VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE
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, 21. 11. 2007.
Právní forma:
občanské sdružení ze zákona 83/1990, ve znění zákona 300/1990 Sb., č.513/1991 a zákona
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 dětí,
které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je pomoc opuštěným dětem se
zvláštními zdravotními potřebami a novým náhradním rodinám a současně snaha o celkový
rozvoj náhradní rodinné péče u nás.
Konkrétní cíle a programy Střediska:
•
Poradenství pro 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.
•
Vytvoření informační databáze – knihy, časopisy, periodika, statě o náhradní rodinné
péči.
•
Budování a zajišťování provozu azylových, výcvikových a chráněných bydlení pro
ohrožené děti v ČR.
•
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 v jejich volném čase na území Prahy
a Středočeského kraje v projektu „Peníze pro život“ a na území České republiky
v projektu „Kmotři při dětských domovech.
•
Zajišťování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež vyrůstající mimo
vlastní rodinu.
•
Zajišťování a provozování „klubů“ osvojitelských a pěstounských rodin.
Statutární orgány a změny provedené v účetním období
Nejvyšším orgánem Střediska je Rada. Její předsednictvo a revizní komise, které jsou
navrhovány a voleny zakládajícími členy Střediska.
Složení Rady
Paní PhDr.Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupce organizace
Pan Doc. PhDr. Jiří Kovařík, PhD., místopředseda Rady
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Paní Renata Janíčková, členka Rady,
Paní MUDR.Lenka Sýkorová, členka Rady
Paní PhDr. Vladimíra Tenzerová, členka Rady
Paní Mgr. Markéta Dvořáčková, členka Rady
Získané dokumenty:
Pověření
Dne 21. 6. 2000, pod j.č.23367, přeregistrování v rámci zákona u Hl.m.Prahy pod číslem
j.101801/02 a posléze 89853/02 ze dne 16. 9. 2002 a Středisko NRP získalo pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
◊
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
◊
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
◊
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
◊
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
◊
Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
◊
Navrhování okresnímu úřadu fyzických osob vhodných stát se pěstouny
v zařízení pro výkon pěstounské péče
◊
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a
jejich oznamování okresnímu úřadu
◊
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovu
◊
Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku.
◊
Převzetí zajišťování přípravy osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje okresní úřad.
Registrace
Dne 23. 8. 2001 pod j. č.00011136/001/01/S Středisko obdrželo „Sdělení o registraci
oznámení o zpracování osobních údajů“ za účelem zpracování údajů:
◊
V rámci souhlasu subjektu údajů
◊
Ochrana důležitých zájmů subjektu údajů
◊
Oprávněné zveřejňování osobních údajů
◊
Statistika
◊
Vědecká činnost
◊
Archivnictví vedené na základě zákona
Akreditace
Akreditace MV ČR, ze dne 17. Prosince 2008
Č.j.: MV-76365-2, 3, 4/OP-2008
Podle §6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě udělena akreditace k provádění
dobrovolnické činnosti v oblasti vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické
služby při péči o děti a mládež a rodiny v jejich volném čase na území hl. m. Prahy, Olešovic,
Racku a Pyšel v programu „Kmotři při dětských domovech“; v Dobronicích u Bechyně
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v programu „Peníze pro život“ a na území hl. m. Prahy v programu „Klub pěstounských a
osvojitelských rodin“.
Akreditace je udělena na dobu 3 let
Rozhodnutí
18. 10. 2007 rozhodnutím pod č. j. 270072/07, získalo Středisko NRP registraci o sociálních
službách na sociální poradenství: Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví,
příslušný k rozhodování podle ustanovení §78 odst.2 zákona 108/2006 Sb., rozhodl o
registraci sociálních služeb.

HLAVNÍ
PROGRAMY
I. Program „Rozvoj náhradní rodinné péče“
Projekty roku 2008
 Centrum pro NRP
 Pražské centrum rodinných služeb
 Naše romské dítě
 Kluby náhradních rodičů
 Infolinka – adopce.com
 Děti potřebují rodiče
II. Program „Pomoc dětem žijícím v ústavní péči“
Projekty roku 2008
 Kmotři při dětských domovech
 Peníze pro život
 Start do života
 Prevence, podpora a pomoc dětem žijícím mimo vlastní rodinu

Ad I. PROGRAM
“ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE“
Program rozvoje náhradní rodinné péče je realizován již 14 let Střediskem NRP v Praze.
Cílem programu 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 služby doprovázení, následnou psychosociální péči, podporu a dlouhodobé
psychosociální poradenství.
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Celkové náklady na realizaci programu
Financování programu
ZDROJ
HS PROJEKT
Středisko
MPSV
MPSV
GAČR
Benefity T-mobil
Veřejnost
O.P.S při Nadaci T.Maxové
Dary právnické osoby
Prodej publikací
O.P.S. při Nadaci T.Maxové
Magistrát hl.m.Prahy, soc. odbor
Magistrát – sociální služby
St.kraj
Asociace dipl.l.
Nadace ROS pomozte dětem
Veřejnost
Magistrát hl.m.Prahy

1
2
3
4
5
7
8
10
11
13
13
14
15
16
17
18,1
9
21

ČÁSTK
A

Prostředky na hlavní činnost
Naše romské dítě
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Psychosociální aspekty NRP
Podpora činnosti Střediska
Podpora rodin
Adopce.com., infolinka
Podpora činnosti Střediska
Doplňková činnost
Aktualizace publikace Adopce.com
Zajištění jednorázové vzdělávací akce pro pěstouny a osvojitele
Pražské centrum rodinných služeb
Přípravy žadatelů
Děti potřebují rodiče, attachment
Naše romské dítě
Příspěvek na kluby
Kluby náhradních rodičů

201478
310974
562113
45000
23459
2331
155505
85555
704
20000
52140
200000
106000
47044
174070
5562
200000
2.191.935

Podíl na celkových nákladech
Zdroj
Státní dotace
Grantové prostředky
Nadace ČR
Nadace zahraniční
Programy obce- Magistrát hl.
m. Prahy
Ostatní dary
Právnické osoby
Fyzické osoby
Doplňková činnost

