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Vážení přátelé,

nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. v tomto roce 
úspěšně pokračovala ve své činnosti již bezmála třetím rokem. 
Dlouho očekávaná novela zákona č. 359/1999 o sociálně 
právní ochraně dětí sebou přinesla významné změny v oblasti 
pěstounské péče. V souvislosti s nimi byl nastartován proces 
transformace péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní 
rodině. Rozrostla se činnost organizace, rozšířila se škála 
nabízených služeb i jejich rozsah a výrazně se zvýšila kapacita 
klientů. Nutností bylo i rozšíření kolektivu pracovníků 
a zajištění prostor, které organizace využívá.

Naším prvořadým cílem a snahou je poskytovat pomoc, 
podporu a služby pěstounským rodinám. Angažujeme se 
v oblasti propagace náhradní rodinné péče. Vzděláváme 
nejen náhradní rodiče, ale také odborníky, mladé lidi 
prostřednictvím dobrovolnické činnosti, širokou veřejnost 
a v neposlední řadě sami sebe. 

Rádi bychom touto zprávou poukázali na rozsah našich aktivit 
v roce 2013. Chtěli bychom poděkovat našim partnerům, 
donátorům, sponzorům, přátelům a členům našich rodin, 
bez jejichž podpory by naše práce nebyla možná. Náhradním 
rodinám, se kterými jsme se setkávali, děkujeme za vlídné 
přijetí a vyslovujeme jim velký obdiv k zvládání náročné práce 
náhradního rodiče.

Kolektiv pracovníků 
Náhradním rodinám, o.p.s.

3



O ORGANIZACI

Název organizace  Náhradním rodinám, o.p.s.
Právní forma  obecně prospěšná společnost
IČO 291 19 332
DIČ CZ29119332
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
ID datové schránky pw6uhac
Číslo účtu 246 992 695/0300
Sídlo organizace Karlovy Vary, Plzeňská 33
Ambulatní sociální služba Karlovy Vary – Stará Role, 
 Vančurova 109/1
Poradna 
– Centrum pro rodinu  Karlovy Vary – Stará Role, 
 Závodu míru 122
Kontaktní místo 
Karlovy Vary Karlovy Vary – Stará Role, 
 Závodu míru 122
Kontaktní místo Ostrov Ostrov, Lidická 1036
Kontaktní místo Aš Aš, Hlavní 23
Kontaktní místo 
Mariánské Lázně Mariánské Lázně, Za tratí 687
Kontaktní místo Kraslice Kraslice, Tyršova 1784
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ZAKLADATELKY
Mgr. Šárka Bystroňová
Sonja Hronová Hlůžková, DiS

SPRÁVNÍ RADA
Ivana Kodetová – předseda správní rady
Michaela Dyrcová
Jan Orosz

DOZORâÍ RADA
Vladimíra Klímová – předseda dozorčí rady
Alena Ryzková
Lucie Rajzlová

DOBROVOLNÍCI
Bc. Žaneta Ryzková
Marie Vighová
Bc. Petra Szebenyiová
Lucie Pavlovičová
Veronika Valtová
Barbora Ungrová
Vendula Knejflová
Barbora Lakatošová
Nikola Tomínová
Kateřina Havránková
Jan Orosz
Barbora Pavelková
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PRACOVNÍ TÝM

Mgr. Šárka Bystroňová – ředitelka, speciální pedagog-etoped, 
terapeut, průvodce v náhradních rodinách

Sonja Hronová Hlůžková, DiS. – zástupce, vedoucí sociálních služeb, 
průvodce v náhradních rodinách

Vladimíra Weinlichová, DiS. – vedoucí sociální pracovník, průvodce 
v náhradních rodinách

Ivana Kodetová – průvodce v náhradních rodinách, pracovník 
v sociálních službách, manažer dobrovolníků

Mgr. Jana Míglová - průvodce v náhradních rodinách, pracovník 
v sociálních službách

Jana Mistriková - průvodce v náhradních rodinách

Tereza Bystroňová - průvodce v náhradních rodinách, pracovník 
v sociálních službách

Bc. Jana Skotáková - průvodce v náhradních rodinách, pracovník 
v sociálních službách

