Výroční zpráva

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE,
spolek
2015

Úvodní slovo
Vážení čtenáři, tato výroční zpráva stručně shrnuje události, aktivity a výsledky Střediska NRP v roce
2015.
V prvních měsících se událo hned několik změn. Po dvaceti letech svého působení odešla do důchodu
paní Renata Janíčková, spoluzakladatelka Střediska NRP, členka Rady, projektová a finanční
manažerka a dlouholetá přítelkyně Střediska NRP. Přejeme jí mnoho zdraví a životního elánu
do dalších let a za vše děkujeme.
Přišli noví zaměstnanci, kteří se s chutí nadchli pro novou výzvu a jsou nám velkou pomocí. Snažíme
se je podpořit a přejeme si, aby s námi setrvali.
Změnila se i Rada Střediska NRP a od října 2015 máme nové Stanovy. Velice děkuji původním členům
Rady a srdečně vítám zástupce Rady nové.
Mám velkou radost z nových nápadů, vizí a projektů, které jsme v tomto roce realizovali. Ten
nejdůležitější projekt jsme obhájili 14. 6. 2015 před Správní radou Nadace Sirius. Velice děkuji a vážím
si toho, že dále můžeme pokračovat a obohacovat systém náhradní rodinné péče o zkušenosti
a výzkumy v zahraničí a nadále můžeme spolupracovat s významnými vědci, výzkumníky, sociology
a psychology pro rozvoj systému péče o ohrožené děti u nás. Tato idea zůstává stále naší hlavní
prioritou.
Jsem ráda, že vznikla Asociace Dítě a Rodina, která využívá zkušenosti již 30ti neziskových organizací
a snaží se o přeměnu systému péče o děti. Věřím, že společnými silami dospějeme do stadia, že
žádné ohrožené dítě nezůstane stranou a bude mu věnována všestranná odborná péče a ochrana.
Díky Nadaci rozvoji občanské společnosti, Fondu pro nestátní neziskové organizace, jsme zajišťovali
vzdělávání a setkání dětí a mladistvých v náhradní rodinné péči, které se těší velkému zájmu.
Pod vedením koordinátorky projektu se dětem věnují a obohacují je naši milí dobrovolníci. Děkuji
a přeji, aby jim práce „s našimi dětmi“ přinesla obohacení a nadšení pomáhat dál.
I v letošním roce se Středisko intenzivně věnovalo běžné, konkrétní, denní i terénní praxi, která se
v tomto roce výrazně zvýšila, jak si budete moci přečíst dál. Stále se zvyšující zájem je o naše již
dlouholetá klubová a skupinová setkání náhradních rodin a o služby a podporu osvojitelským
rodinám. Tuto potřebu jsme se snažili naplnit novým projektem Adopční centrum.
V neposlední řadě mi dovolte, abych vzpomněla a připomněla vzácného člověka, který mě celý život
provázel a ovlivnil a pro českou společnost v oblasti péče o ohrožené děti, pro sociální pediatrii
a mnoho příbuzných oborů vždy prosazoval zásadní změny v lepším chápání a přístupu v péči o dítě.
Zasadil se o mnoho významných změn a reforem v této oblasti. Prof. Jiří Dunovský zemřel 13. června
2015 ve svých 85 letech. Děkujeme a s láskou vzpomínáme.
Děkuji všem sponzorům, dárcům a všem, kteří nás máte rádi a podporujete nás.
Vše dobré přeje,
Věduna Bubleová
ředitelka Střediska NRP
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O Středisku NRP
STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek (dále jen Středisko NRP), je zapsáno v rejstříku spolků
vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 6262. Středisko bylo založeno podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a bylo registrováno dne 12. 9. 1994 u Ministerstva vnitra
ČR pod čj. II/s-OS/1-25352/94-R.
V souvislosti s platností novely občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k transformaci občanského
sdružení (o. s.). Rada Střediska NRP rozhodla o přeměně o. s. na „spolek“. Středisko NRP je
právnickou osobou a vlastní činnost vyvíjí na území ČR.
