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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Střediska NRP, která shrnuje hlavní činnosti za rok 2017.
Díky finanční podpoře Nadace Sirius jsme mohli pokračovat ve výzkumu v Dánsku, Velké Británii
a v České republice na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči. Výzkumná
zpráva bude ve své finální verzi základem pro tvorbu modelu péče o zdravotně znevýhodněné děti
v ČR žijící mimo vlastní rodinu. V rámci tohoto projektu „Centrum podpory NRP II“ jsme vytvořili
Metodiku adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou, která bude k dispozici
dalším kolegům. Zrealizovali jsme školení metodik dobré praxe tří vybraných organizací. Uspořádali
jsme celostátní konferenci věnovanou zrealizovanému výzkumu na téma osvojení v zahraničí (Anglii
a Dánsku) a v České republice a představili návrh modelu osvojení. Velice nás těší zájem kolegů
a odborníků ze státních i nestátních organizací o naše aktivity.
Na naši odbornou práci s rodinami v minulém roce kromě Nadace Sirius přispěly i finanční dotací
Magistrát hl. m. Prahy a MPSV. Díky této podpoře jsme se mohli intenzivněji věnovat rozvoji služeb
pro osvojitelské rodiny v rámci projektu Adopční centrum. Zaměřili jsme se především na individuální
spolupráci s rodinami a žadateli o NRP. Dále jsme pokračovali v sérii pravidelných setkání pro zájemce
a žadatele o NRP, která jsme uskutečňovali ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Kromě
pravidelných skupinových setkání pro náhradní rodiny jsme realizovali rodičovskou skupinu při
projektu Ponton klub a klubová setkání pro tatínky. Intenzivně jsme se mohli věnovat rodinám
s dětmi na dvou vícedenních pobytových setkáních. S rodinami a jejich dětmi jsme se již tradičně sešli
na předvánočním celodenním setkání náhradních rodin.
Díky dlouhodobé a úspěšné spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem jsme pokračovali na
společném projektu Adopce.com, který zajišťuje prostřednictvím infolinky a webové poradny osvětu
o adopci v celé ČR.
Účastnili jsme se několika konferencí, seminářů, kulatých stolů a pracovních setkání, úzce jsme
spolupracovali s Asociací Dítě a Rodina, z. s., Centrem podpory, o. p. s., Rozumem a Citem, z. s.,
slovenskou organizací Návrat, o. z., a všemi, kterým jde o zlepšení situace ohrožených dětí u nás.
V tomto roce došlo i k několika změnám v našem týmu. Svou činnost ve Středisku NRP ukončili
kolegové Daniela Hartlová, Jan Vrzáček a Pavla Pokorná. Děkujeme za spolupráci a přejeme jim
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Srdečně též děkuji našim milým dobrovolníkům, kteří naplňují programy pro děti při klubových
setkáních a jsou již dlouhodobou a nepostradatelnou součástí našeho týmu.
V neposlední řadě děkuji všem našim dárcům a Vám, kteří nás podporujete a věříte, že naše práce je
potřebná a smysluplná.
Vše dobré
Věduna Bubleová,
ředitelka Střediska NRP
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O Středisku NRP
STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek (dále jen Středisko NRP), je zapsáno v rejstříku spolků
vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 6262. Středisko bylo založeno podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a bylo registrováno dne 12. 9. 1994 u Ministerstva vnitra
ČR pod čj. II/s-OS/1-25352/94-R.
V souvislosti s platností novely občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k transformaci občanského
sdružení (o. s.). Rada Střediska NRP rozhodla o přeměně o. s. na „spolek“. Středisko NRP je
právnickou osobou a vlastní činnost vyvíjí na území ČR.
Zápis do Veřejného rejstříku (spolkového rejstříku) byl proveden dne 3. 10. 2014 dle zákona
č. 304/2013 Sb. a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 214–302 a § 3045), oddíl L, vložka
6262. V roce 2015 byla provedena změna Stanov. Nové Stanovy byly zapsány do Veřejného rejstříku
(spolkového rejstříku) v říjnu 2015.

