
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Charakteristika organizace 

 
Název organizace              Náhradním rodinám 

Právní forma                     obecně prospěšná společnost 

IČO 291 19 332 

Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 

Kontaktní adresa Karlovy Vary – Stará Role, Vančurova 109/1 

Datum vzniku 01. září 2011 

Registrace Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený KS v Plzni, oddíl O, vložka 158 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, pověření vydáno KÚ Karlovarského kraje dne 16.11.2011 

Statutární zástupce Mgr. Šárka Bystroňová, ředitelka organizace 

Kontaktní telefon 777 883 348, 777 695 240 

Kontaktní e-mail info@nahradnimrodinam.cz 

Webové stránky www.nahradnimrodinam.cz 
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Náhradním rodinám, o.p.s. vznikla v září 2011 jako nestátní nezisková organizace. Obecně prospěšná společnost 

poskytuje služby, podporu a pomoc náhradním rodinám, jak pěstounským, tak osvojitelským. Působí v  celém  

Karlovarském kraji. Snažíme se o aktivizaci náhradních rodičů, odbourávání jejich sociální izolace a to především 

organizováním svépomocných setkání rodičovských skupin, uskutečňováním rodinných relaxačně-vzdělávacích 

pobytů. Zaměřujeme se na práci s konkrétní rodinou, dítětem, pečovatelem. Naším cílem je poskytování dlouhodobé 

podpory, nabízíme a uskutečňujeme terénní službu pro rodiny tzv. „Doprovázení“. Další služba „Asistovaný 

kontakt“ se zaměřuje na podporu při setkávání dětí a pečovatelů s biologickou rodinou a jinými blízkými osobami. 

Samozřejmostí je nabídka sociálně-právního poradenství, poradenství v oblasti péče o náročné dítě, případné 

zprostředkování odborné pomoci. Zázemí společnosti se nachází v Poradně pro rodinu v Karlových Varech – Staré 

roli. Neoddělitelnou součást naší práce představuje propagace náhradní rodinné péče. Organizujeme besedy se 

studenty, spolupracujeme s dobrovolníky, publikujeme v regionálním tisku, časopisech, na internetu. K dispozici 

jsme vytvořili a distribuovali letáky a informace o náhradní rodinné péči, se zaměřením zejména na rozvíjející se 

péči pěstounskou.  
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Personální zajištění  
 

Mgr. Šárka Bystroňová zakladatelka společnosti, ředitelka, speciální pedagog - etoped 

Sonja Hronová-Hlůžková, DiS. zakladatelka společnosti, vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice 

Vladimíra Weinlichová, DiS. sociální pracovnice 

Ivana Kodetová pracovník v sociálních službách, koordinátor dobrovolníků 

Vladimíra Klímová ekonom, účetní 

Michaela Dyrcová arteterapeut 

Martin Bielik technická podpora  
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Poradna pro rodinu 

 
Vybudovaná poradna na adrese ve Staré Roli slouží především jako zázemí pracovníků, prostor pro kancelářskou 

práci, pracovní porady. Jedná se o dvě místnosti, kuchyňský kout a sociální zázemí. Jedna místnost je vybavená 

kancelář k administrativní práci. Druhá místnost funguje jako čekárna, herna pro malé děti, nebo studovna pro žáky. 

V poradně se konala rodičovská setkávání, probíhalo zde individuální poradenství, první schůzky klíčového 

pracovníka s klienty. Dobrovolníci ve studovně doučují žáky. K dispozici je knihovna s odbornou literaturou. 

 

Poradna je otevřena vždy každou středu od 16,00 hodin do 18,00 hodin. Individuální konzultace se domlouvají 

podle potřeb klienta a možnostech pracovníka. 

 

V roce 2012 proběhly v poradně dva Dny otevřených dveří. Setkali jsme se zde s dobrovolníky z řad studentů, 

pozvali jsme pracovnice odboru sociálně-právní ochrany dítěte a jiné odborníky z oblasti péče o dítě. V rámci Dnů 

otevřených dveří jsme mluvili o podpoře pěstounské péče a o službách, které společnost nabízí v současné době i o 

plánech do budoucna.                                                                                                                                                      4  



 

Rodičovská setkávání, víkendové pobyty 
 

V roce 2012 se uskutečnily tři setkání rodičovské skupiny a to ve dnech 07.03.2012, 25.05.2012 a 25.09.2012. 

