VÝROČNÍ ZPRÁVA
STŘEDISKO NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE, SPOLEK
2021

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
tato výroční zpráva shrnuje činnost Střediska náhradní rodinné péče
v roce 2021.
Celý rok byl ovlivněn složitou pandemickou situací, na kterou jsme ale
zároveň již byli lépe adaptováni. Když to bylo možné, realizovali jsme
setkávání a konzultace s rodiči a dětmi osobně. Současně jsme si už
zvykli na online prostředí, ve kterém se nám práce také dařila. Doslova
na poslední chvíli jsme se stihli s dětmi a rodiči také setkat na
povedeném víkendovém pobytu v přírodě.
Jsme vděční, že se nám podařilo dokončit dlouho připravovaný dokumentární film „Nic bych neměnila“,
a to především díky nezištné a vytrvalé práci skvělého kameramana a režiséra Michala Černého
a společnosti i/o post. Srdečné poděkování patří též všem účinkujícím a dalším tvůrcům, kteří nám
s filmem pomohli bez nároku na honorář. Velice si této podpory upřímně vážíme a děkujeme.
Radujeme se také z vydání naší publikace Příběhy z nových rodin, která přináší čtenářům zkušenosti
mladých dívek a žen, které vyrostly v náhradních rodinách.
Sledovali jsme přípravy novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mrzí nás, že nebyly vyslyšeny
naše připomínky, které se týkaly dětí se zdravotním znevýhodněním.
V druhé polovině roku došlo k obměně týmu sociálních pracovníků Střediska. Bývalým kolegyním
děkujeme za odvedenou práci a přejeme jim vše dobré v jejich dalším působení.
Velice děkujeme hlavnímu partnerovi Nadaci Sirius za laskavou dlouhodobou finanční podporu
a zájem o problematiku dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách. Děkujeme rovněž Centru
podpory o. p. s. za spolupráci při realizaci těchto aktivit.
Díky dlouhodobé a úspěšné spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem jsme pokračovali na
společném projektu Adopce.com, kdy zajišťujeme prostřednictvím infolinky a webové poradny osvětu
o adopci v celé České republice (www.adopce.com). Děkujeme našim partnerům z Nadace.
Náš dík patří též Magistrátu hlavního města Prahy za podporu našeho projektu Adopční centrum.
Dále děkujeme Nadaci Kooperativa, Nadaci ČEZ a Nadaci J&T, kteří nás také podpořili
v našich aktivitách.
Děkujeme za milou spolupráci celému týmu Střediska, zaměstnancům i externistům. Je nám ctí, že naše
pozvání do správní rady přijal zkušený a uznávaný odborník v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny
pan PhDr. Miloslav Macela. Současně srdečně děkujeme panu ing. Radku Hlavsovi za jeho dlouholeté
působení a podporu ve správní radě.
Děkujeme také všem dalším dárcům, kteří nás podporují na naší cestě za změnou systému péče
o ohrožené děti a rodiny.
Srdečně zdraví a vše dobré přejí
Věduna Bubleová a Klára Trubačová
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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.
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.: + 420 725 756 505
E-mail: info@nahradnirodina.cz
Web: www.nahradnirodina.cz

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Posláním Střediska NRP je vykonávání veřejně prospěšné činnosti, zejména poskytovat pomoc
a podporu 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
Umožnit dětem vyrůstat v rodinách.
Zvýšit kvalitu života osvojitelských rodin (rodičů a dětí vyrůstajících v osvojení).
Vytvořit osvojitelům, žadatelům o NRP a dětem v osvojení bezpečný prostor pro sdílení a získávání
nových dovedností.
Vzdělávat osvojitelské rodiče a odbornou veřejnost v tématech souvisejících s osvojením.
Zkvalitnit rodičovskou péči osvojitelských rodin.
Dosáhnout větší informovanosti o tématech náhradní rodinné péče (zejména o osvojení a jeho
specifikách).
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A LIDÉ STŘEDISKA NRP
RADA STŘEDISKA NRP
PhDr. Věduna Bubleová – předsedkyně Rady a ředitelka organizace
Ing. Radek Hlavsa – člen do 24. 11. 2021
PhDr. Miloslav Macela – člen od 24. 11. 2021
Mgr. Jaroslava Máliková – členka
PhDr. Hana Šilhánová - členka
JUDr. Vladimíra Tenzerová – členka