Miloslava Mazáková - průvodce v náhradních rodinách

Renata Heinová - koordinátor vzdělávání NR

Vladimíra Klímová – ekonom, účetní

Spolupracující odborníci:

PhDr. Jolana Mižikarová – psycholog, odborný konzultant, školitel

Mgr. Monika Zíková – speciální pedagog-logoped, školitel

Mgr. Evžen Nový – supervizor týmu
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Obecně prospěšná společnost poskytuje služby rodinám, které mají 
v péči přijaté děti. Jedná se tedy o rodiny s dětmi v pěstounské péči 
nebo v osvojení. Působnost organizace se vztahuje na oblast celého 
Karlovarského kraje. V Karlových Varech – Staré Roli najdete poradnu 
pro rodinu, kontaktní místo pro klienty, prostory pro vzdělávání, 
terapeutickou místnost, dětskou hernu, kanceláře a zázemí pro 
pracovníky organizace. Další kontaktní místa byla postupně zřízena 
v Ostrově, Mariánských Lázních, Kraslicích a v Aši. V kontaktních 
místech probíhají nejen individuální schůzky s klienty, ale je zde 
vytvořen bezpečný prostor, umožňující uskutečnit asistovaný kontakt 
(setkání dítěte s jeho biologickou rodinou za přítomnosti pracovníka 
organizace), setkání svépomocné skupiny pěstounských rodičů, 
poskytnutí terapeutických aktivit apod. Probíhají zde také pravidelné 
vzdělávací akce pro pěstouny. Oblibě se těší neformální setkávání 
rodičovských svépomocných skupin s možností sdílet své radosti či 
potíže. Neodmyslitelnou součástí programu organizace jsou relaxačně 
vzdělávací víkendové pobyty pro rodiny s dětmi. Rodičům jsou zde 
nabízeny vzdělávací aktivity, pro děti je zajištěný bohatý program. 
Pořádáme také pobyty pro děti, které přináší jedinečnou možnost 
odpočinku pěstounů formou odlehčení. Pobyty pro děti jsou kapacitně 
omezeny, program zajišťují odborní pracovníci. Nabízejí tak možnost 
individuálního přístupu dětem, které si nesou ze svého raného dětství 
rozličné zátěže či traumata..

SOCIÁLNù AKTIVIZAâNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DùTMI 
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉâI
Poskytování sociálních služeb je vázáno zákonem č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách v platném znění. Rozhodnutím Krajského úřadu 
v Karlových Varech vydaného dne 19.10.2011 pod č.j. 1700/SZ/11 
můžeme poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
v náhradní rodinné péči.
Sociální služba je poskytována ambulantně i v terénu, tedy v přirozeném 
prostředí rodiny. Ambulantní poradna působila v roce 2013 na adrese 
Karlovy Vary – Stará Role, Vančurova 109/1 a pracovníci zde byli 
k dispozici každou středu od 14,00 do 16,00 hodin.
Potřebným rodinám poskytujeme např. základní sociální poradenství, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc a podporu v řešení 
krizových situací v životě rodiny, sociálně terapeutické činnosti. 
Napomáháme při zvyšování a upevňování rodičovských kompetencí 
pěstounských rodičů. Pomáháme rodinám při jednání s úřady či 
vyřizování běžných záležitostí. Připravujeme a provádíme asistovaný 
kontakt, spolupracujeme s dalšími organizacemi, které mohou být 
našim klientům prospěšné.
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	 Karlovy	Vary	 Mariánské	Lázně	 Ostrov	 Aš	 Kraslice	+	ostatní
 Počet rodin 62 20 29 28 8 + 6

Statistika využití služeb v roce 2013

 Oblast služeb Počet klientů
 Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči 15
 Základní sociální poradenství 35
 Další služby (viz výše) 26

