VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah
SLOVO ÚVODEM 05
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 06
VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ 09
FINANČNÍ ZPRÁVA 16
ZPRÁVA AUDITORA 19
PODĚKOVÁNÍ 20
KONTAKTY 21

“

Cílem střediska je, aby rodinná péče
o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní
a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém
náhradní rodinné péče u nás.

”

Slovo úvodem
Vážení přátelé,
mám radost, že Vás můžeme seznámit s výsledky naší práce za rok 2011. Díky Nadaci Sirius jsme měli
možnost rozšířit naše řady o významné odborníky z oblasti psychologie, práva, medicíny, sociologie aj.,
kteří se specializují na náhradní rodinnou péči. Proto jsme mohli zpracovat a vydat výzkumné zprávy,
metodiky a publikace pro širokou oblast zájemců, náhradních rodin a dalších profesí, které se setkávají
s dětmi žijícími mimo vlastní rodinu. Naší snahou je, aby především odborná i laická veřejnost byla
pravdivě a dostatečně informována o potřebách, vývoji a právech těchto dětí.
Mám také velkou radost, že díky MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy a Nadaci Terezy Maxové dětem a dalším
laskavým sponzorům se nám daří udržovat a rozvíjet naše hlavní projekty a programy, které jsou přímo
určeny k podpoře a pomoci ohroženým dětem.
Věřím, že naše letošní úsilí, které bylo především věnováno podpoře transformace systému péče
o ohrožené děti, konečně přinese tak dlouho očekávanou a potřebnou změnu.
Doufám, že se konečně budeme moci přiřadit k těm zemím, které se o své ohrožené děti dovedou
důstojně postarat, a že rodinná péče převládne nad péčí ústavní.
Přeji všem hodně zdraví a sil v této práci.
Srdečně
Věduna Bubleová
ředitelka Střediska NRP
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Základní údaje
Středisko náhradní rodinné péče
občanské sdružení
Jelení 91, 118 00 Praha 1
IČ: 60457937
Datum vzniku: 12. 9. 1994
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
Pověření – 21. 6. 2000, č. j. 23367, č. j. 101801/02 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Registrace – 23. 8. 2001, č. j. 00011136/001/01/S oznámení o zpracování osobních údajů
Akreditace – MV ČR, ze dne 30. září 2011, č. j. MV-91735 - 4/OP-2011
Rozhodnutí – 18. 10. 2007, č. j. 270072/07 registrace o sociálních službách – sociální poradenství
Titul – 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.
Nejvyšším orgánem Střediska NRP je Rada
Složení Rady k 31. 12. 2011
PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupce organizace
Renata Janíčková, členka Rady, místopředsedkyně
MUDr. Lenka Sýkorová, členka Rady
PhDr. Vladimíra Tenzerová, členka Rady
Bc. Radek Hlavsa, člen Rady
Středisko náhradní rodinné péče o. s. se již 18 let zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.
Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně
rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.
Hlavní činnosti:
• Poradenství a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
• Doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě
• Školení a práce s dobrovolníky s dětmi v ústavních zařízeních
• Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost
• Snaha o všestranný rozvoj náhradní rodinné péče
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Hlavní programy organizace:
A.Program rozvoje náhradní rodinné péče – jeho 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.
B. Program prevence, podpory a pomoci dětem a mládeži žijící mimo vlastní rodinu – jeho cílem
je přispět ke zkvalitnění trávení volného času dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu a v nových
rodinách, přispívat k sociální integraci, výuce sociálních dovedností, kompetencí a komunikaci,
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.
C. Program Metodického centra 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.
Projekty realizované v roce 2011:
• Partnerství, manželství a rodičovství v NRP
• Náhradní rodina + dítě + odborník jako
partneři (Metodické centrum pro NRP)
• Koncepce náhradní rodinné péče
• Adopce.com
• Kluby náhradních rodičů – dobrovolnická činnost
• Kmotři při dětských domovech – dobrovolnická činnost
• Start do života
• Peníze pro život
• Peníze pro život – dobrovolnická činnost
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Zaměstnanci
PhDr. Věduna Bubleová – odborný garant, socioložka, ředitelka
Renata Janíčková – finanční a programová manažerka, zástupce ředitelky
Alena Vávrová – vedoucí sociální pracovnice
Mgr. Lucie Vránová – právnička, projektová manažerka
Bc. Pavla Pokorná – sociální pracovnice
Bc. Jana Frantíková – sociální pracovnice
Mgr. Vladimíra Zmeškalová – koordinátorka projektu Kmotři při dětských domovech
Mgr. Petra Dostálková – koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Martina Vančáková – koordinátorka projektu Naše romské dítě
prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc. – klinická psycholožka
34 externích zaměstnanců, lektorů, psychologů, terapeutů, asistentů aj.
56 dobrovolníků z Gymnázia Benešov, Vyšší odborné školy sociálně právní Praha, pracovníci lékárny
IKEM aj.
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Výsledky činností podle programů
AKTIVITA