Schůzky jsou zaměřovány na vzájemné sdílení, předávání zkušeností, neformální debaty na témata spojená 

s výchovou dětí v pěstounské péči. Dvě setkání proběhla ve spolupráci s Dětskou hernou Smajlík v Karlových 

Varech – Staré Roli. Během programu pro pěstouny bylo pro děti připraveno vyžití v herně a přilehlém sportovním 

areálu. 

 

Během roku 2012 byly realizovány dva relaxačně – vzdělávací víkendové pobyty pro rodiny s přijatými dětmi. 

Od 08.06.2012 do 10.06.2012 proběhl pobyt v Centru sociálních služeb v Chodovské Huti, v termínu od 26.10.2012 

do 28.10.2012 jsme zavítali do penzionu Sidonia ve Vojkovicích.. Pěstouni mohli využít nabídku vzdělávacích 

seminářů (např. Tvoření životního příběhu, Logopedická péče, Porucha attachmentu, Co v přípravě nezaznělo), dále 

se zúčastnit arteterapie, nebo jen tak odpočívat, popovídat si. Pro děti byl dobrovolníky připraven oddělený program 

– výtvarná dílna, sportovní aktivity, společenské hry, turistika. 
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Víkendové  pobyty pro děti jsou organizovány jako odlehčovací služba pro pěstouny. V prosinci 2012 děti trávily 

víkend na chatě v Horní Blatné. Víkend byl spojen s výukou lyžování. 
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Doprovázení, asistovaný kontakt 

 
Doprovázení náhradních rodin – pod tímto pojmem se skrývá služba zaměřená na konkrétního uživatele. Jedná se 

většinou o terénní službu, kdy klíčový pracovník navštěvuje pěstounskou rodinu v jejím přirozeném prostředí, 

reaguje aktuálně na vzniklé problémy, podporuje pěstouny v jejich péči o přijaté dítě, pomáhá v kontaktu 

s odborníky. Systematická, dlouhodobá podpora a pomoc, navázání profesionálního, blízkého vztahu mezi 

pracovníkem a náhradní rodinou funguje především jako prevence, předcházení vyhrocení problémů s dítětem a 

únavě pěstouna. 

 

Asistovaný kontakt – podpora při kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou. Zahrnuje proces 

přípravy všech stran na setkání, stanovení pravidel, realizaci setkání v neutrálním prostředí za účasti klíčového 

pracovníka. V případě potřeby zajištění psychologické, popř. jiné odborné pomoci.  
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Dobrovolnictví 

 
Dobrovolnictví je zajištěno ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka v Karlových Varech, které působí 

pod křídly Mateřského centra Karlovy Vary. S dobrovolníky je sepsána smlouva o dobrovolnictví, jsou proškoleni, 

pojištěni. 

 

V neziskové společnosti působí dobrovolníci z řad studentů středních a vysokých škol s pedagogickým zaměřením. 

Jsou vedeni zkušeným pedagogem, prošli školením o specificích výchovy a přístupu k dětem v náhradní rodinné 

péči. Jejich činnost je nápomocna především v doprovodných programech pro děti, během odpoledních setkávání 

pěstounských rodin, víkendových pobytech pro rodiny, odlehčovacích víkendů pro děti. Někteří dobrovolníci 

pomáhají při doučování v rodinách. 

 

V roce 2012 spolupracovalo s organizací 18 dobrovolníků.  Rádi bychom vyjádřili naše velké poděkování 

jejich ochotě, profesionálními přístupu a chápajícímu vztahu k dětem.                                                                 8 



 

Setkání nejen o náhradním rodičovství 
 

Dne 07. listopadu 2012 proběhla v Krajské knihovně v Karlových Varech dlouhodobě připravovaná akce – Setkání 

nejen o náhradním rodičovství. Setkání bylo vyvrcholením ročního působení neziskové organizace. Pozvání přijali 

jak odborníci z oblasti náhradní rodinné péče, z ministerstva, tak pěstouni, laická veřejnost. Smyslem byla snaha o 

propagaci pěstounské péče a začátek spolupráce všech zainteresovaných subjektů v této problematice. Při této 

příležitosti byla zahájena výstava o činnosti obecně prospěšné společnosti, která byla instalována v knihovně až do 

konce měsíce listopadu 2012. 

