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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
(zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010)
Název a sídlo organizace
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Jelení 91, 118 00 Praha 1
IČ: 60457937
Datum vzniku: 12. 9. 1994
Datum zápisu: registrace u MV ČR, pod číslem II/s-OS/1-25352/94-R a pozdějších změn ze
dne 2. 11. 1998, 2. 1. 2000, 31. 8. 2004, 29. 11. 2007, 5. 3. 2010.
Právní forma:
občanské sdružení ze zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 300/1990 Sb.,
č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
Vymezení účelu, pro který bylo občanské sdružení zřízeno:
Středisko náhradní rodinné péče, o. s. (dále jen Středisko), je občanské sdružení, které se
zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a 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 u nás.
Konkrétní cíle:
1. Poradenství pro zájemce a 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 s obtížně umístitelnými dětmi
(s vážnými mentálními, fyzickými a sociálními handicapy).
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. Budování a zajišťování provozu azylových, výcvikových a chráněných bydlení pro
ohrožené děti a mládež v ČR.
8. Úsilí o všestranný rozvoj náhradní výchovné péče.
9. Spolupráce v oblasti péče o dítě a rodinu u nás i v zahraničí.
10. 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 v jejich volném čase na území ČR
v programu „Rozvoje náhradní rodinné péče“ a „Prevence, pomoc a podpora dětem
žijícím mimo vlastní rodinu“.
11. Zajišťování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež vyrůstající mimo
vlastní rodinu.
12. Zajišťování a provozování „klubů“ osvojitelských a pěstounských rodin.
13. Zavést systematické poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných
služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče.
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Tyto cíle zajišťujeme prostřednictvím programů:
A. Rozvoj náhradní rodinné péče
B. Prevence, podpora a pomoc dětem a mládeži žijící mimo vlastní rodinu.
C. Metodické centrum pro náhradní rodinnou péči.
Získané dokumenty:
Pověření
Dne 21. 6. 2000, pod č. j. 23367, přeregistrování v rámci zákona u hl. m. Prahy pod č. j.
101801/02 a posléze 89853/02 ze dne 16. 9. 2002, Středisko NRP získalo pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.
Registrace
Dne 23. 8. 2001 pod č. j. 00011136/001/01/S Středisko obdrželo „Sdělení o registraci
oznámení o zpracování osobních údajů“ za účelem zpracování údajů.
Akreditace
Akreditace MV ČR, ze dne 17. prosince 2008.
Č. j.: MV-76365-2, 3, 4/OP-2008.
Rozhodnutí
Dne 18. 10. 2007 rozhodnutím pod č. j. 270072/07 získalo Středisko NRP registraci
o sociálních službách na sociální poradenství.
Získání titulu č. j. 2010/32682-213, ze dne 8. 1. 2010
Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na léta 2010–12 pro činnost
v oblasti prorodinných aktivit.
Složení Rady
PhDr.Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupce organizace
Doc. PhDr. Jiří Kovařík, PhD., čestný předseda Rady
Renata Janíčková, členka Rady
MUDr. Lenka Sýkorová, členka Rady
JUDr. Vladimíra Tenzerová, členka Rady
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Programy Střediska NRP

I. Program „Rozvoj náhradní rodinné péče“
Cílem je snaha o podporu, rozvoj a propagaci náhradní rodinné péče. Chceme dosáhnout
toho, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby náhradní rodinná
péče převládla nad péčí ústavní. Hlavním smyslem projektu je tedy nalézt vhodný způsob
zavedení nových typů služeb pro uspokojování základních psychických, sociálních
a zdravotních potřeb dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu. Novým náhradním
rodinám nabízíme tyto služby: doprovázení, následnou psychosociální péči, podporu
a dlouhodobé psychosociální poradenství.
Hlavní projekty tohoto programu v roce 2010:
 Partnerství, manželství a rodičovství v náhradní rodinné péči.
 Adopce.com.
 Přípravy žadatelů o NRP.
II. Program „Pomoc dětem žijícím v ústavní péči“
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, pomáhat a vzdělávat skupinu mladých lidí odcházejících
z ústavní péče. Nabízíme tím i proškolení, získání dalších zkušeností a praxe
dobrovolníkům středních, vyšších a vysokých škol a v neposlední řadě i zaměstnancům
firem.
Hlavní projekty tohoto programu v roce 2010:
 Kmotři při dětských domovech.
 Peníze pro život – dobrovolnická činnost.
 Start do života – Peníze pro život.
 Klub pěstounských a osvojitelských rodin – dobrovolnická činnost.
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III. Program „Metodické centrum pro náhradní rodinnou péči“
Jeho cílem je 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. Výstupem programu bude ověřená komplexní metodika
systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro
rozvoj a podporu NRP.
Projektem tohoto programu je:
 Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (metodické centrum pro
NRP).

