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Poslání
Středisko náhradní rodinné péče, spolek (dále jen Středisko NRP) je spolkem, který se zabývá
veřejně prospěšnou činností v otázkách problematiky dětí, které se ocitly ve zvláště
obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je
pomoc opuštěným dětem se zvláštními zdravotními potřebami a novým náhradním rodinám
a současně snaha o celkový rozvoj náhradní rodinné péče v České republice – viz stanovy
organizace.
Cíle Střediska NRP:
1. Poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči.
2. Poradenství, pomoc a podpora rodinám, které již pečují o svěřené dítě.
3. Spolupráce a pomoc státním orgánům a institucím zabývajícími se problematikou
náhradní rodinné péče.
4. Dlouhodobé sledování dětí umístěných v nových náhradních rodinách (poradenství,
výzkumná činnost, materiálně – technická pomoc, podpora komunikace mezi
pěstounskými a osvojitelskými rodinami).
5. Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost.
6. Vytvoření informační databáze – knihy, časopisy, periodika, statě o náhradní rodinné
péči.
7. Úsilí o všestranný rozvoj náhradní výchovné péče.
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8. Spolupráce v oblasti péče o dítě a rodinu u nás i v zahraničí.
9. Zajišťování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež vyrůstající mimo
vlastní rodinu.
10. Zajišťování a provozování „klubů“ náhradních rodin
Specifické cíle:
1) Předávání objektivních a ucelených informací o problematice NRP zájemcům,
žadatelům a náhradním rodinám
2) Spolupráce s kompetentními odborníky a institucemi při řešení obtížné životní situace
ohroženého dítěte
3) Pomoc při přijetí role náhradního rodiče
4) Usnadnění procesu adaptace v nové náhradní rodině, zejména osvojitelské
5) Pomoc při vytváření zdravé identity dítěte
6) Zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti výchovy přijatého dítěte a tím přispění
k prevenci selhání NRP
7) Poskytování sociálních, psychologických a podpůrných služeb pro děti a mládež v NRP
v rámci setkávání a vytvoření specializovaných webových stránek a tím přispění
k prevenci neúspěšného začlenění dětí a mládeže vyrůstající v NRP do společnosti
Další cíle Střediska NRP:
1) Zvyšování informovanosti a vzdělávání laické i odborné veřejnosti o problematice dětí
žijících mimo vlastní rodinu a náhradní rodinné péče
2) Výzkumná a publikační činnost
3) Vytváření informační databáze – Adresář služeb v NRP, odborné texty a metodiky
4) Rozvíjení spolupráce v oblasti péče o dítě a rodinu u nás i v zahraničí

Cílová skupina:
děti a mládež v tíživé životní situaci
děti a mládež žijící v náhradních rodinách, zejména v osvojení
zájemci a žadatelé o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a fyzické osoby
vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny
náhradní rodiny, zejména osvojitelské, které převzaly děti do péče nahrazující
péči rodičů
Další cílové skupiny:
odborná i široká veřejnost
instituce a organizace specializující se na problematiku náhradní rodinné péče
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:
Středisko NRP získalo Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 16. 9. 2002, 2. 8. 2002,
15. 2. 2013 a následně 24. 11. 2014 dle § 49 zákona č.359/1999, č. j. 101801/02 Sb. pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu:
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě/§ 11, odst. 1 písm. a)/.

2

Pořádání, v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
/§11 odst. 1 písm. c)/
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení
nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodných
stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti
s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm.
d), § 11 odst. 2 písm. c)/.
V roce 2014 byly realizovány projekty:
1. Centrum podpory náhradní rodinné péče – finanční podpora Nadace Sirius, projekt je
realizován od roku 2011 a je podpořen až do 08/2015, získaná podpora pro rok 2014
6.066.735,-Kč.
2. Adopční centrum – finanční podpora MPSV, Magistrát hl. m. Prahy – získaná podpora
– MPSV státní dotace částka 565.029,-Kč, grant Magistrátu hl. m. Prahy ve výši
250.000,-Kč
3. Adopce.com – finanční podpora Nadace Terezy Maxové dětem – grant z prostředků
Nadace TM ve výši 330.000,-Kč
4. Ponton klub – finanční podpora Nadace ROS z FNNO – získaná podpora projektu na
dobu realizace 08/2014 – 04/2016, celková výše podpory 1.566.575,-Kč.