ZAMĚSTNANCI
PhDr. Věduna Bubleová – ředitelka
Ing. Anna Bubleová – office manažerka (od 1. 10. 2021)
Kamila Fabíková – projektová manažerka (do 31. 10. 2021)
Veronika Fišerová, DiS. – sociální pracovnice (do 31. 8. 2021)
Mgr. Andrea Gruberová – vedoucí sociální pracovnice (od 1. 9. 2021)
Mgr. Tereza Landová – vedoucí sociální pracovnice (do 31. 8. 2021)
Mgr. et Mgr. Alena Svobodová – sociální pracovnice (od 1. 9. 2021)
Mgr. Jana Vilímková – sociální pracovnice (do 30. 6. 2021)

DALŠÍ ČLENOVÉ PRACOVNÍHO TÝMU A SPOLUPRACOVNÍCI
Jana Grohová
Ing. Marcela Hroncová
Mgr. Eva Hrubá
Mgr. Klára Trubačová
Alena Vávrová
Lenka Brožová

Ivan Dolníček
Mgr. Šárka Halaštová
PhDr. Miloslav Macela
Barbora Štěpánková
JUDr. Vladimíra Tenzerová

LEKTOŘI A TERAPEUTI
Mgr. Veronika Brandejsová
PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková
Mgr. Věra Doušová
Mgr. Ilona Eichlerová
PhDr. Helena Franke, Ph.D.
Mgr. Monika Havlíčková
Karolína Hovorková
MUDr. Jiří Ježek
Daniel Linhart

Linda Makovcová
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Kateřina Mrzenová
Mgr. Tereza Nagy
Pavlína Pastorová
Mgr. Barbora Petránková
Mgr. Jolana Průšková
Mgr. Sylvie Stretti
Tereza Šimonová
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2021
CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE III
Dárce

Nadace Sirius

Období realizace

4/2019 – 6/2021

Schválená finanční podpora na celé období realizace

10 000 000 Kč

Čerpáno v roce 2021

2 037 427 Kč

Projekt Centrum podpory NRP III byl realizován od dubna 2019. Projekt usiloval o zkvalitnění procesu
osvojování a zdravý vývoj dětí v NRP v ČR prostřednictvím uskutečněných kulatých stolů v krajích ČR
zaměřených na problematiku osvojování, poskytováním akreditovaného školení Metodiky adopčního
centra, vykonáváním běžné praxe NRP a osvěty. Projekt byl realizován do června 2021 a ve svých
aktivitách vychází z výstupů projektu CP NRP II.

BĚŽNÁ ČINNOST ORGANIZACE
Dárce

Nadace Sirius

Období realizace

7/2021 – 12/2022

Schválená finanční podpora na celé období realizace

3 653 130 Kč

Čerpáno v roce 2021

1 310 223,26 Kč

Dlouhodobé partnerství Střediska NRP a Nadace Sirius pokračuje v rámci projektu "Běžná činnost
organizace", který navazuje na úspěšně realizované projekty Centrum podpory NRP I-III. Nadace Sirius
tak nadále pomáhá organizaci v činnosti, která se zaměřuje na služby a podporu pro náhradní rodiny.
Jedná se o služby, které jsou mimo dotační podporu sociálních služeb nebo jiných finančních titulů.
Díky další spolupráci tak může Středisko NRP i nadále poskytovat a rozvíjet široké spektrum žádaných
služeb, mezi které patří: individuální provázení osvojitelských rodin, nadstavbové provázení
pěstounských rodin, pořádání podpůrných skupin pro děti z náhradních rodin, pořádání edukačněvzdělávacích klubů pro náhradní rodiče a další příbuzné, organizování rodičovských skupin,
provozování poradenských a konzultačních služeb, realizaci osvětových akcí a setkávání pro zájemce
a žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče. Součástí dobré praxe Střediska NRP je rovněž
v rámci projektu šíření know-how adopčního centra a práce na podnětech a legislativních změnách,
které se týkají problematiky osvojení, pěstounské péče, ale i změně systému péče o ohrožené děti
a rodiny s cílem, aby každé dítě mohlo vyrůstat v laskavé a bezpečné rodině.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2021
ADOPČNÍ CENTRUM (MHMP)
Dárce

