byly dva roky, Adámkovi pár měsíců. Miminko mělo na čele
hlubokou vrásku. Nikdy u kojence nic podobného neviděli. Neusmíval se. Ani
náznakem. Na starším bylo vidět, že bráška je to jediné, co v životě má, a žárlivě si ho
hlídal. Jeho nejčastějším projevem vzhledem k vnějšímu světu byl vztek. Jako by
neuměl používat ruce, do všeho kopal. A když už ruce použil, tak aby nějaký předmět
hodil přes celou místnost bez ohledu na to, co rozbije. Náhradním rodičům se
nezbytná každodenní péče o děti rozrostla o úkol obrovských rozměrů - uhlídat je, aby
v těch záchvatech větší bráška tomu malému neublížil. Nemohl za to. Nebyla to zloba.
Vůbec všechno bylo s pěstounskými dětmi jinak, než jak znali z rodiny, ve které
vyrůstali, i z rodiny, ve které vyrostly jejich děti. Přesto v srdci nebyli schopni vnímat
rozdíl mezi vlastními dětmi a těmito. Pláč byl dobré znamení – začátek důvěry v lidi
okolo, vztek byl žádoucí - šlo o ventilaci vnitřní nejistoty, kterou dítě nebylo schopné
unést, a bylo dobře, že jde ven. Ráďovi dali boxovací polštář, aby do něj mohl bušit
tak dlouho, jak bude potřebovat. Netrvalo dlouho a Ráďa si začal cele nárokovat i
jejich pozornost. Jakmile zazvonil telefon, ať dělal, co dělal, okamžitě začal křičet tak,
že nebylo možné mluvit. Když přišel Pavel z práce, musel se s talířem jít najíst jinam,
protože Radeček nesnesl, že se mu nevěnuje. Vycházky ani návštěvy nebyly možné....
Na té strastiplné cestě za obnovou základní důvěry v lidi Alena nemohla dopustit, aby
si byť jen na chvíli myslel, že ho znovu opustili. Všechno to dosavadní nezměrné úsilí by
bylo k ničemu. Byla to těžká zkouška.....I tihle bráškové nakonec skončili s knihou
vzpomínek z období u přechodných pěstounů u svých nových rodičů.
... Alena seděla v křesle a dívala se na pohodové dítě, které jí leželo na nohou.
Všechna čest biologické mamince. I když věděla, že si Martínka nebude moci nechat,
v těhotenství se k němu musela chovat moc hezky. Na Alenu se směje a zítra je jeho
velký den - přijedou se na něj podívat noví rodiče. Má šanci žít krásný život.

....děti, o které se takto už skoro čtyři roky starají jsou nevyčerpatelným zdrojem
inspirace. Ale je těžké o tom mluvit. Síla citu, který člověk investuje i přijímá, je
obrovská a člověku to občas vezme dech i slova.

Pavel se díval na svoji ženu. Seděla v křesle proti němu, na kolenou jí ležel malý
Martínek a ona ho držela za dlaně, mluvila na něj a dělala na něj grimasy. A miminko
se střídavě smálo a střídavě na pronesená slova soustředěně odpovídalo: "Grrrr."

Úryvky z příběhu námi doprovázených přechodných pěstounů. Jména dětí jsou
změněna.



Děkujeme všem, kteří v roce 2018 jakkoli přispěli k úspěšnému fungování Diamantu.
Organizacím, sponzorům a donátorům, kteří nás finančně podpořili.

Děkujeme pracovníkům obchodního domu Tesco Jaroměř za hlasování pro náš
projekt.

Městskému kulturnímu středisku Jaroměř za poskytnutí prostor Nové Radnice pro
realizaci vzdělávací akce a zapůjčení budovy jaroměřského divadla pro benefiční
koncert.

Hotelu Aqua Park Špindlerův Mlýn za vynikající servis, ochotu a vstřícnost.

Centru Don Bosco z Pardubic a jeho pracovníkům za vynikající spolupráci.

Spolupracujícím orgánům sociálně-právní ochrany:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Městský úřad Jaroměř
Městský úřad Hradec Králové
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Dvůr Králové n. L.
Městský úřad Rychnov n. Kn.
Městský úřad Broumov
Městský úřad Náchod
Městský úřad Nové Město nad Metují
Městský úřad Dobruška

Naše zvláštní poděkování za projevenou důvěru a dlouhodobou podporu patří
Mgr..Petře Šilhánové Hajpišlové, vedoucí odboru sociálního věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Jaroměř.

Ing. Jiřině Nachtmannové, pracovnici Nadace Terezy Maxové dětem

Ing. Pavlu Nunovi, ekonomovi Hotelu Aqua Park Špindlerův Mlýn

Mgr. Darině Bártové, manažerce MAS Mezi Úpou a Metují

Manželům Aleně a Pavlovi Bischofovým (pěstounům na přechodnou dobu) za
možnost zveřejnění příběhů z jejich rodiny.

Děkujeme paní Heleně Resslové, majitelce domu, v němž má Diamant domov.

Projektu HERO CLAN za zprostředkování spolupráce s Ing. arch. Eliškou Skálovou.

Děkujeme za důvěru všem rodinám, které pod křídly Diamantu našli "svou"
doprovázející organizaci a spolu s námi vytvářejí její atmosféru.























Organizace nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových
postupů nebo technologií.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně
právních vztazích

Organizace dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, dbá
na ekonomické využití osobních automobilů a důsledně sleduje spotřebu
pohonných hmot. Zaměstnanci účetní jednotky se pravidelně účastní školení a
jiných forem vzdělávání.

Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Organizace neměla k 31.12.2018 žádnou zahraniční složku.

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy.



kde nás najdete
Jiráskova 385
551 01 Jaroměř
tel. +420 733 644 060
e-mail:  info@diamant-kralovehradecky.cz
http://www.diamant-kralovehradecky.cz
http.://www.facebook.com/diamant.kralovehradecky
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