ČINNOSTI

Poskytování základního
a odborného poradenství
pro NRP

Infolinka 233 355 309
www.nahradnirodina.cz
www.adopce.com

ČETNOST/rok

376
celorok

www.rodina.cz
Individuální psychosociální
a právní poradenství a
konzultace

Individuální konzultace

Doprovázení dětí a rodin

Návštěvy klientů

POČET OSOB
116
240
56

36

80

celorok

118

Doprovázení

75

80

Psychologické vyšetření dětí

11

11

Plavání a masáže dětí

3

19

Terénní intervence

6

3

Kulturní akce pro děti

7

315

Rodičovská terapeutická
skupina

Kde brát, abych mohl dávat

6

30

Naše romské dítě

2

45

Kluby náhradních rodičů

setkání

11

113

Vzdělávání rodičů s dětmi

semináře

11

112

besedy

4

45

Osvěta a propagace

Vzdělávání a podpora
dobrovolníků

Program rozvoje náhradní
rodinné péče

semináře

1

15

konference

1

85

dny otevřených dveří

3

12

přednášky a prezentace

1

85

provozování webových stránek

1

29 008 návštěv

praxe studentů

3

3

oponentury diplomových prací

1

3

konzultace a poradenství v oblasti NRP pro
jiné organizace

3

18

tiskové zprávy

1

1

PR a média

5

10

školení, semináře, supervize

14

54

volnočasové aktivity dětí při klubech NRP

10

58
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Program rozvoje náhradní rodinné péče
• Žadatelům i zájemcům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče jsme průběžně poskytovali individuální sociálně-právní poradenství a konzultace.
• Možnost účastnit se klubových setkání osvojitelských a pěstounských rodin, která jsou spojená
s odbornou diskusí a dalším vzděláváním v otázkách NRP, jsme otevřeli i žadatelům o náhradní
rodinnou péči. V roce 2011 se takových setkání
zúčastnilo celkem 113 osob.
• V průběhu roku 2011 jsme poskytli zájemcům
a žadatelům o přijetí dítěte do náhradní rodinné
péče i rodinám, které ve své péči již přijaté děti
mají, celkem 118 osobních konzultací přímo
ve Středisku NRP, další konzultace jsme také
poskytovali přímo v rodinách nebo na klubových
setkáních.
• Odborné poradenství jsme také poskytovali průběžně prostřednictvím telefonických odpovědí
na naší běžné telefonní lince i prostřednictvím
naší speciální infolinky, na které jsme zodpověděli
v průběhu roku celkem 376 dotazů.
• Na další dotazy odpovídali odborní pracovníci
našeho střediska prostřednictvím elektronické
pošty. V roce 2011 bylo takto odesláno celkem
150 odpovědí
• Odborné poradenství jsme poskytovali na on-line
poradnách: www.nahradnirodina.cz 116 odpovědí, www.adopce.com 240 odpovědí,
www.rodina.cz 56 odpovědí.
• V roce 2011 jsme vedli v naší evidenci 75 aktivních rodin, z nichž převážná část je pražských,
další ze Středočeského kraje, ale i ze vzdálenějších
míst. Další rodiny, které vedeme jako neaktivní,
využívají také našich služeb, především poradenství, a účastní se pouze některých programů.