Základní údaje:






Sídlo: Jelení 91/7, Praha 1, 118 00
IČ: 60457937
Tel.: +420 233 355 309; +420 233 356 701
E-mail: info@nahradnirodina.cz
Web: www.nahradnirodina.cz

Předmět činnosti:
Posláním Střediska NRP je vykonávání veřejně prospěšné činnosti, zejména pomoc a podpora dětem,
které vyrůstají mimo vlastní rodinu, podpora zdravého vývoje dětí v náhradních rodinách a snaha
o celkový rozvoj náhradní rodinné péče v ČR.

Cíle Střediska NRP:


Vlastní vzdělávací, výzkumnou a publikační činností zvyšovat informovanost laické i odborné
veřejnosti o náhradní rodinné péči.



Rozvoj mezioborové spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče v ČR i v zahraničí.



Předáváním objektivních a ucelených informací o náhradní rodinné péči zájemcům
a žadatelům zvýšit jejich připravenost na přijetí dítěte do rodiny a následnou péči o ně.



Zvyšovat rodičovské kompetence v oblasti vývoje a výchovy přijatého dítěte a tím přispět
k prevenci selhání náhradní rodinné péče.



Poskytováním sociálních, psychologických a podpůrných služeb dětem a mládeži v náhradní
rodinné péči přispět k jejich zdravému vývoji.
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Organizační struktura a lidé Střediska NRP
Rada Střediska NRP:





PhDr. Věduna Bubleová – předsedkyně Rady a ředitelka organizace
JUDr. Vladimíra Tenzerová – členka
Mgr. Jaroslava Máliková – členka
Ing. Radek Hlavsa – člen

Zaměstnanci:









PhDr. Věduna Bubleová – ředitelka
Ing. Anna Votavová (Bubleová) – projektová manažerka
Mgr. Tereza Landová – sociální pracovnice
Veronika Fišerová, DiS. – sociální pracovnice (od 1. 4. 2017)
Bc. Daniela Hartlová – sociální pracovnice (do 31. 5. 2017)
Alena Vávrová – vedoucí sociální pracovnice (od 1. 9. 2017)
Bc. Jan Vrzáček – sociální pracovník (do 31. 10. 2017)
Mgr. Pavla Pokorná – sociální pracovnice (do 31. 12. 2017)

Externisté:


















prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc. – psycholožka
Mgr. Jan Paleček – sociolog
Mgr. David Kocman, M. A., Ph.D. – sociolog
Mgr. Filip Vyskočil – právník
Mgr. Ondřej Novák – výzkumník
Jana Grohová – koordinátorka volnočasových aktivit
Martina Schepelern – odborná poradkyně
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. – metodička
PhDr. Veronika Buriánová – psycholožka
Mgr. Olga Pařízková – psycholožka
PhDr. Jana Kovařovicová – psychoterapeutka
Mgr. Lada Chaloupková – terapeutka
Mgr. Eva Hrubá – právnička
Ing. Marcela Hroncová – finanční manažerka, účetní
Bc. Karel Nerad – IT
Zuzana Straková – korektorka
lektoři aj.
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Realizované projekty v roce 2017
Centrum podpory NRP II:





Dárce: Nadace Sirius
Období realizace: 9/2015 – 12/2018
Schválená finanční podpora na celé období realizace: 18 078 965 Kč
Čerpáno v roce 2017: 5 595 197 Kč

Projekt Centrum podpory NRP II navazuje na pilotní projekt Centrum podpory NRP I, který byl
realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., díky finanční podpoře Nadace Sirius v letech
2011–2015, a dále ho rozvíjí. Vychází při tom z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů dobré
praxe v oblasti NRP v ČR a ve vybraných zahraničních zemích. Cílem projektu je navrhnout model
podpory osvojitelských rodin a model péče pro zdravotně znevýhodněné děti, dále rozvíjet
komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP, sdílet dobrou praxi mezi neziskovými
organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP. Součástí projektu je realizace běžné praxe
v rámci této problematiky.