Kč
918.087

%
41,9 %

174070
47044
400000

7,9 %
2,1 %
18,2 %

85555
232830
282209

3,9 %
10,6 %
12,9 %

Personální zajištění projektů:
PhDr.Věduna Bubleová - sociolog, odborný garant projektu
Alena Vávrová - sociální pracovnice
Jana Frantíková, Dis. - sociální asistentka
Mgr. Martina Vančáková - psycholog
Mgr. Vladimíra Zmeškalová - sociolog, překlady, tlumočení
Renata Janíčková - projektová a finanční manažerka
MUDr. Halka Korcová – psychiatr a rodinný terapeut
Mgr. Kateřina Schmidová - terapeut
MUDr. Jiří Ježek - odborné poradenství - etika, monitoring týmu
Alena Šimková - pomocné admin.práce
Mgr. Karin Řeháková - arteterapie
Ing. Michal Kruchňa - správa PC
Jana Anežka Veselá - administrativní práce
PhDr. Jerolím Klimeš, Ph.D. - psycholog
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Prof.Doc.PhDr. Magda Vágnerová, Ph.D. - psycholog
Petra Dostálková - asistentka
Martin Lisý - údržba
PaedDr. Ivana Schmidtová - pedagog
MUDr. Kadlecová - pediatr
Mgr. Margita Gelbart – lektorka a romistka
Mgr. Lada Chaloupková - VTI trenér, lektor, spec.pedagog
Terezie Šustová - lektor
Renata Berkyová - romská asistentka
Michal Gunár - romský asistent
Rena Milgrom - romská asistentka
Andrea Wolhštátová - arteteraput
Dobrovolníci z řad studentů VOŠSP a z organizace Lače čave
PROJEKTY PROGRAMU
„ROZVOJ NRP“
1. „CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI“
Cílová skupina:
• rizikové skupiny dětí a mládeže
• děti do 18 let
• mládež do 26 let
• osoby v nepříznivé sociální situaci
• jiné: zájemci a žadatelé o NRP
Základní poskytované služby:
1. Poskytování veškerého poradenství v oblasti NRP, ve všech fázích procesu přijímání
dětí,
2. Doprovázení, dlouhodobá pomoc, podpora a poradenství náhradním rodinám,
3. Mediální propagace NRP - vydávání informačních materiálů, odborných článků.
Další poskytované služby:
• Provádění šetření, srovnávání formou dotazníků, zveřejňování těchto údajů a
statistik ve sbornících a jiných publikací o NRP,
• Provozování bezplatné informační poradenské linky
• Provozování internetové a e-mailové poradny
• Kluby náhradních rodičů
• Pobytové akce
• Výcvikové a vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost
• Vzdělávání, supervize a práce s dobrovolníky.
Dosažené výsledky:
Ad 1) Sociální poradenství v oblasti NRP bylo poskytováno:
 Denní služba prostřednictvím on-line poraden, které provozujeme na webových
stránkách:
www.nahradnirodina.cz.
www.adopce.com.
www.rodina.cz,
Celkem bylo zodpovězeno 467 dotazů
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 Denní služba prostřednictvím speciálně zřízené infolinky 233356701 (zodpovězeno
296 dotazů), na ostatních tel. linkách SNRP a prostřednictvím naší el.pošty:
info@nahradnirodina.cz , nrp@volny.cz
 Osobní konzultace ve Středisku náhradní rodinné péče dle individuální dohody, nebo v
konzultačních dnech, které byly přímo pro tuto službu vyhrazeny. (V prostorách
SNRP se uskutečnilo 177 osobních odborných konzultací).
 Individuální psychosociální poradenství bylo prováděno i přímo v rodinách (7x) či na
akcích, které jsme pro rodiny s dětmi organizovali (39x).
Ad 2) Doprovázení, dlouhodobá pomoc podpora a poradenství náhradním rodinám
 Terapeutická, sociálně-psychologická podpora rodinám, které přijaly do osvojení nebo
do pěstounské péče děti. V průběhu roku 2008 jsme zorganizovali 21 klubových
setkání, na kterých měli rodiče možnost si vyměnit vzájemně své zkušenosti, zúčastnit
se moderovaných diskuzí na zvolené téma, besedovat s odborníky či si vyslechnout
odborné přednášky zaměřené na problematiku NRP, výchovu a péči o dítě se
specifickými potřebami, na komunikaci s dítětem či se seznámit s technikami, které
pomáhají k urychlení procesu adaptace dítěte v nových rodinách. Pro děti byl na
klubech přichystán za pomoci proškolených dobrovolnic z Vyšší odborná sociálně
právní školy. Klubových setkání se za rok 2008 zúčastnilo 120 dětí a 105 rodičů.
 Pro maminky s osvojenými a pěstounskými dětmi jsme zorganizovali tři týdenní
pobyty spojené s odborným programem v Domě rodin Smečno. Pobytů se zúčastnilo
celkem 9 maminek a 16 dětí. Dlouhodobě doprovázíme tímto způsobem cca 68 rodin.
 Rodinám je dle jejich zájmu a potřeb poskytována i individuální péče, včetně
psychosociálního poradenství v otázkách výchovy a péče o přijaté děti, ale i o děti
vlastní. Rodiny mají možnost naším prostřednictvím využít i techniky videotréninku
interakcí. Rodinám byla poskytována i pomoc při vyřizování různých záležitostí na
úřadech, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při začlenění jejich
dětí do společenského prostředí.
 Pro rodiny s přijatými romskými dětmi jsme připravili a uskutečnili v průběhu roku 8
celodenních setkání „Naše romské dítě. Tato setkání byla zaměřená na problematiku
romského etnika, na identitu romských dětí v majoritních rodinách, na seznámení s
romskou kulturou a mentalitou. Program pro děti zajišťovali dobrovolníci z řad
romských studentů a našich dobrovolníků. Těchto setkání se zúčastnilo celkem 200
rodin a 400 dětí.
 Pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči jsme zorganizovali i další doprovodné akce
a kulturní akce – předvánoční setkání, arteterapie, dramaterapie, promítání filmů,
divadelní představení.
Ad 3) Zvýšit informovanost o situaci dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu a zvýšit
povědomí o možnostech náhradní rodinné péče - prostřednictvím publikací, sborníků,
přednášek a jiných odborných presentací a medializace.
 Jedná se především o mediální vystoupení pracovníků Střediska (17 x jsme se
zúčastnili TV nebo Rádio natáčení, články a rozhovory pro časopisy a denní tisk).
 Spolupodíleli jsme se na několika výzkumech o problematice ohrožených dětí
společně s dalšími institucemi a organizacemi: Jednalo se především o dlouhodobou
spolupráci s Magistrátem Hl. m. Prahy, kde jsme vedli skupinu odborníků pro NRP při
vytváření koncepce rodinné politiky; spolupodíleli jsme se na vydání odborných
publikací Rozumu a citu, výzkumném šetření o situační analýze ohrožených dětí v ČR
s SOS dětskými vesničkami; vytváření priorit blokových grantů NROS pro ohrožené
děti apod.
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 Nalézt možnosti další spolupráce se státními orgány, ústavními zařízeními a ostatními
institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu - i tento cíl jsme zcela naplnili, neboť jsme
spolupracovali s 38 organizacemi tohoto typu.
 Podíleli jsme se na organizací 2 tiskových konferencí o problematice dětí odcházející z
dětských domovů.
 Připravili jsme a uskutečnili odborné přípravy pro žadatele KÚ SK a individuální
přípravy žadatelů o NRP. Tato setkání proběhla v září - prosinec 2008 v celkové
spokojenosti všech zúčastněných.
 Práce s rodinou před přijetím dítěte spočívala především v přípravě na budoucí
rodičovství. Žadatelé o náhradní rodinnou péči byli seznámeni s právní problematikou
náhradní rodinné péče, procesem odborného posuzování, s profilem dětí, které do
NRP přicházejí, s důsledky psychické deprivace způsobené pobytem v ústavním
prostředí, prací s těmito projevy pracovat, s úskalími náhradní rodinné péče, prací s
minulostí dítěte, přípravou na první kontakt s dítětem, žadatelé o přijetí dalšího dítěte
do NRP a přípravou na příchod sourozence apod. Především pražským žadatelům o
NRP bylo umožněno navštívit kluby náhradních rodičů, na kterých měli možnost
vyslechnout zkušenosti osvojitelů, nebo pěstounů, kteří již do své péče děti přijali, či
vyslechnout odborné přednášky.
Celkové počty
Základní a odborné sociální poradenství
- počet klientů/rodin - 2877 (informace poskytované pracovníky Střediska pro širokou,
odbornou veřejnost, klienty Střediska a cílové skupiny);
- počet realizovaných programů - 47 - presentace, tiskové konference, přednášky a semináře;
- počet intervencí - 668
Doprovázení, dlouhodobé poradenství, pomoc a podpora pro náhradní rodiny
- počet klientů/rodin - 484 (práce s rodinou před a po přijetí dítěte)
- počet realizovaných program - 49 (dny otevřených dveří, odborné kurzy, semináře)
- počet intervencí - 550 (spolupráce s o SPOD, KÚ, DD a j.)
Terénní sociální služby
- počet klientů - 90 (osvojitelské, pěstounské rodiny - práce s rodinou)
- počet realizovaných programů - 43
- počet intervencí - 170
Kluby pěstounů a osvojitelů
- počet klientů - 559 (osvojitelské, pěstounské rodiny a jejich děti)
- počet realizovaných setkání - 29 (počet klubových setkání)
- počet intervencí - 150 (spolupráce s organizacemi a institucemi)
INFO Poradna
- 6x tel. linka,
- e-mailová poradna: nrp@volny.cz ; info@nahradnirodina.cz ,
- listovní poradna, www poradna: www.nahradnirodina.cz; www.rodina.cz;
www.adopce.com
- počet klientů - 2940
- počet intervencí - 900
Vedoucí projektu: PhDr. Věduna Bubleová
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Celkové náklady projektu 1.483.097,-Kč
Financování projektu
ČÁSTKA
Kč
Dary a prostředky získané z minulých let na činnost organizace
102825
MPSV, St. dotace
562113
23459
Příspěvek zaměstnanců T-mobil, benefit
Dary fyzických osob účelově vázané – podpora NRP
2331
Spolupráce s O.P.S. při Nadaci T.Maxové – provoz Infolinky
100000
Dary právnických osob, účelově vázaných – podpora NRP
40704
Spolupráce – odborné poradenství – doplňková činnost organizace – O.P.S. při Nadaci
73340
T. Maxové, Magistrát hl. m. Prahy, Rozum a cit OS
Magistrát hl. m. Prahy grantové prostředky v oblasti sociální péče
100000
Doplňková činnost – přípravy žadatelů
106000
Grantové prostředky získané z charitativního bazaru DSA
47044
Příspěvky rodičů na klubech NRP
3528
Magistrát hl. m. Prahy – grantové prostředky v oblasti podpory rodiny – Kluby NRP
100000
Grantové prostředky charitativního grantu Citibank a.s.
100000
121753
MV ČR st. Dotace - dobrovolnictví
ZDROJ