Zápis do Veřejného rejstříku (spolkového rejstříku) byl proveden dne 3. 10. 2014 dle zákona
č. 304/2013 Sb. a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 214 – 302 a § 3045), oddíl L, vložka
6262. V roce 2015 byla provedena změna Stanov. Nové Stanovy byly zapsány do Veřejného rejstříku
(spolkového rejstříku) v říjnu 2015.
Základní údaje:
 Sídlo: Jelení 91/7, Praha 1, 118 00
 IČ: 60457937
 Tel.: +420 233 355 309; +420 233 356 701
 E-mail: info@nahradnirodina.cz
 Web: www.nahradnirodina.cz
Předmět činnosti:
Posláním Střediska NRP je vykonávání veřejně prospěšné činnosti, zejména pomoc a podpora dětem,
které vyrůstají mimo vlastní rodinu, podpora zdravého vývoje dětí v náhradních rodinách a snaha
o celkový rozvoj náhradní rodinné péče v ČR.
Cíle Střediska NRP:
 Vlastní vzdělávací, výzkumnou a publikační činností zvyšovat informovanost laické i odborné
veřejnosti o náhradní rodinnou péči.
 Rozvoj mezioborové spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče v ČR i v zahraničí.
 Předáváním objektivních a ucelených informací o náhradní rodinné péči zájemcům
a žadatelům zvýšit jejich připravenost na přijetí dítěte do rodiny a následnou péči o ně.
 Zvyšovat rodičovské kompetence v oblasti vývoje a výchovy přijatého dítěte a tím přispět
k prevenci selhání náhradní rodinné péče.
 Poskytováním sociálních, psychologických a podpůrných služeb dětem a mládeži v náhradní
rodinné péči přispět k jejich zdravému vývoji.

Organizační struktura a lidé Střediska NRP
Rada Střediska NRP do 17. 10. 2015:
 PhDr. Věduna Bubleová – předsedkyně Rady a ředitelka organizace
 Ing. Radek Hlavsa – člen
 JUDr. Vladimíra Tenzerová – členka
 MUDr. Lenka Sýkorová – členka
 Renata Janíčková – členka
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Rada Střediska NRP od 17. 10. 2015:
 PhDr. Věduna Bubleová – předsedkyně Rady a ředitelka organizace
 JUDr. Vladimíra Tenzerová – členka
 Mgr. Jaroslava Máliková – členka
 Ing. Radek Hlavsa – člen
Zaměstnanci:
 PhDr. Věduna Bubleová - ředitelka
 Renata Janíčková – projektová a finanční manažerka (do 28. 2. 2015)
 Ing. Anna Bubleová – projektová manažerka (od 16. 2. 2015)
 Martina Broučková – koordinátorka programu
 Alena Vávrová – vedoucí sociální pracovnice
 Mgr. Pavla Pokorná – sociální pracovnice
 Mgr. Lenka Rubešová – sociální pracovnice (od 1. 3. do 16. 4. 2015)
Externisté:
 Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc. – psycholožka
 Mgr. Martina Vančáková – psycholožka
 Mgr. Lada Chaloupková – odborná poradkyně
 PhDr. Veronika Buriánová – psycholožka
 PhDr. Pavla Doležalová – odborná poradkyně
 Martina Schepelern – odborná poradkyně
 Petra Lerchová – přepisovatelka audio záznamu
 Jana Grohová – koordinátorka volnočasových aktivit
 Marie Kutzmannová (Melicharová) – asistentka koordinátorky
 Mgr. Ondřej Novák – výzkumník
 Mgr. Jan Paleček – sociolog
 Mgr. David Kocman, Ph.D. – sociolog
 Mgr. Filip Vyskočil – právník
 Mgr. Petr Vrzáček – lektor
 Ing. Marcela Hroncová – finanční manažerka, účetní
 Zuzana Straková – korektorka
 Bc. Karel Nerad – IT
 lektoři aj.

