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1. NÁVRH PLAKÁTU PRO KAMPAŇ OSVĚTA 2018

RANÉ DĚTSTVÍ OVLIVŇUJE VÝVOJ MOZKU A CHOVÁNÍ

VÝVOJEM MOZKU A CHOVÁNÍM SE V SOUČASNÉ DOBĚ ZABÝVÁ ŘADA VĚDCŮ A
SVĚTOVÝCH VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ

RANÝ VÝVOJ MOZKU

Během prvních dvou let života probíhá výjimečně
rychlý a intensivní vývoj mozku. V prvním roce se
dvojnásobí velikost šedé kůry mozkové a dětský
mozek dosáhne 80% velikosti dospělého mozku.
Gilmore J. H. et al. (2011)

STRES V DĚTSTVÍ
Na začátku života mozek prochází mnoha citlivými
obdobími vývoje. Pokud je v tomto období
vystaven vysoké hladině stresových hormonů,
následuje kaskáda neurobiologických následků a
mozek se vyvíjí směrem ke vyšší pohotovosti ke
stresu v pozdějším životě. Teicher M. et al. (2003)

MAMINKA, RODIČ NEBO PRIMÁRNÍ
PEČOVATEL

Výzkum ukazuje, jak zejména přítomnost matky
uklidňuje stres, emocionální reakce a omezuje
úzkost u dětí. Citlivá a bezpečná matka a její
zklidňující blízkost pomáhá dětem zvládat a
regulovat chování.
Gee D. et al. (2014)

DĚTSTVÍ BEZ RODIČŮ NEBO PRIMÁRNÍCH
PEČOVATELŮ

Rodičovství nebo péče primárního pečovatele je
evolučně očekávané prostředí pro zdravý vývoj
dítěte. V sebelepší péči institucí děti vyrůstají
v nepřirozené situaci, protože očekávaná
individuální péče rodiče nebo pečovatele chybí. To
může mít závažné důsledky pro jejich
psychosociální vývoj. Tottenham N. (2012)

A JAK POMÁHÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE?
Kvalitní pěstounská péče dává dětem, které nemohou vyrůstat se svými biologickými
rodiči, možnost mít citlivé primární pečovatele, zažívat bezpečnou a zklidňující péči
dospělého a zkušenost blízkého lidského a rodičovského vztahu.

OSVĚTA 2018
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2. NATAMA, O.P.S.

Správní rada:
Ing. Michaela Wicki (manažer, ekonom)
Ing. Tomáš Rohrbacher Ph.D. (ekonom)
MUDr. Jan Bečka (psychiatr)
Statutární orgán – ředitel:
PhDr. Petra Winnette Ph.D. (srovnávací vědec, pedagog, psychoterapeut)
Dozorčí rada:
Pavel Tuč (manažer)
Aleš Roleček (středoškolský profesor)
PaeDr. Martin Deniger (speciální pedagog)
Institut rodinné Natama péče je hlavním projektem Natama o.p.s.
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3. TÝM NATAMY
Interní pracovníci Institutu Natama k 31. 12. 2018:
PhDr. Petra Winnette PhD. (ředitelka, odborný vedoucí, srovnávací vědec, lektor, poradce,
terapeut)
Mgr. Adéla Konečná (sociální pracovník, poradce)
Mgr. Petr Růžička (poradce, terapeut, psycholog, lektor)
Mgr. Viktor Bosák (poradce, terapeut, psycholog, diagnostik)
Mg A. Jitka Ondrášková (koordinátor, odborný asistent)
Ing. Michaela Wicki
Výkonná, finanční a PR manažerka, fundriser
Externí pracovníci Institutu Natama:
Arthur Becker Weidman, PhD (psycholog, odborný konsultant, supervizor)
PhDr. Marie Farková, PhD (psycholog, diagnostik)
Zdeňka Tučová
asistent, účetní
Zahraniční spolupracovníci a lektoři:
Nim Tottenham, PhD (Columbijská universita, neurovědec, odborný konsultant)
Daniel Hughes PhD (USA –autor DDP, dětský psycholog, lektor a konzultant)
Arthur Becker-Weidman (USA – DDP, dětský psycholog, supervizor, konzultant, lektor)
Jonathan Baylin (USA – konzultant)
Paul Alexander Bloom (Columbijská universita, odborný konsultant)
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4. SLUŽBY, RODINY A DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI A RODIČE V NATAMĚ
Natama poskytuje celé spektrum služeb pro žadatelské, pěstounské nebo adoptivní rodiny, a
to podle jejich potřeb. Má vytvořená tři hlavní oddělení.