I. PROGRAM
„ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE“

Program rozvoje NRP je realizován již 16 let. Za dobu své existence byl prováděn s pomocí
několika významných projektů jako například: Prevence sociálního osiření, Poradenské
centrum pro NRP, Centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu,
Quality4Children, Děti nesmí zůstat samy, Děti z dětských domovů v nových rodinách,
Romské děti do romských rodin, Pražské poradenské centrum rodinných služeb, Kdo jsem?,
Klub osvojitelů a pěstounských rodin, Děti nesmí zůstat samy – potřebují rodiče, Děti
potřebují rodiče, Psychosociální aspekty NRP, Naše romské dítě, Ústav rodinu nenahradí,
Adopce.com. Od roku 2008 je program realizován stěžejním projektem Partnerství,
manželství a rodičovství v náhradní rodinné péči a dále pak společným projektem s OPS
Spolu dětem Adopce.com.
Projekty vycházejí z našich i zahraničních dlouhodobých zkušeností v oblasti péče o děti žijící
mimo vlastní rodinu. Reagují na neutěšenou situaci v oblasti péče o ohrožené děti v ČR, na
složitý systém umísťování dětí do adopce a pěstounské péče, na vysoké počty dětí v ústavní
péči, na nedostatek služeb a podpory náhradní rodinné péči u nás. Strategickým cílem je
systematické poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro
rozvoj a podporu náhradní rodinné péče v rámci celé ČR.
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Konkrétní cíle programu jsou:
Zvýšit informovanost o situaci dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu
a o možnostech náhradní rodinné péče. O této situaci pravdivě informovat veřejnost
prostřednictvím publikací, sborníků, přednášek a jiných odborných prezentací,
konferencí, seminářů a workshopů.
Kvalitně připravit a provázet žadatele a zájemce o NRP na přijetí dítěte. Žadatelé
potřebují větší množství konkrétních informací, pravidelné a systematické
poradenství, předávání zkušeností od odborníků, ale i od rodin, které již své osobní
zkušenosti s NRP mají. Budoucí rodiče-osvojitelé i pěstouni potřebují podporu pro své
rozhodnutí, místo, kam by se mohli i v budoucnu obracet o radu s důvěrou a vědět,
že tam naleznou profesionální, citlivý a přátelský přístup a pomoc. K tomu vytváříme,
aktualizujeme a distribuujeme metodiky základních informací pro zájemce o NRP
a odbornou i laickou veřejnost.
Doprovázet a poskytovat veškeré poradenství novým náhradním rodinám, včetně
individuální i skupinové práce s rodinou a užití dalších terapeutických metod. Nové
rodiny potřebují systematickou, dlouhodobou a citlivou pomoc, aby obstály ve svých
nových rodičovských rolích, aby děti byly přijímány bez výhrad a s porozuměním
jejich minulosti. Jedná se o sérii sociálně-psychologických metod a technik, které jsou
ověřeny praxí. Vedle komplexního sociálně-právního poradenství pro náhradní rodiny
je poskytována individuální a skupinová práce a terapie nových rodin, včetně
arteterapie, videotréninku interakcí apod., kluby osvojitelů a pěstounů – pravidelná
skupinová setkání rodin s dětmi v NRP, pravidelné rodičovské skupiny NRP, semináře,
workshopy a setkávání pro rodiny s přijatými dětmi různého etnika apod. Setkávání
náhradních rodin probíhá vždy s odborníky na problematiku NRP a souběžně je
zajištěn program pro děti.
Zavést nové metody sociální práce a sociální služby – ATTACHMENT pro nové rodiny
pro usnadnění přijetí dítěte do rodiny, porozumění jeho potřebám a navázání
pevných citových a rodinných vztahů.
Nalézt možnosti další spolupráce se státními orgány, ústavními zařízeními
a ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu u nás i v zahraničí pro zlepšení
systému náhradní rodinné péče.
Program je určen pro:
žadatele o náhradní rodinnou péči;
osvojitelské a pěstounské rodiny;
odbornou i širší veřejnost;
dobrovolníky.
Realizované aktivity programu „Rozvoj náhradní rodinné péče“
Poskytování základního a odborného poradenství v oblasti náhradní rodinné péče pro
zájemce z řad veřejnosti, pro žadatele o NRP, náhradní rodiče a další zájemce o tuto
problematiku:
 provozování Infolinky 233 356 701 – každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hod.;
 zajištění poradny webových stránek – www.nahradnirodina.cz; www.adopce.com;
www.rodina.cz; pravidelně dle potřeby a počtu dotazů;
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 zajištění e-mailové poradny – info@nahradnirodina.cz, dle potřeby a zaslaných
dotazů;
 poskytování individuálního poradenství v sídle organizace, na základě předběžné
telefonické domluvy a objednání.
Za rok 2010 bylo zodpovězeno 431 telefonických dotazů, prostřednictvím webových poraden
bylo zodpovězeno 290 dotazů, poskytli jsme 114 individuálních konzultací.
Provozování Infolinky a poradny Adopce.com je realizováno ve spolupráci s OPS Spolu dětem
za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem a Nestlé, a. s. Všechny části projektu
slouží k propagaci náhradní rodinné péče a zajištění větší informovanosti laické i odborné
veřejnosti.
Na infolinku i poradnu se obracejí zájemci se svými dotazy z různých koutů naší republiky.
Z těchto dotazů je patrné, že informovanost v této oblasti je v naší republice stále velmi
neutěšená. Zájemci o svěření dítěte do náhradní rodinné péče se dosud v jednotlivých krajích
setkávají ze strany úředníků s různými přístupy a bohužel někdy i výklady zákonů, které
zprostředkování náhradní rodinné péče či zabezpečení rodin s dětmi přijatými do NRP
upravují. Provoz infolinky a poradny tak plní roli zprostředkovatele objektivních, pravdivých
a ucelených informací a vyžaduje tak od pracovníků našeho Střediska, kteří na dotazy
odpovídají, velmi dobrou znalost a orientaci v dané problematice a také velkou míru
empatie.
Mezi tazateli se objevují nejen zájemci o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, kteří se
zajímají o postup vyřizování žádostí, ale také rodiny s přijatými dětmi, které se potýkají
s různými problémy spojenými s úředním vyřizováním různých záležitostí souvisejících
s náhradní rodinnou péčí či s problémy spojenými s péčí a výchovou přijatých dětí.
V poslední době přibývá poměrně velký počet dotazů týkajících se právního postavení dítěte
v náhradní rodině i práv a kompetencí pěstounů.
Také se na nás obracejí biologičtí rodiče, kteří si mnohdy nevědí rady se svou tíživou životní
situací a zvažují přivolení k osvojení dítěte, či jeho odložení do babyboxu nebo dětského
domova. Z některých rozhovorů je patrné, že se trápí a jsou bezradní. V těchto případech se
snažíme směřovat naši pomoc tak, aby rodina měla možnost zajistit takové podmínky, které
umožní setrvání dítěte v péči rodiny. Teprve tehdy, když je zřejmé, že rozhodnutí rodičů je
nezvratné, vysvětlíme možnosti co nejcitlivějšího postupu k předání dítěte do bezpečné
péče. Někdy se na nás také obracejí příbuzní dítěte, kteří mají zájem dítěti pomoci a hledají
cesty, jak se o dítě postarat.
Stále častěji se také setkáváme s dotazy dětí, jež vyrůstají či vyrůstaly v náhradních rodinách
a dnes se potýkají s otázkou vlastní identity a touží poznat svou minulost. Hledají cesty, jak
vyhledat své příbuzné, zvláště pak své sourozence, které mnohdy potkal podobný osud.
Často se na nás také obracejí studenti či zájemci o problematiku náhradní rodinné péče ze
strany širší veřejnosti, ale i pracovníci různých úřadů či organizací.
Velkou předností této služby je možnost anonymních dotazů. Témata, která s tazateli
probíráme, jsou často velmi citlivá. Vzhledem k tomu, že poradna na www.adopce.com je
umístěna na diskusi, mají uživatelé webu možnost i sdílení vlastních zkušeností a výměny
názorů.
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Viz dále přílohu č. 1 – Struktura dotazů na poradně www.adopce.com
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Kluby náhradních rodičů
jsou určeny rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči a zájemcům o přijetí dítěte do NRP.
Cílem této aktivity je podpora osvojitelských a pěstounských rodin i podpora rodin s dětmi
v poručenské péči, podpora přijetí identity náhradního rodiče i identity dítěte v NRP
s důrazem na podporu vzniku citových vazeb a vzájemného přijetí.
Osvojitelské a pěstounské rodiny se pravidelně setkávají pod odborným vedením našeho
Střediska již sedmým rokem. Klub se stal bezpečnou základnou pro setkávání rodin, které
spojuje společné téma. Rodiče zde mají možnost otevřeně hovořit o tom, co se svými
přijatými dětmi prožívají, mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti s náhradní rodinnou
péčí, podělit se o své radosti i starosti.
Středisko náhradní rodinné péče doplňuje klubový program pro rodiče organizováním
zajímavých přednášek a besed s odborníky tak, aby se rodičům přijatých dětí dostalo co
nejvíce informací, které jim mohou pomoci řešit problematické situace a při výchově dětí
zvolit ten nejvhodnější přístup.
Kluby probíhají formou dopoledních neformálních setkání, většinou maminek s nejmenšími
nebo nově přijatými dětmi, která jsou zaměřena především na adaptaci dětí v nových
rodinách. Na těchto setkáních se zaměřujeme na poradenství v otázkách výchovy a také na
výuku technik, které přispívají k podpoře vzniku vzájemných citových vazeb.
Podvečerní kluby mají většinou vzdělávací charakter. Na tento program obyčejně přijíždí celá
rodina. Na těchto klubech mají děti zvláštní program, který je vždy zajištěn proškolenými
dobrovolníky našeho Střediska pod supervizí speciální pedagožky.
Děti na těchto setkáních mají možnost si nejen pohrát a něco hezkého vyrobit, ale především
i být v kontaktu s jinými dětmi, které potkal podobný osud, což je pro ně velmi přínosné. Díky
těmto setkáním mají možnost uvědomit si, že jejich situace není až tak výjimečná, tato
zkušenost jim může pomoci lépe se vyrovnat se svou situací.
Účast na klubových setkáních umožňujeme i těm, kteří teprve na přijetí dítěte čekají.
Žadatelé tak mají možnost nahlédnout hlouběji do problematiky náhradní rodinné péče
a udělat si reálnější představu o tom, co je čeká.
V roce 2010 bylo zrealizováno 10 aktivit pro celkem 231 klientů.
Rodičovské terapeutické skupiny
jsou určeny pro rodiče přijatých dětí. Cílem je hlubší práce s rodiči, kteří mají děti v náhradní
rodinné péči, s využitím různých poznávacích technik a terapeutických metod.
Tato skupinová setkání „Kde brát, abych mohl dávat“ využívají někteří rodiče (či rodičovské
páry), kteří se scházejí pod vedením rodinné terapeutky a arteterapeutky. Na skupině rodiče
probírají, co jim běžný život s přijatými dětmi přináší. Díky tomuto programu mají možnost si
lépe ujasnit své rodičovské postoje a své role, mají příležitost využít a seznámit se s různými
sebepoznávacími technikami, a tak lépe dosáhnout porozumění sobě i ostatním členům své
rodiny.
V roce 2010 bylo zrealizováno 8 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 54 klientů.
Doprovázení rodin a dětí v NDP
je určeno osvojitelským, pěstounským rodinám i rodinám s dětmi v poručenské péči.
Cílem této aktivity je široké spektrum na sebe navazujících služeb pro rodiny s přijatými
dětmi:
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Individuální poradenství, které je poskytované přímo v rodině či ve Středisku
náhradní rodinné péče – vyhodnocování rodinné situace a stanovení individuálního
plánu další pomoci a podpory. Poskytli jsme 114 individuálních porad.
Psychologické vyšetření přijatých dětí a sledování jejich psychomotorického vývoje –
bylo vyšetřeno 29 dětí v NRP.
Výchovné poradenství: otázky vhodného přístupu, vzájemného respektu, podpora
rodičovských kompetencí, podpora attachmentu, výuka technik podporujících vznik
citových vazeb (masáže, hry pro dva, plavání rodičů a dětí, …), podpora identity dítěte
(práce na Knize života, …). Zrealizovali jsme následující semináře: Já jsem já, Jak
rozumět svým pocitům, Dítě očima pediatra, Attachment, Specifické poruchy učení,
Svoji identitu nehledají jen rodiče, Respektující výchova, Předškolní dítě v NRP,
Masáže dětí, Vztahy v rodině.
Sociálně-právní poradenství: poradenství v právních otázkách spojených s NRP,
intervence na úřadech, školách či jiných institucích – během roku se uskutečnilo
9 takových aktivit.
Individuální terapie (posílení vlastních možností a sil rodičů) – pro 7 rodičů bylo
zrealizováno 20 individuálních sezení.
Arteterapie – práce s rodinou nebo některými členy rodiny – podpora vzájemných
vztahů a komunikace – proběhla na 3 seminářích pro 70 osob.
Volnočasové aktivity pro rodiny – podpora vzájemných vztahů.
Viz příloha č. 2 – Analýza rodin – klientů SNRP.
Vzdělávání rodičů s dětmi v NRP
je určeno pro rodiny s dětmi v NRP z celé republiky. Cílem je prohloubení znalostí, získání
nových informací a přehledu o nových poznatcích, podpora identity náhradních rodičů
i identity přijatých dětí, podpora partnerství a rodičovství. Jedná se o cyklus celodenních
seminářů zaměřených na posílení partnerství a rodičovství v nových rodinách pod vedením
rodinné terapeutky a arteterapeutky s prvky sebepoznání a cyklus seminářů a setkání rodin,
které mají v péči děti jiného etnika, pod vedením psycholožky a romistky. Tato setkání jsou
zaměřena na poznání a pochopení jiné kultury, kterou s dítětem nová rodina přijímá.
Celodenních seminářů se účastní rodiče společně s dětmi. Pro děti je vytvářen speciální
program za pomoci dobrovolníků.
V roce 2010 jsme zrealizovali 5 celodenních aktivit zaměřených na romskou problematiku,
dále pak na rodičovství a jiné odborné semináře a workshopy.
Témata seminářů a počty osob:
Romská identita – 50 osob
Koloběh života – 21 osob
Partnerství a rodičovství – 16 osob
Romství všemi smysly – 42 osob
Odborné poradenství pro zájemce – 59 osob
Přípravy žadatelů o NRP
V roce 2010 jsme tyto přípravy zajišťovali pro KÚ Středočeského kraje.
Cílem této aktivity je příprava žadatelů na nelehký úkol, jakým přijetí dítěte do náhradní
rodinné péče je. Důraz klademe na individuální přístup. Jedná se o cyklus vzdělávacích
seminářů, který přispívá k získání reálného pohledu na problematiku opuštěných dětí
i problematiku náhradní rodinné péče. Žadatelé si díky němu umějí lépe ujasnit své
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představy nejen o tom, jaké dítě by do své péče přijmout chtěli, ale také byli schopni
přijmout.
Přípravy jsou koncipovány tak, aby plně vyhovovaly individuálním potřebám klientů. Část
probíhá ve skupině během několika celodenních seminářů, na ty pak navazuje individuální
příprava. Na závěr žadatelé obdrží osvědčení. Účastníkům je umožněno i další vzdělávání
v rámci klubových akcí SNRP, kde mají možnost setkat se s rodinami, které již zkušenost
s přijetím dítěte mají.
V roce 2010 byly zrealizovány 2 kurzy pro 23 klientů, poskytli jsme jim 104 hodin
individuálních konzultaci, zrealizovali 5 seminářů – každý v rozsahu 9 hodin.
Vzdělávání a doprovázení dětí v NRP
Cílem aktivity je podpora rozvoje a identity přijatých dětí pro usnadnění jejich začlenění do
společnosti. Všechny programy, které realizujeme pro rodiny s přijatými dětmi, jsou, kromě
rodičovské skupiny, organizovány tak, aby se jich mohli účastnit rodiče společně se svými
dětmi. Děti na těchto setkáních mají možnost si nejen pohrát či něco hezkého si vyrobit, ale
učí se i sociálním a komunikačním dovednostem, což přispívá k jejich lepší integraci ve
společnosti. Velkým přínosem pro ně je to, že mohou být v kontaktu i s jinými dětmi, které
potkal podobný osud. Díky těmto setkáním mají možnost uvědomit si, že jejich situace není
až tak výjimečná, a tato zkušenost jim může pomoci lépe se vyrovnat se svou situací.
Šestnácti klubových aktivit se zúčastnilo 180 dětí.
Rovněž bylo zrealizováno 5 kurzů plavání dětí s rodiči, kterých se zúčastnilo 77 dětí.
Osvěta a propagace NRP
Cílem této aktivity je zvýšit informovanost o situaci dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu
a o možnostech náhradní rodinné péče; o této situaci pravdivě informovat veřejnost
prostřednictvím publikací, sborníků, přednášek a jiných odborných prezentací, pořádáním
besed a konferencí, seminářů a workshopů. Současně tím chceme podpořit systémovou
změnu péče o dítě a rodinu. V průběhu roku jsme uskutečnili 45 pracovních schůzek
s organizacemi, které se problematikou NRP zabývají, s některými mnoho let úzce
spolupracujeme.
Zrealizovali jsme 6 přednášek a besed o problematice NRP, připravili a zrealizovali jsme
2 konference – jednu s mezinárodními lektory – Nové metody práce s rodinou v NRP –
Attachment pro 60 osob, druhou pro pracovníky OSPOD a dalších pracovníků v oblasti NRP
s cílem seznámení s výsledky závěrů kvantitativního a kvalitativního výzkumu o Přípravách
žadatelů v ČR pro 65 osob, vydali jsme 2 tiskové zprávy a uspořádali 1 tiskovou konferenci,
vydali jsme publikaci Monitoring příprav v ČR, aktualizovali jsme příručku pro žadatele ve
spolupráci s OPS Spolu dětem Adopce.com, vydali jsme výroční zprávu za rok 2009 a další
informační materiály o našich aktivitách. Spolupracovali jsme s mnoha státními i nestátními
organizacemi. Pravidelně aktualizujeme naše stránky www.nahradnirodina.cz.
Vzdělávání a podpora činnosti dobrovolníků
V roce 2010 se ve Středisku NRP zapojilo do aktivit celkem 18 dobrovolníků. Někteří
pracovali již od začátku roku, někteří se připojili v jeho průběhu. Za celý rok se účastnili
23 aktivit, z čehož 16 akcí bylo pracovních a 7 akcí bylo vzdělávacích. Pracovní akce byly
různého druhu, od několikahodinových po celodenní, od práce s malými dětmi po aktivity
s dospívajícími. Nejčastěji pracovali dobrovolníci na klubech náhradních rodičů, kde
připravovali a realizovali program pro děti v NRP. V rámci vzdělávacích aktivit absolvovali
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v první polovině roku seminář s názvem „Emoce a jak na ně“ a v druhé části roku seminář
„O attachmentu malých dětí“. Dobrovolníci podstoupili videotrénink interakcí, kdy byla
natáčena jejich interakce s dětmi na klubech náhradních rodičů s následnou supervizí.
Dohromady odpracovali dobrovolníci za celý rok 331 dobrovolnických hodin.
Dobrovolníci ve Středisku NRP jsou jednak z řad studentů (nejčastěji různých sociálních škol),
ale i z řad zaměstnaných občanů. Věkové rozpětí dobrovolníků je také velice široké. Obě tyto
skutečnosti jsou velkým přínosem pro práci v praxi, protože každý dobrovolník přináší zcela
rozdílné nápady, zkušenosti i jiný styl práce s dětmi. Navzájem se doplňují, a proto může být
práce dobrovolníků na akcích Střediska NRP tak bohatá a kreativní.
V uplynulém roce pracovali dobrovolníci velice ochotně, spolehlivě a samostatně. Podíleli se
na přípravách programů a přinášeli zajímavé podněty a nápady pro zlepšení práce s dětmi.
Všichni současní dobrovolníci mají v plánu pokračovat v dobrovolnictví i další rok, což je
možno považovat za důkaz toho, že je práce zajímá a těší.
Viz přílohu č. 3 – Analýza aktivit programu I. – Rozvoj NRP
Řešitelský tým programu
je sestaven z kmenových zaměstnanců organizace s mnohaletou odbornou praxí
v problematice NRP a dále je dle potřeby doplňován o externí pracovníky, kteří jsou
odborníky v NRP a dalších příbuzných profesích, spolupráce s nimi je ověřena mnohaletou
dobrou zkušeností, jsou evidováni OSPOD v rámci rozhodnutí o sociálně-právní ochraně.
Významnou pomocí programu je i činnost dobrovolníků.
Personální zajištění programu:
PhDr. Věduna Bubleová – odborný garant, vedoucí projektu
Alena Vávrová – vedoucí sociální pracovnice
Renata Janíčková – projektová manažerka, finanční a mzdové účetnictví
Mgr. Lucie Vránová – právnička
Externí spolupracovníci:
Bc. Jana Frantíková – sociální pracovnice
MUDr. Jiří Ježek – rodinné poradenství
Bc. Karin Řeháková – arteterapie
Mgr. Martina Vančáková – psycholožka, romská problematika
PhDr. Jaroslava Fabíková – vyšetřování dětí v NRP
PhDr. Lea Paulínová – psycholožka, lektorka seminářů
Mgr. Petra Dostálková – koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Vladimíra Zmeškalová – překlady a tlumočení
prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc. – klinická psycholožka, odborné poradenství
MUDr. Lenka Sýkorová – lektorka, pediatrické poradenství
MUDr. Halka Korcová – psycholožka, terapeutka
Mgr. Lada Chaloupková – lektorka, videotrenéra
Dita Frantíková – překlady zahraničních materiálů
Magdalena Kliková – přepisy záznamů rozhovorů kulatých stolů
Leona Rejmonová – přepisy záznamů rozhovorů kulatých stolů
Mgr. Kamila Mewaldová – tlumočení překlady
Bc. Radek Hlavsa – grafické práce a tisky, správa a údržba webových stránek
Markéta Hlavicová – PR služby
Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. – odborná poradkyně
Mgr. Tereza Černá – terapeutka, lektorka
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Ing. Michal Kruchňa – správa a údržba výpočetní techniky
Anna Bubleová – administrativní práce, zpracování grafiky prezentací
Milan Šimek – údržba domu
Martin Lisý – technická podpora a pomoc projektu
Alena Šimková – prvotní účetní evidence
Jana Anežka Veselá – pomocné práce při realizaci konferencí
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU – CELKOVÉ VÝDAJE
PROGRAM „ROZVOJE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE“
hospodářské
středisko
Zdroj
Účel
HS 1
Dary veřejnosti, zdroje z minulých let
Podpora činnosti Střediska NRP

