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1. UKÁZKA Z ALMANACHU PRO ROK 2019

Co to je ACE? ACE je zkratka, která pochází z angličtiny. Jedná se o akronym neboli začáteční
písmena tří anglických slov: Adverse Childhood Experience. Do češtiny to můžeme přeložit
jako adverzní dětské zkušenosti. Jinými slovy, zkušenosti spojené s nelehkým a někdy také
velmi těžkým dětstvím. Obecné povědomí, že obtížné dětství je závažím, které často ovlivní
celý život, je docela rozšířené. Intuitivně nebo prostou lidskou zkušeností rozumíme tomu, že
naše dobrá kamarádka, která ztratila maminku ve třech letech a žila s týrající a žárlivou
macechou, má asi důvody pro své trápení a někdy i zvláštní chování. Také popíjení strýce
Karla asi může mít něco společného s tím, že jeho táta byl alkoholik a opustil jeho maminku i
jeho samotného, a nakonec skončil ve vězení. A také si někdy říkáme, jsou to tedy geny, nebo
je tak vychovali? Kdyby se o ně rodiče dobře starali, dopadli by také tak? Ani pro vědce není
lehké přijít tomu na kloub. Ale byli to lékaři a vědci, kteří dokázali najít způsob, jak přímou
souvislost mezi adverzními dětskými zkušenostmi a následky v životě vědecky prokázat. ACE
je termín, který se v posledních letech rychle vžil v odborném světě pro dopad obtížného
dětství na další život. Tento termín pomalu nahrazuje pojmy jako „syndrom týraného dítěte“,
traumatické dětství a podobně. Čím to? Dozvíte se dále v této knížce. Naše publikace „Co to
je ACE?“ vychází v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy v tištěné i digitální
podobě. Věříme, že vás zaujme a stane se užitečnou i praktickou příručkou pro vaši práci,
myšlení, komunikaci o klientech, dokonce i rodičovství, nebo třeba také pro zlepšování
politiky péče o děti.
Ukázka z Almanachu pro rok 2019 Co to je ACE?
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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.

Natama, o.p.s.
Blanická 17/2025
120 00 Praha 2
IČO 26652757
DIČ CZ 26652757
Raiffeisen Bank, a.s., č.ú. 7077/5500
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3. TÝM NATAMY
Interní pracovníci Institutu Natama k 31. 12. 2019:
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
BA. Beat Wicki
PR, média, informování, kreativní oddělení
Externí pracovníci Institutu Natama:
Arthur Becker Weidman, PhD (psycholog, odborný konsultant, supervizor)
PhDr. Marie Farková, PhD (psycholog, diagnostik)
Dr. Eva Nouzová, PhD (psycholog, diagnostik, výzkumný pracovník)
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)
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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 2019
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
Přepočtené hodiny
Přímá práce s klienty.
Osobní poradenské konzultace přepočteno á 60 minut
Doprovod klienta na jednání mimo Natamu (soud, OSPOD),
přepočteno á 60 minut

Počet hodin přímé práce celkem

Celkem 2019
293
83
160
31
19
186
(sledovaných
jednotek)

133
743

započteno

880

(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 byla snížena kapacita oddělení Dohody na 5 rodin

(3) Oddělení vzdělávání a přípravy budoucích náhradních rodičů v roce 2019
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 2019 proběhl jeden běh přípravy a posouzení na adopci a pěstounskou péči, a to
v anglickém jazyce. Celkem jsme připravili a posoudili 11 žadatelů. Na podzim v roce 2019
jsme rovněž zahájili skupinu žadatelů v českém jazyce, dokončení proběhlo v lednu 2020.
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5. VEŘENÁ A VZDĚLÁVACÍ KAMPAŇ OSVĚTA 2019
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.
V roce 2019 proběhla kampaň Osvěta 2019
Vzdělávací kampaň / Veřejná kampaň
Workshopy / Konference / Publikace
Vzdělávací média

www.natama.cz

Informační – vzdělávací
brožura (Almanach pro rok
2019)

Informační brožura Co to je ACE? Je určena pro veřejnost a
odbornou veřejnost a náhradní rodiče a zájemce o NRP.
•
•
•

Byla vytvořena Petrou Winnette a týmem Natamy
Byla vydána v nákladu 2000
Je rozebrána a připravuje se internetové vydání

Publikace odborného článku v knize o vývojovém traumatu
Transgenerační přenos (nejen) traumatu, Press Irene, 2020
Veřejná kampaň
Osvětová média on-line

Pěstounská péče pomáhá dětem!
•
•
•

Webová stránka

Malá školní práce o tom, jaké to bylo v dětství.
Dopis pěstounské mamince ke Dni matek.
Video Přednáška Petry Winnette na Konferenci v NUDZ
23. 4. 2019
https://www.natama.cz/cs/kampan-osveta-2019/

Out - Door kampaň

100 plakátů A3 – tramvaje – 1 – 30. 11. 2019

Public relation

http://www.natama.cz/cs/media-a-videa/
Zde jsou odkazy na 4 mediální vstupy za rok 2019:
•
•
•
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Pořad Vertikála
ČT Studio 6
Aktuálně.cz

Veřejná vystoupení

•

Internetový magazín Jsme fér!