Adopce.com:





Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem
Období realizace: 1/2017 – 12/2017
Schválená finanční podpora na rok 2017: 154 368 Kč
Čerpaná částka v roce 2017: 154 368 Kč

Informačně vzdělávací projekt Adopce.com je realizován obecně prospěšnou organizací Spolu dětem
ve spolupráci se Střediskem NRP jakožto odborným garantem a realizátorem. Finančním partnerem
projektu je Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt Adopce.com vznikl v roce 2001 na základě
partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové a Nestlé Česko, s. r. o., a od roku 2010 je projekt
součástí portfolia Nadace Terezy Maxové dětem. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat
širokou veřejnost a zájemce o problematice NRP. Projekt je určen nejen zájemcům o adopci či
pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Informace o NRP
mohou zájemci získat prostřednictvím webových stránek, informační brožury „Průvodce náhradní
rodinnou péčí“ a prostřednictvím informační telefonní linky.

Adopční centrum:





Dárce: Magistrát hl. m. Prahy
Období realizace: 1/2017 – 12/2017
Schválená finanční podpora na rok 2017: 342 000 Kč
Čerpaná částka v roce 2017: 342 000 Kč

4

Projekt Adopční centrum reagoval na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013.
V rámci projektu byla poskytována psychosociální podpora (poskytování odborného zázemí),
sociálně-psychologické, výchovné a právní poradenství, terapie, probíhala setkávání rodin s dětmi
v osvojení, individuální poradenství, realizovaly se semináře, besedy a vzdělávání pro osvojitelské
rodiny a dále osvěta, propagace a zprostředkování věrohodných a ucelených a odborných informací
o problematice NRP. Založením a provozováním „Adopčního centra“ vytváříme dlouhodobý,
intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny.

Adopční centrum:





Dárce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Období realizace: 1/2017 – 12/2017
Schválená finanční podpora na rok 2017: 373 733 Kč
Čerpaná částka v roce 2017: 373 733 Kč

Projekt Adopční centrum vycházel z více než dvacetiletých zkušeností Střediska NRP v oblasti péče
o ohrožené děti, ze zahraničních zdrojů, poznatků a dobré praxe z oblasti péče o děti a rodinné
politiky a reagoval na novelu zákona OSPOD a nový občanský zákoník z roku 2014. V rámci projektu
byla rodinám, dětem a mladistvým vyrůstajícím v náhradní rodinné péči poskytována komplexní
podpora zahrnující sociální, psychologické a podpůrné služby pro cílovou skupinu v rámci
pravidelných i jednorázových setkání a dále pak poskytování průběžného poradenství.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.





Objednatel: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
Období realizace: 4/2017 – 12/2017
Schválená finanční podpora na rok 2017: 36 000 Kč
Čerpaná částka v roce 2017: 36 000 Kč

V rámci spolupráce s Organizací pro pomoc uprchlíkům jsme se podíleli na prosazování možnosti
náhradní rodinné péče pro nezletilé cizince bez doprovodu (příprava strategického plánu, hledání
a šíření příkladů dobré praxe, jednání s partnery, nastavení systému v celém procesu zprostředkování
NRP aj.).
Volné prostředky:



Dary od fyzických a právnických osob: 95 400 Kč
Tržby za poskytnuté služby, zboží a materiál: 226 424 Kč

Volné prostředky se používají na financování důležitých nákladů na zajištění chodu a činností
Střediska NRP, kterou nejsou pokryty z grantových a dotačních prostředků (údržba sídla, cestovné,
reprezentace aj.).

5

Činnosti a výstupy Střediska NRP v roce 2017
Výzkum dobré praxe (projekt CP NRP II):
V roce 2017 jsme realizovali zahraniční výzkum na téma zdravotně znevýhodněných dětí v Anglii
a Dánsku. Zpracovali jsme „Právní analýzu péče o zdravotně znevýhodněné děti v Anglii“ a „Právní
analýzu péče o zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku“. V rámci tohoto výzkumu jsme uskutečnili
19 rozhovorů se 33 osobami v Dánsku a 11 rozhovorů s 11 osobami v Anglii. Zpráva ze zahraničního
výzkumu v Dánsku a Anglii bude zfinalizována v první polovině roku 2018. Taktéž jsme výzkumné
zprávě „Osvojování v Anglii a v Dánsku“ přidělili ISBN 978-80-87455-26-5.
V rámci českého výzkumu provedl výzkumník Mgr. Jan Paleček v období od 11/2016 do 3/2017 15
rozhovorů s 19 osobami na téma osvojení a 12 rozhovorů se 16 osobami na téma zdravotně
znevýhodněných dětí. V roce 2017 jsme zpracovali „Právní analýzu náhradní péče o zdravotně
znevýhodněné děti v České republice“ a výzkumnou zprávu „Adopce v ČR“. Zpráva z českého
výzkumu na téma zdravotně znevýhodněných dětí bude zfinalizována v roce 2018.
Na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení jsme uskutečnili tři
setkání expertní skupiny (odborníci pro oblast rodinného práva), psychologie, sociologie, medicíny
a sociální práce). Výsledkem těchto setkání a oponentur byl návrh na změnu systému osvojení v ČR
s názvem „Model osvojování“.