Realizované projekty v roce 2015
Centrum podpory NRP I:
 Dárce: Nadace Sirius
 Období realizace: 10/2011 – 8/2015
 Schválená finanční podpora na celé období realizace: 13 196 410,- Kč
 Čerpáno v roce 2015: 1 919 824,- Kč
Projekt Centrum podpory NRP byl realizován od října 2011 díky finanční podpoře Nadace
Sirius, ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s. Smyslem projektu byla podpora zkvalitnění metod
práce v oblasti náhradní rodinné péče v ČR, získání a udržení vysoké informovanosti v této oblasti,
spojené se šířením příkladů dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu. Byl zrealizován výzkum
praxe NRP v ČR a ve vybraných zemích v zahraničí. Probíhal monitoring státních a nestátních subjektů
zabývajících se náhradní rodinnou péčí, byl vytvořen přehled stávajících metodik, jejich hodnocení
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a doporučení pro další šíření, uskutečnily se semináře, konference a kulaté stoly, díky nimž docházelo
k prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací v oblasti NRP. Dále probíhalo průběžné
vzdělávání s ohledem na danou problematiku a běžná činnost organizace.
Centrum podpory NRP II:
 Dárce: Nadace Sirius
 Období realizace: 9/2015 – 12/2018
 Schválená finanční podpora na celé období realizace: 18 078 965,- Kč
 Čerpáno v roce 2015: 1 279 688,- Kč
Projekt Centrum podpory NRP II (2015–2018) navazuje na pilotní projekt Centrum podpory NRP I,
který byl realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., a díky finanční podpoře Nadace
Sirius v letech 2011–2015 a dále ho rozvíjí. Vychází z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů
dobré praxe v oblasti NRP v ČR a ve vybraných zahraničních zemích. Cílem projektu je navrhnout
model podpory osvojitelských rodin NRP pro zdravotně znevýhodněné děti, dále rozvíjet komunikaci
a spolupráci mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a neziskovými organizacemi v oblasti NRP,
sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP. Součástí
projektu je realizace běžné praxe v rámci této problematiky.
PONTON klub:
 Dárce: Nadace rozvoje občanské společnosti (FNNO)
 Období realizace: 8/2014 – 4/2016
 Schválená finanční podpora na celé období realizace: 1 566 575,- Kč
 Čerpaná částka v roce 2015: 837 461,- Kč
Projekt Ponton klub je realizován od srpna 2014 za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace.
V rámci projektu mají děti a dospívající z náhradních rodin z Prahy a přilehlého okolí možnost účastnit
se pravidelných celodenních a odpoledních podpůrných klubů, ve kterých vzájemně sdílejí své životní
zkušenosti, úspěchy i obavy. Společně si osvojují řadu sociálních a praktických dovedností, které jim
následně ulehčují komunikaci zejména ve škole a v prostředí svých vrstevníků. Program setkání je
připravován s ohledem na potřeby dětí, které na kluby docházejí. Často se věnuje problematice
odlišnosti v rámci školní či volnočasové skupiny, hledá vhodné formy komunikace a prezentace
vlastního názoru, učí děti pracovat s emocemi aj. Veškeré aktivity probíhají formou her a jsou
doplněny řadou tvůrčích a poznávacích činností, které si děti v Pontonu mohou vyzkoušet.

Adopce.com:
 Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem
 Schválená finanční podpora v rol: 1/2015 – 12/2015
 Schválená finanční podpora na rok 2015: 330 000,- Kč
 Čerpaná částka v roce 2015: 330 000,- Kč
Informačně vzdělávací projekt Adopce.com je realizován obecně prospěšnou organizací Spolu dětem
ve spolupráci se Střediskem NRP jakožto odborným garantem a realizátorem. Od počátku svého
vzniku jsou finančními partnery projektu společnost Nestlé Česko s.r.o. a Nadace Terezy Maxové
dětem. Projekt Adopce.com vznikl v roce 2001 na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy
Maxové a Nestlé Česko s.r.o. a od roku 2010 je projekt součástí portfolia Nadace Terezy Maxové
dětem. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu NRP. Projekt je
určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své
rodiny přijali. Informace o NRP mohou zájemci získat prostřednictvím webových stránek, informační
brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ a prostřednictvím informační telefonní linky.
