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Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,

naše výroční zpráva za rok 2013 hodnotí průběh devatenáctého roku činnosti Střediska NRP.
Velmi zdařilou a inspirativní událostí roku byla konference s mezinárodní účastí o attachmentu. Již
podruhé jsme mohli v Praze přivítat naše drahé kolegyně z Kanady a USA – Sandy Andersen, Nancy
J. Cohen a Neeru T. Paine – a strávit společné chvíle na seminářích, přednáškách i přátelských setkáních.
Moc si toho vážíme a věříme, že se s nimi opět setkáme. Touto konferencí byl také završen tříletý projekt „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři“ za finanční podpory Nadace Sirius. Děkujeme!
Pokračovali jsme v aktivitách dalšího projektu podpořeného Nadací Sirius „Centrum podpory NRP“,
kde jsme dokončili mezinárodní výzkum o NRP, pracovali na českém výzkumu a setkávali se v rámci
kulatých stolů s mnoha kolegy z různých institucí v oblasti péče o dítě a rodinu.
Velice nás však mrzí, že v tomto roce skončily projekty, které realizovali dobrovolníci. Jedním z nich byl
osvědčený projekt „Kmotři při dětských domovech“, především z důvodů finančních a organizačních.
Byl úspěšně realizován od roku 1999 v několika dětských domovech – Stránčicích, Racku a Olešovicích
– s dobrovolníky, studenty benešovského gymnázia. Druhý projekt „Dobrovolníci při klubech NRP“
byl realizován od roku 2005 dobrovolníky z řad veřejnosti. Moc děkujeme všem zúčastněným za jejich
práci, podporu a dobrovolníkům za jejich píli, čas a obětavost.
Na konci června měly rodiny s přijatými romskými dětmi opět možnost strávit zajímavé čtyři dny spojené s romskou historií, kulturou a zvyky. O setkání v rámci programu „Naše romské dítě“ je dlouhodobě
velký zájem, proto jsme jeden den pobytu udělali dnem otevřených dveří, na který přijelo mnoho
dalších rodin. Prožili jsme společně krásné dny plné hudby, diskusí a dobré nálady.
Dalším radostným setkáním byl letní seminář pro naše dlouholeté náhradní rodiče a jejich děti, kteří
se sešli z různých koutů naší země. Měli jsme obrovskou radost, že jsme se po dlouhé době setkali
a hovořili o jejich osudech a přijatých dětech. Tito mladí – již dospělé slečny a pánové – se také přijeli
pochlubit se svými životními úspěchy, přáními a cíli. Bylo to neobyčejně krásné setkání.
Naši běžnou činnost jsme obohatili o individuální arteterapeutická setkávání nových rodin, o které je
velký zájem.
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Znovu jsme se přesvědčili, že naše práce měla a má smysl. Když se na počátku podaří vybrat dobrou
náhradní rodinu pro konkrétní dítě, tak po čase spatříte hluboké, trvalé a krásné vztahy jako v běžných
rodinách. Budeme se tedy těšit na další dospívající a dospělé a dělat vše pro to, aby své životy prožili
v milujících rodinách. Budeme jim rádi nablízku a nápomocni, jako i ostatním dětem a novým rodinám.
Děkujeme všem za podporu, přízeň a dlouholetá přátelství.
Těšíme se, že s Vámi oslavíme v roce 2014 naše kulaté narozeniny!

Vše dobré přeje
Věduna Bubleová, ředitelka Střediska NRP
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Základní údaje
Středisko náhradní rodinné péče, o. s. (dále jen Středisko NRP), je občanské sdružení, které se
zabývá problematikou dětí, jež se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají
mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska NRP je pomoc opuštěným dětem se zvláštními zdravotními
potřebami a novým náhradním rodinám a současně snaha o celkový rozvoj náhradní rodinné péče
u nás. Snaží se o zavedení systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče.
Středisko NRP sídlí v Jelení ul. 91, 118 00 Praha 1, je registrováno u MV ČR pod číslem II/s-OS/125352/94-R, ze dne 12. 9. 1994, IČ: 60457937.
Je organizací registrovanou v rámci zákona o sociálně-právní ochraně dětí pod číslem 89853/02,
vlastní titul MPSV ověřené organizace, má akreditaci pro dobrovolnickou činnost čj.: MV-91735-3, 4/
OP-2011, je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů čj.: 00011136/001/01/S.
Konkrétními aktivitami Střediska NRP jsou – poradenství pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči, poradenství, pomoc a podpora rodinám, které již pečují o svěřené dítě, spolupráce a pomoc
státním orgánům a institucím s obtížně umístitelnými dětmi (s vážnými mentálními, fyzickými a sociálními handicapy), dlouhodobé sledování dětí umístěných v nových náhradních rodinách (poradenství,
výzkumná činnost, materiálně-technická pomoc, podpora komunikace mezi pěstounskými a osvojitelskými rodinami), osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, vytváření informační databáze
– knihy, časopisy, periodika, statě o náhradní rodinné péči, úsilí o všestranný rozvoj náhradní výchovné
péče, spolupráce v oblasti péče o dítě a rodinu u nás i v zahraničí, příprava a vysílání dobrovolníků
v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně
postiženým, příslušníkům národnostních menšin a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny, zajišťování
vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež vyrůstající mimo vlastní rodinu, zajišťování
a provozování „klubů“ osvojitelských a pěstounských rodin.

V roce 2013 jsme realizovali tyto programy:
A. Program rozvoje náhradní rodinné péče
B. Program prevence, podpory a pomoci dětem a mládeži žijící mimo vlastní rodinu
C. Program Metodického centra pro náhradní rodinnou péči
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V rámci těchto programů byly v roce 2013 realizovány tyto projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partnerství, manželství a rodičovství
Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (vznik metodického centra)
Centrum podpory NRP
Adopce.com
Naše romské dítě
Kmotři při dětských domovech
Peníze pro život
Dobrovolníci na klubech NRP

Nejvyšším orgánem Střediska NRP je Rada, její předsednictvo a revizní komise, které jsou navrhovány
a voleny zakládajícími členy Střediska NRP.