Částka
88 064,00 Kč

HS 3

MPSV – státní dotace

Projekt Partnerství, manželství a rodičovství v NRP

820 260,00 Kč

HS 8

OPS při Nadaci T. Maxové – spolupráce

Projekt Adopce.com

144 000,00 Kč

HS 9

Nadace Sirius – grant

Projekt Partnerství, manželství a rodičovství v NRP

606 415,00 Kč

HS 10

Dary právnických osob

Podpora činnosti Střediska NRP

HS 13

Poradenství, lektorské práce, realizace konference

185 500,00 Kč

HS 14

Doplňková činnost
Magistrát hl. m. Prahy – grant z
rozpočtu HlmP

Projekt Partnerství, manželství a rodičovství v NRP

150 000,00 Kč

HS 15

Doplňková činnost

Přípravy žadatelů

168 100,00 Kč

HS 18 + 19

Dary veřejnosti

Příspěvky rodičů v klubech NRP

18 760,00 Kč

HS 21

Dar MÚ Prahy 10

Podpora činnosti Střediska NRP

10 000,00 Kč

58 000,00 Kč

CELKEM

2 249 099,00 Kč

Členění dle zdrojů
Zdroje
Státní dotace
Nadace
Právnické osoby
Fyzické osoby
Příjmy z vedlejší činnosti
Celkem

Celkem částka
970 260,00 Kč
606 415,00 Kč
68 000,00 Kč
106 824,00 Kč
497 600,00 Kč
2 249 099,00 Kč
GRAFICKY
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II. Program
„POMOC DĚTEM ŽIJÍCÍM V ÚSTAVNÍ PÉČI“