Vzdělávání a šíření dobré praxe (CP NRP II):
V rámci vzdělávání a šíření dobré praxe jsme v období 3–5/2017 zrealizovali hodnocení a výběr
metodik dobré praxe, z nichž hodnotící rada odborníků z praxe vybrala tři vítězné metodiky.
V termínu 4.–6. 10. 2017 jsme zrealizovali školení těchto metodik, kterého se zúčastnilo 38 osob.
Dále jsme zpracovali a kvantitativně a kvalitativně ověřili Metodiku adopčního centra – Průvodce pro
práci s osvojitelskou rodinou. Tato Metodika je reflexí a popisem dobré praxe práce našeho
Adopčního centra a popisuje témata spojená s poskytováním podpory osvojitelským rodinám.
Metodika bude nápomocná všem organizacím, které zvažují poskytování podpůrných služeb
osvojitelským rodinám.
V průběhu roku 2017 jsme průběžně spravovali Adresář služeb v NRP, jehož cílem je poskytovat
aktuální informace o dostupných službách pro NRP a knihovnu metodik, která mapuje státní
i nestátní organizace v oblasti NRP v ČR. Na podzim 2017 jsme spustili nově upravené webové stránky
Střediska NRP.
Dne 8. 12. 2017 jsme zrealizovali konferenci výstupů a závěrů výzkumu na téma osvojení v Dánsku,
Anglii a České republice, které se zúčastnilo 100 osob (z toho 56 osob ze státních institucí a 44 osob
z neziskových organizací). Na konferenci byly účastníkům představeny: informace o projektu CP NRP
II, výstupy výzkumu na téma osvojování v Anglii, Dánsku a České republice, výstupy výzkumu
osvojitelských rodin v České republice a rovněž návrh Modelu osvojování.
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Běžná praxe (CP NRP II, Ponton klub, Adopce.com, Adopční centrum aj.):
V rámci běžné praxe se snažíme o podporu, rozvoj a propagaci NRP. Přejeme si, aby co nejvyšší počet
dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby NRP převládala nad péčí ústavní.
Mezi služby Střediska NRP patří odborné poradenství v oblasti NRP, provozování telefonické infolinky,
e-mailové a internetové poradny (webové poradny: www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com
a www.rodina.cz), poradenství pro žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči, psychosociální,
právní a výchovné poradenství náhradním rodinám a dále individuální podpora rodičům a dětem
v NRP. Klientům SNRP jsme nabídli odborné služby psychologa, terapeutů, individuální práci
s rodinou s využitím terapeutických prvků (arteterapie, dotyková terapie, VTI, Kniha života aj.).









V roce 2017 jsme poskytli odborné služby 89 rodinám s přijatými dětmi.
V rámci elektronického a telefonického poradenství jsme poskytli 671 odpovědí.
Celkem se uskutečnilo 152 osobních konzultací (v sídle SNRP nebo v rodině klientů).
Poskytli jsme 30 psychoterapií dětem v NRP.
Poskytli jsme 6 psychologických vyšetření dětí v NRP a 1 psychologické poradenství.
Poskytli jsme 25 arteterapií osvojitelským rodinám.
Poskytli jsme 38 VTI terapií osvojitelským rodinám.
Poskytli jsme 17 intervencí v zájmu klienta se třetí osobou (ve školských zařízeních aj.).