Výsledky realizovaných aktivit podpořených projektů:
Ad 1)
Centrum podpory náhradní rodinné péče
Finanční podpora projektu a náklady za rok 2014 ve výši 5.016.735,-Kč.
Cílem pilotního projektu je snaha o podporu a zkvalitnění metod práce v oblasti NRP, získání
a udržení vysokého know-how v této oblasti, spojeného se zavedením příkladů dobré praxe
z českého i zahraničního výzkumu.
Cílem projektu:
Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v ČR a zahraničí
Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti NRP
Zlepšení a zkvalitnění služeb v NRP
Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro
sdílení znalostí a zkušeností v oblasti NRP.
Aktivity roku 2014:
- Ukončení výzkumu – Zmapování zkušeností aktérů NRP v průběhu celého procesu
NRP. Výsledkem je monografie Výzkum praxe v NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto
praxí – rozsah monografie 261 stran, elektronická verze je k dispozici na
www.nahradnirodina.cz. Závěry výzkumu byly presentovány na celostátní konferenci
13. 11. 2014. Konference se zúčastnilo 120 osob. Na konferenci byly předávány dosud
zpracované a aktualizované metodiky, publikace a informační materiály Střediska
NRP a CD s monografií výzkumu. Monografie má přiděleno ISBN a byla distribuována
do knihoven ČR.
- Aktualizace zahraničního výzkumu – aktuální data z oblasti NRP v Dánsku –
aktualizace je k dispozici na www.nahradnirodina.cz.
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Byla aktualizována právní analýza vývoje legislativního rámce v ČR v důsledku novely
občanského zákoníku – aktualizace je zveřejněna na www.nahradnirodina.cz
V souvislosti s provedeným sběrem a hodnocením dostupných metodik a odborných
textů pro NRP jsme připravili a zrealizovali dva třídenní semináře v květnu a říjnu.
Semináře odborně zajistili a své metodiky proškolili organizace Rozum a cit,
Aamalthea a Návrat. Účastníci těchto školení získali osvědčení o absolvování. Celkem
bylo proškoleno 80 osob z 56 organizací.
Průběžně jsme aktualizovali a evidovali další zjištěné metodiky a odborné texty
v evidenci jich dosud je 109
Průběžně jsme rozesílali a předávali výzvu pro registraci v Adresáři služeb NRP, který
vznikl v roce 2011. Dosud je registrováno 104 organizací poskytujících služby v oblasti
NRP ze 194 zjištěných. Odkaz na adresář je zveřejněn na několika OSPOD krajů,
Magistrátu hl. m. Prahy a jiných organizací.
Nad plán realizace projektu pro rok 2014 jsme připravili a zrealizovali seminář
zaměřený na předávání zkušeností s dosud zpracovanými a aktualizovanými
metodikami Střediska NRP pro oblast NRP. Třídenního semináře se zúčastnilo 91
osob z 25 organizací.

