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BLOG Z NEW YORKU č. 1 

Dr. Petra Winnette píše z vědeckého studijního pobytu na Columbijské universitě 

 

Mozek v New Yorku 

Tak se konečně dostávám k malému zpravodajství. Už jsme se zabydleli na Broadwayi a 

trochu prozkoumali Manhattan. New York je velmi hlučný, plný lidí, ale taky úžasný. Hučí a 

žije ve dne v noci. Když se kolem druhé ráno, noční pták, podívám z okna, pořád se něco děje.   

Columbijská universita je šestou nejlepší universitou na světě. Zabývám se oborem, který je 

zde skloňován ve všech pádech, i když angličtina pády nemá… Neuroscience! To znamená 

zejména zkoumání mozku, jeho vývoje a činnosti, která je za vším, co nás dělá lidskými 

bytostmi: za myšlením, emocemi, pamětí, chováním… Patřím do laboratoře, která se přímo 

zaměřuje na vývoj mozku u dětí a adolescentů, vlivu adversního dětství na vývoj jednotlivých 

mozkových struktur a jejich propojení. Jsem u zdroje.  

Psychologie je na Columbijské universitě silný obor a neuroscience je tady samostatným 

oborem a zároveň už také zcela integrální součástí všeho psychologického myšlení. V 

podstatě všechna oddělení na zdejší obrovské katedře psychologie mají svoji laboratoř a také 

využívají magnetickou rezonanci, zejména takzvanou fMRI, Functional Magnetic Resonance 

Imaging metodu... Zobrazování činnosti mozku je nedílnou metodou při experimentech, 

výzkumech i testování. Tradiční metody se používají, ale už se jim bez pohledu dovnitř, na 

činnost mozku, dost nevěří.  

Studenti jsou zde skvělí, velmi motivovaní, chytří a kultivovaní. Zcela zjevná a všudypřítomná 

disciplína a zaměření na studium se jeví být samozřejmé. Každá samostatná práce prochází 

několika koly kolokvií, kde doktorandi presentují experimenty nebo výzkumný záměr a ostatní 

studenti a učitelé komentují, doporučují změny, ptají se na vše, co bylo presentováno. I když 

je zde vše na komputerech, učení a práce studentů probíhá za velmi intensivní osobní účasti 

jejich učitelů. 

Mluví spolu, diskutují, řeší problémy. Všechny přednášky jsou na velmi vysoké úrovni.  

Ještě jsem objevila další součást Columbijské university, nedávno dostavěnou obrovskou 

moderní budovu v Harlemu, kde nyní sídlí "Zuckerman Mind Body and Behavior Institute". 
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Spoluzakladatelem a spoluředitelem je nositel Nobelovy ceny za výzkum paměti, autor řady 

skvělých knih prof. Eric R. Kandel. Je to velký výzkumný ústav, kde asi 40 špičkových vědců 

dělá jen primární výzkum mozku. Financováno zejména ze soukromých zdrojů, takže vědci 

nejsou tak zavalení a řízeni grantovými pravidly a účelovou politikou. Úžasné! Zabývají se 

mnoha detaily, přednášejí a publikují. 

Na Columbijské je takové pravidlo, že všechny katedry, ale psychologie a psychiatrie zvlášť 

neustále zvou vědecké kapacity z USA a světa, aby tady dělali veřejné přednášky pro učitele, 

studenty a odbornou veřejnost. Je jich několik za týden. New York hučí a člověk skoro neví, co 

dříve.  

Zatím toho o skutečné fascinující činnosti mozku víme velmi málo, ale je strhující se tím 

zabývat. Jak napsal Eric Kandel: "Poznání o biologii mysli spojuje přírodní vědy s humanitními 

a objasňuje význam lidské zkušenosti." 

Příště už více o tom…  

Krásné a dobré Vánoce! 

 

17. prosince 2017 

Petra Winnette 
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2. NATAMA, O.P.S. 

 

Správní rada: 

Ing. Michaela Wicki (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. 2017: 

 PhDr. Petra Winnette PhD. (ředitelka, odborný vedoucí, srovnávací vědec, lektor, poradce, 

terapeut) 

Mgr. Zdeňka Bartošová (sociální pracovník, specialista na kontakt s biologickou rodinou) 

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 

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

• Vyšetření a diagnostiku: 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 
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Výstupy Poradna OSOP 2017 

 

Sledovaný ukazatel Celkem 2017 
 

Počet fyzických osob – uživatelů služby 319 
Z toho 
Muži 
Ženy 
Chlapci 
Dívky 

 
78 

186 
28 
27 

 
Počet rodin 
 

208 
(sledovaných 

jednotek) 
Přepočtené Výkony  
Přímá práce s klienty / Tel. a email. kontakty á 10 minut 
 

189 
(32 hodin) 

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

844 
(844 hodin) 

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

 
započteno 

  
Počet hodin přímé práce celkem 876 

 

 

(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. 