POVù¤ENÍ K SOCIÁLNù PRÁVNÍ OCHRANù DùTÍ
Krajský úřad v Karlových Varech vydal dne 08. 12. 2011 pod č. j.  
1801/SZ/11 organizaci Náhradním rodinám, o.p.s. pověření k sociálně 
právní ochraně dětí. Rozhodnutím Krajského úřadu Karlovy Vary 
ze dne 13. 03. 2013 pod č. j. 269/SZ/13 bylo pověření rozšířeno 
a organizace může uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče 
s pěstouny na území Karlovarského kraje.
Znění uzavíraných dohod o výkonu pěstounské péče vychází ze 
zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.
V dohodě o výkonu pěstounské péče jsou vymezena některá práva 
a povinnosti pověřené osoby (Náhradním rodinám, o.p.s.) vůči 
pěstounské rodině a naopak. Jednou ze zákonných povinností 
pěstounů vůči organizaci je povinnosti zvyšovat si své znalosti 
a dovednosti v oblasti výchovy dítěte. Organizace s ohledem na 
náročné poslání pěstouna, jeho časovou vytíženost i individuální 
potřeby sestavuje velmi pečlivě nabídku vzdělávacích témat. 
Různá forma, délka, náročnost a tematická zaměření umožňují 
pěstounům povinnost vzdělávat se naplnit. Dalším bodem dohody je 
zohlednění práva pěstounů na respitní péči, a to v dotaci nejméně 
14 dní v roce. Doprovázející organizace se zavazuje poskytovat 
rodině podporu, pomáhat jí při zprostředkování kontaktu dítěte 
s biologickou rodinou, odborným poradenstvím předcházet krizovým 
situacím v rodině a selhání pečující osoby. Každá pěstounská rodina 
spolupracuje s klíčovým pracovníkem, který rodinu dlouhodobě 
doprovází. Schůzky se konají v místě bydliště rodiny, v kontaktních 
místech organizace nebo ve veřejných prostorách. Setkání 
s rodinami probíhají také na pravidelných seminářích, víkendových 
pobytech pro rodiny, setkáních svépomocných skupin pěstounů 
a jiných akcích.
K datu 31. 12. 2013 bylo uzavřeno 153 dohod o výkonu pěstounské 
péče.

Rozložení rodin se sepsanou DVPP dle územní pÛsobnosti
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VZDùLÁVÁNÍ PùSTOUNÒ
Pěstouni měli během roku 2013 možnost vybrat si ze široké 
škály nabízených odborných seminářů. Vzdělávací akce probíhaly 
v pravidelných intervalech v kontaktních místech organizace (Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Ostrov, Aš, Kraslice).

Pfiehled tematických semináfiÛ a úãasti náhradních rodiãÛ

V kontaktním místě v Karlových Varech – Staré Roli se uskutečnily 
semináře za účasti odborných lektorů, zabývajících se problematikou 
náhradní rodinné péče. Některá setkání byla tematicky zaměřená, 
vzdělávání probíhalo zážitkovou formou s využitím sebezkušenostních 
cvičení a neverbálních technik jako jsou arteterapie či muzikoterapie.

Pfiehled odborných semináfiÛ s úãastí náhradních rodiãÛ

 termín téma počet proškolených 
  náhradních rodičů
 květen,  Sociální podpora, služby pěstounské rodině 111
 červen
 září, říjen Vývoj dítěte a citové připoutání 120
 04.11.2013 Mgr. Monika Zíková - Vzdělávání náhradních rodičů 
 v oblasti logopedické péče (kontaktní místo Aš) 22
 listopad Kniha života - tvorba 100
 05. 12. 2013 Práce se životním příběhem 20
 (kontaktní místo Karlovy Vary)
 13. 12. 2013 Dodržování tradic - posilování rodinných vazeb 14
 (kontaktní místo Aš)

	termín	 téma	 počet	proškolených	
	 	 náhradních	rodičů
 5.9.2013 Mgr. Jaroslava Petlíková - Adaptace dítěte v MŠ, 
 první dny v ZŠ a režim dne školáka 6
 9.10.2013 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D  28
 - Úskalí náhradní rodinné péče
 17.10.2013 Pavel Kotek - Umění odpočívat s prvky muzikoterapie 8
 31.10.2013 pěstouni manželé Dietrichovi - klubové posezení 22
 pro náhradní rodiče a zájemce z řad odborníků
 05.12.2013 PhDr. Jolana Mižikarová - rozmluvy s psychologem 6
 11.12.2013 Mgr. Pavel Vaculík - Abychom si lépe rozuměli 9
 19.12.2013 Michaela Dyrcová - Umění odpočívat s prvky arteterapie 4
během roku 2013 PhDr. Jolana Mižikarová  16
 - individuální konzultace pro pěstouny
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POBYTOVÉ RELAXAâNù VZDùLÁVACÍ VÍKENDY 
PRO RODINY S DùTMI