Tento program realizujeme od roku 1998. Cílem je přispět ke zkvalitnění trávení volného
času dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu nebo v nových rodinách, přispívat k sociální
integraci, výuce sociálních dovedností, kompetencí a komunikaci, pomáhat a vzdělávat
skupinu mladých lidí odcházejících z ústavní péče.
V roce 2010 byl program realizován projekty:
Peníze pro život – aneb Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy – vzdělávání
a dobrovolnická činnost.
Start do života.
Kmotři při dětských domovech – dobrovolnická činnost.
Klub náhradních rodičů – dobrovolnická činnost.
Projekty:
A. „Peníze pro život – aneb Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy“
a „Start do života“
Projekty mají pomoci dětem po odchodu z dětského domova k osamostatnění, nalezení
vlastní cesty a hodnot, zorientovat se v prostředí, s nímž se setkají při svém vstupu do
samostatného života. Jde především o rozvíjení a prohloubení jejich schopností a sociálních
dovedností v otázkách samostatného hospodaření, smysluplném využití finančních zdrojů,
zajištění bydlení, běžného chodu domácnosti, volného času aj. Realizujeme je od roku 2003,
kdy formou kreativní hry jsme se snažili pomoci dospívajícím v dětských domovech
zorientovat se v prostředí „vnějšího světa“ a získat schopnost samostatného rozhodování
a vypořádání se s množstvím pro nás zcela běžných problémů a povinností. Od roku 2008
jsme projekty rozšířili o zřízení samostatných webových stránek – www.odchazim.cz
a spuštěním pilotního projektu – korespondenčního kurzu. Během dosavadní realizace
programu jsme získali cenné zkušenosti a ověřili jsme metody, které jsou v projektech
používány. Velice se osvědčilo s uvedenou cílovou skupinou pracovat systematicky
a dlouhodobě. V posledních letech se zaměřujeme především na psychosociální výcvik,
posílení sebevědomí a vlastní identity.
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Konkrétné cíle:
Jedním z cílů projektů je zapojit mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin do nové
formy samostudia – Korespondenční kurz – s využitím výpočetní techniky docílit hlubších
znalostí v oblasti především pracovního práva a jazykových znalostí.
Dalším cílem jsou výchovně-vzdělávací školení, semináře a praktické nácviky a dovednosti,
které měly za cíl:
pomoci dětem po odchodu z DD a náhradní rodinné péče k osamostatnění, nalezení
vlastní cesty a hodnot;
rozvíjet a prohlubovat sociální dovednosti, schopnosti dobré komunikace apod.;
integrovat mladé lidi z ústavů a pěstounské péče do běžného společenského života.
Projekty jsou určeny pro:
mladé lidi z dětských domovů;
mladé lidi v náhradní rodinné péči.
Realizované činnosti projektů:
Webové stránky www.odchazim.cz – průběžně jsou zde zveřejňovány texty, které
zpracovávají buď realizátoři projektu, nebo dobrovolníci. Nově byly stránky rozšířeny
o základní kurz angličtiny. Stránky jsou rozděleny do základních ikon: Připravuji se,
Odcházím, Už jsem venku, Bydlení, Vzdělání, Peníze, Rodina, Zdraví, Právo, Angličtina,
Ostatní. Stránky jsou průběžně doplňovány o další informace, náměty a doporučení.
Administrátorkou stránek je socioložka a lektorka angličtiny.
Návštěvnost webových stránek – průměrně 1 600 čtenářů měsíčně. Na webových stránkách
bylo doplněno či aktualizováno na 30 nových informací – článků.
Poradna pro mladé lidi po odchodu z DD nebo z pěstounské péče. Navazujeme na osobní
vztahy, které vznikají při realizaci pobytových kurzů, nabízíme sociální i právní poradenství
ale i případné doprovázení či hledání řešení v situacích, kdy si mladí lidé sami poradit
neumějí. Poradenství poskytuje sociální pracovnice s mnohaletou praxí a zkušená pěstounka.
Využíváme dobré spolupráce s ostatními organizacemi – azylovými domy, krizovými
poradnami apod. V průběhu roku jsme doprovázeli několik mladých lidí, kteří se již
osamostatnili. Pomáhali jsme řešit bytové a pracovní problémy, pokračování studií
a možnosti bydlení. Odborné poradenství zajišťují zkušené sociální pracovnice, právník
a psycholog.
Korespondenční kurz – obsahuje 10 lekcí, 6 lekcí je zaměřeno na problematiku práce, 2 lekce
z oblasti financí, 2 lekce o bydlení a kapitola s tematikou rodiny. Každá lekce má 3 části – text
probírané problematiky a s ní související test; osobnostní test a test základního kurzu
angličtiny. Lekce jsou zasílány zájemcům na jejich e-mailové adresy, každý test má po
vyplnění ihned zpracované výsledky. Po ukončení kurzu lze získat certifikát o jeho
absolvování. V období leden až červen byl ukončen kurz z roku 2009, v červenci a srpnu byly
rozesílány certifikáty o ukončení KK. V srpnu byla rozeslána další výzva k zapojení se do KK,
následně uzavřeny nové smlouvy o spolupráci, zpracován seznam zájemců.
Kurz ukončilo 28 mladých lidí, celkem se do kurzu přihlásilo 75 osob.
Pilotně jsme také korespondenční kurz nabídli i mladým lidem žijícím v pěstounské péči.
Oslovili jsme pěstounské rodiny, se kterými spolupracujeme. Možnost zapojit se do
korespondenčního kurzu jsme poskytli dalším neziskovým organizacím, se kterými několik let
spolupracujeme a známe jejich aktivity – Fond ohrožených dětí, Centrum pro NRP v Ostravě,
časopis Zámeček, OPS Spolu dětem a další. Podařilo se nám projekt Start do života rozšířit
a zvětšit cílovou skupinu o děti žijící v pěstounských rodinách, předat jeho know-how,
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metodiky a aktivity dalším organizacím, které pomáhají dětem vyrůstajícím mimo vlastní
rodinu.
Vzdělávání mladých lidí – uspořádali jsme jeden dvoudenní pobytový praktický kurz v Praze
pro 42 mladých osob. Zaměřili jsme se na získání základních informací o poskytovaných
službách úřadu práce, odboru občanskoprávního, živnostenského, sociálně-právního,
poskytování dávek, činnosti kurátora, sociální šetření, seznámení se s projekty MÚ Prahy 10
– azylový dům, studentský dům – tyto informace pro nás připravili pracovníci úřadu městské
části Prahy 10 jako den otevřených dveří. Tento pobyt byl dále doplněn o získání základních
informací, jak napsat a zpracovat dobrý životopis, jak se připravit na pohovor – forma
besedy. Mladí lidé absolvovali 2hodinový blok arteterapie.
Druhý čtyřdenní vzdělávací pobytový kurz pro 45 osob v rekreačním zařízení VŠE byl zaměřen
na přípravu a realizaci vstupního pohovoru ve firmě. Přijímací pohovor byl natáčen na
kameru a následně s využitím metody videotréninku interakcí s každým absolventem
konzultován. Na kurzu byly zrealizovány další aktivity – semináře – Umění říci ne,
arteterapie, beseda zaměřená na problematiku sexuologie a další psychosociální či sociálněprávní poradenství. Kurz byl doplněn o zážitkové aktivity – teambuilding a sport. Aktivity
zajišťovali zkušení terapeuti, sociální pracovnice, sexuoložka, speciální pedagogové
a pedagogové Vysoké školy ekonomické centra tělovýchovy a sportu.
Příprava a vzdělávání dobrovolníků
Zapojením dobrovolníků do aktivit chceme zvýšit zájem o tuto činnost; umožnit mladým
lidem ve stejném věku navázání nových kontaktů, podpořit integraci mládeže žijící mimo
vlastní rodinu. Úkolem dobrovolníků v tomto projektu je pomoci mladým lidem, kteří
odcházejí z dětských domovů, připravit se na samostatný život venku za branami dětského
domova. Velká výhoda dobrovolnické práce v tomto projektu spočívá v tom, že dobrovolníci
jsou účastníkům projektu věkově blízcí a mohou jim proto srozumitelnou formou předat své
zkušenosti z oblasti bydlení, samostatných financí nebo pracovního uplatnění a mohou
předat to, s čím se oni sami setkali.
V roce 2010 na projektu spolupracovalo 15 dobrovolníků, byly pro ně zrealizovány
4 semináře, 6 supervizí. Semináře zaměřené na vzdělávání dobrovolníků jsou zajišťovány
vedoucí sociální pracovnicí Střediska, jsou orientované na problematiku náhradní rodinné
péče, ústavní péče a opuštěných dětí. Další vzdělávání je dle zájmu dobrovolníků
připravováno „na klíč“ – problémy výchovy, identita, attachment apod. Supervize –
především na pobytových akcích – je realizována s využitím videotréninku interakcí.
Dobrovolníky koordinují proškolené, zkušené pracovnice – pedagog a sociolog.
Do projektu bylo zapojeno 15 dobrovolníků, kteří odpracovali 180 hodin.
Výcvikový seminář pro pracovníky DD zaměřený na stres, řešení stresových situací, taktiky
zvyšování odolnosti vůči stresu, nácvik dynamické relaxace. Jednodenní vzdělávání bylo
zaměřeno na stres a jeho zvládání. Seminář zajišťovala psycholožka s mnohaletou praxí
z oblasti NRP a absolventka terapeutických výcviků. Vzdělávacích aktivit pracovníků DD se
zúčastnilo 10 osob. Seminář byl v rozsahu 8 hodin.
Další kvantitativní údaje:
V průběhu roku jsme s nabídkou na spolupráci oslovili 40 zařízení DD, následně jsme uzavřeli
9 dohod. Nabídku pro zapojení do korespondenčního kurzu jsme rozeslali do 60
pěstounských rodin, dále jsme ji předali organizacím FOD, Sdružení pěstounských rodin,
časopisu Zámeček, Centru pro NRP v Ostravě, OPS Spolu dětem.
Dotazníkovou formou jsme zjišťovali od klientů zájem o projekt a jeho úspěšnost.
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B. „Kmotři při dětských domovech“ – dobrovolnická činnost
Mnohá ústavní zařízení leží v malých, těžko dostupných obcích, kde mají děti jen velmi
omezené možnosti rozvíjet své zájmy a záliby. Vzhledem k velké vytíženosti personálu
dětských domovů není často v jeho silách nabídnout dětem pravidelnou zájmovou činnost.
Zároveň jsou také pro děti méně lákavé aktivity, které pro ně připravují ve volných chvílích
jejich vychovatelé či učitelé, se kterými jsou v každodenním kontaktu. Z našich dlouhodobých
zkušeností víme, že v dětských domovech chybí kontakt dětí s dalšími „novými“ lidmi, kteří
přicházejí zvenčí a zprostředkovávají dětem nové poznatky a zážitky. Kmotři pravidelně
docházejí do dětských domovů v blízkosti jejich bydliště a připravují pro děti pravidelné
volnočasové kluby zaměřené na výtvarné, sportovní a herní aktivity. Děti z dětských domovů
tak mají kromě širší nabídky volnočasových aktivit možnost navázat smysluplný vztah se
starším kamarádem z prostředí mimo domova.
Projekt je realizován již od roku 1998. Poprvé jsme na dobrovolnickou činnost získali
podporu v roce 2002 od Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci projektů Phare,
projekt „Odjinud, a přece spolu“ – poprvé jsme oslovili dětské domovy a nabídli volnočasové
aktivity pro děti žijící v DD se zaměřením na romskou populaci. Oslovili jsme gymnázia
a odborné školy. Dobrovolníci začali realizovat pravidelné volnočasové aktivity pro děti
a mládež ve 12 dětských domovech se zaměřením na výtvarné, dramatické, hudební
a sportovní aktivity, projekt byl doplněn o další zdroje z MŠMTV v rámci roku dobrovolníků.
V dalších letech jsme projekt s ohledem na velký počet zájemců o tuto činnost z Gymnázia
Benešov soustředili na zařízení v blízkosti města. Ročně je proškoleno a připraveno realizovat
tento projekt cca 45 studentů.
Konkrétní cíle projektu:
podpora řešení daného problému v místní komunitě s možností participace mladých
lidí;
přispět ke zlepšení trávení volného času dětí a mládeže vyrůstající mimo vlastní
rodinu;
zajistit vzdělanost a rozvoj zájmů u populace dětí v ústavních zařízeních;
zorganizovat a zajišťovat volnočasové aktivity pod vedením dobrovolníků;
poskytnout mladým lidem – dobrovolníkům – možnost aktivní účasti na řešení
místních problémů;
umožnění dobrovolníkům rozvíjet jejich osobnost a získat nové znalosti, schopnosti
a dovednosti;
nabídka dobrovolníkům získat konkrétní terénní praxi v sociální a pedagogické
oblasti;
vytvořit trvalý a přátelský vztah mezi dětmi z ústavu a dobrovolníky, kteří budou řídit
volnočasové aktivity a na základě tohoto vztahu budou budovat pozitivní přístup dětí
ke svému okolí, které se nacházejí za zdmi ústavu;
přispět k informovanosti o problematice sociálně-právní ochrany dětí v konkrétním
regionu a komunitě, v níž se zařízení nachází.
V roce 2010 byl projekt realizován ve 3 ústavech – Dětský domov Racek, Základní škola
internátní Olešovice a Dětský domov Stránčice.
Celkový počet dobrovolníků v projektu „Kmotři při dětských domovech“ v roce 2010 byl 34.
Kromě jednoho případu se vždy jednalo o studenty Gymnázia Benešov. Jedinou výjimkou
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byla dobrovolnice, která již začala studovat na vysoké škole – Univerzitě J. A. Komenského.
Jedna dobrovolnice navštěvovala dvě zařízení.
Přehled akcí:
Celkem proběhlo 9 seminářů a supervizí a jeden nábor nových dobrovolníků.
Jeden ze seminářů byl 4denní a konal se v Dobronicích u Bechyně.
Počet setkání v rámci volnočasových klubů: 107
Počet hodin strávených dobrovolnickou činností: cca 1 591
Průměrný počet zapojených dětí za měsíc: 69
Délka 1 setkání se u jednotlivých skupin liší a trvá 60–120 minut.
Dobrovolníci musí věnovat dostatek času i pečlivé domácí přípravě setkání – průměrně
1 hod. času – a následnému sepsání a odeslání zprávy o setkání mailem koordinátorovi
projektu.
Průměrný počet dětí ve skupině je 6, což oproti loňskému roku nepřináší žádnou změnu.
Individuální práce s dětmi probíhala především v DD Stránčice, kde tuto skutečnost
vyžaduje zdravotní stav dětí.
Stejně jako v předcházejícím roce se uskutečnil jeden nábor dobrovolníků, který proběhl na
sklonku školního roku 2009/2010. Velmi se osvědčilo zapojit do náboru již stávající
dobrovolníky, kteří na škole projekt představí v hodinách občanské výuky a uskuteční
neformální setkání se všemi novými zájemci. Ti poté mohou přijít na nábor, jehož součástí je
krátký test a pohovor.
Nábory dosud provázel velký zájem, a tak se vždy snažíme odpovědně vybírat nejvhodnější
kandidáty pro tuto činnost.
V rámci projektu se snažíme dobrovolníky maximálně motivovat. Pravidelně pro ně
připravujeme:
pravidelná setkání a semináře probíhají každý měsíc;
dobrovolníci jsou za jednotlivé aktivity odměňováni kredity, jejichž
minimální počet je nutný pro setrvání 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 tohoto gymnázia.
2x ročně supervize.
Celkový průběh projektu v roce 2010 lze hodnotit jako úspěšný, obzvláště díky nárůstu počtu
setkání v jednotlivých zařízeních (z 81 na 107). Z toho pak vyplývá i nárůst počtu hodin, které
dobrovolníci strávili dobrovolnickou činností, a to z 1 224 na 1 591 a to navzdory mírnému
poklesu počtu dobrovolníků. Zvýšil se i počet dětí, které se do projektu zapojily (ze 45 na
69/měsíc). Stanovené cíle byly naplněny: projekt umožnil dětem žijícím v ústavním zařízení
řadu setkání s jejich „kamarády“, kteří znají život v rodině, bylo nabídnuto mnoho
volnočasových aktivit, které zpestřily volný čas dětí a zároveň i alespoň trochu ulevily
výchovnému personálu. Dobrovolníci měli možnost seberealizace, bližšího poznání celé
problematiky a předávání informací o palčivosti této problematiky ve své komunitě.
Viz přílohu č. 4 – Struktura setkání v jednotlivých DD.
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C. Klub náhradních rodin – dobrovolnická činnost
Cílem a smyslem zapojení dobrovolníků je doprovázení dětí žijících v náhradní rodinné péči
při jejich volném čase s rodiči na klubech osvojitelů a pěstounů v Praze, při celodenních
aktivitách „Naše romské dítě“ a jiných společných celodenních akcích, jako jsou Den dětí,
Vánoce, Velikonoce apod.
Činnost dobrovolníka spočívá v doprovázení dětí žijících v nových rodinách na pravidelných
klubech pěstounů a osvojitelů – zpravidla 1x měsíčně každý klub.
Hodnocení práce dobrovolníků
V kalendářním roce 2010 zorganizovalo Středisko náhradní rodinné péče 11 akcí pro klub
náhradních rodičů, kde bylo potřeba využít práci dobrovolníků.
Na klubových akcích se vystřídalo 18 dobrovolníků a dohromady odpracovali 221 hodin
dobrovolnické práce – jedná se o hodiny věnované přípravě, zajištění, realizaci a ukončení
aktivity.
Skladba dobrovolníků je velice různorodá. Zapojeni jsou studenti středních, vyšších
i vysokých škol, ale i další osoby z řad široké veřejnosti. Věkový rozptyl dobrovolníků je od
18 do 55 let. To přináší velkou variabilitu přístupu k práci. Mladí dobrovolníci přinášejí do
klubů nadšení a mnoho zajímavých nápadů a starší zase zkušenosti a individuálnější přístup
k dětem.
Na každou klubovou akci si dobrovolníci připravují několik variant programu. Vzhledem
k měnícímu se složení skupiny dětí (dle věku, stupně vývoje apod.), které se klubů zúčastňují,
je potřeba program často přizpůsobovat jednotlivcům. Dobrovolníci mají vždy připravenou
výtvarnou aktivitu, hry pro mladší i pro starší děti a další program dle konkrétní situace.
Práce dobrovolníků je kvalitní, jsou zodpovědní, komunikativní a přinášejí zajímavé nápady
na aktivity. Děti na klubech je mají rády a díky nim se na kluby těší. Všichni dobrovolníci jsou
Střediskem NRP proškoleni a v přiměřené míře připraveni na to, co je v klubech čeká. Proto si
dovedou ve většině krizových situací s dětmi dobře poradit a navzájem se dobře doplňují
a umějí spolu pracovat.
V rámci vzdělávacích aktivit absolvovali v první polovině roku seminář s názvem „Emoce a jak
na ně“ a v druhé části roku seminář „O attachmentu malých dětí“. Dále podstoupili
videotrénink interakcí, kdy byla natáčena interakce dobrovolníků s dětmi na klubech
náhradních rodičů s následnou supervizí.
Dobrovolníci pracují pod intervizí i supervizí (využití metody VTI) a dále mají možnost
využívat individuálních konzultací. V uplynulém roce pracovali dobrovolníci velice ochotně,
spolehlivě a samostatně. Podíleli se na přípravách programů a přinášeli zajímavé podněty
a nápady pro zlepšení práce s dětmi.
Všichni současní dobrovolníci mají v plánu pokračovat v dobrovolnictví i další rok, což je
možno považovat za důkaz toho, že je práce zajímá a těší.
Personální zajištění programu:
PhDr. Věduna Bubleová – odborný garant, ředitelka
Renata Janíčková – koordinátorka, manažerka, řešitelka a účetní projektu
Alena Vávrová – sociální pracovnice, řešitelka projektu
Bc. Jana Frantíková – sociální pracovnice, řešitelka projektu
Mgr. Petra Dostálková – pedagožka, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Vladimíra Zmeškalová – manažerka stránek, řešitelka projektu
PaedDr. Ivana Schmidtová – pedagožka, koordinátorka teambuildingových aktivit
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PaedDr. Vladan Vébr – pedagog, řešitel projektu
Mgr. Iveta Jonášová – lektorka odborných přednášek
Ing. Michal Kruchňa – technická podpora a správa sítě, PC
Helena Kardová – zpracování textů pro webové stránky
Veronika Šulcová – Dis. -spec. pedagožka, vychovatelka na vzdělávacích pobytech
Věra Velková – Dis. -spec. pedagožka, vychovatelka na vzdělávacích pobytech
Zuzana Schmidtová – pomocné práce při pobytových a vzdělávacích aktivitách
Prof. PhDr. Marie Vágnerová – psycholožka, odborné poradenství
Mgr. Zdeňka Tmějová – psycholožka, lektorka přednášek
Bc. Karin Řeháková – arteterapeutka
Mgr. Lada Chaloupková – videotrenérka
Anna Bubleová – pomocné administrativní práce
Alena Šimková – prvotní účetní evidence
Bc. Pavla Pokorná – sociální asistentka
Mgr. Martina Vančáková – psycholožka, spec. na romskou problematiku
Jana Anežka Veselá – administrativní práce projektu
Mgr. Jan Řehák – arteterapie
Mgr. Kamil Zmeškal – údržba, tvorba a správa webových stránek
Radek Hlavsa – správa a provoz webových stránek
Dobrovolníky v projektu byli studenti z vyšších a vysokých škol a zaměstnanci různých
institucí.
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU – CELKOVÉ VÝDAJE
PROGRAM „PREVENCE, POMOC A PODPORA DĚTEM ŽIJÍCÍM MIMO VLASTNÍ RODINU“
hospodářské
středisko
Zdroj