Složení Rady k 31. 12. 2012
PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupkyně organizace
Renata Janíčková, členka Rady, zástupkyně předsedkyně a ředitelky organizace
MUDr. Lenka Sýkorová, členka Rady
JUDr. Vladimíra Tenzerová, členka Rady
Ing. Radek Hlavsa, člen Rady
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Výsledky činnosti Střediska NRP
A. Program rozvoje náhradní rodinné péče
Motto:
Cílem tohoto programu je již 19 let snaha o podporu, rozvoj a propagaci náhradní rodinné péče. Naší
snahou je dosáhnout toho, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby náhradní
rodinná péče převládla nad péčí ústavní. Prostřednictvím programu chceme nalézat co nejvhodnější
způsoby pro zavedení nových typů služeb k uspokojování základních psychických, sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu.
Náklady programu – 2 781 854 Kč – byly financovány ze zdrojů:
• státních dotací ve výši 647 927 Kč
• grantů obcí – 225 000 Kč
• grantů nadací – 1 885 542 Kč
• darů právnických a fyzických osob – 58 385 Kč
Program byl realizován prostřednictvím projektů:
• Partnerství, manželství a rodičovství v náhradní rodinné péči, financovaného z dotace státního
rozpočtu v oblasti podpory rodiny MPSV a neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy na rok
2013 v sociální oblasti programu rodinné politiky
• Adopce.com, financovaného z prostředků Nadace T. Maxové
• Dobrovolníci na klubech NRP, financovaného z dotace státního rozpočtu MV ČR dotačního
programu „dobrovolnická služba“
• Centrum podpory NRP – dílčí části projektu – běžná činnost organizace, z grantu Nadace Sirius
V rámci realizace programu poskytujeme:
Zájemcům o problematiku NRP, zájemcům o pěstounskou péči a osvojení:
• Poradenství
• Zprostředkování osobního kontaktu s náhradními rodinami
• Odbornou literaturu a materiály
Rodinám, které přijaly do své péče děti:
• Individuální odborné poradenství
• Vzdělávání – semináře a besedy
• Kluby náhradních rodin
• Programy pro náhradní rodiny s dětmi jiného etnika
• Individuální práci s rodinou
• Odbornou literaturu a materiály
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Široké veřejnosti:
• Poradenství v oblasti NRP
• Osvětovou a informační činnost
• Adresář služeb subjektů zabývajících se tematikou NRP
• Odborné texty a publikace ke stažení
Organizacím a institucím působícím v oblasti NRP:
• Vzdělávání – semináře, konference, kulaté stoly
• Spolupráci v oblasti rozvoje NRP
Hlavním cílem programu v roce 2013 bylo zaměření na nové zájemce o NRP a rodiče, kteří přijali nebo
přijmou děti do osvojení. Aktivity byly napřímeny na podporu vzájemných citových vazeb v nově
vytvořených rodinách. Klienti tak měli možnost výběru služby dle konkrétních potřeb své rodiny
V dlouhodobé evidenci Střediska NRP je 58 osvojitelských rodin, ve kterých žije celkem 128 dětí.

Jednotlivé aktivity
1. Osvěta, propagace, zprostředkování věrohodných, ucelených a vědecky podložených informací
o problematice NRP prostřednictvím infolinky, webových poraden, osobních konzultací
Pravidelně jsme informovali veřejnost prostřednictvím našich webových stránek o novinkách v oblasti
NRP v souvislosti s přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která vešla
v platnost k 1. lednu 2013; umístění přehledných informací o tom, co podstatného novela přináší, dále
pak aktualizace informační brožurky „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ i brožurek „Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka“ a „Základní informace o osvojení (adopci)“. Na našich stránkách
jsme také zpřístupnili veškeré publikace, které Středisko NRP k problematice náhradní rodinné péče
v poslední době vydalo. Závěrem roku jsme na našich stránkách zveřejnili také poznatky ze zahraničního výzkumu týkajícího se oblasti NRP, který byl v průběhu roku 2013 zrealizován pod naší organizací.
S výsledky tohoto výzkumu jsme seznámili veřejnost na konferenci s mezinárodní účastí, která proběhla v prosinci 2013.
Na dotazy veřejnosti odpovídali pracovníci Střediska NRP průběžně též na speciální infolince a on-line
poradnách www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com a www.rodina.cz, zároveň poskytovali osobní
poradenství jak v prostorách organizace, tak přímo v rodinách či na klubových setkáních nebo jiných
akcích. V průběhu roku jsme spolupracovali i s médii a tiskem.
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Primárním cílem projektu Adopce.com je pomoc namířená k dětem, které nemohou vyrůstat ve
vlastních rodinách. Projekt svou činností přispívá k tomu, aby sociálně osiřelé děti našly nový domov
v náhradním rodinném prostředí (adopci, pěstounské péči či péči poručníka). Provozem informačního
portálu (www.adopce.com), telefonní infolinky a v neposlední řadě vydáváním a distribucí brožurky
„Průvodce náhradní rodinnou péčí“ významně přispívá k lepší informovanosti zájemců o náhradní
rodičovství. V rámci projektu je také poskytováno odborné sociálně-právní a výchovné poradenství
rodinám, které již děti v náhradní rodinné péči mají.
Poradny
Poskytování informací na webovém portálu www.adopce.com – informace o různých formách
náhradní rodinné péče, výběr nejčastějších dotazů, informace o nových legislativních změnách, sociálně-právní a výchovné poradenství na diskusi v sekci Rady odborníků www.adopce.com – dle zájmu
tazatelů, zajištění odpovědí v průběhu pracovních dní, celoročně poskytování informací na tel. Infolince
– pravidelně dle zájmu, v pracovních dnech, celoročně distribuce brožury – dle zájmu klientů.
Během roku bylo zodpovězeno 442 dotazů na infolince, 445 dotazů na webových poradnách, 53 dotazů
na chatu TV Nova a Facebooku, prostřednicím e-mailové poradny 157 odpovědí a v neposlední řadě
bylo zrealizováno 12 osobních individuálních dotazů.