V roce 2013 se uskutečnily čtyři pobytové relaxačně vzdělávací víkendy 
pro rodiny s dětmi. V rámci všech víkendů měli pěstouni možnost 
zúčastnit se připraveného vzdělávání a splnit tak 12 hodin. Páteční 
a sobotní večery byly věnovány společnému sdílení a navazování 
nových přátelství. Dobrovolníci společně s pedagogy připravovali pro 
děti program, kde nechyběla turistika, zábavné hry výtvarné aktivity 
a relaxační chvíle.
Celkem se pobytových víkendů zúčastnilo v roce 2013 – 65 rodin

Relaxaãnû vzdûlávací víkend pro rodiny s dûtmi 
– Toužim od 29. 03. 2013 do 31. 03. 2013
Pěstounské rodiny trávily tento víkend v penzionu Vladař v městečku 
Toužim. Pěstouni absolvovali během pobytu 12 hodin vzdělávání na 
témata: Kyberšikana, přednesené panem Pavlem Tormou Jalůvkou, 
lektorem oddělení prevence a dohledu MPKV, přístup k dětem 
s ADHD a reminiscenční terapie. Děti vyrazily na celodenní výlet na 
biofarmu v Nežichově, kde byl pro ně připraven program. Seznámily 
se s životem na farmě, vyráběly ozdoby technikou plstění na motivy 
blížícího se jara. Ve volných chvílích mohli dospělí odpočívat, 
relaxovat, využít masáže, nebo bylinkové koupele.

Relaxaãnû vzdûlávací pobyt pro rodiny s dûtmi 
– Chodovská Hut’ od 14. 06. 2013 do 16. 06. 2013
Centrum sociálních služeb v Chodovské Huti přivítalo pěstounské 
rodiny již podruhé. První pobyt se tu uskutečnil již v roce 2011. 
Připravené 12-ti hodinové vzdělávání pro pěstouny bylo tentokrát 
na témata finanční gramotnost, závislosti na návykových látkách 
a souvislosti s výchovou dítěte přednesené Mgr. Simonou Sedláčkovou 
z organizace Drop In, o.p.s. z Prahy. Zajímavá byla přednáška 
pediatra MUDr. Kapicové na téma Očkování dětí, rizika. Děti 
podstoupily turistické výlety, sbíraly houby, vařily na ohni. Večerní 
posezení u ohně a opékání vuřtů se neslo v duchu povídání a sdílení 
pěstounských rodičů.

Relaxaãnû vzdûlávací víkendový pobyt pro rodiny s dûtmi 
– Chomutov od 27. 09. 2013 do 29. 09. 2013
Tento víkend jsme pobývali v luxusním prostředí hotelu Aréna 
v Chomutově a účast byla opravdu veliká. Vzdělávání dospělých 
probíhalo ve dvou skupinkách, probírala se témata s psycholožkou 
PhDr. Jolanou Mižikarovou z Pedagogicko-psychologické poradny 
v Karlových Varech a lektory Poradny pro rodinu, manželství 
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a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Hanou Heindorferovou a PhDr. Davidem Cichákem. 
Trochu jsme si také povídali o psaní životního příběhu. Bylo nádherné počasí, takže 
děti využily možnost venkovních aktivit. Jedno odpoledne jsme věnovali společným 
zážitkům a navštívili všichni Zoopark v Chomutově. Vyžití bylo opravdu bohaté, večer 
bylo možné navštívit bazén, bowling, nebo jen tak posedět a poklábosit.