Projekt zahrnoval i tzv. běžnou činnost organizace – jednalo se o realizaci a finanční podporu
ostatních projektů a jejich aktivit Střediska NRP – Adopční centrum, Adopce.com a Ponton –
klub.
Ad 2) a ad)3
Adopční centrum
Projektem reagujeme na situaci po novele zákona o sociálně právní ochraně dětí (1. 1. 2013).
V této novele se na rodiny s dětmi v osvojení a děti v osvojení zapomnělo. Tyto rodiny a děti
se potýkají s podobnými problémy jako všechny náhradní rodiny. Chceme tedy, aby se i
osvojitelským rodinám dostalo: podpory, vzdělávání a dalších služeb a aktivit běžných pro
NRP. Zájemcům o NRP chceme i nadále poskytovat veškeré potřebné sociálně právní
poradenství.
Cíle projektu:
1. osvěta, propagace, zprostředkování věrohodných, ucelených a odborných informací o
problematice NRP pro veřejnost a zájemce o NRP.
2. Individuální poradenství, semináře, besedy, vzdělávání, apod. pro adoptivní rodiny.
3. Psychosociální podpora - poskytování odborného zázemí - psychologické, právní, výchovné
a sociálně právní, terapie, setkávání rodin s dětmi v osvojení.
Realizované aktivity:
Aktualizovali jsme v souladu s přijetím nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
naše metodické publikace zaměřené na informace o NRP. Jednalo se o „Základní
informace pro osvojitele“, „Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka“ a
také „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové
dětem. Metodiky jsme díky finanční podpoře Magistrátu, MPSV a jiným zdrojům
mohli vytisknout ve větším množství. Dle zájmu je poskytujeme zájemcům o NRP,
předávali jsme je na seminářích, konferencích a 100 ks jsme předali odboru pro NRP
Magistrátu hl. m. Prahy. Metodiky jsou k dispozici i v elektronické podobě na
stránkách www.nahradnirodina.cz.
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Rozšířili jsme knihovnu odborné literatury, která je k dispozici přímo v našem
Středisku (seznam literatury je uveřejněn na www.nahradnirodina.cz).
Byly zpracovány nejčastější dotazy na infolince a on-line internetových poradnách –
analýza je k dispozici na www.nahrandirodina.cz.
Uskutečnil se týdenní vzdělávací seminář pro rodiny s dětmi jiného etnika.
Na všech poradnách bylo poskytnuto základní i odborné poradenství
- Infolinka 233356701: 538 odpovědí
- On-line poradny www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com a wwww.rodina.cz:
476 odpovědí
- Facebook:8 odpovědí
- e-mailové poradenství:190 odpovědí
- individuální poradenství bylo poskytnuto 30 ti osvojitelům a 23 žadatelům o
přijetí dítěte do osvojení.
Dlouhodobé psychosociální poradenství: V programu dlouhodobější podpory je k 31.
12. 2014 zapojeno 64 osvojitelských rodin 115 osvojitelů a 93 osvojenců.
V roce 2014 jsme pro klienty připravili:
6 dopoledních klubových setkání - 21 osvojitelů a 26 osvojených dětí, též účast 1
žadatele o přijetí dítěte do osvojení
5 večerních klubů se vzdělávacím programem - 34 osvojitelů a 10 osvojených dětí,
dále 9 žadatelů o přijetí dítěte do osvojení
3 celodenní semináře se sebezkušenostním a vzdělávacím programem - 17 osvojitelů
a 8 osvojených dětí, dále 2 žadatelé o přijetí dítěte do osvojení
4 rodičovských setkání „Pondělky u nás“ - 11 osvojitelů a 1 žadatel o osvojení
1 týdenní pobyt pro rodiny s dětmi jiného etnika se vzdělávacím programem -11
osvojitelů a 12 dětí v osvojení a 2 žadatelé o přijetí dítěte do osvojení.
Psychologická vyšetření: pro 10 dětí v osvojení.
Nové techniky usnadňující vznik citových vazeb a podporující identitu dítěte (práce na
knize života dítěte, arteteraeputické techniky, dotyková terapie) uskutečnilo se 11
sezení, z toho 5 sezení byla zaměřena na práci s dítětem v osvojení.
Uskutečnilo se celkem 11 návštěv v osvojitelských rodinách.
Presentace činnosti organizace:
- aktualizace webových stránek, uveřejňování plánovaných akcí, výsledků
výzkumů, informací o problematice NRP adopci,
- aktualizace Adresáře služeb apod.,
- vydali jsme 3 letáky zaměřené na činnost organizace, adopci a informace pro
matky v tísni,
- aktualizovali a vydali jsme metodiku „Základních informací pro zájemce o
adopci“ (její el. erze je k dispozici i na www.nahradnirodina.cz),
- činnost organizace a nabízené služby jsme presentovali na společném
semináři pro pracovníky OSPOD MHMP a ÚMČ Prahy,
- zrealizovali jsme seminář pro veřejnost zaměřený na presentaci zpracovaných
a vydaných metodik Střediska NRP
- ve spolupráci s ostatními NNO se podílíme na pravidelných neformálních
setkáních „komunikační mosty“.
- Na žádost jiných organizací jsme zrealizovali přednášky zaměřené na
problematiku NRP.
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Osvojitelským rodinám bylo individuální poradenství poskytováno přímo v našem
Středisku, na klubových setkáních, ale také s jejich souhlasem, přímo v jejich
rodinách. Vidět dítě v jeho přirozeném rodinném prostředí bylo velmi významné
zvláště v případě poradenství týkajícího se adaptace přijatého dítěte a jeho výchovy.
Tento způsob práce otevírá lepší možnost pro zvolení nových výchovných přístupů a
technik s ohledem na specifické potřeby konkrétního dítěte a skýtá příležitost pro
snadnější vedení rodičů tyto techniky vyzkoušet. Celkově umožňuje lepší vhled do
vzájemných vztahů, který je důležitý pro další směřování práce s novou rodinou.
Dopolední klubová setkání byla v roce 2014 též určena především osvojitelským
