
Výroční zpráva Vteřiny poté, z.s. za rok 2014



 02         Kdo jsme

Vteřina poté
je platformou složenou z lidí, kteří prošli ústavní 
péčí. Usiluje o to, aby práva dětí, které vyrůsta-
jí v zařízeních institucionální péče, nebyla jen 
prázdným pojmem, ale nejvysšší možnou hod-
notou. Naše organizace je odborným partnerem 
státních a nestátních institucí při přípravě legis-
lativních i nelegislativních návrhů změn v sys-
tému péče o ohrožené děti. Vteřina poté se snaží 
posilovat hlas dítěte a mladého člověka, který se 
v institucionální péči nachází a být jeho pros-
tředníkem ve vztahu k institucím, které o životě 
v ústavních zařízeních rozhodují.

Naše vize
Vteřina poté podporuje koncept péče o ohrožené 
děti v rodinném prostředí a vnímá ústavní péči 
jako krajní alternativu, které by stát měl využí-
vat pouze na dobu přechodnou a ve formě co 
nejbližší rodinnému prostředí. Podporujeme 
probíhající transformaci a deinstitucionalizaci 
systému náhradní péče a prosazujeme podpo-
ru sítě podpůrných sociálních a preventivních 
služeb pro ohrožené rodiny a děti.

Sídlo a doručovací adresa:

Vteřina poté, z.s.
Sámova 6,
101 00 Praha 10

IČ: 3060721

email: info@vterinapote.cz
t.č.: +420 608 510 782



 03          ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí přátelé,
 rok 2014 byl pro Vteřinu poté významným mezníkem. Naše organizace učinila 
další významný krok směrem k efektivnějšímu a profesionálnějšímu prosazování zá-
jmů a práv ohrožených děti a stala se 27. června 2014 spolkem. Tato změna nám v blíz-
ké budoucnosti umožní zprofesionalizovat tým a investovat více času do advokačních, 
terénních, ale i výzkumných aktivit.  
 V uplynulém roce se nám podařilo realizovat celkem čtyři projekty. V únoru 
jsme uspěli v grantovém řízení O2 Think Big, díky čemuž jsme realizovali tři výjezdy do 
dětských domovů, kde jsme dětem poskytovali informace o jejich právech a vzdělávat je 
v oblasti komunikace uvnitř i mimo zařízení. S obdobným projektem se nám podařilo 
uspět v dalších dvou výzvách nadačních fondů (ČŠOB a Agrofert), díky kterým se nám 
podařilo navázat vztahy nejenom s dětmi, ale i zaměstnanci dalších dvou zařízení. 
 V rámci spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, se kterým jsme v roce 
2013 vytvářeli Standarty kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, jsme 
se účastnili národního kulatého stolu pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy k problematice institucionální výchovy a kulatého stolu ke Standardům 
kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. 
 Vteřina se v minulém roce začala spolupracovat s Platformou pro sociální bydlení. 
Dále poskytovala společně s Ligou lidských práv právní poradenství dětem z ústavních 
zařízení a s pomocí Lumosu vydala své první výzkumné šetření. 
 Rok 2015 bude pro naši organizaci bezpochyby dalším přelomovým rokem, ne-
boť Ministerstvo práce a sociálních věcí bude připravovat věcný záměr zákona o pod-
poře rodin, ochraně práv dětí a náhradní rodinné péči. Budeme se jej snažit minimálně 
připomínkovat, v lepším případě na něm spolupracovat. Také se budeme snažit zavést 
do našich výjezdů nové aktivity, které budou zapojovat i zaměstnance zařízení a měnit 
dětské domovy a jiné typy zařízení tady a teď.

        Mgr. Ondrik Troiak
           výkonný ředitel Vteřiny poté



Projekty
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Právní poradna

Ve spolupráci s právničkami z Ligy lidských práv poskytujeme na našich webových stránkách-
poradenství a právní podporu klientům ústavních zařízení, kteří se na nás obrácí s dotazy, 
které se týkají jejich práv a podmínek v zařízeních.