Dárce
Státní dotace
Granty obce
Granty Nadací
Dary právnických osob
Dary veřejnosti (fyzické soby)
Doplňková činnost

Kč
683866
200000
147044
40704
129812
279340

%
46,1
13,5
9,9
2,7
8,8
18,8

2. „PRAŽSKÉ CENTRUM RODINNÝCH SLUŽEB“
Cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí o možnostech náhradní rodinné péče, zvýšení
počtu zájemců o poskytování této formy pomoci opuštěným dětem a zároveň příprava
žadatelů na tento nelehký úkol. Poskytli jsme rovněž základní a odborní sociální poradenství
pražským rodinám, které děti již do své péče přijaly, tak aby se tyto nově vzniklé rodiny cítily
bezpečně, aby uměly porozumět potřebám přijatých dětí a uměly s nimi sdílet jejich minulost.
Služba je poskytována formou základního a odborného poradenství v oblasti náhradní
rodinné péče žadatelům o svěření dítěte do NRP, pěstounským a osvojitelským rodinám,
které již o svěřené děti pečují, odborné veřejnosti, ale i co nejširšímu okruhu zájemců, které
tato problematika oslovuje.
Dosažené výsledky:
V roce 2008 bylo základní i odborné poradenství poskytováno pracovnicemi našeho
Střediska:
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•
•
•
•
•
•
•

speciální infolinka: zodpovězeno 296 dotazů
telefonní linka SNRP: zodpovězeno celkem 300 dotazů
elektronická pošta: 87 dotazů
on-line poradna:
www.rodina.cz zodpovězeno 132 dotazů
www.adopce.com zodpovězeno 230 dotazů
www.nahradnirodina zodpovězeno 105 dotazů

 Většině pražských klientů vyhovuje více osobní odborné poradenství, které bylo
poskytováno ve Středisku náhradní rodinné péče ve stanovených konzultačních
dnech, jejichž termíny byly zveřejněny na našich webových stránkách, nebo dle
potřeby po tel. domluvě. V roce 2008 nás osobně navštívilo 88 pražských klientů.
 Odborné poradenství bylo poskytováno také dle přání klientů v jejich rodinném
prostředí. V uplynulém roce jsme navštívili za tímto účelem 7 pražských náhradních
rodin. Za účelem intervence ve věci dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči jsme
navštívili 2 školní zařízení.
 Pravidelně jsme doprovázeli 38 osvojitelských rodin, které se zapojily do činnosti
klubu osvojitelů. Do tohoto klubu docházelo pravidelně přibližně 25 pražských rodin
s dětmi a na odborné přednášky a besedy 9 žadatelských párů z Prahy. V klubu
pěstounských rodin průběžně pracujeme s 30 rodinami.
 V tomto roce se nám podařilo zahájit program: „Kde brát, abych mohl dávat“. Jedná
se o pravidelná skupinová setkání náhradních rodičů pod vedením rodinné terapeutky
a arteterapeutky. Do programu se přihlásilo 17 rodin, z toho pravidelně docházelo 11
rodin z Prahy.
 Pro maminky s dětmi v náhradní rodinné péči jsme také v roce 2008 zorganizovali tři
týdenní pobyty s odborným programem v Domě rodin Smečno, kterých se zúčastnilo
9 maminek s 16 dětmi.
 Na akce pořádané pro rodiny, které mají v péči romské děti, jsme v roce 2008 pozvali
131 rodin z celé ČR. Těchto akcí se zúčastnilo 15 pražských náhradních rodin, které
dlouhodobě doprovázíme.
 Informace o problematice náhradní rodinné péče byly také poskytovány na různých
odborných seminářích pořádaných pro odbornou i laickou veřejnost.
 Ve spolupráci s MHMP jsme uspořádali celodenní předvánoční „Setkání
osvojitelských a pěstounských rodin“ spojené s odbornými konzultacemi pro
rodiče přijatých dětí. Této akce se zúčastnilo 28 rodičů s 29 ti dětmi.
 Spolupracovali jsme s MHMP při tvorbě analýzy sociálních služeb zaměřených na
problematiku rodinné politiky a náhradní rodinné péče na území hlavního města
Prahy.
 Aktualizovali jsme dle současné analýzy a připravili k vydání novou brožurku
„Průvodce náhradní rodinnou péčí“, jejímiž autory jsou pracovníci Střediska. Tato
brožurka je díky Nadaci Terezy Maxové vydávána ve velkém nákladu a také patří
k nejžádanějším a nejčtenějším publikacím obsahující ucelené informace o procesu
zprostředkování náhradní rodinné péče.
 V letošním roce byly také vydány Nadací Rozum a Cit dvě brožurky: “Romské dítě
v náhradní rodině“, a „Dospívající dítě v náhradní rodině“. Autorky těchto publikací
jsou pracovnice našeho SNRP.
 Průběžně vydáváme a aktualizujeme desatera pro náhradní rodiče, vydali jsme
nové letáčky ohledně klubů pro osvojitelské a pěstounské rodiny a letáčky o
činnosti našeho Střediska.
 Aktuální zprávy o SNRP a našich aktivitách zveřejňujeme pravidelně na webu.
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 Pro zvýšení informovanosti veřejnosti jsme se zúčastnili různých televizních a
rozhlasových vysílání. Propagace náhradní rodinné péče, tohoto projektu a Magistrátu
hl. m. Prahy proběhla vždy na všech našich veřejných vystoupeních. Logo Magistrátu
je umístěno na www. nahradnirodina.cz. Rovněž ho umisťujeme ho i při našich akcích
a veřejných vystoupeních.
Pro veřejnost není ze strany státní sféry dosud zajištěna dostatečná osvěta a propagace
náhradní rodinné péče. Mezi občany se traduje řada mýtů a zkreslených nereálných představ,
proto se snažíme naším projektem tuto službu doplnit. Poradenské služby také využívá stále
více zájemců. Zvláště na internetové on-line poradny se obrací i okruh klientů, kteří neví, kam
se obrátit, nebo se obávají obrátit se svými starostmi na úřady. Jsou to většinou noví zájemci o
přijetí dítěte do rodiny, ale i např. matky, které zvažují přivolit k osvojení dítěte, manželé,
kteří chtějí osvojit dítě své manželky, ale i osoby, které samy byly svěřeny do náhradní
rodinné péče a nyní se potýkají se svou minulostí. Jsou to i rodiče, kteří kdysi k osvojení
přivolili a nyní se mají setkat se svými dětmi, které je našly apod.
Informace o problematice náhradní rodinné péče zajímají stále více i okruh širší veřejnosti,
studenty i odborné pracovníky pracující s dětmi v ústavní péči, media aj.
V roce 2008 v našem SNRP praktikovaly tři studentky. Dalším třem studentům jsme vedli
jejich diplomové a bakalářské práce. Rovněž jsme se účastnili jejich oponentur a závěrečných
státních zkoušek.

Celkové náklady projektu: 906494,-Kč
Financování projektu
ZDROJ
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY – GRANTOVÉ PROSTŘEDKY – SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
STÁTNÍ DOTACE MPSV - NAŠE ROMSKÉ DÍTĚ
STÁTNÍ DOTACE MPSV - CENTRUM PRO NRP
SPOLUPRÁCE - O.P.S. PŘI NADACI T. MAXOVÉ – INFOLINKA
DARY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - PROSTŘEDKY NA
ČINNOST STŘEDISKA
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY – DARY PRÁVNICKÝCH OSOB
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY - GRANTOVÉ PROSTŘEDKY - KLUBY NRP

Dárce
Státní dotace
Granty obce
Dary právnických a fyzických osob
Doplňková činnost