2. Poradenství při navazování kontaktu s dítětem v raném období – individuální poradenství,
semináře, besedy, realizace rodičovských skupin apod.
V průběhu roku se nám podařilo více zacílit pozornost na adoptivní rodiny s nově přijatými dětmi,
kterým jsme měli možnost se intenzivněji věnovat již v době navazování kontaktu s dítětem před jeho
přijetím i těsně po jeho příchodu do rodiny. Některé z těchto rodin jsou s námi nadále v úzkém kontaktu,
využívají našeho poradenství. Maminky se společně se svými dětmi aktivně účastní dopoledních klubových setkávání, která jsou zaměřena především na adaptaci dětí v rodině. Naše sociální pracovnice
tyto rodiny také navštěvují a seznamují je s technikami, které podporují vznik citových vazeb. Podpora
osvojitelů v jejich rodičovských kompetencích přináší rychlejší posun ve vývoji vztahů mezi jednotlivými členy rodin a působí tím velmi pozitivně na psychomotorický vývoj přijatých dětí.
Realizovali jsme též řadu seminářů, besed a rodičovských setkání, která byla zaměřena právě na problematiku vzniku citových vazeb. Tato setkání dávala rovněž prostor ke vzájemné výměně zkušeností
náhradních rodičů.
V rámci této aktivity se uskutečnilo 5 dopoledních klubových setkání, 7 odpoledních klubových setkání, 5 rodičovských skupin. Nabízených programů se zúčastnilo 90 dospělých a 44 dětí.
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3. Psychosociální podpora – poskytování odborného zázemí – psychologické, právní, výchovně
a sociálně-právní poradenství, arteterapie, realizace klubů pro rodiče s dětmi v NRP
V roce 2013 stoupl počet klientů, kteří využívají našeho psychosociálního a psychologického poradenství v otázkách výchovy přijatých dětí. Tuto službu jsme zajistili pro 17 dětí. Včasná diagnostika
často odhalí reálné limity dítěte a stává se tak dobrým vodítkem pro volbu správného přístupu v jeho
výchově nejen pro nové rodiče, ale také např. pro pedagogy.
Některé rodiny v tomto roce využily také speciální nabídku našeho Střediska NRP a zúčastnily se společně se svými dětmi cyklu tří po sobě jdoucích setkání zaměřených na individuální práci s rodinou
s využitím arteterapeutických technik – službu využilo 5 rodin. Tento způsob intenzivní práce s náhradní rodinou se nám velmi osvědčil. Přináší dobrý vhled do křehkých rodinných vztahů, přispívá ke
zlepšení komunikace v nové rodině a otevírá nové možnosti řešení problémů spojených s výchovou
přijatých dětí. (S touto technikou práce jsme v říjnu 2013 seznámili sociální pracovníky na dvoudenním
semináři v Moravskoslezském kraji, koncem roku jsme rozeslali nabídku tohoto semináře i pražským
sociálním pracovníkům. Seminář bude v Praze realizován v březnu 2014.)
Klubová setkávání spojená se vzdělávacím programem se těšila i v tomto roce velkému zájmu ze strany klientů. Témata seminářů byla zaměřena především na posílení rodičovských kompetencí náhradních rodičů a na specifika výchovy dítěte v náhradní rodinné péči. Účast na nich byla umožněna
i žadatelům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, se kterými jsme navázali kontakt v rámci jejich
individuální přípravy na budoucí náhradní rodičovství. Bezpečné zázemí a odborné vedení rodičovských a klubových setkávání umožňuje rodinám nejen otevřeně diskutovat o problémech a starostech,
které řeší se svými dětmi, ale také dává možnost inspirovat se novými technikami a přístupy, které
mohou rodiče při výchově využít.
Mnoho našich klientů tvoří rodiny s dětmi jiného etnika, které musí, mimo jiné, navíc řešit otázku
kulturní a etnické odlišnosti přijatých dětí. Z tohoto důvodu jsme pro ně v červnu 2013 zrealizovali vícedenní pobyt se speciálním programem, který se setkal s velmi kladným ohlasem jak ze strany rodičů,
tak ze strany dětí. Pobytu se účastnilo 14 dospělých a 17 dětí.
V lednu se uskutečnil celodenní sebezkušenostní arteterapeutický seminář, kterého se účastnilo
9 dospělých a 14 dětí, koncem listopadu pak předvánoční sobotní setkání pro 24 rodin a 17 dětí
v NRP, kde měli rodiče možnost podělit se o své zážitky a zkušenosti a zároveň společně se svými dětmi
zhlédnout divadelní představení.
Rodinám byla poskytována také podpora při jednání s úřady, školami, či jinými institucemi. Poradenství jim bylo poskytováno nejen ve Středisku NRP, ale také přímo v rodinách.
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V průběhu roku jsme našim klientům dále zprostředkovali účast na různých kulturních a společenských akcích.
Ze zpětných vazeb, které od rodin získáváme, je patrné, jak je pro tyto rodiny důležitá podpora, kterou
jim a jejich dětem poskytujeme. Řada nových klientů k nám přichází právě na doporučení těch stávajících.
4. Rozvoj dobrovolnictví – k zajištění některých aktivit dlouhodobě využíváme práci dobrovolníků
Za rok 2013 bylo v evidenci dobrovolníků ve Středisku NRP celkem 12 aktivních osob. Většina se Střediskem NRP spolupracovala již během předchozích let, ale čtyři dobrovolníci se zapojili až v průběhu
tohoto roku.
V první polovině roku 2013 se dobrovolníci účastnili 8 aktivit, z čehož 4 akce byly pracovní a 4 vzdělávací. Dobrovolníci pracovali na pravidelných, večerních klubech náhradních rodičů (bylo zrealizováno
7 klubů), kde připravovali a realizovali program pro děti v náhradních rodinách. Jeden dobrovolník se
na červnovém pobytu rodin s dětmi jiného etnika také zapojil do přípravy a realizace programu „Naše
romské dítě“.
V rámci klubového programu se děti dělily na dvě skupiny (dle věku) a dobrovolníci si pro každou
skupinu připravovali adekvátní program. Nikdy nechyběly pohybové hry a kreativní činnosti. Důraz byl
kladen na rozvíjení spolupráce a přátelské vztahy mezi dětmi.
Ve skupině starších dětí (věkové rozpětí dětí je zhruba od osmi do patnácti let) je už od minulého roku
do programu zařazován ještě projekt zaměřený na zlepšování finanční gramotnosti u dětí. Informace
byly dětem předávány hravou a zábavnou formou.
Od druhé poloviny roku 2012 jsme připravovali projekt, který měl přispět ke zlepšení finanční gramotnosti u dětí, které vyrůstají v adoptivních či pěstounských rodinách a které navštěvují naše pravidelná
měsíční setkání náhradních rodin. Naším cílem bylo celkově zlepšit finanční gramotnost těchto dětí.
Za cíl jsme si stanovili připravit 10 tematických lekcí, které by se zabývaly různými zajímavostmi z oblasti financí, jež by byly užitečné pro děti ve věku od 8 do 14 let. Jako téma lekcí jsme zvolili například:
Seznámení se s mincemi a jejich hodnotou; Jak správně hospodařit s tím, co mám; Hmotné a nehmotné vlastnictví aneb vše někomu patří; Nenechte se napálit reklamou; Dobrodružství v bance; Zodpovědné zadlužování apod.
Informace byly dětem předávány hravou a zábavnou formou. Využívali jsme pohybové či intelektuální
hry, kvízy, obrázky, videa, prezentace a další podobné techniky, aby byl obsah dětem co nejsrozumitel17