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Do našich akcí se v průběhu roku 2011 zapojilo
také 10 nových žadatelů.
• Připravili a zrealizovali jsme 11 klubových setkání
osvojitelských a pěstounských rodin spojených
s odborným vzdělávacím programem pro 113
rodičů a speciálním programem pro 100 dětí.
• Program pro děti zajišťovala skupina 15 proškolených dobrovolníků našeho střediska. V roce 2011
jsme zrealizovali celkem 8 školení dobrovolníků
a 1 celodenní seminář.
• Zrealizovali jsme pod vedením rodinné terapeutky a arteterapeutky celkem 6 setkání rodičovské
terapeutické skupiny „Kde brát, abych mohl
dávat“, kterého se zúčastnilo celkem 30 rodičů.
• Připravili a zrealizovali jsme dvoudenní setkání
v rámci projektu „Naše romské dítě“, kterého se
zúčastnilo 26 rodičů a 45 dětí jiného etnika.
• Rodinám s přijatými dětmi jsme zprostředkovali
ve spolupráci s dalšími organizacemi celkem 7
kulturních akcí (filmová a divadelní představení).
• Celkem 11 dětem v náhradní rodinné péči jsme
v roce 2011 zajistili psychologické vyšetření
a s tím související poradenství v otázkách výchovy
a přístupu k dítěti.
• Pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči jsme
připravili a zrealizovali dva sobotní semináře,
kterých se zúčastnilo celkem 34 rodičů a 40 dětí.
• Rodinám s nejmenšími dětmi v NRP jsme zajistili
3 sobotní hodiny plavání s výukou masáží pod
vedením fyzioterapeutky. Této nabídky využilo
celkem 19 rodičů a 19 dětí.
• Rodinám jsme pomáhali s uplatněním jejich
nároků na dávky, s vyřizováním různých úředních

a právních formalit, intervencí ve školách, kam
dochází jejich děti, intervencí na různých úřadech
apod.

programů a aktivit, které naše středisko pro žadatele o náhradní rodinnou péči, zájemce a rodiny
s přijatými dětmi pořádá.

• V rámci vzdělávání rodičů v NRP se uskutečnilo
11 seminářů zaměřených na témata, která jsou
pro tyto rodiny aktuální, jako jsou partnerství a
rodičovství, identita náhradních rodičů, identita
dítěte v NRP, identita dítěte jiného etnika, adaptace a výchova dítěte v náhradní rodině apod.

• Ve spolupráci s Nadací T. Maxové dětem jsme
aktualizovali a vydali publikaci Průvodce pro NRP.
Spolupracovali jsme na zajištění a prezentování
problematiky týkající se náhradní rodinné péče
prostřednictvím letáků, inzerce a poskytování
rozhovorů do TV, rozhlasu či tisku.

• V roce 2011 jsme připravili a zrealizovali 3 dny
otevřených dveří. Všem byly poskytnuty potřebné
informace a poradenství v otázkách náhradní rodinné péče a o činnosti a službách naší organizace. Zájemcům o přijetí dítěte do náhradní rodinné
péče jsme předali odborné publikace a letáky
a byla jim také nabídnuta možnost zapojit se do

• Aktivně jsme spolupracovali s NNO, OSPOD v celé
ČR, Magistrátem Hl. m. Prahy, MPSV, OS Návrat SR
aj.
• Byly znovu vytištěny letáky a informace o činnosti
střediska k další prezentaci.