ČÁSTKA V
Kč
200000
110974
362113
55505
52352
25550
100000

Kč
%
473087 52,2
300000 33,1
77902
8,6
55505
6,1

Koordinátor projektu: Alena Vávrová
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3. „NAŠE ROMSKÉ DÍTĚ“
Cílová skupina
Cílem projektu je podpora náhradních rodin, které přijaly do své péče jedno či více romských
dětí. Současně usiluje o vzdělávání potencionálních náhradních rodičů, kteří se na přijetí
romských dětí připravují. Posiluje rodičovské kompetence, vzdělává rodiče ve specifických
oblastech, pomáhá rozvíjet zdravou osobní identitu a sebevědomí.
• Romské děti v NRP
• Rodiče - pěstouni a osvojitelé, kteří mají v péči jedno či více dětí romského etnika
Základní poskytované služby
• Individuální poradenství a doprovázení
• Tématické rodičovské kluby
• Celodenní semináře
• Vzdělávací pobytový kurz
• Informační webové stránky
Výsledky
• Individuální poradenství a doprovázení: poskytli jsme řadu jednorázových a
opakovaných konzultací, poradenství a doprovázení v sídle organizace i v
domácnostech klientů – pěstounských a adoptivních rodičů a žadatelů o svěření
romského dítěte do NRP. Intenzivně a dlouhodobě pracujeme s 26 rodinami.
• Tematické rodičovské kluby: Rodičovské kluby: uskutečnili jsme 10 pražských
setkání, kde jsme probírali jednotlivá témata obvykle formou moderovaného
rozhovoru, popř. odborných přednášek. Zároveň probíhal program pro děti, který
připravovali a zajišťovali dobrovolníci naši i organizace Lače čave.
• Jednodenní semináře: Zrealizovali jsme 8 jednodenních seminářů v různých městech
ČR (2x Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Pelhřimov, Mladá Boleslav,
Pardubice). Přednášky byly obvykle na téma „Identita romského dítěte vyrůstající v
náhradní rodině“. Mezi další témata jsme zařadili: „Rodina jako síť vztahů“, „Romské
kořeny v Indii – dokument o romské hudební kastě v Radžastanu“ a „Romano Drom –
cesta romskou historií“. Pro děti probíhal souběžně dětský program, vedený
zkušenými a proškolenými romskými lektory. Některých programů se účastnily děti se
svými rodiči.
• Vzdělávací pobytové kurzy: připravili jsme pětidenní vzdělávací pobytový kurz v
termínu 20. -24. 10. 2008, který byl velmi pozitivně hodnocen cílovou skupinou.
• Webové stránky projektu: jsou udržovány a aktualizovány stránky na adrese
http://rodina.cz/romskedite, kde se rodiče dozvídají, jak o chystaných i proběhnuvších
seminářích a setkáních, tak o aktuálním dění v romské kultuře (literatura, hudební
festivaly, vzdělávací akce, zajímavé články o Romech na internetu apod.). Tyto
stránky poskytují rodičům náměty na rozvoj identity romských dětí, o které pečují.
• Nad rámec projektu jsme pro rodiny zajistili volný vstup na několik kulturních akcí,
např. kolem 50 vstupenek na festival romské hudby „Khamoro“, vánoční představení s
tématikou starých vánočních zvyků, vánoční setkání s dramaterapií a konzultací pro
rodiče.
V letošním roce jsme byli v kontaktu s cca 200 rodinami, které vychovávají romské dítě nebo
se chystají k přijetí romského dítěte do náhradní rodinné péče, z nich 131 projevuje zájem o
další spolupráci, žádají o zasílání nabídky našich aktivit pro rodiny apod.
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Velkým úspěchem letošního roku v projektu Naše romské dítě bylo rozšíření působnosti do
dalších míst republiky. Nabídli jsme základní modul semináře (téma: Identita romského dítěte
v NRP) krajským úřadům několika krajů a vybraným neziskovým organizacím v dalších
místech republiky. Na základě naší nabídky jsme realizovali 6 seminářů mimo Prahu.
Semináře měly velký úspěch, jak můžeme soudit nejen z anket zpětné vazby, ale také z
projevovaného zájmu o pokračování těchto seminářů i o účast na celodenním rodinném
setkání v Praze na konci roku. Seminářů se mnohdy účastnili nejen pěstouni a osvojitelé, ale
také odborníci z odd. SPOD a dalších odborných pracovišť. Podle jejich sdělení je i pro ně
toto téma nové, a stejně jako laičtí účastníci ocenily poskytnuté informace, které jsou dosud v
literatuře i odborném vzdělávání málo dostupné.
Nepodařilo se však obsadit dva plánované běhy vzdělávacího kurzu – několik přihlášených
rodin bylo nuceno ze zdravotních a jiných důvodů svou účast zrušit, a proto jsme zrealizovali
jen jeden z nabízených termínů.

Celkové náklady projektu 706825,-Kč
Financování
ZDROJ
STÁTNÍ DOTACE MPSV – NAŠE ROMSKÉ DÍTĚ
DARY PRÁVNICKÝCH OSOB – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY – GRANTOVÉ PROSTŘEDKY - SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
NADACE ROS, PROJEKT POMOZTE DĚTEM – NAŠE ROMSKÉ DÍTĚ
PŘÍSPĚVKY RODIČŮ DO KLUBŮ
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY – GRANTOVÉ PROSTŘEDKY – PODPORA
RODINY - KLUBY NÁHR.RODIČŮ

ČÁSTKA V
KČ
310974,20000,100000,174070,1781,100000,-

Dárce
Kč
%
Státní dotace
310974
44
Granty obce
200000 28,3
Granty nadace ROS
174070 24,6
Dary právnických a fyzických osob
21781
3,1

Koordinátor projektu: Mgr. Martina Vančáková
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4. KLUBY NÁHRADNÍCH RODIČŮ
Cíl projektu
Žadatelé o náhradní rodinnou péči jsou na příchod dítěte do rodiny připravováni ze strany
státních institucí dle zákona, avšak jen částečně a pouze v době, než jsou tito klienti zařazeni
do evidence žadatelů MHMP. Avšak právě po vytipování rodiny na konkrétní dítě a po jeho
převzetí do péče chybí těmto rodinám systematická a odborná pomoc zaměřená na specifika
náhradní rodinné péče. Z tohoto důvodu pod naším vedením vznikly již před více než třemi
roky kluby osvojitelských a pěstounských rodin. Naším projektem jsme reagovali na potřeby
těchto rodin a snažili se tuto činnost doprovázení rozvíjet, tak aby těmto klientům
vyhovovala.
V roce 2008 jsme navíc zařadili do programu oproti původnímu plánu tři týdenní pobyty
maminek s dětmi v náhradní rodinné péči s odborným programem v Domě rodin Smečno.
Oproti plánu v žádosti projektu jsme pružně reagovali na zájem tatínků a místo skupinových
setkání maminek s rodinnou terapeutkou a arteterapeutkou jsme pracovali s rodičovskými
páry.
Pro několik dětí z náhradních rodin, které nemohly ze zdravotních a psychických důvodů do
kolektivu předškolního zařízení, jsme zavedli novou službu, tzv. předškolní přípravu. Ta
probíhala pod vedením zkušené psychoterapeutky, která zároveň učila maminky, jak s těmito
dětmi pracovat.
Pro klubová setkání se nám podařilo nově získat možnost pronájmu lépe vyhovujících prostor
ve školním klubu Jedličkova ústavu, proto část aktivit probíhala již tam.
Dosažené výsledky:
 Dlouhodobě doprovázíme 25 osvojitelských pražských rodin a 30 pražských
pěstounských rodin. Do klubové činnosti se zapojují i někteří žadatelé, kteří jsou
zařazeni do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči na MHMP dle jejich zájmu je
zveme na odborné přednášky a besedy. Tito budoucí rodiče vítají možnost osobně se
seznámit s rodinami, které již zkušenost s NRP mají.
 Klub osvojitelských rodin
 V roce 2008 jsme pro osvojitelské rodiny zorganizovali 10 klubových setkání
spojených s odbornou přednáškou nebo besedou. Témata setkání vycházela ze zájmu
klientů, věnovali jsme se především zprostředkování osvojení různých technik
usnadňujících přijetí dítěte do rodiny a podporujících vznik pevnějších vazeb
v nových rodinách. Zaměřili jsme se také na téma sdílení minulosti s přijatým dítětem,
na budování jeho identity, na komunikaci mezi jednotlivými členy v nových rodinách.
 Pro maminky s osvojenými dětmi byly zorganizovány tři pobyty v Domě rodin
Smečno.
 Klub pěstounských rodin
 V průběhu roku se uskutečnilo také 10 klubových setkání. Témata setkání byla
zaměřena především na výchovu dospívajících dětí, sourozeneckou rivalitu, identitu
dítěte apod.
 Pro pěstounské rodiny byl zorganizován jeden týdenní pobyt v Domě rodin Smečno
s odborným programem.
 Na klubech byl vždy, vedle programu pro rodiče, zajištěn samostatný program pro
jejich děti, pod vedením námi proškolených dobrovolnic z Vyšší odborné školy
sociálně-právní Praha 10.
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 Na setkáních jsme vytvářeli i prostor pro vzájemnou výměnu osobních zkušeností
klientů.
 Vedle těchto odborně zaměřených setkání, jsme pro rodiny zajišťovali individuální
poradenství, telefonické, či internetové nebo osobní přímo ve Středisku NRP nebo
v rodinách klientů, dále pak i různé zábavné akce a volnočasové programy.
 Individuální konzultace: 88 Pražanů
 Návštěvy v rodinách: 7
 Intervence ve školním zařízení: 2
 Na klubovou činnost navazovalo pět skupinových sezení pro rodičovské páry v SNRP
pod vedením rodinné terapeutky a arteterapeutky - program „Kde brát, abych mohl
dávat“. Tento program se setkal s velkým zájmem. Rodiče mají možnost si lépe
ujasnit své rodičovské postoje a své role, mají možnost využít a poznat různé
sebepoznávací techniky a tak lépe porozumět sobě i ostatním členům své rodiny. Do
tohoto programu se zapojilo 17 náhradních rodin, z toho pravidelně docházelo 11
pražských rodin. Z nich dvě rodiny využily možnosti další individuální rodinné
terapie.
 Pro rodiny s romskými dětmi v náhradní rodinné péči jsme v Praze zorganizovali dva
celodenní semináře „Naše romské dítě“zaměřené na specifika výchovy etnicky
odlišných dětí a jejich začlenění do nového prostředí.
 Tohoto speciálního semináře se zúčastnilo 20 rodin s 55 dětmi.
 Pro dvě děti z osvojitelských rodin a jedno z pěstounské péče, které nemohly ze
zdravotních a psychických důvodů do kolektivu předškolního zařízení, jsme
zajišťovali předškolní přípravu pod vedením naší psycholožky, která zároveň učila
maminky, jak s těmito dětmi pracovat. V příloze uvádíme souhrnnou tabulku za rok
2008 o průběhu tohoto projektu.
Z praxe víme, že dlouhodobé doprovázení náhradních rodin je nejžádoucnější v době při
přijetí nebo hned po přijetí dítěte do péče. O službu je však zájem i ze strany žadatelů o
náhradní rodinnou péči, kteří teprve čekají na příchod dítěte a vítají možnost se co nejlépe na
novou situaci připravit a získat zkušenosti od rodin, které již o děti v NRP pečují.
Skupinová práce s rodinami přináší také velmi dobré výsledky, zájem o ni byl dokonce větší,
než bylo v našich silách možné zajistit.
Rodiče, kteří dochází na tato sezení a do klubů jsou sebevědomější, lépe rozumí potřebám
svých dětí
Dalším kvalitativním ukazatelem hodnocení je příprava, podrobné rozpracování, školení a
supervize dobrovolníků, vysoká odbornost lektorů a pravidelná interní supervize a
vyhodnocování jednotlivých případů. Velice významné jsou pro nás rovněž zpětné vazby
našich klientů, které po vyhodnocení vykazují vysokou míru spokojenosti s našimi službami.
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Celkové náklady na projekt 680000,-Kč
Financování projektu:
ZDROJ
STÁTNÍ DOTACE MPS – PROJEKT NAŠE ROMSKÉ DÍTĚ
STÁTNÍ DOTACE MPSV – PROJEKT CENTRUM NRP
CHARITATIVNÍ FOND CITIBANK A.S. – PROJEKT PENÍZE PRO
ŽIVOT, DOBROVOLNÍCI