•
•

Konference Vyvíjející se mozek, NUDZ 23. 4. 2019
Veřejná přednáška v Městské knihovně v Praze v rámci
akce Týden pěstounství
14. 10. 2019 Přednáška pro Purkyňovu
společnost/Lékařský dům
7. 10. Přednáška pro mezinárodní konferenci PBSP

•
•
Kurzy a příprava pro žadatele

1 skupina v anglickém jazyce
Zahájení 1 skupiny v českém jazyce

6. ROZVOJ ODBORNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2019
Winnette Brain and Behavior Laboratory
Na základě rozhodnutí Správní rady vzniklo v roce 2019 v Natamě nové oddělení zaměřené
na vědu a výzkum: Winnette Brain and Behavior Laboratory
Laboratoř se zabývá 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. Institut Natama realizuje nový
výzkumný projekt v oblasti sociálního vývooje.
•

V roce 2019 byl vytvořen návrh PILOTNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU zaměřeného na
výzkum sociálního vývoje dětí s výrazným ACE v kojeneckém věku.

•

Byl vytvořen výzkumný tým.

•

Projekt byl projednán s prof. Jiřím Horáčkem, zástupce ředitele Národního ústavu
duševního zdraví.

•
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Projekt bude realizován na 1. lékařské fakultě UK v roce 2020 - 21