nější a aby byly schopny co nejvíce informací vstřebat a následně využít. Na klubech byly zrealizovány
lekce finanční gramotnosti (Hmotné a nehmotné vlastnictví aneb vše někomu patří a Peníze aneb
prozkoumáme peněženku). V praxi se ukázalo, že obě lekce byly připraveny vhodně pro věkovou skupinu, která kluby náhradních rodin navštěvuje. Úkoly a hry byly přiměřeně složité a děti se do realizace
dobře zapojily.
V rámci vzdělávacích aktivit absolvovali dobrovolníci dvě supervize, z nichž jedna byla v rámci rozboru
VTI, kdy byli dobrovolníci natáčeni v interakci s dětmi na klubu. Druhá supervize proběhla metodou
Balintovské skupiny, kde dobrovolníci diskutovali o nejožehavějších problémech, se kterými se setkávají na akcích. V průběhu roku proběhla také dvě úvodní školení nových dobrovolníků.
Dohromady odpracovali dobrovolníci v daném období 154 dobrovolnických hodin.
Dobrovolníci ve Středisku NRP byli jednak z řad studentů (nejčastěji různých sociálních škol), jednak
z řad pracujících občanů. Věkové rozpětí dobrovolníků bylo velice široké. Obě tyto skutečnosti byly velkým přínosem pro práci v praxi, protože každý dobrovolník přinášel úplně rozdílné nápady, zkušenosti
i jiný styl práce s dětmi. Navzájem se doplňovali, a proto mohla být práce dobrovolníků na akcích Střediska NRP tak bohatá a kreativní. Před každou akcí se dobrovolníci společně s koordinátorkou scházeli
o nějaký čas dříve, aby se mezi sebou trochu seznámili a doladili poslední maličkosti v programu.
Ostatní komunikace mezi dobrovolníky a koordinátorkou probíhala přes mail nebo telefon. Dobrovolníci výborně spolupracovali při přípravách programů i při samotné realizaci a dokázali se vždy spolu
dobře domluvit. Všichni pracovali ochotně a dávali do práce s dětmi celé srdce a spoustu své energie.
Děti je měly velmi rády a vždy se na kluby těšily.
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PROGRAM

ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTIVITA

ČINNOSTI

Poskytování základního a odborného
poradenství
pro NRP

www.nahradnirodina.cz

ČETNOST

Infolinka

www.adopce.com
www.rodina.cz

442
42
v pracovní
dny 8–16
hodin

info@nahradnirodina.cz

Doprovázení dětí
a rodin

390
23
157

Facebook
Měsíční zpracování přehledu Adopce.com

POČET

4
měsíčně

12

Aktualizace metodik ZZ o PP a ZZ o osvojení
+ zveřejnění na webu

2

2

Analýza dotazů za rok 2013 na Adopce.com

1

1

pondělí

36

Psychologické vyšetření dětí
Individuální poradenství (SNRP)

celoročně

120

Terapie – práce s rodinou ARTE – pro 5 rodin

15

45

Plavání – počet osob

6

75

Individuální příprava žadatelů – počet osob

9

18

Návštěva v rodině – počet rodin

23

11

Intervence ve škole – počet rodin

5

5

Intervence na úřadu či jiné instituci – počet rodin

15

9

Volnočasové aktivity pro děti, promítání – dle nabídky

8

375

Rodičovská skupina

Pondělky u nás (besedy)

5

20

Kluby náhradních
rodičů

Dopolední klub NRP

5

47

Večerní klub NRP

7

137

Vzdělávání rodičů
s dětmi

Víkendové semináře (arteterapie, roční rekap.)