Magistrát hl. m. Prahy

Období realizace

1/2021 – 12/2021

Schválená finanční podpora na celé období realizace

408 000 Kč

Čerpáno v roce 2021

408 000 Kč

Podpora Magistrátu hlavního města Prahy na rok 2021 umožnila pokračování činnosti služeb Střediska
NRP. V rámci projektu je poskytována psychosociální podpora (poskytování odborného zázemí),
sociálně-psychologické, výchovné a právní poradenství, terapie, probíhá setkávání rodin s dětmi
v osvojení, individuální poradenství, realizují 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“ je vytvářen dlouhodobý, intenzivní
a ověřený program pro osvojitelské rodiny.

ADOPCE.COM
Dárce

Nadace Terezy Maxové dětem

Období realizace

1/2021 – 12/2021

Schválená finanční podpora na celé období realizace

350 595,70 Kč

Čerpáno v roce 2021

350 595,70 Kč

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.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2021
MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ DĚTÍ Z NÁHRADNÍCH RODIN
A JEJICH PRARODIČŮ V RÁMCI PROJEKTU PONTON KLUB
Dárce

Nadace pojišťovny Kooperativy

Období realizace

11/2021 – 4/2022
(prodlouženo do 6/2022)

Schválená finanční podpora na celé období realizace

59 800 Kč

Čerpáno v roce 2021

1 680 Kč

Cílem projektu podpořeného Nadací pojišťovny Kooperativa je navázání a prohloubení
mezigeneračních kontaktů u skupiny dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči nebo adopci,
s "novými" prarodiči, členy širší rodiny těchto dětí. Prostřednictvím tvůrčích aktivit plánujeme setkávání
prarodičů z osvojitelských rodin, kteří se stávají nedílnou součástí identity dětí a jejich rodiny. Období
realizace projektu je od listopadu 2021 do června 2022.

SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH A PĚSTOUNSKÝCH RODIN S DĚTMI
Dárce

Nadace ČEZ

Období realizace

09/2021

Schválená finanční podpora na celé období realizace

30 000 Kč

Čerpáno v roce 2021

30 000 Kč

Díky podpoře Nadace ČEZ bylo realizováno tradiční celodenní setkání náhradních rodin v Toulcově
dvoře.