Účel

HS 1

Dary veřejnosti, zdroje minulých let

Podpora činnosti Střediska NRP

HS 2

MPSV – státní dotace

Projekt Start do života

HS 5

HURU GURU – benefity T-mobile

Podpora činnosti Střediska NRP

HS 9

Nadace Sirius – grant

Projekt – Partnerství, manželství a rodičovství v NRP

HS 10

Dary právnických osob

Podpora činnosti Střediska NRP

HS 11

Doplňková činnost

Prodej publikací

HS 17

MVČR – státní dotace

Projekt Kluby náhradních rodičů – dobrovolnická činnost

HS 22

UWI – fond Citibank Europe plc. – grant

Projekt Peníze pro život

HS 24

MV ČR – státní dotace

HS 27

MV ČR – státní dotace

Projekt – Start do života – dobrovolnická činnost
Projekt – Kmotři při dětských domovech – dobrovolnická
činnost

HS 29

UWI – fond Citibank Europe plc. – grant

Projekt Peníze pro život

Částka
54 726,00 Kč
531 900,00 Kč
23 875,00 Kč
393 585,00 Kč
30 800,00 Kč
528,00 Kč
31 000,00 Kč
172 208,00 Kč
18 000,00 Kč
49 000,00 Kč
189 440,00 Kč

CELKEM

1 495 062,00 Kč

Rozložení dle zdrojů
Zdroje

Celkem částka

Státní dotace

629 900,00 Kč

Nadace

755 233,00 Kč

Právnické osoby

30 800,00 Kč

Fyzické osoby

78 601,00 Kč

Příjmy z vedlejší činnosti

528,00 Kč

Celkem

1 495 062,00 Kč

Graficky
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III. Program
„Metodické centrum pro náhradní rodinnou péči“

Projektem tohoto programu je:
 „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (MC pro NRP)“.
V roce 2009 jsme v rámci dvoukolového výběrového řízení grantové výzvy Nadace Sirius
získali podporu na Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické
centrum pro NRP). Jeho realizace započala v roce 2010 a bude trvat do konce roku 2012.
Jeho cílem je 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. Výstupem programu bude ověřená komplexní metodika systematického
poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu
NRP.
Cíle má být dosaženo vytvořením „Metodického centra pro NRP“, které bude moci sloužit
jako model pro obdobná centra.
Jeho náplní je ověřit a zavést komplexní systém informací a 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.
Výstupem projektu bude ověřená komplexní metodika systematického poskytování
kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu NRP.
Informace, metodiky a postupy mají pokrýt všechna stadia NRP:
• základní informace;
• stadium příprav a posuzování zájemců o NRP;
• přijetí dítěte a doprovázení nových rodin;
• další služby NRP.
Výstupy budou určeny:
• dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu;
• veřejnosti, médiím a zájemcům;
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•
•
•
•

odborníkům v NRP;
zájemcům a žadatelům o NRP;
náhradním rodičům;
zdravotníkům a pedagogům.