Optimální kapacita oddělení byla v roce 2016 stanovena na 25 rodin, maximální na 28 rodin. 

Kapacita byla průběžně vždy naplněna. 

 

(3) Oddělení vzdělávání a přípravy budoucích náhradních rodičů: Projekt OSVĚTA 2017 

 

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 
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Výstupy Vzdělávací kampaně 

OSVĚTA 2017 
 

2017 

Sledovaný ukazatel  
Počet účastníků workshopů pro veřejnost 
 

48 

Počet účastníků Konference pro veřejnost a 
odborníky 
 

141 

Výkony  
Počet workshopů pro veřejnost (á 4 hodiny) 7 

 
Konference 11. 5. 2017 (8 hodin) 
 

Děti, které ztratily důvěru a 
jak jim můžeme pomoci 
Courtney Rennicke, PhD. 

Petra Winnette, PhD. 
 

Publikace  
 
Vydaná kniha pro rodiče, děti, veřejnost a odborníky 

Dědeček Měsíc, babička 
Lampion a malý Bo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

11 
 

5. VEŘENÁ KAMPAŇ OSVĚTA 2017   

 

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.  

Kampaň pro rok 2017 se zaměřila na děti.  V tomto roce na téma „Každý má mít maminku a 

tatínka. 

 

 
 

https://www.natama.cz/cs/kampan-osveta-2017/ 

 

 

Každý má mít tatínka a maminku. Jako já. 
Takhle je mám rád. A mnohem víc… 

  
Michalovi je pět let a má báječnou (pěstounskou) maminku a tatínka 

MÁTE RÁDI DĚTI? MÁTE CHUŤ, ČAS A SÍLU? 
STAŇTE SE NÁHRADNÍMI RODIČI. 
KAMPAŇ NATAMY OSVĚTA 2017 
ČTĚTE VÍCE 
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Vytvoření a uveřejnění informačních a vzdělávacích materiálů 

• Video přednáška Dr. Petry Winnette o práci Natamy a významu náhradní rodinné 

péče 

• Byly vytvořeny a v Praze na měsíc rozmístěny velkoformátové světelné plakáty City 

Light zaměřené na informování veřejnosti o významu pěstounské a náhradní rodinné 

péče 

• Video rozhovor s Lenkou, adoptovanou mladou ženou, která vypráví o sobě a o tom, 

jaké to je mít skvělou adoptivní maminku 

• Video rozhovor s malým Michalem, chlapcem, který žije v poručnické péči   

• Video rozhovor s Alkou, dívkou, která žije v pěstounské péči 

Vytvořená videa a materiály jsou publikovány na www.natama.cz a využívána na seminářích 

a workshopech. 

 

Realizaci veřejné kampaně zaměřené na informování veřejnosti a motivování zájemců o 

NRP. Veřejná kampaň zahrnovala: 

 

• Speciální webovou sekci na www.natama.cz 

• Velkoformátové světelné plakáty City Light v Praze  

• Veřejná vystoupení (veřejné workshopy) 

• Odborná konference (květen 2016) 

 

Český rozhlas 

Petru Winnette pozvala v srpnu do známého pořadu Host Radiožurnálu Patricie Strouhalová. 

V rozhovoru se věnovaly několika významným tématům spojeným s péči o děti: vývojem 

mozku, rodičovstvím, sdílenou péčí rodičů po rozvodu a dalším (2017). 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3904080 

 

Petra Winnette hovořila v pořadu Českého rozhlasu Mikrofórum o tom, co je skutečně 

důležité v adopci a pěstounské péči (2017). http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3875150 
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Česká televize 

Je to fakt fér? Petra Winnette v pořadu České televize na aktuální téma (2017). 

Dokument České televize: Je to fakt fér? 

 

 

6. ROZVOJ ODBORNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017 

 

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. 

 

17. října 2017 Praha, NUDZ (Národní ústav duševního zdraví) 

Dr. Winnette přednášela pro lékaře a doktorandy NUDZ o raném vývoji a attachment. 