(1) Oddělení poradny Institutu rodinné péče: registrovaná sociální služba Odborné
sociální poradenství
Klienty Poradny jsou rodiče a děti, nebo prarodiče a další členové rodiny. Adoptivní a
pěstounské rodiny. Umíme pomoci dětem po rozvodu rodičů, dlouhé hospitalizaci a
v různých dalších nepříznivých či těžkých situacích.
Jsme výjimeční tím, že umíme pomoci i dětem, které zažily rané trauma, žily v dětských
domovech, jsou v pěstounské péči nebo osvojení, a také jejich adoptivním rodičům či
pěstounům.
Také jsme tady pro dospělé, kteří si uvědomili, že se jejich vztahy s blízkými lidmi a zapojení
do společnosti nevyvíjí tak, jak by si přáli, a hledají příčiny i pomoc.
Poradna poskytuje
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•

Jednoduché konzultace pro rodiče: Mámo, táto, přijďte se jen tak zeptat

•

Vyšetření a vyhodnocení: Přijdeme tomu na kloub

•

Poradenství pro rodiče: Porozumíte a pochopíte, co se děje

•

Poradenství a specifickou terapii zaměřenou na vztahy mezi rodiči a dětmi a attachment

•

Poradenství a specifickou terapii pro mladé lidi (nad 15 let)

•

Poradenství a specifickou psychosociální terapii pro dospělé

•

Komplexní informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Výstupy Poradna (náhradní) rodinné péče / OSOP 2018
Sledovaný ukazatel
Počet fyzických osob – uživatelů služby
Z toho
Muži
Ženy
Chlapci
Dívky
Počet rodin
Přepočtené Výkony
Přímá práce s klienty / Tel. a email. kontakty á 10

Celkem 2018
271
77
142
31
21
170
(sledovaných
jednotek)
819
(137 hodin)

Přímá práce s klienty.
Osobní poradenské konzultace přepočteno á 60 minut

592
(592 hodin)

Doprovod klienta na jednání mimo Natamu (soud, OSPOD),
přepočteno á 60 minut

započteno

Počet hodin přímé práce celkem

728

(2) Oddělení Dohod o výkonu pěstounské péče
Toto oddělení Institutu Natama se dlouhodobě specializuje na rozvoj a podporu
pěstounských rodin. V souladu s novelou Zákona o sociálně právní ochraně č.359/1999Sb. je
Natama pověřenou organizací k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Věříme, že
odborná podpora a vyvážená odpovědná spolupráce s pěstouny podle potřeb svěřených dětí
je velmi důležitá. Natama má v tomto oboru opravdu hodně zkušeností, poskytuje odbornou
podporu a rozvojové programy pěstounům již od roku 2004.
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Natama se soustředí zejména na odbornou podporu a provázení pěstounů na dlouhou dobu.
Velmi si vážíme toho, když se lidé rozhodnout pečovat o děti u sebe doma a dát jim domov a
rodičovskou péči a lásku, i když děti mají složitou historii, jsou v kontaktu se svojí původní
rodinou a podobně. Často se jedná o příbuzné nebo jiné blízké dítěte, kteří požádali o
svěření soud. Věnujme jim mnoho pozornosti a umíme jim pomoci.
K 1. 8. 2019 byla snížena kapacita oddělní Dohody na 15 rodin. K 31. 12. 2019 jsou uzavřeny
Dohody s 15 pěstounskými rodinami.

(3) Oddělení vzdělávání a přípravy budoucích náhradních rodičů v roce 2018
Vzdělávací programy, výcviky a semináře pro (na) stávající rodiče Jsou založeny na
zahraničních modelech a kvalitě přípravy na náhradní rodičovství a péči o děti v NRP.
Vytvořili jsme řadu seminářů, které se zaměřují na nejdůležitější témata.
Výcviky vedou zkušení lektoři. Výstupem je certifikát a komplexní zpráva o přípravě. Přípravu
Natamy uznávají mnohé krajské úřady.
Témata odpovídají moderním poznatkům vědy a zkušenostem s péčí o děti. Rovněž
odpovídají Novele o sociálně právní ochraně dětí:
•

Role náhradního rodiče – co to znamená, v čem je to jiné, zákony a postupy

•

Psychologie dětí v nových rodinách – co potřebujete vědět o vývoji dětské psychiky

•

Co znamená původní biologická rodina dítěte v nové rodině

•

Attachment a budování citového pouta v nové rodině

•

Bezpečná péče doma, zdravotní a psychologické otázky

•

Vaše děti, babičky, dědové, psi kočka a přijaté dítě.