rodinám s nově přijatými dětmi. Zde měli rodiče možnost sdílet své zkušenosti
s přijetím a adaptací dítěte s ostatními a jejich nejmenší přijaté děti měly možnost
zapojit se do hry s ostatními vrstevníky za bezpečné přítomnosti svých rodičů.
Témata vzdělávacích programů (večerní kluby, sobotní semináře, rodičovská setkání)
vycházela z aktuálních potřeb klientů. Týkaly se otázek komunikace v rodině,
podpory vzniku citových vazeb, významných etap ve vývoji dětí, podpory identity
dítěte a jeho sebevědomí, posílení rodičovských kompetencí, ale také i některých
tabuizovaných témat jako např. téma sexu, manipulace apod….).
Pobyt rodin s dětmi jiného etnika proběhl též ve velmi příjemné atmosféře,
uskutečnil se opět v Domě rodin Smečno a jeho program byl opět zaměřený na
podporu identity dětí jiného etnika v nových rodinách prostřednictvím poznání
kultury a historie.
Projekt byl podpořen ze zdrojů Nadace Sirius, státních dotací MPSV v oblasti rodinné politiky,
grantu Magistrátu hl. m. Prahy.
Náklady projektu za rok 2014 v celkové výši 2.641.090,-Kč byly pokryty ve výši:
565.029,-Kč ze státních dotací
250.000,-Kč z grantu MHMP
266.340,-Kč z grantu Nadace T. Maxové
90.025,-Kč z vedlejší činnosti Střediska NRP
67.348,-Kč z darů fyzických osob
1.204.601,-Kč z Nadace Sirius
Ad 3)
Adopce.com
Posláním projektu Adopce.com je informovat veřejnost o možnostech náhradní rodinné
péče a přispět tak k tomu, aby děti žijící mimo vlastní rodinu měly možnost nalézt rodinu
náhradní. Projekt se skládá ze tří stěžejních částí : informačního portálu (www.adopce.com)
s on -line poradnou, infolinky a příručky pro žadatele. Odborné poradenství v otázkách
problematiky NRP je určeno zájemcům o náhradní rodičovství, zvláště zájemcům o adopci,
ale též rodinám, které již děti do náhradní rodinné péče přijaly.Kvalita je zajištěna odborníky
na problematiku NRP.
Cílem projektu je:
Poskytovat odborné poradenské služby pro rozvoj, podporu a osvětu NRP.
Projekt je součástí uzavřené dlouhodobé spolupráce Střediska NRP s Nadací T. Maxové
dětem a OPS Spolu dětem.
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V roce 2014
Se na infolinku obrátilo celkem 538 klientů
Na poradně www.adopce.com bylo poskytnuto 454 odpovědí
Prostřednictvím e-mailu bylo zodpovězeno 190 odpovědí
Aktualizovali jsme textový dokument Průvodce pro zájemce o NRP
Zpracovali jsme Nejčastější dotazy
Zpracovali jsme kvantitativní analýzu dotazů.
Finanční podpora projektu je z grantu Nadace T. Maxové, v roce 2014 byly náklady v celkové
výši 266.341,-Kč.
Ad 4)
Ponton-klub
Předmětem projektu je komplexní podpora dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradní
rodinné péči v České republice, která bude zahrnovat poskytování sociálních,
psychologických a podpůrných služeb a poradenství pro cílovou skupinu prostřednictvím
pravidelných setkání. Dále budou připraveny specializované internetové stránky pro cílovou
skupinu (děti od 9 – 13 let a 14 – 18 let vyrůstající v NRP).
Projekt reflektuje stávající poptávku po těchto službách, jejichž nedostatek evidujeme na
základě konkrétních podnětů od pěstounů, osvojitelů a dětí vyrůstajících v NRP. Hlavním
cílem projektu je podpora integrace dětí a mladistvých vyrůstajících ve všech formách NRP,
jejich sebevědomí, nácviku sociálních a komunikačních dovedností, hospodaření a orientaci v
pracovně právní problematice.
Zároveň nabídneme volně dostupné sdělovací prostředky, kde by mohly čerpat informace
potřebné k postupnému procesu osamostatňování se, hledání vlastní identity, a kde budou
moci nalézt bezpečný prostor pro vzájemné sdílení.
(Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 20092014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný
zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku
k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje
na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit
nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin,
včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny).
Aktivity 2014:
Byl zpracován hlavičkový papír projektu, který bude používán pro vykazování a
presentaci všech aktivit. Dokument byl schválen NROS.
Byl rozpracován plán harmonogramu dle projektu.
Měsíčně byly nastaveny úkoly.
Byl proveden výběr lokality pro realizaci aktivity
Byl proveden výběr firmy na zpracování web stránek, dle zaslaných nabídek byla
s vybranou firmou uzavřena objednávka na zajištění prací.
Byly zpracovány a odsouhlaseny texty pro naplnění stránek www.pontonklub.cz
Z databáze klientů Střediska byly vytipovány rodiny, které jsme následně oslovili
s nabídkou pro děti a mladistvé.
Rozeslali jsme jak elektronicky tak poštou nabídku pro děti a mladistvé.
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V průběhu 09 – 12/2014 jsme sbírali, evidovali a následně zpracovali seznam klientů,
kteří projevili o spolupráci zájem.
Primární cílová skupina – děti a mladiství v osvojitelských nebo pěstounských
rodinách v evidenci Střediska NRP.
Bylo osloveno 45 rodin s nabídkou pravidelných setkávání podpůrné skupiny.
Návratku nám zaslalo zpět 17 rodin.
Počet dětí a mladistvých se zájmem o zapojení do nabízených aktivit – 22.
Byl sestaven podrobný harmonogram na rok 2014 a pro období 01 - 08/2015.
Byl vybrán a smluvně zajištěn prostor pro realizaci plánovaných aktivit.
Nabídka aktivity byla rozeslána na další NNO organizaci – Rozum a cit.
Náklady projektu za rok 2014 = 205.265,-Kč.