V roce 2010 jsme zrealizovali „Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR“. Pro sběr
dat jsme zvolily dvě skupiny osob podílejících se na zajištění náhradní rodinné péče v ČR.
První skupinou jsou osoby, které zajišťují NRP z titulu své profese a pracovního zařazení.
Druhou skupinou jsou osoby, které přijaly alespoň jedno dítě do náhradní rodinné péče,
především do osvojení a do pěstounské péče.
Výzkum byl zrealizován s využitím metody focus group kvalitativní analýzu současných
příprav pro žadatele v celé ČR. Kulaté stoly byly realizovány ve 12 krajích ČR. Bylo
zaznamenáno 600 hodin rozhovorů, tyto rozhovory byly následně přepsány do textového
záznamu a dále zpracovány do publikace Monitoring příprav. V dalším roce budou tyto
informace sloužit k dalším zpracováním odb. textů.
Dále jsme připravili, rozeslali a zpracovali kvantitativní výzkum zaměřený na přípravy
žadatelů. Dotazník byl rozeslán 80 respondentům, následně byl proveden sběr informací a
zpracování a vyhodnocení údajů.
Výsledky obou výzkumů byly součástí konference, kterou jsme uspořádali v listopadu 2010
pro 65 účastníků – z řad pracovníků OSPOD a jiných organizací, které se problematikou NRP
zabývají.
Připravili a zrealizovali jsme konferenci o nových metodách práce v NRP – Attachment, na
které nám přednášely 3 zkušené zahraniční lektorky z USA a Kanady. Čtyřdenní konference
se zúčastnilo 65 osob z celé ČR.
Zpracovali jsme tyto texty:
• Základní informace pro veřejnost, média a zájemce.
• Základní informace pro zájemce o osvojení.
• Základní informace pro zájemce o pěstounskou péči.
Texty jsou ke stažení na www.nahradnirodina.cz
Byl vytvořen a spuštěn program pro vytváření adresáře služeb pro NRP (ke stažení na
www.nahradnirodina.cz).
Byly zahájeny práce na zpracování odborného textu – Vývojová psychologie dítěte v NRP.
Personální zajištění programu:
PhDr. Věduna Bubleová – odborný garant
Mgr. Lucie Vránová – projektová manažerka
Renata Janíčková – administrátorka, PAM, účetní
Alena Vávrová – sociální pracovnice
Bc. Jana Frantíková – sociální pracovnice
Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. – příprava a zajištění kvalitativního výzkumu přípravy
žadatelů, zpracování výstupů
Mgr. Lucie Koubová – sociální pracovnice, spolupráce na zpracování výsledku kvalitativního
výzkumu
Mgr. Gabriela Veselá – příprava a spolupráce při zahájení kvalitativního výzkumu
prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc.. – zpracování odborných textů – vývojová
psychologie
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PhDr. Věra Haberlová – příprava, realizace a zajištění zpracování kvantitativního výzkumu
příprav
Dita Frantíková – překlady a tlumočení konference Attachment
Jiří Haken – datové zpracování dotazníku kvantitativního výzkumu příprav
Ing. Michal Kruchňa – údržba a správa PC
Magdalena Kliková – zajištění přepisu nahrávek „Kulaté stoly“
Mgr. Kateřina Šlesingerová – zpracování dat pro program „adresář“ služeb.

Zdroj

Celkem částka

Nadace Sirius

2 112 068,00 Kč

Viz přílohu č. 5 – Přehled návštěvnosti stránek www.nahradnirodina.cz
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Příjmy (výnosy) organizace jednotlivě dle zdrojů roku 2010
Státní dotace
 MPSV – 1.352.160 Kč
 MVČR – 98.000 Kč
Nadace
 Nadace Sirius – 3.112.068 Kč
Zahraniční nadace
 United Way International, Charity found Citibank Europe plc. – 361.648 Kč
Právnické osoby
 Magistrát hlavního města Prahy – 150.000 Kč
 Státní tiskárna cenin, a. s. – 88.800 Kč
 Městský úřad Prahy 10 – 10.000 Kč
Fyzické osoby
 Božena Lisá – 100.000 Kč
 dědictví po paní Salichové – 35.000 Kč
 Ing. Karel Beran – 20.000 Kč
 Ing. Miloš Kincel – 18.000 Kč
 Pharm. Jana Bečvářová – 8.000 Kč
 manželé Noskovi – 5.600 Kč
 paní Zora Hádek – 2.222 Kč
 manželé Vítovi – 2.600 Kč
 Jiřina Tvarochová – 3.000 Kč
 Jitka Davidová – 2.400 Kč
 Ing. Jiří Liba – 2.202 Kč
 manželé Majerovi – 1.600 Kč
 dárcovský fond T-mobile – bonus zaměstnanců – 24.272 Kč
Úroky:
 275,36 Kč
Doplňková činnost – přípravy žadatelů, pořádání konference:
 499.081 Kč
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Výnosy v roce 2010 v Kč celkem
Výnosy celkem
8 509 853,98 Kč
Zdrojové krytí
Zdroj
Státní dotace
Nadace ČR
Nadace zahraniční
Dary veřejnosti
Právnické osoby
Vedlejší činnost
Ostatní výnosy

ZDROJE Z ROKU 2009
3 756 703,67 Kč

ZDROJE NA ROK 2011
2 653 624,89 Kč
částka
1 600 160,00 Kč
3 112 068,00 Kč
361 648,00 Kč
165 168,00 Kč
117 820,00 Kč
499 081,00 Kč
284,00 Kč
5 856 229,00 Kč

Graficky
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%
27,30 %
53,00 %
6,20 %
3,30 %
1,60 %
8,60 %
100,00 %

Výdaje (náklady) celkem za rok 2010 v Kč
Položka

Částka

Materiál:
kancelářské potřeby
odborné publikace
výtvarné potřeby
tonery, cartridge
ostatní materiál – el. spotřebiče – TV, DVD, notebooky, obrazovky, kancelářské
vybavení
Celkem materiál

26318
40248
8536
63866
236848
386041

Spotřeba energií – el. energie
Oprava, údržba
Cestovné
Služby:
PR
nájem, vodné, stočné
spoje – telefony, internet, poštovné
tisk – materiály, prezentace
školení, vzdělávání zaměstnanců
odborné poradenství
vzdělávání a akce pro děti a mládež
ostatní služby – překlady, tlumočení, doprava, údržba, úprava a správa webových
stránek
pronájem prostor a učeben
ubytování, pobytové akce
konference, semináře
Celkem služby
Osobní náklady:
mzdy
dohody o provedení práce
zákonné pojištění
Celkem osobní náklady
Správní poplatky, pojištění zaměstnanců, majetku, dobrovolníků
Celkové výdaje

Graficky
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78337
19128
68531
35000
191200
154934
198224
18901
296316
186892
354693
60890
186891
139544
1622261
1950800
998326
661232
3610358
71572
5856229

Úplný objem výdajů (nákladů) roku 2010 - služby pro rodinu a režijní
výdaje s ohledem na státní dotace
položka

celkem

služby pro rodinu
SD

ostatní

režie

Materiál
Spotřeba el. energie
Údržba
Cestovné
Služby
Osobní náklady celkem
HM
DPP
Odvody
Ostatní

386042
78337
19128
68531
1622261
3610358
1944800
1004326
661232
71572

47847
53337
10600
37738
823819
596250
207500
318200
70550
17674

253195
20000
0
25793
750442
2989108
1737300
661126
590682
45698

85000
5000
8528
5000
48000
25000
0
25000
0
8200

Výdaje celkem
%

5856229
100

1587265
27

4084236
70

184728
3

PODĚKOVÁNÍ:
Manželé: Beranovi, Koníčkovi, Noskovi – Prajsovi, Weiskopfovi, Vítovi, Majerovi
Paní B. Lisá
Paní Pharm.Dr. J. Bečvářová
Pan Ing. M. Kincel
Pan J. Liba
Paní J. Davidová
Paní J. Tvarochová
Paní Ing. J. Salichová in memoriam
Pracovníci T-mobile-CZ systém Cafeteria
Pracovníci lékárny IKEM
Nadace Sirius
UWI – Citibank plc. Europe
Nadace Terezy Maxové dětem
Návrat OS, Slovenská republika
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální péče
Městský úřad Prahy 10
Státní tiskárna cenin, a. s.
Správa Pražského hradu
Čapek – WinDuo, s. r. o.
OPS Spolu dětem
Česká provenience Řádu sv. Augustina
Řád menších bratří kapucínů v Praze
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NOVO NORDISK, s. r. o.
BioPharm Business Unit Czech Republic
Jedličkův ústav a školy v Praze
MIM, o. s., divadelní soubor
Divadlo bez názvu, divadelní soubor
Dobrovolníci z řad Vyšší odborné školy sociálně-právní, z gymnázia v Benešově a jiných
institucí, firem a organizací.
V Praze dne: 12. 5. 2011
Zpracovala:
Renata Janíčková, finanční a programová manažerka
Schválila:
PhDr. Věduna Bubleová
statutární zástupce, ředitelka
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Jelení 91
118 00 Praha 1
tel., fax: 233355309
www.nahradnirodina.cz
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Příloha č. 1
Struktura dotazů – poradna pro NRP

Struktura dotazů na poradně adopce.com
vyjádřeno procentuálně

1. Finanční a materiální pomoc
pro rodiny s dětmi v NRP
2. Hledání členů biologické rodiny

3. Podmínky pro úspěšné zařazení
mezi žadatele

4. Pěstounská péče ve zvláštních
případech

16%
35%
12%
12%
5%
3%

5%

9%

5.Změny v žádosti o
zprostředkování po úspěšném
zařazení mezi žadatele
6.Podávání a vyřizování žádosti o
zprostředkování

3%
7.Pěstounská péče dítěte z okolí

8.Pěstounská péče dítěte z okolí

9.Jiné
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Struktura dotazů na poradně adopce.com
vyjádřeno v absolutních hodnotách (∑187)

1. Finanční a materiální pomoc
pro rodiny s dětmi v NRP
2. Hledání členů biologické
rodiny
3. Podmínky pro úspěšné
zařazení mezi žadatele
31
4. Pěstounská péče ve
zvláštních případech

66
22

5.Změny v žádosti o
zprostředkování po úspěšném
zařazení mezi žadatele

5

22
5

9

10

17

6.Podávání a vyřizování žádosti
o zprostředkování
7.Pěstounská péče dítěte z okolí