 

20. – 21. července 2017 Chrudim, Česká republika 

Dr. Winnette vede dvoudenní workshop nazvaný ASTRA DDP STUDIJNÍ DNY pro psychology a 

terapeuty, absolventy ASTRA DDP výcviku, zaměřený na kvalitní, tvořivou a etickou praxi 

dyadické psychoterapie a terapie zaměřené na attachment. 

 

25. – 26. května 2017 Praha, Česká republika 

Natama organizuje dvoudenní sebezkušenostní terapeutický workshop Pesso Boyden System 

Psychomotor psychoterapie pro rodiče, pěstouny a profesionály pod vedením Dr. Petry 

Winnette. 
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12. května 2017 Praha, kongresové centrum Na Lávce 

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá celostátní konferenci s Dr. Courtney 

Rennicke z USA a Dr. Petrou Winnette „Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme 

pomoci“. 

 

19. dubna 2017 Liberec 

Natama se připojuje k zahájení celorepublikové kampaně „Jsme fér“ zaměřené na prosazení 

rovnoprávnosti gayských a lesbických párů v oblasti manželství a rodičovství. 

 

31. března – 1. dubna Praha, PBSP Institut 

Dr. Petra Winnette vede dvoudenní workshop pro psychology, PBSP terapeuty v rámci PBSP 

institutu v Praze na téma „PBSP v kontextu rodičovství“. 

 

21. února 2017 Praha, Novoměstská radnice 

Natama bylo pozvána k účasti na konferenci organizace Tichý svět o významu attachmentu a 

bezpečí ve spojení s rodičem nebo pečovatelem i pro neslyšící děti. Přednášela Petra 

Winnette a pěstounka Natamy Marie Klimešová. 
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7. ALMANACH O DĚTECH A LIDECH 

Knížka Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo od Petry Winnette vyšla v edici 

Almanach o rodičích a dětech, 2017. Praha: Natama. 

 

 
 

Anotace knihy 

Příběh malého chlapce, který vyrůstá v pěstounské péči a má velké trápení. Jeho maminka 

bere drogy, má několik tatínků a milovaný bratr je na útěku. Ze všeho mu jde hlava kolem a 

zdá se mu, že je v tom docela sám. Pomůže mu dědeček Měsíc a babička Lampion? Pomůžou 

mu jeho náhradní rodiče? Vše se dozvíte v příběhu skoro detektivním a určitě kouzelném. 

Autorka napsala unikátní knížku na složité téma s hlubokým porozuměním pro děti a jejich 

touhu po rodičích a šťastné rodině. 

Příběhy od nepaměti pomáhaly zprostředkovat složitost lidské duše a lidských osudů. 

Neobvyklé vyprávění může náhradním rodičům přinést zážitek, který jim umožní hlouběji 

porozumět jejich svěřenému dítěti. Příběh je určený dětem a jejich rodičům nebo náhradním 

rodičům. Mohou si knížku číst sami nebo spolu a mohou si o ní povídat. 
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7. PLÁN NA ROK 2018 

 

• Bude pokračovat seriál odborných workshopů pro profesionály, náhradní rodiče i 

zájemce. V roce 2018 proběhne 6 interaktivních workshopů v rozsahu 4 vyučovacích 

hodin. 

• 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 2018 zaměřený význam pěstounské péče pro 

ochranu zdravého vývoje a duševního zdraví dětí, které nemohou žít ve své 

biologické rodině. 

• V roce 2018 uskutečníme další celorepublikovou odbornou konferenci s účastí 

zahraničního odborníka. Počítáme se 100–120 účastníky. 

• Zahájíme VI. Výcvikovou skupinu ASTRA DDP pro rodinné poradce 

 

Založení nového oddělení v roce 2018 

• Snížení kapacity oddělení DVPP nám umožní založit nové oddělení zaměřené na 

neurovědu, vzdělávání a terapeutickou pomoc dospělým. Toto nové oddělení bude 

mít na starosti také aktivity, které byly dosud zahrnuty pod otevřenou profesní 

skupinu ASTRA. 

• Oddělení jsme nazvali Vincent (Winnette Center for Education, Neuroscience and 

Therapy) a povede je Dr. Petra Winnette. Postupně se zde rozvinou výzkumné 

projekty, rozšířené odborné vzdělávání v oboru vývojové a sociální neurovědy a 

aplikace neurovědy do oblasti poradenství a terapie 
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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 

• ATTACH Association – USA 

• MUDr. Jahnová z dětské neurologie ve Vinohradské nemocnici 

• Doležalová Dana 

• Ing. Sysel Martin 

• Ing. Tuč Vojtěch 

• a mnoho dalších…. 
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