Kvantifikace realizovaných všech činností Střediska NRP za rok 2014
Základní odborné a psychosociální poradenství, podpora rodin:
celkem poskytnuto 1212 odpovědí
(infolinka, 3 web poradny, facebook, e-mailová poradna)
individuální poradenství – poskytnuto 97 klientům
20 x individuální příprava žadatelů
13 x návštěva u klienta v rodině
psychologické vyšetření pro 24 dětí v NRP
2 x intervence ve škole
3 x intervence na úřadech
Semináře, besedy pro rodiny s přijatými dětmi, žadatele, terapeutické aktivity:
6 x dopolední klub NRP – 32 rodičů a 42 dětí v NRP
5 x odpolední klub NRP – 70 rodičů a 25 dětí v NRP
4 x besedy Pondělky u nás – pro 22 osob
1 x celodenní seminář v rámci Oslavy svátku Romů – pro 38 rodičů a dětí
1 x pobytový vícedenní vzdělávací seminář pro rodiny s dětmi jiného etnika v NRP –
50 rodičů a dětí
1 x celodenní arteterapeutický seminář pro maminky přijatých dětí – účast 8 osob
1 x celodenní seminář pro náhradní rodiče – shrnutí za rok 2014 – účast 7 osob
Zprostředkování 9 x volnočasové kulturní akce pro děti a rodiče – 336 osob
9 x arteterapeutické setkání pro 3 rodiny
3 x individuální práce s rodinou
6 x individuální práce na Knize života
uskutečněna 2 terapeutická setkání
Témata vzdělávacích seminářů: Adaptace dítěte v rodině, arteterapie – Život jako řeka,
Citová vazba – rizikové a protektivní metody, Jak nakládat se stresem u dětí, Puberta,
Sebevědomí, Komunikace s dětmi, Sex, součást života od dětství po stáří, Jak poznat a co
dělat, když to s námi jde z kopce.
Semináře, konference pro jiné organizace:
1x dvoudenní seminář zaměřený na arteterapii pro NR KV – účast 13 osob
1x dvoudenní seminář zaměřený na arteterapii pro OSPOD – účast 13 osob
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2x třídenní školení pro celkový počet 366 účastníků z 81 státních i nestátních
organizací
1x celostátní konference – účast 123 osob ze 70 organizací
presentace pilotního projektu na MHMP – účast 28 sociálních pracovnic z OSPOD
v Praze, 2 sociální pracovnice porodnic v Praze
setkání se 2 sociálními pracovnicemi z pražských nemocnic - presentace projektu
Vzdělávání zaměstnanců a pracovníků v oblasti NRP:
15x vzdělávací semináře a konference pro zaměstnance, účast 25 osob
proškoleno 15 neformálních dobrovolníků v rámci dvou školení
1 supervize skupiny neformálních dobrovolníků
realizace 16 seminářů a presentací
dokončení korespondenčního kurzu určených pro přípravu na samostatný život
mladých lidí po odchodu z ústavní či náhradní rodinné péče – 3x úspěšné absolvování
kurzu
Publikace:
v rámci platnosti nového občanského zákoníku aktualizovány a zveřejněny upravené
publikace:
- Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka
- Základní informace o osvojení (adopci)
- Průvodce náhradní rodinnou péčí
vydána monografie Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí, formát
CD, počet stran 261
aktualizována 1 monografie (2013) Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu,
na Slovensku a v Polsku, CD, 259 stran
21 knihovnám byly 3x zaslány (celkem 189 titulů):
- dotisky 7 publikací vydaných doposud elektronicky
- zaktualizovaná publikace Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka
- nová monografie Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí
průběžně distribuce 15 vydaných metodik a 2 CD – celkem 5378 brožur pro 253
subjektů, počet objednávek k distribuci – 68
dodatečně bylo přiřazeno 5 nových ISBN (CD-ROM, brožury) + 1 nové ISBN pro
monografii
Internet:
správa a administrace 2 webových stránek:
- návštěvnost www.nahradnirodina.cz: 25 533 unikátních uživatelů
- návštěvnost www.odchazim.cz: 39 595 unikátních uživatelů
správa a administrace facebookových stránek SNRP
příprava nových webových stránek pro projekt PONTON - klub včetně textů a grafiky
uveřejněno 35 aktualit na www.nahradnirodina.cz a 5 na www.odchazim.cz
realizace anglické verze webových stránek www.nahradnirodina.cz
nová stránka na www.nahradnirodina.cz – Adopční centrum
anotace o projektu PONTON – klub
průběžná aktualizace textů, fotogalerie a kalendáře akcí
probíhá úprava informací pro samostatné webové stránky www.odchazim.cz se
zaměřením na děti a mládež žijící v NRP – aktualizace textů, grafická podoba
zajištěny fotografie od profesionálních fotobank
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Propagace:
Vydali jsme 3 letáky – informace o nabízených službách a činnosti Střediska NRP
14x jsme poskytli rozhovor nebo požadované informace pro media
1x účast na dvoudenní aktivitě – hudebně-divadelní festival pro NNO
byly vytištěny 3 letáky: SNRP (4500 ks), Adopční centrum (1500 ks) a leták pro
těhotné ženy (5000 ks)
byl průběžně realizován dotisk 19 publikací – celkem 6500 ks
1x duplikace monografie Výzkum praxe NRP v ČR – 200 ks CD
byla zadána příprava 4 propagačních bannerů (SNRP, poradna, Adresář, Adopční
centrum)
15x poskytnutí většího počtu publikací, letáků a videa (na web) pro nové či stávající
organizace, Dny sociálních služeb či pražské městské části
Ostatní:
Spolupracovali jsme se státními i nestátními organizacemi – celkem 182 subjektů
V rámci Adresáře služeb v NRP jsme zaevidovali 194 organizací, z toho je 107
registrovaných
Provádíme monitoring a aktualizaci metodik praxe NRP – evidujeme 109 tištěných
metodik a textů
V rámci spolupráce jsme poskytli 12 odborné poradenské služby (spolupráce s 7x
OSPOD, 5x NNO)
Uskutečnilo se 68 porad týmu
Bylo zpracováno 12x Status reportů
Zpracování výkazů zaměstnanců pracovníků dle stanovených úkolů, daných metodik
realizovaných projektů
Administrace – archivace všech realizovaných aktivit – presenční listiny, pozvánky,
presentace přednášek, zápisy apod.
Zpracováno a podáno 5 – žádostí o podporu
Vedeno 10 hospodářských středisek
Realizovali jsme 8 projektů
Bylo zpracováno a odesláno 5 závěrečných zpráv
Byla zpracována výroční zpráva za 2013
Byla rozpracována realizace projektu Ponton klub
Byla zahájena příprava nových webových stránek www.klubponton.cz
Byly zahájeny práce na tvorbu textů na web, anotace na web SNRP
Byly vytipovány rodiny s nabídkou programu projektu Ponton klub
Osloveni zájemci (3x) a evidence odpovědí
Byly smluvně zajištěny prostory pro realizaci plánovaných aktivit mimo sídlo
organizace
Byl rozpracován harmonogram a program na rok 2015
Uskutečnila se školení a setkání týmu neformálních dobrovolníků, 2x školení, 1x
supervize