Klubová setkání
Počet osob, které se zúčastnily klubových setkání

113

Osobní konzultace
Počet osobních konzultací ve středisku NRP nebo přímo v rodinách

118

Odborné poradenství
Počet dotazů na běžné telefonní lince a speciální infolince

376

Vzdělávání rodičů v NRP
Počet seminářů zaměřených na aktuální témata rodičů v NRP

11
11

“

Program prevence,
podpory a pomoci dětem
žijícím mimo vlastní rodinu

AKTIVITA

ČINNOSTI

Zajištění volnočasových
aktivit pro děti v dětských
domovech – dobrovolnická
činnost

semináře pro dobrovolníky

8

56

vzdělávání dobrovolníků

2

40

supervize dobrovolníků

6

48

zařízení a počet dětí zapojených do aktivity

3

54

počet odpracovaných dobrovolnických hodin
Vzdělávání mladých lidí
v DD a náhradní rodinné
péči, příprava na samostatný život

POČET OSOB

41

88

540

semináře a vzdělávání dobrovolníků

2

15

supervize dobrovolníků

2

15

pobytový vzdělávací kurz

2

35

provozování webových stránek

1

19 016 návštěv

10

25

poradenství a doprovázení mladých lidí

8

5

příprava a zajištění výběru dobrovolníků

8

12

realizace korespondenčního vzdělávacího
kurzu
Rozvoj dobrovolnictví

POČET/rok

1 077

realizace aktivit pro děti v DD

12

”

Chceme, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí.

Program prevence, podpory a pomoci
dětem žijícím mimo vlastní rodinu
• Celkem proběhlo 6 seminářů a supervizí dobrovolníků z Gymnázia Benešov a seminář pro
oslovení nových dobrovolníků.

• Celkový počet dobrovolníků v projektu „Kmotři při
dětských domovech“ v roce 2011 byl 41.
• Počet setkání v rámci volnočasových klubů – 88.
• Počet hodin strávených dobrovolnickou činností
– 107.
• Průměrný počet zapojených dětí za měsíc – 54.
• Průběžně byly zpracovány a zveřejněny texty
na stránkách www.odchazim.cz z oblasti práva,
bydlení, zdraví, rodiny.
• Informace o existenci stránek byla předána
a zveřejněna v měsíčníku „Zámeček“.
• Vizitky a letáky byly předávány na všech veřejných vystoupeních Střediska NRP, při písemném
kontaktu s dětskými domovy aj.
• Byl dopracován adresář krizové pomoci v celé ČR.
• Poradenství pro mladé lidi z DD – v převážné
většině se jednalo o poradenství s dalším vzděláváním, hledáním ubytování či práce.
• Kurz ze školního roku 2010–11 ukončilo 27
abonentů.
• Nabídku do zapojení se do kurzu jsme zveřejnili
prostřednictvím časopisu „Zámeček“, na našich
webových stránkách, při setkáních s dětskými
domovy, oslovili jsme pěstounské rodiny a další
dětské domovy, zřídili jsme i panel na Facebooku.

• Na základě rozeslané výzvy se do vzdělávacího
kurzu v Praze zapojilo 6 dětských domovů a 36
mladých lidí. V průběhu 2 dnů pro ně byl připraven bohatý vzdělávací a zážitkový program –
věnovali se společenskému chování, poskytování
první pomoci, arteterapii, získali základní informace z pracovního práva, jak si napsat životopis
a motivační dopis V rámci dlouhodobé spolupráce s Městským úřadem Prahy 10 pro účastníky
kurzu byl připraven den otevřených dveří. Mladí
lidé se seznámili s činností sociálního odboru,
úřadem práce, s činností kurátora či jak si zařídit
sociální dávky. Pobyt byl doplněn o soutěžení
na bowlingu a kulturním programem – filmového
představení.
• Do 5denního vzdělávacího pobytového kurzu
v Dobronicích (zařízení Vysoké školy ekonomické
v Praze) se zapojilo 28 mladých lidí ze 6 dětských
domovů.
• Pro realizaci projektu je neodmyslitelná práce
dobrovolníků, spolupracují na zpracování textů
zveřejňovaných na www.odchazim.cz ; doprovázeli mladé lidi na pobytech v Praze i v Dobronicích.
• V roce 2011 se do projektu svou dobrovolnickou
činností zapojilo 15 osob, celkem odpracovali
180 hodin. Uspořádali jsme pro ně 3 semináře zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče,
využití arteterapie a supervizi.
• V rámci realizace vzdělávacího kurzu v Praze byl
pro 9 pracovníků z dětských domovů připraven
seminář. Na pobytu v Dobronicích pro ně byl
uspořádán seminář na téma transformace, změny
zákona a problematika dětí v ústavní péči.

