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Kdo jsme

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 

profesionálněprofesionálně 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.
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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. 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 

vzniklavznikla 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.

Vznik naší organizace
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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

DalšímDalším 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.

Naše cíle
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Náš tým

Externí spolupracovníci
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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 je 

doprovázena v kraji Pardubickém.

OrganizaceOrganizace doprovázela v roce 2017 až 57 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 13 takovým 

rodinám. Přechodní pěstouni, o něž Diamant pečuje, poskytli 

dosud zázemí více než 50 dětem. 

Naše činnost v roce 2017
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Vzdělávací akce
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Vzdělávací akce
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Další akce roku 2017



GSPublisherVersion 0.33.100.100

My Backpack je holandský projekt centra Groeikracht ve městě 

Delft. Metoda vznikla jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti 

náhradní rodinné péče. Metoda pomáhá sociálním pracovníkům, 

poručníkům a pěstounům mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými 

jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny 

do rodiny nové. 

MetodaMetoda My Backpack pomáhá dítěti zpětně zpracovat okolnosti 

přechodu z jeho původní rodiny do pěstounské péče, do osvojení 

nebo do péče ústavní. Všichni klíčoví pracovníci organizaci jsou 

proškoleni v používání této metody.

Celostátní seminář "Aktuální otázky péče o dítě separované od 

rodičů - pěstounská péče na přechodnou dobu" (TRIADA). Dvoudenní 

vzdělávací akce akreditované MPSV se zúčastnilo vedení 

organizace a rovněž jeden klíčový pracovník.

CelostátníCelostátní konference "Výstupy a závěry výzkumu na téma 

osvojení v Dánsku, Anglii a České republice" (Středisko náhradní 

rodinné péče) se zúčastnilo vedení organizace a rovněž dva klíčoví 

pracovníci.

Odborná konference "Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme 

pomoci" (NATAMA). Akce se zúčastnila dětská psychoterapeutka 

organizace a rovněž garantka odborného poradenství.

PRIDEPRIDE konference (MPSV) se zúčastnily předsedkyně a 

místopředsedkyně organizace.

Bc. Tereza Kocurová a Mgr. Vladimíra Nahodilová jsou od června 

2017 zapojeny do účasti v expertní skupině „Práce s ohroženým 

dítětem, které je umístěno do NRP v Královéhradeckém

kraji“.kraji“. Jedná se o projektovou aktivitu realizovanou spolupracující 

neziskovou organizací a Královéhradeckým krajem za finanční 

podpory ESF.

Vzdělávání zaměstnanců
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Na začátku byla petičlenná 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, 
umísťovaliumísťovali 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....leželKubík....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 nárůčí, tvář opřenou o jeho tvář, snažíc se utišit bolest jak jen to šlo. 
Zpívala,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 
záchvatechzáchvatech 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. I když v srdci nebyli schopni vnímat rozdíl 
mezi vlastními dětmi a těmito, projevy jejich chování mívaly zcela jiné důvody než měly 
tytéž projevy v dětství chování dětí vlastních. 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 
nějněj 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 
bráškovébráškové 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 se 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."

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

Příběh ze života pěstounské rodiny
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PoděkováníZáměry na rok 2018
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Kde nás najdete Fakturační údaje
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Tabulka nákladů za rok 2017 (v Kč)
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Název organizace: Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

Právní forma: Spolek

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna 2015

Spisová značka: L 10246

Sídlo a korespondenční adresa: Svat. Čecha 677, Jaroměř, 551 01

Místo výkonu činnosti: nám. ČSA 40, Jaroměř, 551 01

Identifikační číslo: 042 98 284Identifikační číslo: 042 98 284

Číslo účtu: 115-1014130257/0100

Nejvyšší orgán spolku:
Členská schůze - Bc. Tereza Kocurová, Mgr. Vladimíra Nahodilová, Pavel Kocur

Další orgány spolku: 
Předsedkyně: Bc. Tereza Kocurová
Místopředsedkyně: Mgr. Vladimíra Nahodilová

PPodporujeme 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 (úvazek 1,00)
Mgr. Vladimíra Nahodilová - psychoterapeutka, lektorka příprav a vzdělávání, koordinátorka 
vzdělávání, klíčová pracovnice (0,5 úvazku)
Bc. Lenka Pumrová - klíčová pracovnice, administrativa (0,8 úvazku) - do 28.2.2017
Mgr. Vladislava Knettig - klíčová pracovnice, fundraiserka, lektorka vzdělávání (úvazek 1,00)
Bc. Ladislava Tichá - klíčová pracovnice, lektorka vzdělávání od 1.4.2017 (úvazek 1,00)Bc. Ladislava Tichá - klíčová pracovnice, lektorka vzdělávání od 1.4.2017 (úvazek 1,00)

Externí spolupracovníci poskytující zejména odborné poradenství při péči o děti svěřené do náhradní 
rodinné péče:
Mgr. Hana Vojtíšková - arteterapeutka
MUDr. Elena Křivková - psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka Mgr. Iva Pošívalová Říčařová - 
psychoterapeutkaMgr. Zita Homolková - arteterapeutka, lektorka, psychoterapeutkaMgr. Martina 
Vondrová - psychoterapeutka
        
Pracovníci technicko-administrativní podpory:
Pavel Kocur - IT, administrativa
Karolína Motyčková - účetní 

Osoby zajišťující program pro děti a jejich hlídání na akcích pořádaných organizací případně respitní 
péči:
VlastaVlasta Horáčková, Jiřina Malá, Marcela Beková, Marie Šimečková, Helena Čechová, Miloslava Hrušková, 
Radka Nekvindová, Pavlína Pašková, Helena Resslová, Hana Stolinová, Ilona Vosátková, Markéta 
Čiháčková, Lucie Tichá, manželé Hudákovi.

Souhrnné informace