10

Finanční část výroční zprávy:
Postup tvorby a použití fondů
Středisko NRP tvoří fondy pouze s ohledem na platnost uzavřené grantové nebo jiné smlouvy
o poskytnutí finanční podpory na projekty, programy nebo hlavní činnosti s delší dobou
využitelnosti než je kalendářní rok nebo prostředky, které jsou účelově vázány.
Nevyúčtované finanční prostředky roku 2014 jsou převedeny z daného účtu 682… (analytika
dle účetní osnovy) na účet 911000 podle převáděného zůstatku HS. V následujícím účetním
období, při otevírání účetních knih jsou záznamem v účetních událostech převedeny zpět
z účtu 911000 a HS na daný účet 682….
Z roku 2014 byly tímto způsobem na účet 911 do roku 2015 převedeny zůstatkové zdroje ze
středisek č. 1, 8,20, 21 a 28.
Nákladové
částka
datum
středisko (projekt)
HS
1
72928,87
31. 12. 2014
8
25271,51
31. 12. 2014
20
656350,89
31. 12. 2014
21
35000,00
31. 12. 2014
28
1.050.000,00
31. 12. 2014

Má
Dáti

Dal

682300
682100
682100
682210
682100

911/000
911/000
911/000
911/000
911/000

Komentář:
HS 1 – se jedná o dary získané od fyzických osob za rok 2014 a z předchozích let, které nebyly
vyčerpány.
HS 8 – se jedná o částky, které byly vydány v roce 2014, ale nákladem se staly až v lednu
2015. Vyčerpané prostředky jsou vyúčtovány, zpráva odeslána 8. 1. 2015. Po schválení ZZ
Nadací bude doplacena částka 66.000,-Kč.
HS 20 – grant FNNO, dárce NROS, prostředky na realizaci projektu Ponton klub.
HS 21 – účelově vázané prostředky získané pro 1 rodinu z Fondu J. Schulzové NROS
HS 28 – jedná se o schválení prodloužení projektu CP NRP a využití zůstatkových zdrojů do
srpna roku 2015.
Celkem bylo do zdrojů na rok 2015 převedeno 1.839.551,27-Kč
Důvod vedení hospodářských středisek:
Středisko NRP jako příjemce státních dotací a grantů od nadací či jiných právnických osob pro
větší přehlednost, průkaznost a sledovanost vede odděleně prostředky podle dárců, způsobu
využití či pro svoji vlastní evidenci. Popis středisek se mění podle typu dárce a způsobu
použití prostředků či podle čísla grantu a rozhodnutí o státních dotacích. Společně se
závěrečnou zprávou a výkazem (každý dárce má vlastní požadavek) jsou dále evidovány ve
složce určené k archivaci - např. MPSV, Magistrát hl. m. Prahy, MV, Nadace… apod. Jedná se
o další doklad a průkaznost využití zdrojů pro zajištění činnosti OS.
Rozhodnutí o využití daného hospodářského střediska pro rok 2014
Střediska, na kterých jsou evidovány náklady a výdaje související s realizací
cílů organizace a jejich hlavních programů – 1, 3, 8, 14, 18, 20, 21, 28 - jejich
krytí, je zpravidla podloženo darovací, grantovou smlouvou nebo rozhodnutím
o státní dotaci nebo daru z ÚSC, dále jsou na nich evidovány příspěvky rodičů
na kluby NRP, či účelově vázané dary veřejnosti nebo právnických osob.
Střediska 12 a 13 – byla v roce 2014 využita k evidenci jiných zdrojů –
poskytované služby za úplatu – lektorské práce, vzdělávání pěstounských
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rodin a vyšetření dětí v pěstounských rodinách. Získané prostředky roku 2014
byly vynaloženy na zajištění objednaných služeb a na hlavní činnost
organizace, střediska v daném roce nevykazují žádný zisk.
Hospodářské středisko 1
Provozní náklady OS – které nejsou hrazeny z jiných smluvně zajištěných projektů, jedná se o
náklady, které nejsou specifikovány žádnou smlouvou a jsou hrazeny z prostředků získaných
darem během daného účetního období nebo z minulých let.