8.Pěstounská péče dítěte z okolí

9.Jiné
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1. Finanční a materiální pomoc pro rodiny s dětmi v NRP (16 % všech dotazů)

Příklad dotazu:
Dobrý večer, možná se někdo bude zlobit za tuto otázku, ale budu ráda za každý názor.
Máme v péči tři děti a dvě bio. Poslední holčičku máme necelé dva roky v hostitelské péči.
Nyní došlo ke zbavení rodičů práv a holčička nám bude v lednu svěřena do předpéče. Půjdu
s ní na mateřskou. Ale má otázka zní, zda je možné žádat o dávky PP (odměna plus úhrada
potřeb dítěte) zpětně, popř. za jak dlouho zpětně (zda celou dobu, nebo jen nějakou část…) a
co k tomu musím mít. Stačí, když mi sociální napíše do rozsudku o předpéči, že dívka u nás
byla od 3/2009? Možná se někdo bude zlobit, že mně to zajímá… ale stavíme opravdu velký
dům (abychom se tam všichni vešli) a takovéhle penízky by se nám hodily na pokojíčky dětí…
Děkuji moc. X
Odpověď:
Dobrý den, zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče. Rozhodně se nemusíte cítit
provinile, že Vás napadá takováto otázka. Pokud jste měla dívenku celou dobu ve faktické
péči, pak by jistě bylo moc prima, kdybyste mohla dostat příslušné dávky za celé toto období.
Dle současné legislativy Vám však mohou být přiznány zpětně pouze za tři měsíce. Pokud
bude v rozhodnutí o svěření dítěte do Vaší předpěstounské péče uvedeno, že jste o holčičku
pečovala od března 2009, tak na základě takového pravomocného rozhodnutí budete moci
uplatnit nárok na dávky státní sociální podpory pouze tři měsíce zpět od nabytí právní moci
takového rozhodnutí. Hezký zbytek dne přeje za Středisko NRP Alena Vávrová.
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2. Hledání členů biologické rodiny (12 % všech dotazů)

Příklad dotazu:
Mám podobný problém jako xsusannex. Je mi 25. O tom, že jsem adoptovaný, vím již
od raného mládí. Rodiče mi to sdělili ještě před tím, než jsem nastoupil do první třídy. Nikdy,
opravdu nikdy mě nenapadlo hledat svoje biologické rodiče. Ale přibližně před rokem jsem
se od mamky dozvěděl, že mám sestru. Celou tu dobu mi to neřekla. Až před rokem. A to ani
nechtěla. Prostě se prořekla. Také by mě velmi zajímalo, jak nebo jestli vůbec je možné
sestru dohledat. Díky moc za odpověď.
Odpověď:
Odpověď pro všechny, pokud pátráte ať již po svých biologických sourozencích, či rodičích,
máte možnost, pokud je Vám již více než 18 let, obrátit se nejen na rodnou matriku, ale také
na ústavní zařízení, kde jste možná kdysi pobývali, či na opatrovnický soud, který rozhodoval
o Vaší adopci apod. Také můžete zajít na úřad, který zprostředkovával adopci, a požádat
o nahlédnutí do Vašeho spisu či nechat v něm informaci a nějaké spojení na Vás, pokud by
po Vás také někdo z rodiny pátral a Vy se s ním chtěli případně v budoucnu setkat.
Za Středisko NRP zdraví Alena Vávrová.
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3. Podmínky pro úspěšné zařazení mezi žadatele (12 % všech dotazů)

Příklad dotazu:
Dobrý den, jsme schválení žadatelé a jsme ve fázi čekání. Rok za rokem plyne a my pomalu
stárneme, a proto jsem se chtěla zeptat, jaký je maximální věk žadatelů, tak aby to bylo
schůdné s adaptací miminka. Slyšela jsem, že existuje nějaká věková hranice žadatelů
pro adopci miminka. Můžete mi prosím odpovědět? Děkuji, Jana.
Odpověď:
Dobrý den, skutečně není to úplné pravidlo a dle metodických pokynů MPSV ČR by věk
osvojeného dítěte a osvojitelů neměl být nižší než 26 let a vyšší než 40 let. V zákoně to není
přesně definováno, pouze dle zákona o rodině by měl být věk mezi osvojiteli a osvojencem,
přiměřený věku mezi rodiči a jejich dětmi. Za Středisko NRP zdraví Alena Vávrová.

35

4. Pěstounská péče ve zvláštních případech (9 % všech dotazů)
Příklad dotazu:
Prosím o informaci. Já i manžel jsme prověření pěstouni. Máme v péči 5 dětí. Manžel pracuje
a já pobírám odměnu pěstouna ve zvl. případě. Zajímalo by nás, pokud je jedno dítě
zdravotně postižené, jestli je nějaká možnost, aby odměnu pěstouna ve zvl. případě pobíral
i manžel. Já na 4 zdravé děti a on na jedno postižené. Bylo by na děti více času a vše by
se zjednodušilo. Děkuji.
Odpověď:
Ano, tato možnost je. Patrně máte všechny děti soudem svěřené do společné péče manželů.
Pokud ano, pak je potřeba, aby Váš manžel požádal soud o svěření postiženého dítěte do
jeho výhradní péče s odůvodněním, že nemoc dítěte vyžaduje více pozornosti, péče, nákup
služeb apod. Na základě takového rozhodnutí soudu by pak mohl také on uplatnit nárok na
odměnu pěstouna ve zvláštním případě. Hodně štěstí přeje za Středisko NRP Alena Vávrová.
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5. Změny v žádosti o zprostředkování po úspěšném zařazení mezi žadatele (5 % všech
dotazů)

Příklad dotazu:
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jak postupovat v případě, že jsem těhotná a zároveň mi je
nabídnuto miminko do adopce… Je mojí povinností nahlašovat sociální pracovnici, že jsem
na začátku těhotenství? Není nikterak protizákonné přijmout dítě do adopce, přestože vím
o těhotenství? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den, v rozhodnutí krajského úřadu o zařazení žadatelů do evidence osvojitelů se Vám,
žadatelům, ukládá povinnost hlásit krajskému úřadu do 15 dnů všechny změny rozhodné pro
svěření dítěte do osvojení. Domníváme se, že za jednu z takových změn je považováno
těhotenství. Přijímat dítě do náhradní rodinné péče v době, kdy rodina čeká narození
vlastního dítěte, není nejšťastnější. Dítě, které prošlo tím, že bylo odmítnuto vlastními rodiči
a prožilo část svého života v ústavním prostředí, si určitě zaslouží, aby přišlo do rodiny, která
je na jeho příchod maximálně natěšená a bude schopna mu věnovat co největší pozornost a
péči. Navíc může se stát, že těhotenství může být rizikové a tím mohou být na nějaký čas
omezeny i pečovatelské schopnosti žadatelky. Opravdu je vhodné upozornit pracoviště
krajského úřadu na skutečnost vlastního těhotenství a na nějaký čas řešení žádosti
pozastavit. Žádost pak lze kdykoliv obnovit a v ní pokračovat, nemusí být podávána žádost
nová. Hodně štěstí a narození krásného, zdravého děťátka přeje za Středisko NRP Alena
Vávrová.
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6. Podávání a vyřizování žádosti o zprostředkování (5 % všech dotazů)
Příklad dotazu:
Dobrý den, mám velkou prosbu. Rozhodla jsem se, že si zažádám o adopci, neboť zatím
vlastní dítě se ani po několika IVF nedaří. Jsem z Prahy, jsem v tom úplný laik, prosím
o nějaký kontakt či adresu, kde bych si měla vyzvednout potřebné formuláře. Jak dlouho
se asi tak v Praze čeká? Děkuji předem za Vaši odpověď. Věra
Odpověď:
Dobrý den, žádosti se podávají v místě trvalého bydliště žadatelů na sociálním odboru Úřadu
městské části. Tam si vyzvednete formulář a pracovnice, která má agendu náhradní rodinné
péče na starost, Vám vysvětlí, jaké další doklady je třeba k žádosti přiložit, zároveň si s Vámi
domluví návštěvu u Vás v rodině za účelem sociálního šetření. Jakmile bude potřebná
dokumentace o Vaší rodině kompletní, postoupí ji pracovnice tohoto úřadu se svým
stanoviskem k dalšímu posouzení na sociální odbor Magistrátu hl. m. Prahy, které sídlí
v Charvátově ul. č. 8, Praha 1. Pracovnice magistrátu zajistí Vaše psychologické vyšetření,
posouzení žádosti posudkovým lékařem i přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče.
Výsledkem odborného posouzení a přípravy je pak vydání správního rozhodnutí o zařazení
žadatelů do evidence, na jehož základě pak může být rodině zprostředkována náhradní
rodinná péče.
Více podrobnějších informací naleznete na webových stránkách našeho Střediska náhradní
rodinné péče: www.nahradnirodina.cz, kde je umístěna ke stažení např. brožurka „Průvodce
náhradní rodinné péče“ a další zajímavé publikace. Přejeme Vám brzké splnění Vašeho přání,
a pokud byste měla zájem o osobní konzultaci, zavolejte nám do Střediska na tel.
233 355 309, rádi se Vám budeme věnovat. Hezký zbytek večera za Středisko NRP přeje
Alena Vávrová.