PODPORA ČINNOSTI ADOPČNÍHO CENTRA
STŘEDISKA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Projekt financovaný Nadací J&T pomáhá s udržením a rozvojem činnosti Střediska NRP. Hlavním cílem
aktivit je zajištění stabilního rodinného prostředí pro děti vyrůstající v osvojení prostřednictvím
poskytování a rozvoje komplexního systému nadstavbových služeb (mimo systém služeb sociálních
a činností doprovázejících organizací), které zahrnují poradenství, provázení, vzdělávání, sdílení,
odlehčení a osvětu; inovace přístupů pro práci s dětmi a rodinami na základě aktuálních trendů
a zkušeností z přímé práce, klubových aktivit, vzdělávacích akcí a zpětných vazeb od dětí a rodičů
s cílem prevence rozpadu osvojitelské rodiny a zvyšování šancí dítěte v osvojení na prožití šťastného
dětství a úspěšný vstup do samostatného dospělého života. Období realizace projektu je od ledna
2022 do června 2022, finanční prostředky byly přiděleny v rámci nadační podpory roku 2021.
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ČINNOSTI A VÝSTUPY STŘEDISKA NRP V ROCE 2021
V roce 2021 jsme museli reagovat na epidemiologickou situaci, která
ovlivňovala formu poskytování našich služeb. Většinu skupinových
aktivit a také poradenské činnosti jsme museli přenést do on-line
prostředí.
V červnu jsme ukončili projekt Centrum podpory náhradní rodinné
péče III, jehož cílem bylo zkvalitnit proces osvojování a zdravý vývoj
dětí v NRP v ČR. Mezi hlavní aktivity patřilo organizování kulatých
stolů v krajích České republiky, kde jsme zjišťovali cenné informace
k celému spektru problémů a výzev v oblasti osvojování a dalších
oblastí náhradní rodinné péče. V květnu 2021 jsme uskutečnili
akreditované školení metodiky Adopčního centra s názvem Průvodce
a specifikace práce s osvojitelskou rodinou, kde měli účastníci
možnost získat důležité informace ke vzniku a fungování adopčního
centra a tématu osvojování. Pokračovali jsme také v poskytování
a rozvoji komplexních služeb pro osvojitele a další náhradní rodiče.
Přímá práce s dětmi a rodinami je základem služeb adopčního centra
a jsem rádi, že jsme ji mohli v roce 2021 poskytovat v dostatečném
rozsahu.
Od července na projekt Centra podpory náhradní rodinné péče navázal projekt Běžná činnost
organizace, díky kterému pokračuje dlouhodobé partnerství Střediska náhradní rodinné péče
a Nadací Sirius. V rámci projektu tak Středisko NRP může i nadále poskytovat a rozvíjet široké
spektrum svých služeb (individuálních a i skupinových), šířit osvětu o náhradní rodinné péči, sdílet
a přenášet know-how adopčního centra a pracovat na podnětech a legislativních změnách týkajících
se problematiky osvojení, pěstounské péče a dalších oblastí systému péče o ohrožené děti a rodiny.
V rámci osvětové činnosti jsme vytvořili a vytiskli publikaci „Příběhy
z nových rodin“, která popisuje příběhy dnes již mladých žen, které
prošly různými formami NRP. Díky podpoře a nezištné práci účinkujících
a tvůrců jsme mohli dokončit dokumentární film „Nic bych neměnila“,
který vypráví příběh mladé slečny, které před 21 lety našlo Středisko NRP
novou rodinu. Dokument bude mít premiéru v roce 2022.
Průběžně jsme komunikovali s ostatními organizacemi a médii
zaměřujícími se na problematiku NRP. Pravidelně jsme informovali
veřejnost o problematice ohrožených dětí, specifikách NRP
a možnostech pomoci a podpory dětem žijícím mimo vlastní rodinu
a zároveň se i osobně podíleli na vzniku dalších materiálů propagujících
toto téma.
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ČINNOSTI A VÝSTUPY STŘEDISKA NRP V ROCE 2021
Průběžně jsme aktualizovali informace na webových
stránkách nahradnirodina.cz, spravovali jsme adresář
služeb, on-line knihovnu metodik a odborných textů,
nabízeli jsme zapůjčení knih z naší knihovny s odbornou
literaturou a distribuovali jsme publikace a informační
letáky SNRP.
Dne 12. 9. 2021 jsme uskutečnili projekt „Setkání
adoptivních a pěstounských rodin s dětmi“ financovaný
Nadací ČEZ.
Na podzim 2021 jsme podali projekt Adopční centrum v rámci
dotačního řízení MPSV „Rodina“ a grantové řízení „Rodinná politika“
na MHMP. V rámci grantového řízení Otevřený grant Osamělost
seniorů – mezigenerační propojení Nadace Kooperativy jsme
vypracovali a podali projekt „Mezigenerační setkávání dětí
z náhradních rodin a jejich prarodičů v rámci projektu Ponton klub“,
který nám byl schválen. S Nadací J & T jsme se domluvili na
spolupráci od roku 2022 a v prosinci 2021 nám byla schválena
žádost pro financování běžného chodu Střediska NRP. Začali jsme
připravovat projektovou žádost do výzvy Active Citizens Fund
(VDV/OSF), kterou podáme v roce 2022.