Do fondů na rok 2015 byla převedena částka 72928,87 Kč jako nedočerpané darované
prostředky z minulých let.
Příjem tohoto střediska byly během roku:
- Úroky
- Dary fyzických osob.
Hospodářské středisko 2, 4, 5, 6, 7 nebylo v účetním období 2014 vedeno
Hospodářské středisko 3
MPSV
Rozhodnutí č. 1, číslo projektu 8045
Účelové určení dotace Poskytování služeb v oblasti podpory rodiny
Název dotačního řízení – Dotační program Rodina a ochrana práv dětí
Název dotační oblasti – I. Preventivní aktivity na podporu rodiny
Název projektu – Adopční centrum
Cíl dotace – spolufinancování poskytovaných služeb v oblasti podpory rodiny
Celkový neinvestiční rozpočet projektu: 2.641.090,-Kč
Náklady projektu: 2.641.090,-Kč
Dotace: 565.029,-Kč
Vyúčtování dotace provedeno k 31. 12. 2014, zpráva o využití prostředků a realizaci
jednotlivých aktivit odevzdána v rámci systému OK 8. 1. 2015.
Další zdroje – kofinancování celkem částka 2.076.060,-Kč
Dárce
Částka v Kč
Nákladové středisko
Nadace T. Maxové
244318,HS 8
Nadace Sirius
1536597,HS 28
Magistrát hl. m. Prahy
250000,HS 14
Dary veřejnosti
37000,HS 1
Vedlejší činnost
8145,HS 18
Náklady projektu v % a dle zdrojů:
Granty nadací, částka 67 %
Státní dotace, částka 21 %
Grant obce, částka 10 %
Jiné 2 %
Hospodářské středisko 8
Spolupráce s Nadací T. Maxové na programu Adopce.com a Spolu dětem o.p.s. –
provozování Infolinky, poskytování poradenství na poradně www.adopce.com, projekt byl
podpořen částkou 330.000,-Kč. 1. splátka grantu ve výši 264.000,-Kč, doplatek ve výši
66.000,-Kč je zaúčtován jako pohledávka za Nadací TM. Prokázané náklady roku 2014 byly
zaúčtovány ve výši 266340,98,-Kč a výdaj na nájem 2015 ve výši 5.701,51,-Kč – a zálohy el.
energie částka 19.570,-Kč budou jako náklad prokázány a zaúčtovány v roce 2015. Byla
zpracována závěrečná zpráva a vyúčtování odesláno 8. 1. 2015. Dárce požaduje kopii
dokladů.
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Hospodářské středisko 9, 10, 11 nebylo v účetním období 2014 vedeno
Hospodářské středisko 12
Na tomto středisku byly evidovány příjmy za vzdělávání a psychologické vyšetření, výdaje ve
výši příjmů byly využity na nákup odborné literatury, výtvarných potřeb, odměny z dohody o
provedení práce a bankovní poplatky. Středisko nevykazuje zůstatek. Příjmy a výdaje byly
použity jako doplňující zdroj ke grantu MHMP. Obrat střediska 8.750,-Kč.
Hospodářské středisko 13
Na tomto středisku byly evidovány příjmy za vzdělávání pěstounů – přijaté v hotovosti, nebo
jako úhrada objednaných služeb pro pěstouny od úřadů a organizací, které náhradní rodiče
doprovázejí dle nastaveného ceníku služeb a v neposlední řadě jako úhrada za lektorské
práce pro jiné právní subjekty. Získané prostředky byly využity na nákup kancelářských
potřeb, odborné literatury, výtvarných potřeb, úklidových a čistících potřeb, na cestovné,
propagaci, poštovné, spoje, xerox, tisk, pobytové akce, pronájmy učeben, odměnu
zaměstnancům a pracovníkům na dohodu o provedení práce včetně zák. pojištění. Středisko
ke dni účetní uzávěrky nevykazuje zůstatek. Příjmy a výdaje byly použity jako doplňující zdroj
ke grantu MHMP. Obrat střediska 90.025,-Kč
Hospodářské středisko 14
Neinvestiční grant z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014 v sociální oblasti pro
program Granty rodinné politiky.
Projekt: Partnerství, manželství a rodičovství v NRP
DOT/04/03/004465/2014