• Ve školním roce se do kurzu zapojilo 37 osob.
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“

Dlouhodobé vzdělávání široké veřejnosti je pro nás zásadní.

ČINNOSTI
Program metodického centra
pro NRP

14

”
POČET

Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu – závěrečná zpráva z výzkumu

87 stran

Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR

71 stran

Dítě v NRP potřebuje i vaši pomoc – základní informace pro pedagogy

41 stran

Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP

52 stran

Dítě jiného etnika v NRP

32 stran

Metodika pro práci s dobrovolníky

56 stran

Semináře a vzdělávání

9

Prezentace

2

Celodenní konference

85 účastníků

3 setkání se sociálními pracovníky nemocnic a porodnic

15 účastníků

Semináře pro sociální pracovníky nemocnic a porodnic

15

Adresář služeb pro NRP – registrace organizací

57

Program metodického centra pro NRP
• Vydali jsme 5 publikací, metodik pro práci v NRP.
• Intenzivně jsme se podíleli na vnějším připomínkovém řízení novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, účastnili jsme se seminářů, oponentur a připomínkových akcí.
• Zrealizovali jsme jednodenní konferenci s účastí
zástupců MPSV zaměřenou na problematiku
pěstounské péče na přechodnou dobu, které se
zúčastnilo 85 odborníků z celé ČR.
• Ve spolupráci s MPSV a pracovištěm náhradní
rodinné péče MHMP a Středočeského kraje jsme
zrealizovali odpolední seminář pro sociální pracovnice pražských a středočeských porodnic
a nemocnic s cílem zlepšit informovanost
veřejnosti o problematice NRP a otevřít diskusi
nad tímto tématem mezi zdravotníky a orgány
sociálně-právní ochrany. Semináře se zúčastnilo
celkem 15 kolegů.

NNO, na kterých jsme pravidelně předávali
informace o činnosti metodického centra, našich
výzkumů, aktivit a záměrů.
• Zajistili jsme 13 seminářů pro jiné organizace
na téma pěstounská péče a nové metody v NRP,
poruchy attachmentu u dětí v NRP.
• Pravidelně jsme zveřejňovali informace o činnosti
naší organizace i o aktuálním dění v oblasti NRP
na našich stránkách www.nahradnirodina.cz.
Na těchto stránkách jsme také zveřejnili naše další
nové texty související s NRP, určené především zájemcům o přijetí dítěte do NRP, novým náhradním
rodinám a pracovníkům v dalších profesích, kteří
se setkávají s dětmi v NRP.
• Aktivně jsme spolupracovali se sdělovacími
prostředky (TV, deníky, časopisy) a vystupovali
jsme na seminářích, přednáškách a konferencích
o problematice ohrožených dětí a NRP.