7. Pěstounská péče dítěte z okolí (3 % všech dotazů)
Příklad dotazu:
Staráme se s přítelem nějaký čas o 10. dítě. Matka je v podstatě bezdomovec a otec kdo ví
kde. Nebyl u nás legálně, a tak jsme ho museli dát dočasně do DD. Teď nám sociálka řekla,
abychom si požádali o pěstounskou péči, ale nikdo už nám neřekl, co všechno budeme muset
podstoupit a splňovat. Proto bych se ráda zeptala, čím musíme projít a co splňovat, abychom
dítě dostali do PP. Děkuji za odpověď. Nika
Odpověď:
Dobrý den, zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče. Také nerozumíme tomu, že
muselo být dítě, o které jste delší dobu pečovali, umístěno v dětském domově. Vy máte
možnost, a to je asi nejrychlejší způsob, jak právně vyřešit svěření chlapce do Vaší péče,
podat k soudu návrh na svěření chlapce do Vaší péče. Návrh Vám může pomoci sepsat
sociální pracovnice v místě Vašeho bydliště nebo nám zavolejte do našeho Střediska NRP na
tel. 233 355 309. Hezký zbytek dne přeje za SNRP Alena Vávrová.
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8. Přímá adopce (3 % všech dotazů)
Příklad dotazu:
Dobrý den, mám otázku: jsem těhotná, mám i rodiče pro svoje miminko, byla jsem na
sociálce a tam mi paní řekla akorát to, že já po porodu podepíšu papír, že dávám mimi
k adopci a po 6 týdnech ho podepíšu znovu, ale už uvedu konkrétní rodiče. Jenže oni musí
sepsat nějakou žádost, tu mají sepsat hned, jak se narodí, nebo až po těch 6 týdnech? A jak
dlouho bude trvat, než se k nim mimi dostane?? Moc děkuji.
Odpověď:
Dobrý den, pokud se rozhodnete předat rodině, kterou znáte, dítě hned po porodu, pak
činíte tento krok na vlastní zodpovědnost, jelikož k osvojení můžete oficiálně přivolit opravdu
až po šestinedělí, a to před orgánem sociálně-právní ochrany nebo soudem. Souhlas daný
hned po porodu je pouze informativní, nemá žádný právní význam. Po celou tu dobu, než
s konečnou platností soud rozhodne o osvojení dítěte, jste jeho matkou a tedy i zákonným
zástupcem dítěte. Jestliže dítě má otce uvedeného v rodném listu, pak stejnou zodpovědnost
má vůči dítěti samozřejmě i on. Jako rodiče zodpovídáte za to, jak se bude Vašemu dítěti
dařit, odpovídáte za jeho výchovu a péči. Pokud by se dítěti něco přihodilo, nesete za to
plnou zodpovědnost. Máte právo je vídat, brát si ho k sobě, rozhodovat o jeho záležitostech,
ale máte vůči němu i povinnost vyživovací. Souhlas daný po porodu Vás nijak nezavazuje
k tomu dítě ve zmíněné rodině ponechat. Šestinedělí je právě ochranná lhůta k tomu, aby
rodiče měli možnost upravit si své podmínky. Máte tedy samozřejmě možnost svůj úmysl
změnit. Rodina, která dítě takto po porodu převezme do péče, nemá ze zákona nárok na
žádné dávky ani mateřskou dovolenou. Tento nárok vzniká až po soudním rozhodnutí
o osvojení. Navíc je tato rodina povinna nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany skutečnost,
že dítě převzala s úmyslem je v budoucnu osvojit. Jak vidíte, není to nijak jednoduché, proto
si opravdu dobře promyslete celou situaci. Hezký zbytek dne a dostatek síly ke správnému
rozhodnutí přeje za Středisko NRP Alena Vávrová.

9. Jiné (35 % všech dotazů)
Zde jsou zahrnuty dotazy týkající se přebírání dětí z ústavních zařízení, nabídnutí
biologického sourozence dítěte v NRP téže rodině, kontaktů pěstounů s biologickou rodinou
dítěte, zařízeních pro výkon pěstounské péče, změny příjmení u dítěte v pěstounské péči,
utajených porodů, výchovných problémů, předpěstounské péče, „čekací doby“ na dítě,
zprostředkování osvojení Čechům žijícím v zahraničí, adopce dospělého člověka, rozvodu
náhradních rodičů, informací o formách náhradní rodinné péče, informací o nabídkách
poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi v NRP, osvojení dítěte partnerem biologického
rodiče, zbavování rodičovských práv na základě nezájmu biologických rodičů, zrušitelného
a nezrušitelného osvojení, nakládání s citlivými údaji dětí v NRP, nesouhlasu biologických
rodičů s pěstounskou péčí, osvojení vnoučete, pěstounské péče jednoho ze skupiny
sourozenců, mezinárodní adopce, utváření podmínek biologickými rodiči pro převzetí dítěte
zpět z pěstounské péče, žádosti o konkrétní dítě, změny trvalého bydliště dítěte
v pěstounské péči, změny pojišťovny u dítěte v pěstounské péči, cestování s dětmi v NRP,
povinnosti upozornit na zanedbávání péče, změny v systému péče o opuštěné děti, svěření
dítěte na základě předběžného opatření a odvolacího řízení.
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Příklad dotazu:
Prosím o radu, máme doma v předadopční péči 10měsíčního chlapečka, budeme si tedy brzy
žádat o nezrušitelné osvojení. Tento týden jsme se dověděli (neoficiálně), že jeho biomatka
je znovu těhotná a dítě chce dát opět k adopci. Myslíte, že je šance, že bude osloven kraj.
úřadem a miminko nám „nabídnou“, aby sourozenci vyrůstali spolu? Nebo dají raději
přednost jiným čekatelům, protože my budeme mít syna v naší péči teprve rok. Máte někdo
s tímto zkušenost?? Díky za rady. V.
Odpověď:
Pokud je to jen trošku možné, pak by biologičtí sourozenci určitě měli mít možnost vyrůstat
společně v jedné rodině. Pokud máte dostatek informací o dítěti, pak si podejte návrh na
jeho svěření do Vaší péče přímo k příslušnému soudu (dle trvalého bydliště dítěte). V návrhu
uveďte všechny důležité skutečnosti, tak aby soudu bylo zřejmé, že jde o sloučení
sourozenců. Poraďte se s Vaší sociální pracovnicí, ta Vám může také pomoci návrh k soudu
sepsat, případně ho podpořit. Hezký zbytek dne přeje za Středisko NRP Alena Vávrová.
Příklad dotazu:
Jsem v PP nováčkem. Dnes mi napsala biomatka „Zítra si přijedu pro malého“, pak doplnila,
že na 14 dní. Z našeho města odjela, protože se stala bezdomovcem a šli po ní exekutoři.
Údajně žije se svým novým přítelem asi 150 km od nás, na jakési horské chatě, kde pracují
za jídlo a nocleh. Navrhla jsem jí, ať dítě navštíví, že jí ho nedám. Mám strach, nevím, kam by
vůbec šlo, jak by tam žilo (matka je alkoholička). Jak se mám zachovat, co mám dělat? Děkuji
za odpovědi. Nika.
Odpověď:
Dobrý den, pokud jste dosud neoslovila Vaši sociální pracovnici, tak se za ní určitě vypravte
a prosím opravdu co nejdříve. V takovémto případě, kdy je kontakt s bio rodinou složitý, je
nutné vytvořit nějaká pravidla tak, aby návštěvy biologické rodiny byly dítěti ku prospěchu
a Vy se mohli v klidu výchově dítěte věnovat. Sociální pracovnice může zorganizovat schůzku
s rodiči a po dohodě s Vámi s nimi sepsat dohodu o tom, jak by měly jejich návštěvy
probíhat. Rozhodně by bylo vhodnější, aby se uskutečňovaly jinde než ve Vaší domácnosti,
ideálně někde na neutrální půdě (rozhodně není Vaší povinností je do bytu pouštět). Dále
aby probíhaly v nějakých pravidelných intervalech, aby Váš chlapec měl trošku představu, co
se který den bude dít. Víme, že dohoda s rodiči bývá často složitá a pro děti bývá často
zklamáním, že se těší na návštěvu a ona se nakonec neuskuteční, byť o ni rodiče kdovíjak
usilovali, protože se nakonec rodiče nedostaví, tak jak bylo domluveno. Někdy toho bohužel
nejsou prostě schopni. Proto je dobré chtít do dohody zapsat, že návštěva se uskuteční, jen
pokud rodiče den předem zavolají a návštěvu potvrdí. I tak si vždy pro jistotu pro chlapce
vymyslete nějaký náhradní program, když by se rodiče nedostavili, aby nebyl tak zklamaný.
Víme, že Vás výstup příbuzných asi dost rozhodil, ale velmi se přimlouváme, abyste se snažila
k nim při jednání u sociální pracovnice být pokud možno vstřícná, pro Vašeho chlapečka je to
důležité, nicméně stanovte si rozumné mantinely, ve kterých by mohly návštěvy probíhat,
tak abyste se cítili všichni dobře. Máte také možnost požádat o asistovaný kontakt za účasti
sociální pracovnice či psychologa. Nebude-li dohoda, kterou na úřadu s rodinou sepíšete,
z její strany dodržována, máte možnost požádat soud, aby kontakt s rodinou upravil soudním
rozhodnutím. Neznáme podrobnosti případu, ale pokud by se situace nějak vyhrotila a Vás
někdo z rodiny napadl, pak se samozřejmě obraťte na policii a podejte o tom zprávu soudu.
Hodně štěstí a pokud možno méně starostí přeje za Středisko NRP Alena Vávrová.
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Příloha č. 2
Analýza rodin – klientů SNRP
1. Spektrum rodin

Spektrum rodin
vyjádřeno procentuálně
PP+A
4%

PP
37%

Rodiny s dětmi v pěstounské
péči
Rodiny s dětmi v adopci
Rodiny s dětmi v pěstounské
péči i adopci

A
59%

Spektrum rodin
vyjádřeno v absolutních hodnotách (∑76)
PP+A
3

PP
28

Rodiny s dětmi v pěstounské
péči
Rodiny s dětmi v adopci

A
45

Rodiny s dětmi v pěstounské
péči i adopci
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2. Vyjádření zastoupení pohlaví dětských klientů SNRP
Pohlaví dětí

Pohlaví dětí u jednotlivých forem NRP
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3. Věkové spektrum dětských klientů SNRP

43

Věkové spektrum dětí u jednotlivých forem NRP
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Věkové spektrum 0-3
dětí
let v pěstounské péči
15 a více let
19%

7%
3-6 let
17%

0-3 let
3-6 let
6-12 let
12-15 let

12-15 let
26%

15a více let
6-12 let
31%
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4. Věkové spektrum dětských klientů v závislosti na pohlaví
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5. Vyjádření zastoupení dětí s různou mírou handicapu

1

1

Klasifikace míry handicapu nemá spojitost se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
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Míra handicapu u dětí u jednotlivých forem NRP
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Srovnání míry handicapu u dětí v jednotlivých formách NRP
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Míra handicapu u dětí u jednotlivých forem NRP 1.
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Míra handicapu u dětí u jednotlivých forem NRP 2.
30
25
20

25

20

21
18

15

15

Děti v pěstounské péči

12
10

Děti v adopci
9

5

3
0
Bez handicapu Lehčí handicap

Střední
handicap

Závažný
handicap

Míra handicapu u dětí v závislosti na věku

Z evidence Střediska NRP zpracovala Bc. Pavla Pokorná
Praha 2011
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Příloha č. 3 - Analýza aktivit programu I. - Rozvoj NRP
Poradna NRP
Infolinka
Druhá telefonní linka
E-mail
www.nahradnirodina.cz
www.adopce.cz
www.rodina.cz

Realizované aktivity -počet
Kluby NRP
Rodičovská skupina
Plavání rodičů s dětmi
Celodenní semináře

318
113
76
90
140
68

17
9
7
5

52

Účast na realizovaných aktivitách
Kluby NRP
Rodičovská skupina
Plavání rodičů s dětmi
Celodenní semináře

234
76
77
213
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Příloha č. 4. Struktura setkání v jednotlivých DD.
Setkání Měsíc
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Říjen Listopad Prosinec
Olešovice
2
4
2
5
4
4
2
1
2
Racek
1
3
5
1
1
4
2
3
1
Stránčice
6
5
8
5
5
5
7
6
9
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