Rozpočet 2.641.090,-Kč
Náklady 2.641.091,-Kč
Získaná podpora 250.00,-Kč
Částka vyčerpána, prostředky využity dle schváleného rozpočtu, závěrečná zpráva předána
s vyúčtováním 2.391.090,-Kč
Další zdroje projektu – kofinancování v celkové výši 2.391.090,-Kč
Dárce
Částka v Kč Nákladové středisko
MPSV – státní dotace
565029,00
3
Nadace T. Maxové
258949,00
8
Nadace Sirius
1484864,00
28
Dary veřejnosti
600,00
1
Vedlejší činnost
81648,00
13
Náklady projektu v % a dle zdrojů:
Grant Hl. m. Prahy, částka 250.000,-Kč, 10 %
Granty nadací, částka 1743813,-Kč, 66 %
Státní dotace, částka 565029,-Kč, 21 %
Ostatní 82248,-Kč, 3 %
Hospodářské středisko 15, 16 a 17 nebylo v roce 2014 vedeno.
Hospodářské středisko 18
Středisko je určeno k průkaznosti příspěvků pěstounských a osvojitelských rodin, které se
účastní klubu NRP, prostředky jsou zde účelově vázány a to především na pronájem bazénu,
příspěvek na materiál arteterapie. Z roku 2012 byla převedena částka 9.897,86,-Kč,
v průběhu roku činily výnosy 6.300,-Kč. Obrat střediska 16.640,-Kč. Nákladové středisko bylo
vyčerpáno.
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Hospodářské středisko 19 nebylo v období 2014 vedeno.
Hospodářské středisko 20
V červenci 2014 jsme podepsali smlouvu s NROS v rámci úspěšného grantového řízení na
projekt Ponton – klub z Fondu pro NNO z prostředků Finančního mechanismu EHP 20092014. Výše získané podpory na dobu realizace 08/2014 – 04/2016 činí celkem 1566575,-Kč.
V roce 2014 byla poskytnuta 1. Splátka ve výši 861616,-Kč. Z této částky byla v roce 2014
vyčerpána částka 205265,11 Kč. Do roku 2015 byly převedeny zdroje ve výši 656350,89 Kč.
Hospodářské středisko 21
V říjnu 2014 jsme podali žádost na NROS na individuální účelovou finanční podporu pro
náhradní rodinu. Získali jsme podporu z Fondu Jarmily Schulzové ve výši 35000,-Kč. Podpora
bude možná čerpat v roce 2015. Celá částka byla převedena do fondů na rok 2015.
Hospodářské středisko 28
Grant Nadace Sirius, projekt „Centrum podpory NRP“, smlouva s platností do roku 2014. Do
roku 2014 byl převeden zůstatek z roku 2013 ve výši 756127,36,-Kč. V průběhu roku byly
uhrazeny další splátky ve výši 5310608,-Kč. Náklady na projekt v roce 2014 vyúčtovány.
Zůstatek ve výši 1.050.000,-Kč vyl převeden do fondu na rok 2015 na základě dohody o
prodloužení realizace pilotního projektu do 08/2015.
Výkazy hospodaření organizace za rok 2014
Příjmy roku 2014 celkem 6.552.014,56
Výdaje roku 2014 celkem 6.552.014,56
Přehled získaných prostředků během roku 2014
zdroj
MPSV
Magistrát hl. m. Prahy
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Sirius
Nadace ROS – grant FNNO

Částka v Kč
565029
250000
264000
5310608
861616

Nadace ROS – podpora z Fondu J. Schulzové
Prostředky převedené z fondů projektů pokračujících od roku 2014
Vedlejší činnost
Dary veřejnosti
úroky

35000
906001,29
90025
23450,07
2766,56

Přehled nákladů během roku 2014
položka
Materiální náklady
Spotřeba elektrické energie
služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Prostředky převedené do fondů pokračujících projektů v roce 2015

Částka v Kč
229819
71137
2398954
3804932
35787
1839551,27
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Byl proveden audit – zpráva- doložit
Výkazy – aktiva – pasiva - doložit
Výkaz zisku a ztrát - doložit

Zpracovala: R. Janíčková
V Praze dne:
Schválila:
PhDr. Věduna Bubleová
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