2

52

Naše romské dítě – 4 dny

1

34

Osvěta a propagace

Realizované semináře, přednášky
Den otevřených dveří
Setkání s pracovnicemi OSPOD
Provozování www.nahradnirodina.cz – návštěvnost

5
1

18

1

9

celoročně

27 956
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PROGRAM

ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTIVITA

ČINNOSTI

ČETNOST

POČET

Osvěta a propagace

Konzultace a poradenství v oblasti NRP pro jiné
organizace

celoročně

50

Konference Attachment – 3 dny – počet osob

1

63

Videorozhovor se zahran. lektorkami – počet osob

1

4

Seminář – změny v NRP dle nového občanského
zákoníku (SNRP, NS)

1

11

Realizace porad týmu
Dobrovolníci

Školení dobrovolníků (Praha)

49
3

Supervize skupiny dobrovolníků

3

Vzdělávání a podpora

Vzdělávání pracovníků

Běžná činnost

Odborná praxe

1

1

Řízení a plnění projektu a dalších grant. projektů

10

10

Podání žádostí o dotace a granty pro rok 2014

4

4

Základní i odborné poradenství – infolinka, 3 webové
poradny, e-mailová poradna (+ chat TV NOVA)

v pracovní
dny 8–16
hodin

1 107
odpovědí

Individuální poradenství

celoročně

120

9

18

Individuální příprava žadatelů - počet osob
Psychologické vyšetření

11

22

pondělí

36

Realizace dnů otevřených dveří

1

18

Dopolední klub NRP

5

47

Odpolední klub NRP

7

137

Besedy „Pondělky u nás“

5

20

Víkendový seminář zaměřený na arteterapii

1

9

Víkendový seminář roční rekapitulace

1

43

Arteterapeutická setkání – pro 5 rodin

15

45

Realizované vzdělávací semináře

20

10

5

Návštěvy v rodinách – počet rodin

23

11

Intervence na úřadech a ve školách – počet rodin

20

14

Čtyřdenní setkání rodičů s dětmi jiného etnika doplněné
o semináře a vzdělávání dospělých i dětí

1

34

Třídenní terapeutické semináře s mezinárodní účastí
lektorů

1

65

PROGRAM

ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTIVITA

ČINNOSTI

Běžná činnost

ČETNOST

POČET

Terapeutická setkání – plavání dětí s rodiči pod vedením
fyzioterapeuta

6

75

Školení dobrovolníků

3

10

Supervize skupiny dobrovolníků
Zařízení (DD) a počet dětí zapojených do volnočasových
aktivit v rámci projektu „Kmotři při DD“
Realizace aktivit pro děti ve 3 DD – počet dětí
Aktivity dobrovolníků ve 3 DD (každý domov 1× týdně,
aktivity se průměrně účastní 6–8 dětí) – průměrně se
měsíčně uskuteční 12 návštěv pro cca 68 dětí
Kulturní akce pro děti a rodiče

3
3

68

120

680

týdně

876 hodin

8

375

Spolupráce s několika NNO či jinými státními i nestátními organizacemi

13

Účast zaměstnanců na seminářích a konferencích

15

Vedení a administrace projektů (účetně a projektově)

10

Pro rok 2014 zpracována a podána 1 žádost o státní dotace na MPSV, 1 žádost o grant z prostředků hl. m. Prahy,
1 žádost o finanční dar Státní tiskárna cenin, 1 žádost
o podporu projektu z grantů Nadace T. Maxové

4

4

Vydána Výroční zpráva za rok 2012

1

150

Aktualizace Základních informací o pěstounské péči
a Základních informací o osvojení v rámci platnosti
novely zákona OSPOD

dle
potřeby

2

Distribuce 15 zpracovaných a vydaných metodik (pro
NNO zdarma, ostatní úhrada tisku a poštovného)

88

458

měsíčně

10

Porada k přípravě aktualizace www.odchazim.cz se
zaměřením na děti a mládež žijící v NRP

1

5

Dotazníkové šetření mezi mladými lidmi v pěstounské
péči

1

17

Odborná praxe

1

1

Realizace korespondenčních kurzů určených pro
přípravu na samostatný život mladých lidí po odchodu
z ústavní či náhradní rodinné péče