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Adopční centrum:
 Dárce: Magistrát hl. m. Prahy
 Období realizace: 1/2015 – 12/2015
 Schválená finanční podpora na rok 2015: 250 000,- Kč
 Čerpaná částka v roce 2015: 235 459,- Kč
Projekt Adopční centrum reagoval na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013.
V rámci projektu byla poskytována psychosociální podpora (poskytování odborného zázemí),
sociálně-psychologické, výchovné a právní poradenství, terapie, probíhalo setkávání rodin s dětmi
v osvojení, individuální poradenství, realizovaly se semináře, besedy a vzdělávání pro osvojitelské
rodiny a dále osvěta, propagace a zprostředkování věrohodných a ucelených a odborných informací o
problematice NRP.
Adopční centrum:
 Dárce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Období realizace: 1/2015 – 12/2015
 Schválená finanční podpora na rok 2015: 191 429,- Kč
 Čerpaná částka v roce 2015: 191 047,- Kč
V roce 2014 tento pilotní projekt navázal na dvacetileté zkušenosti Střediska NRP v oblasti péče o
ohrožené děti. Projekt vychází z našich i zahraničních zdrojů, poznatků a dobré praxe z oblasti péče o
děti a rodinné politiky a reaguje na novelu zákona OSPOD a nový občanský zákoník z roku 2014.
Projekt se zaměřuje především na pomoc náhradním rodičům s vytvářením silné vazby k přijatému
dítěti, podporuje správné fungování rodiny, posiluje rodičovské kompetence a tím eliminuje případné
problémy a psychopatologické jevy vedoucí ke krizím v nových rodinách. Založení a provozování
Adopčního centra vytváří dlouhodobý, intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny.
Učitel znakového jazyka pro náhradní rodinu:
 Dárce: Nadace rozvoje občanské společnosti (Fond Jarmily Schulzové)
 Období realizace: 1/2015 – 12/2015
 Schválená finanční podpora na rok 2015: 35 000,- Kč
 Čerpaná částka v roce 2015: 35 000,- Kč

Projekt Učitel znakového jazyka pro náhradní rodinu byl financován z Fondu Jarmily Schulzové. Cílem
projektu bylo zajistit pěstounské rodině, která přijala do péče hluchého chlapečka, intenzivní výuku
znakového jazyka, aby došlo k prohloubení vzájemné komunikace a interakce a lepšímu porozumění
potřebám dítěte a rychlejšímu rozvoji vztahů v nové rodině.
Volné prostředky:
 Dary od fyzických osob: 72 400,- Kč
 Tržby za poskytnuté služby: 58 600,- Kč
Volné prostředky se používají na financování důležitých nákladů na zajištění chodu a činností
Střediska NRP, kterou nejsou pokryty z grantových prostředků (výměna koberce, cestovné,
reprezentace aj.).
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Činnosti a výstupy Střediska NRP v roce 2015
Výzkum dobré praxe (projekt CP NRP II):
Na podzim 2015 jsme zahájili výzkum v Dánsku a Anglii na téma osvojení (výzkum dobré praxe a
zkušeností přímých aktérů se službami, které jsou poskytovány osvojitelským rodinám a zdravotně
znevýhodněným dětem v náhradní péči). Na základě zjištěných informací budou vytvořeny návrhy:
Model podpory osvojitelských rodin v ČR a Model náhradní rodinné péče pro zdravotně
znevýhodněné děti v ČR, které budou oponovány odborníky pro oblast rodinného práva a budou
sloužit jako doporučení kompetentním státním orgánům a institucím.
Pro zahraniční výzkum byly v návaznosti na pilotní projekt Centra podpory NRP I vybrány dvě země:
Dánsko a Anglie. Proces osvojení v Anglii je zpravidla zajišťován adopčními agenturami, přičemž
většina z těchto agentur existuje jako součást orgánu místní správy. Osvojení je zde tradiční formou
NRP. Zkušenosti s organizací tohoto systému mohou sloužit jako inspirace pro český systém.