 

Akci zahájil patron společnosti pan Aleš Háma. V průběhu setkání bylo možno shlédnout prezentaci zástupců 

MPSV, ředitele DD, zástupců občanských sdružení Člověk v tísni a Rozum a cit. Nechybělo představení neziskové 

organizace a zajímavé povídání pěstounky, která vychovává náročné dítě. Prostor byl také na občerstvení 

s neformální diskusí. 
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Propagace náhradní rodinné péče 
 

Po celé období činnosti obecně prospěšné společnosti klademe důraz na podporu propagace náhradní rodinné péče, 

jako jedné z vhodných forem péče o děti, které nemohou vyrůstat s biologickou rodinou. Naší snahou je 

zprostředkovávat informace veřejnosti i odborníkům. Vytvořili a distribuovali jsme propagační materiály. V rámci 

získávání dobrovolníků z řad studentů byly zorganizovány besedy se studenty. Prací s dobrovolníky přibližujeme 

problematiku pěstounské péče mladým lidem.  

 

Účastníme se schůzek neformální koordinační skupiny, zabývající se systémovou podporou procesů transformace 

systému péče o ohrožené děti a rodiny v Karlovarském kraji.  

 

Koncem roku 2012 začíná spolupráce s Nadačním fondem J&T. Podílíme se a podporujeme celostátní kampaň 

„Hledáme rodiče“. 
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Plány a představy do roku 2013 
 

Naší prioritou je pokračovat v nastavené činnosti a službách, které poskytujeme. Stále nabízíme služby pro 

pěstounské rodiny: sociálně – právní poradenství, doprovázení, asistovaný kontakt, využití možnosti setkávání 

rodičovských skupin, relaxačně-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny, odlehčovacích víkendů pro děti, 

doučování dětí. Nově plánujeme nabídku krátkodobé respitní péče, dále nabídku prázdninových týdenních pobytů 

pro děti v pěstounské péči. 

 

V souvislosti s novelou zákona č.359/1999 o sociálně právní ochraně dětí nabízíme možnost uzavření Dohody o 

výkonu pěstounské péče s naší organizací. Následné služby pro rodinu budou vycházet ze zákonného znění 

s přihlédnutím na potřeby pečovatelů a s ohledem na vytvořený individuální plán ochrany dítěte.  

 

Těšíme se na pokračování spolupráce s pracovnicemi orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, odborníky z oblasti 

NRP, podporovateli našeho snažení, pěstouny a jejich dětmi. 
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Statistika 
 

Počet podpořených rodin v roce 2012 

 

 

24 

- počet dospělých 26 

- počet dětí 32 

  

Počet rodin zájemců o náhradní rodinnou péči 5 
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V roce 2012 nás podpořili 

 
V roce 2012 naši činnost podpořili : Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Město Sokolov, Nadační fond Albert 

dětem, Nadační fond Terezy Maxové. 

 

Další poděkování : Daniel Bystroň - Karlovy Vary, Dalibor Hron - Rolety + žaluzie, Luděk Prokop - Truhlářství 

Karlovy Vary, podnikatel z Mariánských Lázní - dar Notebook, prodejna IKEA - Praha Zličín 
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Zpráva o hospodaření v roce 2012 

 

Příjmy – dotace, granty, vlastní zdroje                               Vyčerpáno – dotace, granty, vlastní zdroje 

Hlavní činnost – vl. zdroje 22.509,35  Hlavní činnost – vl. zdroje 43.962,-- 

KÚ Karlovy Vary 85.100,--  KÚ Karlovy Vary 85.100,-- 

Město Karlovy Vary 75.000,--  Město Karlovy Vary 75.000,-- 

Město Sokolov 50.000,--  Město Sokolov 50.000,-- 

Nadace Terezy Maxové 110.000,--  Nadace Terezy Maxové 110.000,-- 

NF Albert dětem I.   60.000,--  NF Albert dětem I.   60.000,-- 

NF Albert dětem II.   50.000,--  NF Albert dětem II.   41.601,-- 

KÚ Podzimky   36.000,--  KÚ Podzimky   36.000,-- 

Příjmy celkem 480.210,35  Náklady celkem 501.663,-- 

   Ztráta - 21.452,65 
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