Poskytnutí rozhovoru nebo požadovaných informací
pro média

8
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B. Program prevence, podpory a pomoci dětem a mládeži žijící mimo vlastní rodinu
Program je realizován od roku 1998, jeho cílem je přispět ke zkvalitnění trávení volného času dětí
vyrůstajících mimo vlastní rodinu a v nových rodinách, přispívat k sociální integraci, výuce sociálních
dovedností, kompetencí a komunikaci. Program nabízí i proškolení, získání dalších zkušeností a praxe
dobrovolníkům středních, vyšších a vysokých škol a v neposlední řadě i zaměstnancům firem.
Náklady programu – 142 906 Kč:
• státní dotace – 35 296 Kč
• granty obcí – 15 000 Kč
• granty nadací zahraniční – 29 731 Kč
• granty nadací ČR – 62 879 Kč
Projekty, které byly v roce 2013 realizovány v rámci tohoto programu:
• Kmotři při dětských domovech, financováno z dotací státního rozpočtu MV ČR dotačního
programu „dobrovolnická služba“ a z účelové dotace grantového fondu Města Benešov v oblasti
ostatních veřejně prospěšných účelů.
• Peníze pro život aneb postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy, financováno z účelového
grantu Citibank UWI.
Aktivity projektů byly realizovány ve 3 ústavech – Dětský domov Racek, Základní škola internátní Olešovice a Dětské centrum Stránčice a prostřednictvím provozování webových stránek www.odchazim.cz.
Celkový počet dobrovolníků v projektu „Kmotři při dětských domovech“ v roce 2013 byl 29, což je
oproti roku loňskému značný pokles, způsobený především vysokým počtem maturantek a změnou
rozvrhu, kdy řada dobrovolnic nemohla z důvodu pátečního vyučování do 15.55 pokračovat v dojíždění do DD Racek. Všichni dobrovolníci byli studenti Gymnázia Benešov. Celkem proběhlo 8 seminářů
a supervizí a jeden nábor nových dobrovolníků.
Stejně jako v předcházejícím roce se uskutečnil jeden nábor dobrovolníků, který proběhl v květnu
2013. Stejně jako v předchozích letech jsme využili možnosti zapojit do náboru již stávající dobrovolníky, kteří na škole projekt představili v hodinách občanské výuky a uskutečnili neformální setkání
se všemi novými zájemci. Ti poté přišli na nábor, jehož součástí byl krátký test a pohovor. Náboru se
zúčastnilo 15 zájemkyň, ze kterých jsme jako vhodné kandidátky na funkci kmoter vybrali 12. V září
do projektu nastoupilo 11 z nich.
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V rámci projektu se konaly:
• pravidelná setkání a semináře;
• stejně jako v loňském roce probíhaly supervize i přímo v dětském centru Stránčice;
• uskutečnilo se 102 volnočasových klubů, dobrovolníci na nich odpracovali 876 hodin. Měsíčně
se do projektu zapojilo průměrně 68 dětí.
V rámci projektu se snažíme dobrovolníky maximálně motivovat:
• dobrovolníci jsou za jednotlivé aktivity odměňováni kredity, jejichž minimální počet je nutný
pro setrvávání v projektu;
• řadoví dobrovolníci se mohou stát tzv. patrony – ti poté komunikují se svou skupinkou dobrovolníků a zajišťují její fungování;
• na konci školního roku dochází k vyhlášení dobrovolníka roku;
• díky spolupráci s Gymnáziem Benešov získávají na konci školního roku nejlepší dobrovolníci
pochvalu ředitele Gymnázia Benešov.
Dalším cílem tohoto programu a cílem projektu Peníze pro život bylo přispět ke zlepšení finanční
gramotnosti u dětí, které vyrůstají v adoptivních či pěstounských rodinách a které navštěvují naše
pravidelná měsíční setkání náhradních rodin. Tato setkání se oficiálně nazývají Kluby náhradních rodin
a jsou realizována v rámci jednoho z programů Střediska NRP – „Rozvoj NRP“. Druhou skupinu tvořily
děti z DD Racek.
Naším cílem bylo celkově zlepšit finanční gramotnost těchto dětí. Za cíl jsme si stanovili připravit 10
tematických lekcí, které by se zabývaly různými zajímavostmi z oblasti financí a byly by užitečné pro
děti ve věku od 8 do 14 let. Jako téma lekcí jsme zvolili například Seznámení se s mincemi a jejich
hodnotou; Jak správně hospodařit s tím, co mám; Hmotné a nehmotné vlastnictví aneb vše někomu
patří; Nenechte se napálit reklamou; Dobrodružství v bance; Zodpovědné zadlužování apod. Informace byly dětem předávány hravou a zábavnou formou. Využíváme pohybové či intelektuální hry, kvízy,
obrázky, videa, prezentace a další podobné techniky, aby byl obsah dětem co nejsrozumitelnější a aby
byly schopny co nejvíce informací vstřebat a následně využít. Projekt byl v roce 2013 ukončen, další
pokračování v roce 2014 není v této podobě plánováno.
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PROGRAM

PREVENCE, PODPORA A POMOC DĚTEM ŽIJÍCÍM MIMO VLASTNÍ RODINU

AKTIVITA

ČINNOSTI

Zajištění volnočasových aktivit pro děti
v dětských domovech
v rámci projektu „Kmotři při DD“
Zajištění vzdělávání
a aktivit pro děti žijící
v NRP v rámci projektu
„Kluby náhradních rodičů“ + Dobrovolnictví

Aktivity pro děti ze 3 DD

ČETNOST

POČET

102

680

Dobrovolníci (Gymnázium Benešov)