V Dánsku byl počet osvojení dlouhodobě na nízké úrovni, ale na konci prvního desetiletí tohoto
století začala o tomto tématu intenzivní politická debata a od roku 2009 zákon osvojení usnadňuje.
Dánsko je tak pro nás zajímavým příkladem sociálního státu s rozvinutými sociálními službami, kde se
právě mění podpora systému osvojení.
Vzdělávání a šíření dobré praxe (CP NRP I + II):
V roce 2015 jsme zrealizovali dva kulaté stoly věnované závěrům výzkumu NRP v ČR z projektu Centra
podpory NRP I a následné diskusi.
 První kulatý stůl se uskutečnil dne 9. 3. 2015 a byl zaměřený pro odborníky NNO v oblasti
NRP. Navázal na výstupy výzkumu NRP v ČR a vedl společnou diskusi nad jeho závěry (o
dopadech novely zákona o SPOD a dopadech nového občanského zákoníku). Pozváni byli i
zástupci neziskového sektoru. Účastnilo se ho 15 osob z 11 organizací.
 Druhý kulatý stůl se uskutečnil dne 14. 4. 2015 a byl zaměřený pro zástupce odborů sociálněprávní ochrany dětí státních institucí ČR. Začátek byl věnován závěrům výzkumu praxe NRP
z pohledu pracovníků OSPOD a dále následovala diskuse na konkrétní témata z prezentace i
ze současné situace po novele zákona o SPO a NOZ. Účastnilo se ho 11 osob z 10 státních
institucí.
Ve dnech 1.–3. 6. 2015 proběhlo Školení metodik dobré praxe v NRP (ve spolupráci s Rozumem a
Citem, z. s., a Návrat, o. z.) věnované metodikám práce v oblasti NRP. Školení navázalo na dvě
úspěšná kola z roku 2014. Účastníci měli možnost se během tří dnů podrobně seznámit s daným
tématem, technikami, nástroji a rozmanitými pomůckami pro práci s dítětem v NRP, na základě
příběhů si zažít konkrétní situace a pod odborným vedením lektorů se naučit či ověřit vhodné
postupy pro řešení jednotlivých situací. Vzájemné sdílení zkušeností lektorů, ale i samotných
účastníků se ukázalo jako velmi poutavé a přínosné. Účastnilo se ho 48 osob z 30 organizací.
Dále byl souvisle veden Adresář služeb v NRP, jehož cílem je poskytovat aktuální informace o
dostupných službách pro NRP. Webové stránky s Adresářem byly spuštěny na začátku roku 2011, jsou
jedním z výstupů projektu Metodické centrum pro NRP, který podpořila Nadace Sirius. V Adresáři
služeb v NRP bylo k 31. 12. 2015 registrováno 112 organizací (z 202 evidovaných).
V rámci monitoringu a aktualizací metodik praxe NRP jsme k 31. 12. 2015 evidovali 109 tištěných
metodik a textů. Jedná se o mapování státních i nestátních organizací v oblasti NRP v ČR, průběžné
doplňování organizací, oslovování, setkávání s organizacemi, tvorbu, sběr a evidence metodik v NRP.
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V roce 2015 jsme poskytli 15 vydaných metodik a 2 CD s monografiemi – celkem 886 brožur (z toho
35 CD) pro 98 subjektů, 3 500 ks letáků (státní i nestátní organizace, soukromé osoby), počet
distribucí – 33 (30 objednávek, 3 semináře), 350 ks brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí +
výtisky, které byly rozdány při osobních konzultacích, celkem cca 1 150 ks.
Dotisk 1 400 ks publikací – Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka – 500 ks, Základní
informace o osvojení (adopci) – 500 ks a Zvykáme si jeden na druhého aneb Nová náhradní rodina
v procesu adaptace – 400 ks.
Běžná praxe (CP NRP I + II, Ponton klub, Adopce.com, Adopční centrum, Pobyt Romano Drom):
V rámci běžné praxe se snažíme o podporu, rozvoj a propagaci NRP. Přejeme si, aby co nejvyšší počet
dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby NRP převládala nad péčí ústavní.