Před Vánoci jsme v rámci projektu
Adopce.com
vytvořili
narozeninový
kalendář, který je k dispozici
k
objednání
na
našich
webových
stránkách. Také jsme v rámci tohoto
projektu
pracovali
na
aktualizaci
brožury Průvodce náhradní rodinnou
péčí, který je k dispozici na webu
organizace
a
webu
projektu
(adopce.com) a je možné si jej objednat
i v tištěné podobě.
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BĚŽNÁ ČINNOST STŘEDISKA NRP V ČÍSLECH
V rámci naší běžné činnosti 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.
Klientům Střediska NRP a anonymním tazatelům jsme poskytovali odborné poradenství prostřednictvím
telefonické infolinky, mailovou a telefonickou komunikací, webovou poradnou, facebookem aj. Toto
poradenství využívali zájemci z celé České republiky (dotazy je možné pokládat i anonymně). Díky
nabízenému poradenství můžeme sledovat vývoj řešení daných témat, a reagovat tak na potřeby
klientů prostřednictvím nabízených služeb. Klientské rodiny měly také možnost využívat osobní
poradenství přímo ve Středisku NRP či jinde v terénu (ve škole, v rodině aj.).
Vzhledem k situaci COVID-19 byly osobní konzultace, terapie, skupinové akce aj. realizovány i formou
on-line přes komunikační platformu ZOOM.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

1 174
ZODPOVĚZENÝCH
DOTAZŮ

110
OSOBNÍCH
KONZULTACÍ

Zodpovězeno 1 174 dotazů pro 1 099 osob (629 na téma osvojení, 211 na
zájem o osvojení, 163 na téma pěstounské péče, 64 na žádost
o pěstounskou péči a 107 na jiné téma).
Uskutečnilo se 110 osobních konzultací pro 115 osob (98 osvojitelů,
6 žadatelů o osvojení, 11 pěstounů) a 22 dětí (22 dětí v osvojení);
77 schůzek proběhlo v sídle SNRP a 33 mimo sídlo Střediska NRP (v rodině,
v terénu aj.). Jedna konzultace proběhla v anglickém jazyce.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, DIAGNOSTIKA
A TERAPIE
81 psychoterapií
6 psychologických poradenství a vyšetření
10 sandtray terapií
23 intervencí ve školských a zdravotnických zařízeních
6 logopedií

EDUKAČNĚ-PODPŮRNÉ SKUPINY

85
EDUKAČNĚPODPŮRNÝCH
AKCÍ

41
DOUČOVACÍCH
LEKCÍ PRO DĚTI

Celkem jsme uskutečnili 85 akcí pro 258 dospělých a 303 dětí.
59 setkání v rámci programu Ponton klubu: Při setkáních se děti věnovaly
socializačním aktivitám, vzájemnému sdílení a herním činnostem
rozvíjejícím spolupráci a komunikační dovednosti.
2 dopolední kluby: setkání se vzdělávacím programem zaměřená
především na adaptaci dítěte v rodině a výchovné problémy dětí v NRP.
6 odpoledních klubů: setkání zaměřená na témata dle zájmu účastníků.
5 online setkání „Čas pro rodiče mladších dětí“.
3 online setkání „Čas pro rodiče starších dětí“.
6 klubů otců: setkání otců dětí v NRP.
1 celodenní setkání pro rodiny s přijatými dětmi.
3 setkání pro zájemce a žadatele o osvojení a pěstounskou péči:
moderované besedy s odbornými hosty v rámci cyklu „Cestou náhradní
rodinné péče“.
Zprostředkovali jsme 41 doučovacích lekcí pro děti.
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OSVĚTOVÁ ČINNOST
Návštěvnost webových stránek www.nahradnirodina.cz za rok 2021 činila
98 956 návštěv a 75 596 uživatelů.
Ve veřejném adresáři organizací působících v NRP jsme měli k 31. 12. 2021
registrováno 183 organizací.