• Účastnili jsme se setkávání neziskových organizací pod záštitou OPS Mikuláš a otevřené skupiny

Publikační činnost
Celkový počet stran odborného textu pro práci v NRP

339

Konferenční činnost
Počet odborníků v rámci konference s účastí zástupců MPSV

85

Spolupráce s jinými organizacemi
Počet seminářů zorganizovaných pro jiné organizace na téma NRP

13
15

Finanční zpráva
ZDROJE Z ROKU 2010
Výnosy celkem

ZDROJE NA ROK 2011

ZDROJE NA ROK 2012

1 875 336,67 Kč

3 215 397,34 Kč

2 653 624,89 Kč

ZDROJ
Výnosy v členění dle zdrojů

KČ

PODÍL V %

1 216 670,00

15,70

230 000,00

3,00

5 395 233,00

69,70

Nadace zahraniční

349 857,00

4,50

Právnické osoby

100 000,00

1,30

Dary veřejnosti

37 011,00

0,50

301 057,89

3,88

Věcné dary

54 844,00

0,70

Vedlejší činnost

58 000,00

0,70

1 686,01

0,02

7 744 358,90

100,00

Státní dotace
Granty obcí
Nadace ČR

Ostatní – zdroje z minulých let

Ostatní výnosy – úroky
Celkem
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NÁKLAD
Materiál

KČ

Spotřeba el. energie

82 573,00

Cestovné

39 151,00

Údržba

660,00

Služby

924 803,80

Osobní náklady celkem
Správní poplatky, pojištění
Celkem

POKRYTÍ NÁKLADŮ
Státní dotace
Granty obcí

Celkové náklady položkově

330 217,13

3 081 252,00
60 518,63
4 519 175,56

KČ

PODÍL V %

1 213 250,00

26,85

230 000,00

5,09

2 534 082,50

56,07

Nadace zahraniční

184 888,00

4,09

Dary veřejnosti

178 068,05

3,94

Právnické osoby

119 201,00

2,64

Vedlejší činnost

58 000,00

1,28

Ostatní

1 686,01

0,04

Celkem

4 519 175,56

100,00

Nadace ČR

Pokrytí nákladů v členění
zdrojů

17

Zpráva auditora
ADAMEC AUDIT s.r.o.
Daliborova 130/7
460 07 Liberec
IČ: 25826158
tel.: 482 345 566
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí n.L. oddíl C, vložka 16467 a v seznamu auditorských
společností vedeném KA ČR pod číslem 342.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy občanského sdružení Středisko náhradní rodinné péče o.s.
k 31.12.2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán občanského sdružení Středisko náhradní rodinné péče o.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě občanského sdružení Středisko náhradní rodinné péče o.s. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
V Liberci dne 30. dubna 2012

“

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv občanského sdružení Středisko náhradní
rodinné péče o.s. k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledků
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu
s českými účetními předpisy.

”
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Upřímné poděkování za podporu
Panu ing. M. Kinclovi
Panu J. Libovi
Paní J. Davidové
Paní J. Tvarochové
Manželům: Beranovým, Koníčkovým, Noskovým, Vítovým, Majerovým
Pracovníkům T-mobile-CZ systém Cafeteria
Pracovnicím lékárny IKEM
Nadaci Sirius
Nadaci Terezy Maxové dětem
Nadačnímu fondu – UWI – Citibank plc. Europe
Ministerstvu práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů
Ministerstvu vnitra, odbor prevence kriminality
Magistrátu hlavního města Prahy, odbor sociální péče
Městskému úřadu Prahy 10
Úřadu města Benešov
Státní tiskárně cenin, a. s.
Správě Pražského hradu
Čapek – WinDUO, s. r. o.
Řádu menších bratří kapucínů v Praze
České provenienci Řádu sv. Augustina
Dobrovolníkům a pedagogům z Vyšší odborné školy sociálně právní Praha a z Gymnázia Benešov
a dalších škol, firem a organizací.
Děkujeme všem, kteří nám drží palce!
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Kontakty
Středisko náhradní rodinné péče o. s.
Jelení 91
118 00 Praha 1

E-mail: info@nahradnirodina.cz
http://www.nahradnirodina.cz
http://www.odchazim.cz

Tel.: 233 356 701 (infolinka)
Tel./fax: 233 355 309

U Brusnice

TRAM č. 22
Jelení

Jelení
Jelení
e
U Brusnic

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