Mezi služby Střediska NRP patří odborné poradenství v oblasti NRP, provozování telefonické infolinky,
e-mailové a internetové poradny (webové poradny: www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com,
www.rodina.cz), příprava zájemců o náhradní rodinnou péči, psychosociální, právní a výchovné
poradenství náhradním rodinám a dále individuální podpora rodičům a dětem v NRP. Klientům SNRP
nabízíme odborné služby psychologa, terapeutů, individuální práci s rodinou s využitím
terapeutických prvků (arteterapie, dotyková terapie, VTI, Kniha života aj.).
 V roce 2015 jsme evidovali 890 aktivních uživatelů (60 rodin).
 V rámci elektronického a telefonického poradenství jsme poskytli 891 odpovědí.
 Celkem se uskutečnilo 102 osobních konzultací (v sídle SNRP nebo v rodině klientů).
 Poskytli jsme 28 psychologických vyšetření dětí v NRP.
Vzdělávání pro náhradní rodiče (osvojitele i pěstouny) formou seminářů a besed probíhalo především
prostřednictvím klubů náhradních rodin. Témata jednotlivých setkání se vždy odvíjí od potřeb klientů.
Náhradní rodiče prostřednictvím setkání se vzdělávacími programy získávají znalosti a dovednosti,
které mohou uplatnit při výchově svých přijatých dětí a které jim pomáhají lépe porozumět potřebám
dětí. Velmi důležitým prvkem těchto setkání je také sdílení, jako nástroj psychohygieny. Při
vzdělávacích programech pro náhradní rodiče a žadatele o zprostředkování NRP probíhají současně
také speciální programy pro děti, které poznávají, že v podobné životní situaci nejsou samy.
 Zrealizovali jsme 6 dopoledních klubů NRP – 38 rodičů a 48 dětí v NRP, celkem účast 86 osob.
 Zrealizovali jsme 5 odpoledních klubů NRP – 54 rodičů a 26 dětí v NRP, celkem účast 80 osob.
 Uskutečnili jsme sobotní celodenní setkání náhradních rodin, celkem 41 osob (28. 11. 2015).
 Uskutečnili jsme moderovanou besedu s rodiči ve Středisku NRP (4 osvojitelky, 1 pěstounka).
 Zrealizovali jsme vícedenní pobytový vzdělávací seminář pro rodiny s dětmi jiného etnika
v NRP Pobyt Romano Drom – celkem účast 41 osob.
 Uskutečnili jsme 13 intervencí s MHMP, OSPOD městských částí hl. m. Prahy aj.
 Zprostředkovali jsme 10 volnočasových kulturních akcí pro děti a rodiče.
Ostatní:
 Vznikla Asociace Dítě a Rodina, která se zabývá ochranou práv dětí v ČR a snaží se o změnu
systému péče o ohrožené děti.
 Spolupracovali jsme s mnoha státními i nestátními organizacemi.
 V průběhu roku jsme několikrát poskytli rozhovory pro média o problematice ohrožených
dětí a činností Střediska NRP.
 Účastnili jsme se mnoha konferencí, seminářů a workshopů o problematice ohrožených dětí
u nás.
 Uskutečnili jsme školení, setkání a supervize týmu neformálních dobrovolníků.
 Uskutečnili jsme 4 exkurze studentů VOŠ.
 Účastnili jsme se NGO Marketu konaného dne 23. 4. 2015.
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Účastnili jsme se Veletrhu sociálních služeb v Praze konaného dne 18. 6. 2015.
Podíleli jsme se na realizaci besedy pro veřejnost na téma PPPD v Autonomním sociálním
centru Klinika (Jeseniova, Praha 3).
Vedeme správu a administraci 3 webových stránek:
o www.nahradnirodina.cz; návštěvnost: 33 394 unikátních uživatelů
o www.pontonklub.cz; návštěvnost: 39 595 unikátních uživatelů
o průběžná správa a administrace facebookových stránek Střediska NRP
o v říjnu 2015 byla pozastavena činnost na webových stránkách www.odchazim.cz
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