98 956
NÁVŠTĚV NA WEBU

V knihovně metodik a odborných textů jsme k 31. 12. 2021 evidovali celkem
286 publikací. V knihovně s odbornou literaturou byla k 31. 12. 2021
možnost si zapůjčit celkem 505 svazků.
Uskutečnili jsme 2 exkurze o činnosti SNRP.
Zrealizovali jsme akreditované školení „Průvodce a specifika práce
s osvojitelskou rodinou“ v termínu 11.- 13. 5. 2021 (online formou).
Distribuovali jsme publikace a informační letáky SNRP (rozdali jsme cca
381 ks publikací a 1884 letáků).

2 265
ROZDANÝCH
PUBLIKACÍ A LETÁKŮ

Pracovali jsme na tvorbě osvětového
dokumentu s názvem Nic bych neměnila,
který přibližuje příběh dnes již dospělé
mladé ženy Kateřiny, která byla po svém
narození umístěna do kojeneckého ústavu,
kde strávila téměř pět let. Středisko
náhradní rodinné péče pro ni našlo
pěstounskou rodinu, která ji přijala i
s jejím těžkým zdravotním hendikepem.
Dokument je důkazem, že skvělá rodina
dokáže zázraky. Premiéra filmu proběhne
v roce 2022.
Vytvořili jsme a distribuovali publikaci „Příběhy z nových rodin“, vypovídající o osudech, zkušenostech,
pocitech a přáních dětí vyrůstajících v NRP a kterým Středisko NRP našlo novou rodinu.
Průběžně jsme spolupracovali na aktivitách Asociace Dítě a Rodina, aktivně jsme se účastnili na
přednáškách a seminářích o NRP, spolupracovali jsme s vybranými médii v otázce NRP (tištěná
i elektronická média) aj.
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU:
Nadaci Sirius
Nadaci Terezy Maxové dětem
Magistrátu hlavního města Prahy
Nadaci J&T
Nadaci ČEZ
Nadaci pojišťovny Kooperativa

Lence Berouškové
Marii a Viktorovi Černým
Miloši Kinclovi
Ivanu Němcovi
Alexanderu Pickarovi
Jiřině Tvarochové

DĚKUJEME VŠEM ÚČINKUJÍCÍM A TVŮRCŮM ZA NEZIŠTNOU
SPOLUPRÁCI NA DOKUMENTU NIC BYCH NEMĚNILA:
i/o post s.r.o.
Michalovi Černému
Tobiasi Grohovi
Janu Lakotovi
Janu Čeňkovi
Martinu Lonkovi
Lucii Hecht

Rodině Morozových
Kateřině Morozové
Studiu Bystrouška
Petru Sýsovi z Professional sound
organizaci Asistence
společnosti Newton Technologies
hudební skupině Shum Davar
a všem dalším.

DÁLE DĚKUJEME TĚMTO SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM
A JEDNOTLIVCŮM:
Barboře Čásenské
Markétě Hlavicové
Petře Kasové
Michaelu Kudelovi
Kláře Labalestrové
Lucii Pešové
Markovi Pokornému
Simoně Rakušanové
Martině Reaney
Anitě Sonnberger
Jitce Studenovské
Ivaně Vaněčkové
Tadeáši Veverkovi

Centru podpory, o. p. s.
Správě Pražského hradu
22Hlav, s.r.o.

Srdečný dík patří též našim přátelům a všem našim příznivcům.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, SPOLEK | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

STŘEDISKO NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE,
SPOLEK

Adresa: Jelení 91/7a, 118 00 Praha 1
Telefon: 725 756 505
Email: info@nahradnirodina.cz
Web: www.nahradnirodina.cz

Použité fotografie: Canva a archiv Střediska NRP