1

29

Semináře, supervize, nábor

8

25

Zprávy a přehledy o činnostech

měsíčně

10

Realizace aktivit pro děti ve 3 DD

týdně

102

celoročně

35 046

Provozování www.odchazim.cz
Realizace korespondenčního vzdělávacího kurzu

měsíčně

10

Dotazník k tvorbě webových stránek

1

17

Vyhodnocení dotazníků

1

1

Počet dobrovolníků

rok

12

Pracovní aktivity

rok

4

Vzdělávací aktivity

rok

5

1/2 roku

154

Počet odpracovaných hodin vč. příprav
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C. Metodické centrum
Program je realizován od roku 2010 a jeho cílem bylo ověřit a zavést komplexní systém metodik
pro oblast NRP (jak pro odborná pracoviště, tak pro školská a zdravotnická zařízení a současně pro
žadatele a zájemce o NRP). Jedná se o kontinuální sběr, rozpracování, vyhodnocení, výzkumné šetření,
expertní konzultace a oponentury metod a technik, studijních textů a manuálů pro všechna stadia
procesu NRP. Od roku 2011 je do programu zařazen i další cíl – výzkum a rozvoj dobré praxe v oblasti NRP.
Náklady programu – 3 526 393 Kč, finanční zdroje z grantů Nadace Sirius
Program byl realizován prostřednictvím projektů:
• Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři
• Centrum podpory NRP
Výsledky programu „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři“, který byl v roce 2013 ukončen:
Celkem jsme za dobu realizace projektu zpracovali a vydali 15 odborných textů. Publikace jsou
všechny ke stažení na www.nahradnirodina.cz. Některé z nich jsme vydali jako brožované a některé
jsou pouze v el. podobě. Kniha Psychický vývoj dítěte v NRP a CD s el. verzí ostatních nepublikovaných
metodik jsme předávali na všech svých veřejných aktivitách – semináře, školení, kluby náhradních
rodičů, vzdělávání dobrovolníků apod. Dle zájmu jsme je distribuovali na kraje, pro neziskové organizace, rodičům a jiným zájemcům.
Dalším cílem tohoto projektu byla realizace seminářů, besed a konferencí. Celkem jsme takových
setkání zrealizovali (nebo se na nich podíleli) 12. Jednalo se o sociální pracovníky Prahy, krajské
pracovníky v rámci metodických setkávání MPSV, setkání nezávislé skupiny NNO pod záštitou Informačního centra Mikuláš, pracovníky OSPOD krajských či městských úřadů, školy, dobrovolníky apod.
Díky ušetřeným zdrojům a souhlasu Nadace Sirius byl projekt prodloužen do května 2013, díky této
podpoře se nám podařilo naplánovat další vzdělávací konferenci s lektorkami z USA a Kanady, které se
nám představily se svými metodami attachmentu v roce 2010. Čtyřdenních seminářů se zúčastnilo 64
pracovníků z NNO i státních organizací.
Dalším projektem tohoto programu je pilotní projekt „Centrum podpory NRP“. Jeho cílem je komplexní podpora, poradenství, existence ověřených metodik procesu a problematiky NRP, výzkumy,
realizace seminářů a konferencí. Projekt je realizován od roku 2011 do roku 2014.
V roce 2013 byl ukončen výzkum vybraných zahraničních zemí – Dánska, Anglie a Walesu, Polska
a Slovenské republiky. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v monografii Náhradní péče o děti
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v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku. Monografie byla předána účastníkům konference,
v rámci povinných výtisků byla distribuována do knihoven ČR a dále dle zájmů z řad odborníků, škol,
úřadů apod. Závěrečná zpráva výzkumu byla zveřejněna společně s prezentacemi za jednotlivé země
na prosincové konferenci pro 130 účastníků. Součástí výzkumu je i studie „Transformácia náhradnej
starostlivosti o deti na Slovensku po roku 1989“ OS Návrat, na které jsme se finančně podíleli. Dále
jsme zpracovali monitoring dostupných metodik pro oblast NRP, organizací v oblasti NRP a aktualizovali náš Adresář služeb pro NRP. Součástí těchto aktivit byla realizace 2 kulatých stolů. Získané veřejně
dostupné metodiky na základě souhlasu autorů byly hodnoceny skupinou odborníků z praxe a radou
odborníků. Byly vybrány a doporučeny k dalšímu šíření 4 metodiky, které po odsouhlasení Správní
radou Nadace Sirius budou ve dvou třídenních seminářích nabídnuty pracovníkům z NNO.
Byl zahájen výzkum v ČR, který je zaměřen na zkušenosti a dobrou praxi služeb pro NRP. Je zpracovaná
právní analýza systému v ČR, rešerše výzkumů, 3 analýzy z rozhovorů s pracovníky NNO, sociální pracovníky OSPOD a rodiči s využitím metody Focus group. Stěžejní část výzkumu tvoří rozhovory s rodiči
a mladými lidmi z NRP, dosud bylo uskutečněno 92 rozhovorů.

PROGRAM

CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTIVITA

ČINNOSTI

Výzkum a rozvoj
„dobré praxe“ v ČR

Výzkum v zahraničí

28

ČETNOST

POČET

Individuální rozhovory

86

89

Focus group s rodiči během Pobytu pro rodiny

1

13

Pobyt pro rodiny s dětmi

1

23

Právní analýza

1

1

Rešerše, výzkumy

1

1

Omnibusové šetření

1

2

Focus group s NNO – 2 skupiny

1

24

Focus group s pracovníky OSPOD

1

9

Závěrečná zpráva (stran)

1

20

Monografie – (270 stran – CD)

1

250

Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku pro roku 1989 (stran)

1

78

Konference k závěrům zahraničního výzkumu

1

105

Distribuce monografie do knihoven

20

21

PROGRAM

CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTIVITA

ČINNOSTI

ČETNOST

POČET

Monitoring

Tvorba databáze subjektů

průběžně

175

Evidence metodik organizací

průběžně

94

Adresář služeb NRP

4× ročně

94

Aktualizace databáze
Metodiky

4

4

rok

94

Hodnocení metodik

1

12

Vybrání metodik pro šíření

2

5

Porady ROP

2

12

Porady OR

1

6

Sebrané odborné texty

Aktualizace webových stránek
Řízení projektu

Šíření dobré praxe
Běžná činnost

celoročně

průběžně

Kulatý stůl

2

69

Řídicí výbor

měsíčně

23

Projektový tým

měsíčně

38

Status report

měsíčně

12

Rekapitulace projektu za 1/2 roku

1

2

Videorozhovor o problematice NRP

1

1

Zpracování textu pro www.sancedetem.cz

1

2

rok

4

Šíření výstupů Centra podpory v běžné praxi
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Ostatní aktivity Střediska NRP za rok 2013
PROPAGACE, PR, WWW
AKTIVITA

ČINNOSTI

ČETNOST

POČET

Odborné publikace

Aktualizace brožur Základní informace o pěstounské
péči a péči poručníka a Základní informace o osvojení
(adopci)

dle
potřeby

2

Nová publikace – monografie Náhradní péče o děti
v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

1

270 stran

Výroba CD s monografií

1

200

Katalog publikací – tisk

1

300

průběžně

5

Dotisk druhých vydání – 9 publikací

3

1 800

Distribuce dle poptávky (pro NNO zdarma, ostatní
úhrada tisku a poštovného)