Vzdělávání pro náhradní rodiče (osvojitele, žadatele a pěstouny) formou seminářů a besed probíhalo
především prostřednictvím klubů náhradních rodin, rodičovské skupiny Ponton klubu
a vzdělávacího cyklu Cestou náhradní rodinné péče (pro zájemce a žadatele o NRP). Témata
jednotlivých setkání se vždy odvíjejí od potřeb klientů. Náhradní rodiče prostřednictvím setkání se
vzdělávacími programy získávají znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit při výchově svých
přijatých dětí a které jim pomáhají lépe porozumět potřebám dětí. Velmi důležitým prvkem těchto
setkání je jako nástroj psychohygieny také sdílení. Při vzdělávacích programech pro náhradní rodiče
a žadatele o zprostředkování NRP probíhají současně také speciální programy pro děti, které
poznávají, že v podobné životní situaci nejsou samy.













Zrealizovali jsme 7 dopoledních klubů NRP – účast 31 dospělých a 23 dětí v NRP.
Zrealizovali jsme 5 odpoledních klubů NRP – účast 59 osob.
Zrealizovali jsme 5 klubových setkání otců a 1 celodenní setkání – účast 21 dospělých a 7 dětí.
Zrealizovali jsme 6 odpoledních setkání Pontonu – účast 33 dětí.
Zrealizovali jsme 6 celodenních setkání Pontonu o víkendu – účast 54 dětí.
Zrealizovali jsme 4 rodičovské skupiny v rámci odpoledních Pontonů – účast: 19 dospělých.
Zrealizovali jsme 1 příměstský tábor Ponton klubu – účast 8 dětí.
Zrealizovali jsme 1 víkendový pobyt Ponton klubu – účast 14 dospělých a 14 dětí.
Zrealizovali jsme 2 vícedenní pobytová setkání rodin s přijatými dětmi (pobyt programu Naše
romské dítě a pobyt rodin s předškolními dětmi) – účast 24 dospělých a 35 dětí.
Zrealizovali jsme 2 sobotní celodenní setkání pro rodiny s přijatými dětmi a žadatele
o zprostředkování NRP – účast 42 dospělých a 59 dětí.
Zrealizovali jsme 2 moderované besedy pro zájemce a žadatele o zprostředkování NRP –
účast 16 osob.
Zrealizovali jsme 5 neformálních setkání pro zájemce a žadatele o zprostředkování NRP:
moderované besedy v rámci cyklu „Cestou náhradní rodinné péče“ – účast 88 osob.
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Ostatní:











Aktivně jsme se účastnili výboru Asociace Dítě a Rodina, která se zabývá ochranou práv dětí
v ČR a snaží se o změnu systému péče o ohrožené děti.
Spolupracovali jsme s mnoha státními i nestátními organizacemi.
Účastnili jsme se a aktivně spolupracovali na přednáškách, mezirezortních skupinách,
seminářích, případových konferencích o problematice ohrožených dětí.
Poskytli jsme rozhovory pro média o problematice ohrožených dětí a činností Střediska NRP.
Uskutečnili jsme 1 exkurzi pro studenty střední a vysoké odborné školy.
Účastnili jsme se NGO Marketu konaného dne 12. 4. 2017.
Distribuovali jsme publikace a letáky SNRP.
Zprostředkovali jsme nabídky volnočasových kulturních akcí pro děti a rodiče.
Spravovali a administrovali jsme webové stránky www.nahradnirodina.cz
a www.pontonklub.cz a facebookové stránky Střediska NRP.
… a další (intervence na úřadech, ve školských zařízeních, zprostředkování právní pomoci,
volnočasové aktivity aj.).
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Finanční zpráva
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Příloha k účetní závěrce
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Výrok auditora
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Poděkování









manželům Vlčkovým
Ing. Miloši Kinclovi
Ing. Marcele Hroncové
Viktoru Černému
Bc. Karlu Neradovi
Jiřině Tvarochové
Lence Hellenbrandové
Polině Lynch













… a dále těmto organizacím:
Nadace Sirius
Centrum podpory, o. p. s.
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Terezy Maxové dětem
GEM System a.s.
ComAp a.s.
PAMAA LADIES PRAGUE
Nadace rozvoje občanské společnosti
Správa Pražského hradu
Internet Partner s.r.o.

Srdečný dík patří našim dobrovolníkům, přátelům a všem příznivcům.
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