Dárce
Státní dotace
Granty nadací

ČÁSTKA V
KČ
200000,200000,80000,-

Kč
%
400000 58,8
80000 11,8

Koordinátor projektu: Alena Vávrová
5. INFOLINKA – ADOPCE.COM
Spolupráce s OPS při Nadaci Terezy Maxové a Střediska NRP na zajištění odborného
poradenství:
• na infolince telefonního čísla 233 356 701
• na diskusním fóru www.adopce.com
Všechny části projektu slouží k propagaci náhradní rodinné péče a zajištění větší
informovanosti laické i odborné veřejnosti. Poradenství je zaměřeno na informace o
možnostech náhradní rodinné péče a celém procesu zprostředkování v souladu s platnou
legislativou. Tento projekt se také zaměřuje na pomoc a podporu rodin, které děti v náhradní
rodinné péči již vychovávají. Poskytuje také rady dětem, které v náhradních rodinách vyrostly
či vyrůstají. Na poradnu se též obrací nejen matky v situaci nechtěného těhotenství, ale někdy
i biologičtí rodiče, případně sourozenci dětí, jejichž situace byla řešena náhradní rodinnou
péčí.
Infolinka - celkový počet hovorů 296
Diskusní fórum Adopce. com - reagovali jsme na 230 příspěvků diskutujících.
Dosažené výsledky:
 Klienti se obrací na poradnu i opakovaně
 V případě, že se jedná o problém, který nelze řešit pouhou radou, byl zprostředkován
kontakt s odborníky
 Klienti, kteří zprvu využili anonymity infolinky či diskusního fóra, vstoupili s námi i
do osobního kontaktu; mnozí se zapojili i do aktivit pořádaných Střediskem NRP.
 Naše vstupy do diskuse usměrňují některé mylné informace diskutujících.
 Diskusní fórum na www. adopce.com je často navštěvované
 Reagujeme odbornou radou asi na dvě třetiny příspěvků, ostatní si zodpovídají čtenáři
mezi sebou
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 Infolinka je využita průběžně, celorepublikově, převládají dotazy ohledně základních
informací o zprostředkování náhradní rodinné péče
 V rámci poradenství SNRP doporučujeme mnoha klientům naši brožurku „Průvodce
náhradní rodinnou péčí“ umístěnou na úvodní stránce www.Adopce.com , je rovněž
ke stažení na našich www stránkách.
Celkové náklady na projekt 155504,66 Kč
6. „DĚTI POTŘEBUJÍ RODIČE“
Hlavním smyslem tohoto projektu „Děti potřebují rodiče“je zavedení nového typu sociálních
služeb při preventivní práci s ohroženými dětmi. Jedná se o tyto služby: výcvik a semináře
v nových metodách programu – ATTACHMENT, zejména psychoterapeutického programu
Watch, Wait and Wonder a programu dotykové terapie a masáží u malých dětí. Smyslem je
nalézt nejvhodnější způsob práce s malými dětmi pro uspokojování jejich základních
psychických potřeb. Tento program chceme zavést a rozvíjet v České republice v ústavních
zařízeních a v nových adoptivních a pěstounských rodinách. Jedná se o výcvik a interaktivní
workshopy osvědčených mezinárodních lektorů, které se touto metodou dlouhodobě zabývají.
Výsledky za rok 2008:
• Byla započata spolupráce s lektory z USA a občanským sdružením Návrat ze
Slovenska.
• Zúčastnili jsme se dalšího semináře se slovenskými kolegy (duben 2008, Bratislava).
• Pozvali jsme terapeuta, sociálního pedagoga a ředitele Návratu Mgr. Marka Roháčka
na seminář s osvojitelskými rodinami, kde je seznámil s novou sociální službou a
pomocí rodině – Attachment.
• Následovala série přednášek, dílen a výcviku v nových metodách práce s přijatými
dětmi – „dotyková terapie“ – masáže kojenců a batolat, komunikace za pomocí
videotréninku, masáže předškolních dětí, moderovaný rozhovor – dítě a peníze,
seminář vztahy mezi sourozenci, rodina jako záchranná síť, sourozenecké vztahy
v nových rodinách apod.
• Zájem o tuto metodu je značný a nejsme schopni uspokojit všechny potřebné.
• Odborná veřejnost a další pracovníci v oblasti péče o děti žijí, mimo vlastní rodinu
byli průběžně seznamováni se zaváděním našich nových služeb na všech vystoupeních
a přednáškách, kterých jsme se účastnili. Semináře pro náhradní rodiče proběhly
v Českých Budějovicích, Pelhřimově, Plzni a v Brně.
• Potřeba doprovázení a další následné péče o přijaté děti se jeví stále více užitečná. Je
to prevence proti selhávání v rodině a především posiluje vztahy a vazby v rodině.
• Proto jsme další okruh naší pomoci směřovali přímo do rodin. Pomocí nových metod a
metodou VTI podporujeme a posilujeme rodinné vztahy, manželské soužití a
sourozenecké vazby. Právě v rodině vidíme vzorce chování, atmosféru i klima rodiny
a můžeme právě zde nalézt společně s rodinou vhodný způsob pomoci. O tyto služby
je rovněž velký zájem. Měsíčně se jedná o 4 – 5 rodiny.
• Rodinám poskytujeme i dlouhodobé psychosociální poradenství a další odborné
služby prostřednictvím individuálního i skupinového poradenství, tel. e-mail. apod.
Měsíčně se jedná o cca 60 dotazů na internetu a 40 tel. Dotazů.
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Po návštěvě DSA Charity - 31. 3. 2008, bylo dohodnuto, že část prostředků z roku 2008
přesuneme na příští rok pro potřeby semináře a workshopů za účasti amerických lektorek.
V letošním roce měli již termíny obsazené, pro příští rok přislíbily svoji účast.
Celkové náklady na projekt 47044,20 Kč

Ad II. PROGRAM
“POMOC DĚTEM ŽIJÍCÍM V ÚSTAVNÍ PÉČI“
Tento program realizujeme již 6. rokem. 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.

FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

ZDROJ

HS

PROJEKT

ČÁSTKA v Kč

Dary veřejnosti a právnických
osob
VIA, T-mobil zaměstnanecký
grant
UWI - Citibank
UWI - Citibank
MVČR, dobrovolnictví

1

Prostředky na hlavní činnost organizace
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Kmotři při dětských domovech

22
26
27

Peníze pro život
Peníze pro život
Prevence, pomoc a podpora

79820
622415,5
307483
121752,5
1.151.446,5

Podíl jednotlivých zdrojů na programu
Dárce
Kč
Státní dotace
121752,5
Dary veřejnosti a právnických osob
19975,5

%
10,6
1,7

Nadace
- ČR
- zahraniční

6,9
80,9

79820
929898,5

19975,5

Personální zajištění projektů:
PhDr.Věduna Bubleová - odborný garant projektu
Alena Vávrová - sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků na klubech osvojitelů
Mgr. Vladimíra Zmeškalová – koordinátorka dobrovolníků v programu Kmotři při dětských
domovech
Renata Janíčková – programová a finanční manažerka
Petra Dostálková - asistentka
PaedDr. Ivana Schmidtová - lektor
Mgr. Lada Chaloupková - VTI trenér, lektor, spec.pedagog
Renata Berkyová - romská asistentka
Michal Gunár - romský asistent
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Rena Milgrom - romská asistentka
Dobrovolníci z řad studentů Vyšší odborné školy sociálně právní, zaměstnanci Citibnak a.s. a
z organizace Lače čave
PROJEKTY PROGRAMU
„POMOC DĚTEM ŽIJÍCÍM MIMO VLASTNÍ RODINU“
1. „KMOTŘI PŘI DĚTSKÝCH DOMOVECH
V České republice se nachází přibližně 149 dětských domovů pro děti od 3 do 18 let, ve kterých je
umístěno cca 7000 dětí. Více než polovina těchto 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 jejich 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.
Cílem projektu:
• přispět ke zlepšení trávení volného času dětí a mládeže vyrůstající v dětských domovech,
• zajistit vzdělanost a rozvoj zájmů populace dětí v dětských domovech,
• vytvořit trvalý a přátelský vztah mezi dětmi z dětských domovů a dobrovolníky,
• přispět k informovanosti o problematice sociálně - právní ochrany dětí v konkrétním regionu a
komunitě, v níž se dětský domov nachází.
Místo realizace projektu
V roce 2008 byl projekt realizován ve 3 ústavech – Dětský domov Racek, Dětský domov Pyšely a
Základní škola internátní Olešovice.
Dobrovolníci:
Celkový počet dobrovolníků v projektu „Kmotři při dětských domovech“ v roce 2008 byl 45.
Ve všech případech se jednalo o studenty Gymnázia Benešov. Oproti předešlému roku došlo
k nárůstu počtu dobrovolníků a to především z důvodu vysokého počtu maturantů mezi
stávajícími dobrovolníky. Tito dobrovolníci z důvodu přípravy na maturitu již nebudou moci
v prvním pololetí roku 2009 participovat na projektu v takové míře, jako doposud.
Koordinátorka projektu byla s dobrovolníky v pravidelném každodenním kontaktu, účastnila se
jednotlivých setkání s dobrovolníky, konzultovala jakékoli dotazy a problémy jak telefonicky tak emailem. Zakládala zápisy z jednotlivých setkání. Připravovala program seminářů a organizovala nábor
nových dobrovolníků. Dobrovolníkům připravovala pravidelné náměty na činnosti, dále rozesílala
stručné zápisy o aktivitách v jednotlivých skupinách pro inspiraci ostatním dobrovolníkům.
Realizátorka byla pro dobrovolníky kdykoli telefonicky či prostřednictvím e-mailu k zastižení,
v případě vzniklých obtíží kontaktovala ředitelku Střediska NRP – odborného garanta, která pak
konkrétní vzniklý problém dále řešila. Ve spolupráci s hlavním koordinátorem dobrovolníků byly dále
připravovány akce vzdělávacích seminářů, spolupráce s další skupinou dobrovolníků – předávání
zkušeností a nápadů.
Celkem bylo zrealizováno 10 akcí - seminářů, supervizí a nábor nových dobrovolníků.
Počty setkání, dobrovolnická činnost
Počet setkání v rámci volnočasových klubů: 101
Počet hodin strávených dobrovolnickou činností: 1265
/1 setkání – 1 dobrovolník – 2,5 hodiny (včetně přípravy setkání – průměrně 1 hod.), semináře,
supervize/
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Průměrný počet zapojených dětí za měsíc: 52
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 znamená navýšení o jedno dítě,
nicméně zároveň stoupl i počet dobrovolníků na setkáních a počet hodin strávených
dobrovolnickou činností a tak i možnosti věnovat se více dětem.
1. ZŠI Olešovice
počet dobrovolníků: 12
počet hodin strávených dobrovolnickou činností: 247
počet setkání: 26
průměrný počet dětí ve skupině: 6
Do Olešovic dochází dvě skupiny dobrovolnic. Vždy se domlouvají přímo s pracovníky ústavu na
konkrétních termínech setkání, které vyhovují jak dětem, tak dobrovolnicím. Setkání jsou zaměřená
zejména na výtvarné a herní činnosti.
2. DD Racek
počet dobrovolníků: 15
počet hodin strávených dobrovolnickou činností: 465
počet setkání: 25
průměrný počet dětí ve skupině: 7
Do Racku dojíždí dvě skupiny dobrovolníků, které se pravidelně každý týden střídají. Setkání věnují
zejména výtvarným aktivitám a pomoci se školní přípravou.
3. DD Pyšely
počet dobrovolníků: 18
počet hodin strávených dobrovolnickou činností: 553
počet setkání: 50
průměrný počet dětí ve skupině: 4
Do Pyšel dochází celkem tři skupiny dobrovolníků, přičemž první dvě se pravidelně po týdnu střídají a
třetí skupina, která dochází pravidelně každou středu. Setkání jsou zaměřena na doučování, popř.
v omezené míře na práci s dětmi předškolního věku.
Celkové náklady na projekt 79820,-Kč
Koordinátor projektu Mgr. Vladimíra Zmeškalová
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2. „START DO ŽIVOTA, PENÍZE PRO ŽIVOT – ANEB POSTAVÍM SE NA HLAVU
NEBO NA VLASTNÍ NOHY“
Projekt byl realizován ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou - Centrem tělovýchovy a sportu
Reagujeme na potřeby cílové skupiny, které dle našich i zahraničních dlouhodobých výzkumů chybí
především uspokojování základních sociálně psychologických a vývojových potřeb důsledkem
dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení. Před vstupem do samostatného života postrádají zejména:
osvojení si základních sociálních a komunikačních dovedností, zvládání a zajištění běžných sociálních
a praktických potřeb - hledání bydlení, zaměstnání, navazování mezilidských a partnerských vztahů,
komunikace s biologickou rodinou apod. Mladí lidé žijící v DD jsou nesamostatní, neschopni postarat
se sami o sebe, chybí jim reálná představa o životě, mají mnoho osobnostních a vývojových problémů
následkem dlouhodobé psychické deprivace.
Cílem projektu:
• Pomoc 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.
• Rozvíjet a prohloubit jejich schopností a dovedností v otázkách samostatného
hospodaření, smysluplném využití finančních zdrojů, zajištění bydlení, běžného chodu
domácnosti, volného času, partnerských a mezilidských vztazích aj..