Rozpočet projektu: (odpovědná strana - LLP)
Zdroje financování: Finanční mechanismy EHP
Doba realizace: celoroční

Výstupy:
9 vyřešených případů porušení práv dětí
2 stížnosti České školní inspekci
1 stížnost Kanceláři Veřejného ochránce práv

Foto: Matěj Stránský

„Ozvaly se nám dvě 
dívky z děcáku v 
Mostě. Jsou už do-
spělé, ale protože jsou 
studentky, žijí tam ve 
cvičném bytě. Ředitel-
ka je šikanuje a chce 
je vyhodit na ulici.“
 - Respekt 4/2015



Posilování hlasu dítěte

Cílem projektu bylo posílení hlasu dětí a mladých 
dospělých z dětských domovů v zařízeních pros-
třednictvím workshopů a aktivizačních činností. 
Záměrem rovněž bylo poskytnout mladým do-
spělým a dětem informace spojené s odchodem 
z dětského domova

Rozpočet projektu: 9 760 -
Zdroje financování: O2 Think Big
Doba realizace: 15.2. 2014 - 15.5. 2014

Výstupy:
20 informovaných mladých lidí z ústavní péče 
3 realizované výjezdy do dětských domovů

Projekty
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Komunikací k pozitivní změně 

Cílem projektu bylo posílení hlasu dětí a mladých dospělých 
z dětských domovů jak v samotných zařízeních, tak v systému 
náhradní péče prostřednictvím workshopů a aktivizačních 
činností. Klíčovým záměrem bylo rovněž poskytnout mladým 
dospělým a dětem informace spojené s odchodem z dětského 
domova

Rozpočet projektu:  100 000,- 
Zdroje financování:  Nadační fond Albert, Nadace Agrofert 
Doba realizace: 15. 11. 2014 – 31. 12. 2015 

Výstupy: 
40 informovaných mladých lidí z ústavní péče (zapojeny 4 
dětské domovy) 
12 informovaných zaměstnanců zařízení 
52 předaných brožur (pro účely zvýšení informovanosti dětí)
1 divadelní interaktivní představení (se zaměřením na odchod 
z dětského domova)
12 realizovaných výjezdů do dětských domovů (3 výjezdy do 
jednoho dětského domova)

„Víš, kolik stojí podnájem 
pokoje v Praze? - Ano 
vím, takových 15 tisíc?“

„Po dvou hodinách 
odcházíme s pocitem, 
že jsme tu potřeba.“ - 

Alex (výjezdový tým)



Projekty
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„Na otázku, kdo 
mladým lidem 

pomáhal s výběrem 
školy, odpověděla 
přibližně polovina 

dotázaných, že nikdo, 
druhá polovina, že vy-
chovatelé (to nejčastě-
ji) či ředitel dětského 

domova.“
- Výsledky průzkumu mezi 

mladými lidmi na festivalu Out of 
Home 2014

Vteřina poté na festivalu Out of Home 2014

Cílem projektu bylo oslovit na Festivalu Out of Home 
2014 přibližně 250 dětí z 24 dětských domovů z celé 
ČR a sdílet s nimi zkušenosti s odchodem, aktivizovat 
je a sdělit jim informace, které je ve spojitosti s odcho-
dem a vzděláváním zajímají. V rámci projektu bylo re-
alizováno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění 
vzdělanostní struktury dětí a mladých dospělých na 
festivalu.

Rozpočet projektu: 50 000, -
Zdroje financování: Nadační fond ČSOB
Doba realizace: 23.5. 2014 - 25.5. 2014

Výstupy:
210 informovaných dětí
70 rozdaných informačních letáků
1 výzkumná zpráva (ve spolupráci s Lumosem)



11.1.2014
Začali jsme spolupracovat 

s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí na kampani Právo na dětství.

Advokační aktivity
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19.3.2014
S organizací Lumos spolupracu-

jeme na přípravě publikace 
“Stěhuji se do nového domova”.