Relaxaãnû vzdûlávací pobyt pro rodiny s dûtmi 
– Mariánská u Jáchymova od 22. 11. 2013 do 24. 11. 2013
Tentokrát se místem setkání pěstounů stala horská chata Flora na Mariánské 
u Jáchymova. Páteční blok vzdělávání vedla PhDr. Jolana Mižikarová, dětský psycholog, 
na téma „Umění vychovávat“, dále probíhaly individuální konzultace dle požadavků 
pěstounů. V sobotu jsme uvítali trenéry Koučink centra s.r.o. Praha s praktickými 
ukázkami a konkrétními příklady ze zkušeností s koučinkem v pěstounské rodině. 
Děti měly připravený turistický výlet plný her, soutěží, malování a koláží. Večer se pod 
vedením lektory country tanců všichni naučili jeho základům. Neděle byla určena 
dalšímu vzdělávání a informacím o akcích, které naše organizace připravuje pro další 
období. Pěstouni během pobytu splnili 12 hodin vzdělávání.

ODLEHâOVACÍ POBYTY PRO DùTI Z PùSTOUNSKÝCH RODIN

Pěstouni mohou využívat nabídky respitní péče a tím čerpat odlehčení a odpočinek 
během roku. Organizace v roce 2013 nabídla a uskutečnila šest pobytů pro děti 
z pěstounských rodin, celkem jsme se starali o 48 dětí a tím nabídli odlehčení pro 
41 rodin. Pro rok 2013 byl správní radou organizace schválen příspěvek na úhradu 
odlehčení ve výši 2000 Kč na dítě v pěstounské péči.

Prodloužený prázdninový víkend pro dûti 
– biofarma Nežichov od 18. 07. 2013 do 21. 07. 2013
Prázdninového pobytu se zúčastnilo osm dětí. A co jsme dělali? Trochu jsme se zapojili 
do práce a pomohli při skládání dřeva, koupali jsme se v nedalekém bahňáku, opékali 
vuřty, hráli hry, skákali na trampolíně, povídali si a užili si legraci. Celodenní výlet jsme 
zvládli zdárně všichni. Prošli jsme se překrásným krajem a navštívili nedaleký klášter 
v Novém Dvoře. Na rozloučenou si děti vytvořily papírovou koláž svých přání a snů.

Pobyt u koní pro dûti – Milevo od 29. 07. 2013 do 05. 08. 2013
V malebné vesničce Milevo nedaleko Kladrub u Stříbra byl pro děti připraven pobyt 
u koní na soukromé koňské farmě Vikinghorse. AVK (aktivity s využitím koní) je 
metoda speciální pedagogiky a sociální práce. Využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt 
s koněm a interakce s ním s cílem ovlivnit psychiku dítěte či dospělého. Účelem je 
motivace, nastavení správného sebehodnocení a sebevědomí, aktivizace a vzdělávání 
klienta. Kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti a proces učení. Realizační 
tým: speciální pedagog, sociální pracovník, cvičitel koní a jezdecký instruktor, asistent 
pro AVK, osobní asistent pro dítě se speciálními potřebami, hiporehabilitační kůň - 
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islandský kůň. O pobyt byl velký zájem, děti strávily v blízkosti koní 
celý týden a naučily se k nim přistupovat. Vydařil se i celodenní výlet 
na koňském hřbetě s návštěvou keltského tábořiště. U koní pobývalo 
9 dětí.

Cyklo-turistický pobyt pro dûti 
– Horní Blatná od 24. 08. 2013 do 31. 08. 2013
Osm dětí absolvovalo pobyt na chatě v Horní Blatné. Každý den byl 
pro děti připraven buď cyklistický anebo pěší výlet po okolí. Využili 
jsme cyklotras, poznávali Krušné hory, prošli Ježíškovu cestu, hráli hry, 
odpočívali, poseděli u ohně, plavali v bazénu i se trochu vzdělávali. 