Prosinec 2019 / Celodenní konference na téma: ACE jsou adverzní dětské zkušenosti
V pátek 13. 12. 2019 Natama organizovala další z jednodenních konferencí. Tentokrát jsme
se věnovali tématu ACE – adverse childhood experiences (adverzním dětským zkušenostem)
a jak ovlivňují chování, vývoj a zdraví po celý život. Hlavním přednášejícím byla PhDr. Petra
Winnette, Phd. Na konferenci byla také promítána přednáška lékaře a profesora Jamese
Hudziaka, MD z Kanady na toto téma.
Srpen–prosinec 2019 / Žadatelé o NRP
Probíhala příprava a posouzení anglické skupiny žadatelů o náhradní rodinnou péči a
konzultace s novými zájemci a žadateli jak česky mluvícími, tak anglicky mluvícími.
Říjen–prosinec 2019 / Informační kampaň OSVĚTA 2019: Pěstounská péče pomáhá dětem!
V letošním roce jsme chystali další ročník informační kampaně věnované rodinné péči o děti.
Kampaň se zaměřuje na význam pěstounské péče a má svoji sekci na webových stránkách
Natamy, plakáty ve veřejné městské dopravě v Praze, mediální vstupy.
Říjen 2019 / Přednáška pro klinický psychologický den Purkyňovy společnosti v Lékařském
domě
Petra Winnette byla pozvána a přednášela 14. 10. 2019 pro psychology o citlivých a
kritických obdobích raného vývoje mozku, paměti a sociálního chování.
Září 2019 / 7. mezinárodní konference PBSP
7. mezinárodní konference Pesso Boyden System Psychomotor terapie probíhala v Praze ve
dnech 26.– 29. září 2019. Petra Winnette byla spolu s Jiří Siřínkem PhD (PBSP Institut)
duchovním rodičem této významné konference. Petra Winnette přednášela jednu z hlavních
přednášek na téma paměti a psychoterapeutické práce se záznamy v paměti v PBSP terapii.
Podzim 2019 / ASTRA DDP studijní dny v Bratislavě
Opět jsme se setkali s absolventy ASTRA DDP výcviku v rámci ASTRA DDP studijních dnů.
Letos proběhly DDP Studijní dny v září v Bratislavě pro slovenské kolegy a v Praze na konci
roku pro českou skupinu.
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Září 2019 / Den pro FAS v Bratislavě
Petra Winnette přednášela v organizaci Fascinujúce děti při příležitosti Dne pro FAS (Fetal
Alcohol Syndrom). Přednáška se věnovala pubertě a adolescenci. Na konferenci navazovaly
studijní dny DDP v Bratislavě.
Červenec 2019 / Projekt NATAMA NET
Projekt NATAMA NET získal podporu Nadace Agrofert. Projekt navazuje na dlouhodobé
odborné aktivity a služby Institutu rodinné péče Natama. NET je inovativní projekt
poskytující odbornou a specifickou podporu širokému spektru cílové skupiny dětí s ACE
(Adverse Childhood Experinece) a jejich rodičům, náhradním rodičům a pečovatelům i
veřejnosti.
Červen 2019 / Týden pro pěstounství
Natama se připojila k aktivitě Magistrátu hlavního města Prahy “Týden pro pěstounství”
dvěma veřejnými aktivitami: Přednáškou v Městské knihovně v Praze na Mariánském
náměstí na téma: Vývoj mozku a chování, jak pomáhá pěstounská péče. A vystoupením Dr.
Petry Winnette v pořadu České televize Studio 6.
Červen 2019 / Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii
Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (ASTRA) úspěšně ukončila 6. výcviková skupina
psychologů a psychoterapeutů z Česka a ze Slovenska.
Leden–červen 2019 / Workshopy pro veřejnost
Během celého jarního období probíhali workshopy a rodičovské skupiny. Workshopy nově
probíhali v konferenčních prostorách Ústavu pro Českou literaturu.
Duben 2019 / Odborný seminář ve spolupráci s NUDZ
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a profesorkou Nim Tottenham,
PhD z Columbijské university probíhal dne 23. dubna 2019 na NUDZ seminář na téma
Tajemství vyvíjejícího se mozku. Prof. Tottenham a Dr. Winnette presentovaly výzkum
v oblasti vývojové afektivní neurovědy a vztahu neurovědy k psychoterapii.
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Březen 2019 / Dvoudenní workshop AAI pro PBSP terapeuty
Petra Winnette vedla na pozvání PBSP institutu v ČR dvoudenní workshop pro PBSP
terapeuty. Seznamovala je s tématem attachmentu a raného neurobiologického vývoje.
Zejména s klinickou aplikací nástroje kvalitativního vyhodnocení stavu mysli dospělého
(klienta) vzhledem k attachmentu (Adult Attachment Interview).
Únor 2019 / Workshop v angličtině
Zahájili jsme otevřenou řadu seminářů, workshopů a rodičovských skupin pro anglicky
mluvící rodiče, adoptivní rodiče a žadatele. Otevřeno i pro anglicky mluvící Čechy a jiné
národnosti! Program začal workshopem Neurobiology and Development of Trust in
Relationship. Workshop probíhal v angličtině a vedla ho Petra Winnette, PhD.
Leden 2019 / Konference v Košicích
Petra Winnette byla pozvána, aby vedla 31. ledna 2019 celodenní konferenci a workshop
v Košicích na Slovensku. Tématem byla afektivní vývojová neurověda, výzkum a využití
vědeckých poznatků v terapeutické a poradenské práci s dětmi a rodinami.

7. ALMANACH „Co to je ACE?“

PETRA WINNETTE
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Co to je ACE?
Termín ACE (Adverse Childhood Experience) se dá do češtiny přeložit jako adverzní dětské
zkušenosti. Almanach pro rok 2019 vás seznámí s převratným vědeckým výzkumem dopadu
adverzních dětských zkušeností na sociální chování, duševní a celkové zdraví člověka. Studie
ACE lékařů Dr. Fellitiho a Dr. Andy a dalších odborníků se stala základním vědeckým textem a
pojmem, který používá současná psychologie i psychatrie a další lékařské obory.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vyšla v tištěné i digitální
podobě.
Tištený náklad je rozebrán: 2000 ks
Elektronicky je ke stažení na www.natama.cz
8. PLÁN NA ROK 2020
•

Proběhne Odborná konference na téma raného sociálního vývoje

•

Proběhne 5 rodičovských skupin LAMPA pro české pěstouny a náhradní rodiče.

•

Plánujeme připravit minimálně 2 skupiny odborně připravených náhradních rodičů
v celkovém počtu 20 – 24 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). Kapacita 5 rodin.

•

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

•

Plánujeme kampaň pro odbornou i širokou veřejnost na téma ACE a kontext pro
oblast NRP.

•

Zahájíme VII. Výcvikovou skupinu ASTRA DDP pro rodinné poradce.

•

Bude pokračovat výzkumný projekt zaměřený na raný sociální vývoj v rámci Brain and
Behavior Laboratoře v Natamě, ve spolupráci s 1. LF University Karlovy a profesorkou
Nim Tottenham z CU.
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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.cz

•

Nadace Agrofert

•

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

•

Soukromí dárci
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