1. vzdělávací cyklus
- Bylo přihlášeno 89 mladých osob ze 14 zařízení
- 73 osob projekt dokončilo, (důvodem snížení počtu osob bylo ukončení ústavní péče,
přeřazení dítěte do výchovného zařízení, útěky apod.)
- Mladí lidé byli rozděleni do dvou skupin a zúčastnili se: 2 x čtyřdenního pobytu
v Dobronicích, 1 x čtyřdenního pobytu v Praze, 1 x jednodenní slavnostní ukončení
v Praze
- Každá skupina prošla 26 denním vzdělávacím pobytem.
Realizace aktivit
- 2 setkání v areálu Dobronic celkem 8 dní
- 1 setkání v Praze celkem 4 dny
- 1 setkání v Praze 1 den
- Jedna skupina absolvovala 13 dní vzdělávacího cyklu, tj. 144 hodin
- Skupina 73 osob absolvovala 26 dní vzdělávacího kurzu, tj. 288 hodin výuky.
Mladí lidé prošli výcviky:
- komunikační a sociální dovednosti – 35 hodin
- vzdělávání – oblast práce, finance, bydlení, rodina - 14 hodin
- praxe – úřady, banka – 9 hodin
- praktické dovednosti v domácnosti - 8 hodin
- společenské chování – 6 hodin
- semináře – kriminalita, jednání s policií, domácí násilí, pravidla azylového domu, zkušenosti
klientů z azylového domu - 4 hodin

Pro dobrovolníky jsme uspořádali
- odborné semináře - 14 hodin
- supervize – 32 hodin
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Pro vychovatele jsme do projektu zařadili
- odborné semináře a přednášky 5 hodin
2. cyklus
- bylo přihlášeno 81 mladých lidí ze 13 zařízení
- do realizace se zapojilo 55 osob z 11 zařízení
- dosud zrealizováno:
- 1 setkání v areálu Dobronice - 8 dní
- 1 setkání v Praze -4 dny
- Skupina dosud absolvovala 12 dní vzdělávacího programu, tj. 104 hodin výuky
Mladí lidé absolvovali
- komunikační a sociální dovednosti – 7 hodin
- vzdělávání, práce, finance – 4 hodiny
- praxe v bance a na úřadě – 6,5 hodiny
- odborné semináře – kriminalita, drogy - 6 hodin
Pro vychovatele jsme uspořádali:
- odborné semináře – 6 hodin
Celkové součty
Mladí lidé z DD absolvovali celkem 100 hodin výcviku
- sociální a komunikační dovednosti - 42 hodin
- vzdělávání - 18 hodin
- praxe - 16 hodin
- praktické zkušenosti pro domácnost- 8 hodin
- společenské chování - 6 hodin
- odborné semináře - 10 hodin
Co vše bylo zařazeno do vzdělávacího kurzu:
- výpočetní technika
- komunikační a sociální dovednosti
- problematika z oblasti práce
- hospodaření s penězi
- problematika bydlení
- problematika rodiny
- praxe – městský úřad Prahy 10 – odbor sociální a veřejnosprávní
- praxe v bankovním domě – založení účtu, internetové bankovnictví
- semináře o kriminalitě mládeže
- semináře o problematice domácího násilí
- besedy s ředitelkou a klienty domu na půl cesty
- pravidla společenského chování
- seznamovací hry
- týmové a zátěžové hry
- sportovní aktivity
- kulturní aktivity
Dobrovolníci
Celkem bylo zrealizováno - 6 seminářů v celkovém počtu 16 hodin, 3 náborové akce, 6 supervizí
v celkovém počtu 12 hodin, 2x4 celodenní aktivity – doprovázení mladých lidí z dětských domovů při
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vzdělávacím programu Start do života – Peníze pro život v celkovém počtu 15 dobrovolníků 240
hodin
Dobrovolníci – studenti Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze, zaměstnanci Citibank a.s.,
dobrovolníci z řad veřejnosti, celkem bylo do realizace projektu zapojeno 25 dobrovolníků
Koordinátor skupiny: Renata Janíčková
Místo realizace projektu:
Praha, Dobronice u Bechyně – zařízení VŠE Praha

Celkové náklady na projekt 929.898,5 Kč

3. „PREVENCE, PODPORA A POMOC DĚTEM ŽIJÍCÍM MIMO VLASTNÍ RODINU“
Program umožňuje mladým lidem – dobrovolníkům – přispět k utváření a rozvoji komunity a
občanské společnosti. Dobrovolníkům se otevírá možnost spoluúčasti na aktivním občanství. Z dalších
dílčích cílů projektu je informovat veřejnost o problematice sociálně - právní ochrany dětí v
konkrétním regionu a komunitě, v níž se ústav nachází. Vedle těchto zájmů se tu pro dobrovolníky
otevírá i možnost seznámit se s ústavní péčí a získat první zkušenosti pro jejich budoucí profesní
dráhu.
Cílem projektu bylo:
•
vytvořit zázemí pro děti a náhradní rodiny,
•
poskytovat nejen odborné služby, ale i přátelskou podporu a pomoc,
•
přispět ke zlepšení péče o děti v pěstounské péči a osvojení,
•
zmírnit následky psychické deprivace, způsobené ústavní výchovou,
•
posílit sebedůvěru dětí a rozvíjet jejich sociální dovednosti,
•
umožnit cca 80 dětem strávit kvalitně společný čas s dětmi se stejnou minulostí, popř.
s dětmi stejného etnika, se zaměřením na prevenci výchovných problémů, zejména
v dospívání,
•
zprostředkovat poznání specifik romského etnika,
•
podpořit děti v hledání vlastní identity,
•
získat důvěru dětí z náhradní rodinné péče v odbornou pomoc.
Celkem bylo zrealizováno 8 seminářů, 3 supervize, 17 klubových setkání, na kterých odpracovalo 8
dobrovolníků 85 hodin, 3 celodenní akce které zajišťovalo 6 dobrovolníků a odpracovalo 27 hodin.
Místo realizace: Praha
Účastníci projektu:
Dobrovolníci – 15 osob, celkem 20 akcí, tj. 109 hodin.
Koordinátor skupiny: Alena Vávrová
Výsledky programu dobrovolnictví
Nábor a práce s dobrovolníky
Stejně jako v předcházejícím roce se uskutečnil jeden nábor dobrovolníků v Benešově, který proběhl
na konci školního roku 2007/2008. 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. Problémem tedy spíše zůstává dobrovolníky k jejich činnosti dlouhodobě motivovat.
K tomu přispívají jak pravidelné supervize a snaha zajistit dobrovolníkům v ústavech co nejpříznivější
podmínky, tak i řada seminářů, ať už vzdělávacích, či např. teambuildingových. Největší odliv
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dobrovolníků je spojen s ukončením jejich studia na střední škole a odchodem na vysokou školu.
Pouze poměrně malé procento se rozhodne projekt ukončit během školního roku a to nejčastěji
z důvodu nedostatku volného času.
Při oslovování a náboru nových dobrovolníků využíváme dlouhodobé výborné spolupráce s Vyšší
odbornou školou sociálně právní a se zaměstnanci Citibank a.s. Získané zkušenosti, ochota pomáhat a
v neposlední řadě získání nových zkušeností pomáhají při získávání nových dobrovolníků. U
zaměstnanců Citibank a.s. je to i prestižní zájem, vzhledem k tomu, že banka dlouhodobě
prostřednictvím svého dárcovství projekt finančně podporuje. Tito zaměstnanci i ve svém osobním
volnu – o víkendech, nebo ve večerních hodinách pomáhají mladým lidem zorientovat se v oblasti
bankovnictví a hospodaření při vstupu do samostatného života. Stejně jako u skupiny středoškoláků,
dobrovolníci svou činnost ukončí pouze ze závažných pracovních důvodů nebo po ukončení vyšší
školy.
Tato skupina dobrovolníků je dlouhodobě nejtrvalejší. Výběr je prováděn na Vyšší odborné škole
sociálně právní a pedagogické. Skupina je poměrně trvalá. Ukončení činnosti je pouze z důvodů
ukončení studia – změna školy. Zájem o doprovázení malých dětí v náhradní rodinné péči je velký.
Zaměření seminářů a vzdělávání dobrovolníků:
•

•

•
•

Přednášková část: teoretické informace o problematice opuštěných dětí v ČR, organizace
ústavní péče a souvisejících zařízení a orgánů v rámci sociální sítě, výzkumy a statistiky dětí
žijících mimo vlastní rodinu, odkazy a doporučení na odbornou literaturu a další materiály,
projekce dokumentů vztahujícího se k ústavní péči a náhradní rodinné péči.
Prožitková (sebe zkušenostní) část: skupina je rozdělena do pracovních skupin, každá dostane
úkol – např. jak zvládnout hyperaktivní dítě, jak si poradit s dítětem, které nekomunikuje,
apod.; využívána je metoda video-tréninku interakcí aj. sociálně psychologické metody.
Pracovní dílny: zážitkové dílny vztahující se k jednotlivým aktivitám, zahrnují část –
metodologickou i praktickou, inspirativní materiály.
Organizační část: podrobné informace od koordinátora daného projektu a cílové skupiny, které
se týkají průběhu a jednotlivých etap, časového harmonogramu, průběhu a zapisování zpráv o
realizaci jednotlivých dílen v ústavech, jasné definování požadavků a nároků, které jsou
kladeny na dobrovolníky, seznámení se zákonem o dobrovolné službě, vysvětlení pojmů,
informace o smlouvě – krok za krokem.