24.4.2014
Prezentujeme pohled dětí na 
transformaci systému péče o 

ohrožené děti na valné hromadě 
Asociace náhradní výchovy.

18.6.2014
Účastníme se národního kulatého 
stolu k problematice ústavní péče, 
který pořádalo Ministerstvo škol-

ství, mládeže a tělovýchovy.

12.9.2014
Platformě pro sociální bydlení, 

která tvořila Koncepci sociálního 
bydlení, jsme radili, jak řešit byto-

vou nouzi ohrožených dětí.

22.9.2014
Radek přednáší svůj příspěvek 

na téma “Children: from victims 
of violence to actors of non–vi-
olence” na konferenci v Římě.

33
 Tolik rozhovorů, článků, 

reportů z výjezdů do 
dětských domovů, ale i 
otevřených dopisů poli-
tikům, jsme zveřejnili 
na našich webových 

stránkách.



9.10.2014
Spustili jsme na sociálních 

sítích kampaň s názvem “Ko-
munální volby 2018”, jejímž 

cílem bylo poskytnout reflexi 
komunálním politikům, kteří 

během říjnových voleb slibovali 
rodinám s dětmi vágním a pop-
ulistickým jazykem lepší život.

Advokační aktivity
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Naši kampaň na Facebooku vidělo
více než 3,5 tisíce lidí

20.11.2014
Centrum psychologické po-
moci, největší doprovázející 

nezisková organizace v Mora-
vskoslezském kraji, uspořádala 
společně s Moravskoslezským 

krajem konferenci „Dejme 
dětem rodinu“, na které jsme 

vystoupili s příspěvkem na téma 
„Práva a identita dětí v systému 

alternativní péče.“

28.11.2014
Náš Advocacy Officer Michal 

se zůčastnil výroční konference 
sítě Eurochild. V Bukureš-
ti prezentoval účastníkům 

příspěvek na téma sociální by-
dlení pro ohrožené děti a proces 

transformace péče v ČR.



Partnerské organizace
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    Právní poradnu nám pomáhaly provozovat 
právničky LLP (zleva):  Šárka, Kamča a Anička   

         Dlouhodobá partnerství a spolupráce
Centrum Sámovka, Zámeček, Poradna pro občanství,       

občanská a lidská práva, IFCO

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání 
prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím 

systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalit-
nímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních 

hlavního výchovně vzdělávacího proudu.

Mimo domov. o.s. provozuje a organizujeme zážitkové, 
kulturní a sportovní akce pro děti z DD (festival Out Of Home) 

a realizuje celoročně výjezdy do DD.

Lumos od roku 2008 pomáhá vládním a místním úřadům 
a zaměřuje se především na prevenci přijímání nových dětí do insti-

tucionální péče a podporuje  úřady při rozvoji komunitních služeb 
pro rodiny a při rozvoji náhradní rodinné péče.

Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních 
neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících 
se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reaguje na dlouhodo-
bou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice. 

Liga lidských práv hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, 
aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. LLP prosazuje systémové 

změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. 



5.8.2014
Markéta se stala novou 
členkou Vteřiny poté

Náš tým 
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20.11.2014
Tomáš se stal novým 
členem Vteřiny poté

Mgr. Ondrik Troiak
výkonný ředitel

Bc. Michal Ďorď
manažer PR a advokačního programu

Bc. Radovan Laci
koordinátor výjezdového programu

Mgr. Andrea Fridmanská 
tajemnice 

Tomáš Valenta
koordinátor vzdělávacích aktivit 
a Advocacy Officer

Bc. Dalibor Krejčí
redaktor

Alexandra Chludilová
redaktorka

Markéta Susová
fotografka

Bc. Gracián Svačina
zahraniční zpravodaj

Bc. Iryna Dovbňak
analytička

Během roku nám pomáhal tým dobrovolníků, kterým děkujeme za skvěle 
odvedenou práci a smysl pro humor: Viktor Mišurec, Zdeňka Vološínová, 
a Jakub Štefanec.