•

A další

V roce 2018 proběhly 2 kurzy přípravy a posouzení na adopci a pěstounskou péči. Jeden
v anglickém jazyce a jeden v českém jazyce. Celkem jsme připravili a posoudili 20
žadatelů.
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5. VEŘENÁ A VZDĚLÁVACÍ KAMPAŇ OSVĚTA 2018
NATAMA každoročně organizuje osvětové kampaně. Stále je mezi námi mnoho dětí, které
neměly to štěstí být součástí fungující rodiny. Tyto děti jsou umístěny v ústavech, které i při
sebevětší snaze rodinu nahradit nemohou. Na druhé straně je mnoho lidí, kteří touží stát se
rodiči. Vítáme jednotlivce, partnery, gay a lesbické páry, manžele.
Od listopadu do prosince 2018 proběhla kampaň Osvěta 2018
„Rané dětství významně ovlivňuje vývoj mozku a chování a jak pomáhá pěstounská péče.“
Hlavním tématem letošní kampaně je propojení vědeckých poznatků s kvalitním náhradním
rodičovstvím, a zejména pěstounstvím. Více na:
https://www.natama.cz/cs/kampan-osveta-2018/

Osoby zapojené do projektu Osvěta 2019 / vzdělávací
kampaň
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Účastníci workshopů pro
veřejnost

79 osob

Účastníci odborné
konference pro veřejnost

100 osob

Uživatelé médií na
www.natama.cz

2000 osob

Workshopy pro veřejnost
á 4 vyučovací hodiny

Proběhlo celkem 6 workshopů

Konference pro veřejnost
16. 10. 2018

Neurobiologický vývoj mozku – sociálně emocionální vývoj
dítěte
Petra Winnette, PhD.
Nim Totenheim

Vzdělávací média

www.natama.cz

Petra Winnette

BLOG z New Yorku / informace ze stáže na Columbijské
universitě. 5 článků
https://www.natama.cz/cs/blog/

Petra Winnette

Informační brožura Co je attachment
Veřejně šířena v celkovém počtu 2200 výtisků

Veřejná kampaň

Rané dětství ovlivňuje vývoj mozku a jak pomáhá
pěstounská péče?

Osvětová média

Dopis od tatínka / propagace pěstounské péče

Webová stránka

https://www.natama.cz/cs/

City Lighty Praha

11 velkoplošných plakátů (viz příloha).

Public relation

http://www.natama.cz/cs/media-a-videa/

TV portál

Interview s Janem Vojtkem
https://psychologie.cz/dite-nezlobi-dite-se-chova/

6. ROZVOJ ODBORNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2018
Listopad 2017–duben 2018 New York, Columbia University, USA
Dr. Petra Winnette získala prestižní vědecké stipendium na Columbia University v New
Yorku. Spolupracovala s americkými kolegy v neurobiologické laboratoři na výzkumu vývoje
mozku u zdravých a traumatizovaných dětí. Intensivně studovala neurovědu. Vedla několik
workshopů a seminářů pro pracovníky laboratoře a studenty CU. Poznatky a zkušenosti bude
publikovat a uplatní je v další práci i učení.
Listopad 2018 / Nové oddělení v Natamě
Na základě rozhodnutí Správní rady vzniká v Natamě nové oddělení zaměřené na vědu a
výzkum: Winnette Brain and Behavior Laboratory
Laboratoř se bude zabývat výzkumem vývoje mozku a chování, zpřístupňováním vědeckých
poznatků v oboru vývojové neurovědy a psychologie zainteresované veřejnosti. Rovněž
propojováním vědy s klinickou praxí a péčí o děti a rodiny.
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Listopad 2018 / Konference v Ostravě „My a dítě v síti“
Petru Winnette je pozvána kolegy z Ostravy, aby přednášela o vývoji mozku v době
dospívání. V Ostravě přednáší pro odborné pracovníky CEPP v Moravskoslezském kraji na
téma vývoje mozku v adolescenci ve vztahu k moderním médiím a jejich nebezpečím. VIII.
Konference „Dejme dětem rodinu“ má název: My a dítě v síti.
Otevřené workshopy a rodičovské skupiny v roce 2018
Natama pořádá během roku sedm velmi úspěšných čtyřhodinových workshopů pro rodiče,
náhradní rodiče a odbornou veřejnost. Workshopy vedou Mgr. Petr Růžička, doc. Jan Kožnar,
PhDr. Táňa Šišková a Petra Winnette, PhD. Všechny workshopy jsou předem vyprodány.
Počet míst a počet skupin workshopů bohužel nestačí poptávce. Hledáme nové prostory pro
rok 2019.
Natama pořádá během roku šest rodičovských skupin LAMPA exklusivně pro rodiče a
náhradní rodiče v Natamě.
16.10.2018 / 9. odborná konference Natamy
Proběhala již 9. odborná konference Natamy, tentokrát o vývojové neurovědě a
neurobiologickém vývoji dítěte s Petrou Winnette a vzácným hostem na Skypu Nim
Tottenham, profesorkou psychologie na Columbijské universitě a vedoucí laboratoře
vývojové neurovědy.
23.–27.7.2018 / Světový kongres dětské psychiatrie IACAPAP v Praze
IACAPAP je významná světová organizace, která se zabývá duševním zdravím dětí a mladých
lidí, zejména z hlediska psychiatrie a pediatrie. Neurověda se rovněž začíná významně
uplatňovat. Petra Winnette vede 90minutový workshop s názvem: Neuroscience and
attachment theory explore consequences of adverse childhood experiences a na pozvání
IACAPAP předsedá přednášce jednoho z hlavních přednášejících.
Presentuje také odbornou práci Natamy.
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12.–13.7.2018 / ASTRA DDP studijní dny
Probíhá další setkání nazvané „ASTRA DDP studijní dny“, tentokrát za účasti nejen českých,
ale i slovenských kolegů. Kromě případových studií a konzultací je velkým tématem
odbornost a důležitost hlubšího pochopení následků raného traumatu a adversních dětských
zkušeností. Zaměřujeme se na otázku: Může mít dítě, které bylo na začátku života v ústavní
péči, po čase jistý attachment k pečovatelům a zároveň projevovat výrazné neurobiologické
následky?
Červen 2018 / Otevřena 6. skupina výcviku ASTRA DPP
Byla otevřena šestá skupina výcviku ASTRA DDP pro psychology a terapeuty z České
republiky a Slovenska. Výcvik má nové kurikulum a metody výuky, obsahuje rozšířenou část
věnovanou neurobiologickému vývoji a pomáhá účastníkům dobře se orientovat v
odbornosti zaměřené na následky adversních dětských zkušeností. Učí principům Dyadické
vývojové psychoterapie s ohledem na specifiku dětí a rodinné péče v České republice.
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7. ALMANACH O ATTACHMENTU
Almanach o dětech a lidech 2018
Co to je attachment?
V 5 bodech pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti
Letos jsme zahájili novou edici v rámci tradičních Almanachů o rodičích a dětech. Edice se
jmenuje Věda do kapsy a bude systematicky vydávat populárně poučné čtení menšího
formátu zaměřené na důležitá témata k vývoji dítěte a rodičovství. Každý díl bude také
odkazovat k vědeckým poznatkům a zdrojům k danému tématu. První se věnuje tématu
attachmentu a je dostupný v tištěné i elektronické formě.