Během roku bylo zrealizováno:
•
4 presentační a náborové akce
•
6 celodenních seminářů
•
2 výtvarné dílny
•
12 supervizí
Supervize:
Celou skupinu dobrovolníků pravidelně monitoruje odborný garant programu PhDr.Věduna Bubleová,
která provádí i interní supervizi týmu a koordinátorů. S využitím metody videotréninku interakcí jsou
dobrovolníci supervidovány Mgr. Ladou Chaloupkovou. Sociální poradenství zajišťuje Alena
Vávrová, Jana Frantíková, vzdělávání v oblasti jiného etnika realizuje Mgr. Martina Vančáková.
Závěrečné zhodnocení
Celkový průběh programu v roce 2008 hodnotíme jako velmi úspěšný. Byly naplněny stanovené cíle:
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, bližší
poznání celé problematiky a předávání informací o palčivosti této problematiky ve své komunitě.
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Celkové náklady projektu 616750,-Kč
Financování

ZDROJ
Státní dotace MVČR - dobrovolnictví
Dary právnických osob a veřejnosti na činnost Střediska
Grantové prostředky T-MOBIL ZAMĚSTNANECKY
FOND
Grant Fondu Citibank a.s.
Grant Fondu Citibank a.s.
Dárce
Státní dotace
Granty Nadací
Dary veřejnosti

Kč
121752,5
475022
19975,5

ČÁSTKA v Kč
121752,5
19975,50
79820,290079,105123,-

%
19,7
77
3,2

PŘEHLED ROZSAHU VŠECH PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ V KČ
ZA ROK 2008
Státní dotace
 MPSV – Centrum pro NRP – částka 562113,-Kč, vyúčtováno k 24. 1. 2009
 MPSV – Naše romské dítě – částka 310974,-Kč, vyúčtováno 24. 1. 2009
 MVČR – dobrovolnictví, částka - 168000,-Kč, vyčerpáno 121752,5,-Kč,
nespotřebovaná dotace vrácena v prosinci 2008 a lednu 2009
Nadace
 Nadace ROS, program PD projekt č. 809068 „Naše romské dítě“, částka - 174070,Kč, vyúčtováno
 Nadace VIA, zaměstnanecký grant T- mobile, projekt „Kmotři při dětských
domovech“ částka pro rok 2008 79820,-Kč, vyúčtováno v červnu 2008
Zahraniční nadace
 Uneted Way International, Charity found Citibank a.s. – 12222, částka - 307483,-Kč,
vyúčtováno v dubnu 2008
 Uneted Way International, Charity found Citibank a.s. – 12811, částka - 622415,5 Kč,
vyúčtováno v prosinci 2008
 Diplopmatic Ladies Association – 200000,-Kč – vyúčtováno k 15. Listopadu 2008
částka 47044,20 Kč, zůstatek grantu převeden na rok 2009 částka 152985,80 Kč
Právnické osoby
 Magistrát hlavního města Prahy částka - 400.000,-Kč, vyúčtováno 25. Ledna 2009
 Jih.un. ČB – GAČR – částka 45000,-Kč – vyúčtováno v prosinci 2008
 St.tiskárna cenin – částka 85556,-Kč – vyúčtováno srpen 2008
 Ratiopharm – částka 10000,-Kč, částka převedena do fondů k využití na činnost klubů
v roce 2009
 CCFTservis – dar v hodnotě 3000,-Kč, spotřebována na činnost organizace
Fyzické osoby:
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Ing.Miloš Kincel celkem částka 10500,-Kč
Božena Lisá – celkem 300000,-Kč
Jitka Davidová – celkem 2400,-Kč
Tvarochová Jiřina 3000,-Kč
Ing.Jiří Liba celkem 2331,-Kč – určeno na podporu mladým rodinám z PP
ostatní drobní dárci – osvojitelé a pěstouni – příspěvky na klub osvojitelů a
pěstounů 8116,50 Kč, částka 2638,50 Kč převedena do roku 2009
dárcovský fond T-mobil – bonus zaměstnanců – 23459,-Kč,

Věcné dary
 Nadace Livie a Václava Klausových, vstupenky na Letní Shakespearovské slavnosti,
výše daru 2070,-Kč

Příjmy v roce 2008 v Kč celkem 4642899,-Kč
Zdroj příjmu

Částka v Kč

% podíl

1441087
400000

31
8,6

282465

6,1

1788407

38,5

150159,96

3,2

Ostatní přijaté příspěvky, fyzické osoby

521796

11,2

Úroky

3295,07

0,1

Doplňková vedlejší činnost

252094

5,4

Státní dotace
Granty obce
Nadace ČR
Zahraniční a jiní dárci
Právnické osoby

Převod příjmů z roku 2008 k čerpání v roce 2009 - 1.255.077,-Kč
V tom:
•
Dary veřejnosti na hlavní činnost 408.612,90 Kč
•
Dary právnických osob 10000,-Kč
•
Grantové smlouvy ČR 177.955,80 Kč
•
Granty zahraniční nadace 658508,- Kč
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Výdaje celkem za rok 2008 v tis. Kč
Položka

Částka

Materiál
- kancelářské potřeby
- odborné publikace
- výtvarné potřeby
- tonery, cartridge
- didaktické pomůcky
- spotřeba k PC
- ostatní materiál
Celkem materiál
Spotřeba energií - el.energie
Oprava, údržba
Cestovné
Služby:
- správa www
- nájem, vodné, stočné
- spoje – telefony, internet, poštovné
- xerox, foto
- tisk – materiály, presentace
- školení, vzdělávání zaměstnanců
- odborné poradenství
- jednodenní akce pro děti
- ostatní služby
- pronájem prostor a učeben
Celkem služby
Osobní náklady
- mzdy
- dohody o provedení práce
- zákonné pojištění
Celkem osobní náklady
Správní poplatky, pojištění zaměstnanců, majetku,
dobrovolníků

Celkové výdaje

32
43
8
33
12
11
195
343
100
3
57
5
196
149
13
79
18
31
10
224
26
751
1282
316
449
2047
42

3343

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené na sociální služby a
náklady na vlastní činnost (služby) organizace
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v tisících Kč za rok 2008

celkem náklady

sociální služby

režie

Popis položky
SD
Materiál
Spotřeba energie
Údržba
Cestovné
Služby
Osobní celkem
náklady z toho- mzdy
z toho -dohody
z toho - pojištění
Ostatní náklady
v Kč
Náklady celkem
v%

343
100
3
57
751
2047
1282
316
449
42
3343
100

258
90
0
43
614
1784
1170
204
410
27
2816
84

ostatní
63
5
0
12
122
263
112
112
39
6
471
14

22
5
3
2
15

9
56
2

PODĚKOVÁNÍ:
Paní B. Lisá
Pan Liba
Pan Ing.M.Kincel
Pan Ing.M.Kruchňa
Paní J.Tvarochová
Paní J.Davidová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence a kriminality
Citibank a.s.
Nadace VIA
T – mobile CZ, zaměstnanecký grant
Diplomatic Spouses Association Prague
Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírkový projekt Pomozte dětem
Státní tiskárna cenin, státní podnik
Nadace Terezy Maxové
OPS při Nadaci Terezy Maxové
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Livie a Václava Klausových
HR GURU, s.r.o.
Pracovníci T-mobile Cz systém Cafeteria
CCFT Services, s.r.o.
Hygienická stanice Hl. m. Prahy
Ratiopharm CZ s.r.o.
Gymnázium Benešov – vedení školy a studenti
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Dětské domovy - Pyšely, Olešovice, Racek, Uherské Hradiště, Ústí n/Labem, Ostrov n/Ohří,
Cheb, Hodonín, Žatec, Volyně, Česká Kamenice, Tachov, Sušice, Vranov, Aš, Nepomuk,
Horní Planá, Opava, Mariánské Lázně, Znojmo, Strážnice, Sedlec Prčice, Klánovice,
Dlažkovice, Nepomuk, Nové Strašecí, Písek
Vyšší odborná škola sociálně právní
Vysoká škola ekonomická v Praze
Jedličkův ústav a školy
Slovo 21
fa Tyrus
Lačhe Čhave, o.s.
KMa, sro.

V Praze dne 2. 3. 2009
Zpracovala Renata Janíčková
Odpovědná osoba:
PhDr.Věduna Bubleová
statutární zástupce
Středisko náhradní rodinné péče
Jelení 91
118 00 Praha 1
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