88

458

Aktualizace adresáře

4

4

Výzva k registraci

8

350

Tisk manuálu

1

300

Oslovení zájemců o publikace

Adresář služeb NRP

Vyhledané a zaregistrované subjekty

94

175

měsíčně

12

desky

2

800

tašky

1

300

tužky

2

300

vizitky

6

1000

Provozování a administrativa
Propagace

Public relations

30

CD – polepy

2

400

samolepky 350 × 400 mm

1

200

poznámkové bloky

1

300

Příprava a tisk roll-upů, loga

4

4

Tisková zpráva, distribuce

1

1

Výroční zpráva SNRP za rok 2012, tisk

1

150

Soutěže pro děti

2

18

PROPAGACE, PR, WWW
AKTIVITA

ČINNOSTI

Public relations

Vánoční dárky od sponzorů
Reakce na dopisy jiných organizací, krizové situace

ČETNOST

POČET

25

72

celoročně

Spolupráce s organizacemi

Media relations

2
13

Provoz profilu SNRP na Facebooku

celoročně

12

Provoz www.nahradnirodina.cz, návštěvnost

celoročně

27 956

8

8

Media relations
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Hospodaření za rok 2013
V tom

Výnosy

Výnosy celkem

Výnosy roku 2013

ZDROJE NA ROK 2014

6 460 755,32 Kč

905 797,29 Kč

ČÁSTKA

%

Státní dotace

683 223,00 Kč

10,26

Granty obcí

215 000,00 Kč

3,23

5 543 842,00 Kč

83,24

Právnické osoby

100 000,00 Kč

1,50

Vedlejší činnost

82 675,00 Kč

1,24

Fyzické osoby

33 700,00 Kč

0,50

Ostatní výnosy
Celkem
se zdroji 2012

1 954,00 Kč

0,03

6 660 394,00 Kč

100,00

7 366 552,61 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVĚ 2013
Materiál

272 415,00 Kč

Spotřeba el. energie

92 692,00 Kč

Cestovné

27 497,00 Kč

Služby

2 464 570,00 Kč

Personální náklady

3 536 572,00 Kč

Ostatní náklady
Celkem
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ZDROJE NA ROK 2013

706 158,61 Kč

ZDROJ

Nadace ČR

Náklady roku 2013

ZDROJE Z ROKU 2012

67 407,00 Kč
6 461 153,00 Kč

Zpráva auditora
ADAMEC AUDIT s.r.o.
Sáňkařská 556
460 08 Liberec
IČ: 25826158
Tel.: 482 345 566
E-mail: info@adamec-audit.cz
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí n.L. oddíl C, vložka 16467 a v seznamu auditorských
společností vedeném KA ČR pod číslem 342.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy spolku Středisko náhradní rodinné péče o.s. k 31.12.2013 s účetní
závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán spolku Středisko náhradní rodinné péče o.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného
ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě spolku Středisko náhradní rodinné
péče o.s. k 31.12.2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní
závěrkou.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku
Středisko náhradní rodinné péče o.s. k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledků jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

V Liberci dne 18. dubna 2014
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Pracovníci Střediska NRP
Pracovníci Střediska NRP, kteří zajišťovali realizaci programů a jejich aktivit.
V zaměstnaneckém poměru bylo evidováno 7 pracovníků, bylo uzavřeno 32 dohod o provedení práce.
PhDr. Věduna Bubleová – ředitelka, statutární zástupkyně, odborná garantka, socioložka, lektorka
vzdělávání dobrovolníků, zajištění intervize týmu
Renata Janíčková – zástupkyně ředitelky, finanční a programová manažerka, koordinátorka dobrovolnických aktivit
Alena Vávrová – vedoucí sociální pracovnice, koordinátorka programu Rozvoje NRP
Mgr. Pavla Pokorná – sociální pracovnice
Bc. Jana Frantíková – sociální pracovnice
Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc. – psycholožka
Martina Broučková – koordinátorka výzkumu
Bc. Markéta Ferbrová – asistentka pro monitoring, sociální pracovnice
Mgr. Petra Dostálková – koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Vladimíra Zmeškalová – koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Filip Vyskočil – právník
Mgr. Ondřej Novák – sociolog
Mgr. Petr Vrzáček – odborný poradce, metodik
Mgr. Jan Paleček – sociolog
PhDr. Olga Šmídová-Matoušová, Ph.D. – socioložka
Externí pracovníci – psychologové, odborní poradci, terapeuti, psychiatři, pediatři, speciální pedagogové, specialisté na IT technologie, servisní technici, finanční poradci aj.
Dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Benešov a další dobrovolníci – studenti VŠ, VOŠ a z praxe
Účetní závěrka byla provedena a schválena Radou Střediska NRP k 31. 1. 2014, byl proveden audit
hospodaření organizace.
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Poděkování
Upřímné poděkování za podporu
Panu ing. M. Kinclovi
Paní J. Davidové
Paní J. Bečvářové
Manželům Koníčkovým
Nadaci Sirius
Nadaci Terezy Maxové dětem
Nadačnímu fondu – UWI – Citibank plc. Europe
Ministerstvu práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů
Ministerstvu vnitra, odbor prevence kriminality
Magistrátu hlavního města Prahy, odbor sociální péče
Úřadu města Benešov
Státní tiskárně cenin, státní podnik
Správě Pražského hradu
Internet Partner
Filip Lee, s. r. o.
Blue Arrow International, s. r. o.
Čapek-WinDUO, s. r. o.
Dobrovolníkům a pedagogům z Gymnázia Benešov a dalších škol, firem a organizací

Děkujeme všem, kteří nám drží palce!
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Kontakty
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Jelení 91
118 00 Praha 1
Tel.: +420 233 356 701 (infolinka)			
Tel./fax: +420 233 355 309				
E-mail: info@nahradnirodina.cz

http://www.nahradnirodina.cz
http://www.odchazim.cz

U Brusnice

TRAM (Brusnice)
Jelení

Jelení
Jelení
e
U Brusnic

Středisko náhradní
rodinné péče o.s.
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Středisko náhradní rodinné péče, o. s., Jelení 91, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 233 356 701 (infolinka), Tel./fax: +420 233 355 309, E-mail: info@nahradnirodina.cz, www.nahradnirodina.cz