Anotace:
V Česku se stal termín Attachment stal známějším až v nedávné době. Nyní se skloňuje ve
všech pádech zejména v oboru náhradní rodinné péče.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vychází v tištěné i
digitální podobě pro všechny, které téma attachmentu zajímá, chtějí mu lépe porozumět a
třeba z něj i čerpat při přemýšlení o tom, jak být dobrým rodičem.
Počet výtisků: 3000
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8. PLÁN NA ROK 2019
•

Bude pokračovat seriál odborných workshopů pro profesionály, náhradní rodiče i
zájemce. V roce 2019 proběhnou 4 interaktivních workshopy v rozsahu 4 vyučovacích
hodin.

•

Proběhne Odborná konference ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví
NUDZ za účasti profesorky Nim Tottenham z Columbijské university.

•

Proběhne 6 rodičovských skupin LAMPA pro české pěstouny a náhradní rodiče.

•

Plánujeme připravit minimálně 2 skupiny odborně připravených náhradních rodičů
v celkovém počtu 15–20 osob. Česká a anglická skupina.

•

Budeme se nadále specializovat na anglicky mluvící páry.

•

Budeme nadále poskytovat péči o pěstounské rodiny v rámci DVPP (dohod o výkonu
pěstounské péče). Proběhne zmenšení tohoto oddělení na celkovou kapacitu do 15
rodin s DVPP.

•

Nadále budeme poskytovat odborné poradenství a terapeutickou práci s rodinami
pro rodiče a osvojitele a pěstouny mimo DVPP.

•

Plánujeme další projekt OSVĚTA 2019 zaměřený na oslovení a zajímavé informování
veřejnosti o potřebách dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině a významu
náhradní rodinné péče.

•

Dokončíme VI. Výcvikovou skupinu ASTRA DDP pro rodinné poradce.

•

Zahájíme přípravu výzkumného projektu zaměřeného na raný sociální vývoj v rámci
Brain and Behavior Laboratoře (nový název, dříve Vincent Lab) v Natamě, ve
spolupráci s 1. LF University Karlovy a profesorkou Nim Tottenham z CU.
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9. ZÁVĚREM
Děkujeme všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi. Jsou to především:
•

Ministerstvo práce a sociálních věcí / Odbor Rodinné politiky

•

Magistrát hl. m. Prahy

•

Orgány sociálně právní ochrany z celé ČR

•

Česká televize

•

Český rozhlas

•

Výbor dobré vůle

•

Asociace PBSP.cz

•

Nadace Agrofert

•

Development Affective Neuroscience Lab at Columbia University a prof. Nim Tottenham

•

Soukromí dárci

© NATAMA 2019
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