Podzimní prázdniny pro dûti od 23. 10. 2013 do 27. 10. 2013 – Kraslice
V rámci nabídky odlehčení pěstounským rodinám proběhl 
o podzimních prázdninách další pobyt pouze pro děti. Pro pěstouny to 
tedy znamenalo 4 dny odpočinku. Ubytování bylo zajištěno v Penzionu 
Filip - Stříbrná u Kraslic. Pro děti byla připravena turistika, výlety, 
večerní diskotéky, soutěže družstev a pěvecké klání "Stříbrná hledá 
talent". Pobytu se zúčastnilo 18 dětí,

Podzimní pobyt u koní pro dûti – Milevo od 25. 10. 2013 do 30. 10. 2013
Pro velký úspěch jsme zorganizovali v tomto roce pobyt u koní na 
koňské farmě v Milevu v období podzimních prázdnin. Přihlásily se 
většinou děti, které již měly zkušenosti z letního pobytu. Pokračovaly 
tedy v získávání nových znalostí a dovedností při péči a práci 
s koňským kamarádem, zdokonalovaly své umění jezdectví. Pro deset 
dětí byl připraven náročný a zajímavý program, kdy většinu času 
pobývaly venku a v blízkosti koní. Kromě ježdění už každý dokázal 
svého koně přivést, vyčistit, odměnit pamlskem. Ve volných chvílích 
jsme s dětmi malovali, vyráběli drobnosti a připravovali dobroty pro 
lidi i pro koně. Všichni se těší, že příští rok se zase sejdou na tomto 
překrásném místě u kamarádky Aničky a jejích islandských koní.

Víkendový pobyt pro dûti – Karlovy Vary od 06. 12. 2013 do 08. 12. 2013
Již tradiční prosincový pobyt pro děti s lyžováním jsme tentokrát 
neprožili na horách, ale v Karlových Varech. Počasí bohužel nepřálo, 
ale děti si přesto užily spoustu zábavy. Obdivovaly zvířátka v Domě 
dětí a mládeže ve Staré Roli, zařádily si na tobogánu v sokolovském 
bazénu a pokořily horolezeckou stěnu. Tentokrát se na zajištění stravy 
a dobrot pro děti podílely pěstounky paní Staříková a Heinová. Pobytu 
se zúčastnilo celkem 6 dětí.

12



PROPAGACE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉâE

II. Setkání nejen o náhradním rodiãovství dne 07. 11. 2013
Již druhé setkání pěstounů, odborníků i laické veřejnosti, zaměřené 
na pozitivní propagaci náhradní rodinné péče, podporu a předávání 
zkušeností, proběhlo pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje 
PaedDr. Josefa Novotného v překrásných prostorách Školícího 
centra DVD Karlovy Vary – Dvory. Samotnému setkání předcházela 
dopolední beseda s našimi dobrovolníky i studenty středních škol. 
Účastníci měli možnost získat odpovědi na své zvídavé otázky od 
pana Vratislava Hláska, pěstouna na přechodnou dobu. Od 13.00 
hodin jsme přivítali vzácné hosty v hlavním programu. Setkání 
zahájil starosta města Ostrov Bc. Pavel Čekan, vyslechli jsme dojemné 
povídání pěstounky paní Jitky Pokorné. Dále s příspěvky vystoupila 
pěstounka a spisovatelka RNDr. Miloslava Striová, lektoři Poradny 
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Hana 
Heindorferová a PhDr. David Cichák, pěstoun na přechodnou dobu 
pan Vratislav Hlásek, spisovatelka a redaktorka MgA. Denisa Prošková 
a zkušená pěstounka, místopředsedkyně výkonné rady ANR ČR paní 
Marta Mikulová. Náročný den ukončilo večerní klubové posezení pro 
pěstouny s některými z výše jmenovaných odborníků.

Akreditované vzdûlávání na téma 
„Pûstounská péãe na pfiechodnou dobu“ dne 08. 11. 2013
Akce se konala ve Školícím centrum DVD v Karlových Varech – 
Dvorech a byla určena pro sociální pracovnice a jiné odborníky, kteří 
se pohybují v oblasti náhradní rodinné péče, v časové dotaci 6-ti hodin 
vzdělávání. Lektoři pan Vratislav Hlásek a paní Alžběta Hlásková, 
pěstouni na přechodnou dobu, vedli seminář i následnou diskusi.

Bambiriáda, Cheb dne 25. 5. 2013
Propagace pěstounské péče a nabídka služeb a akcí pořádaných 
organizací Náhradním rodinám, o.p.s. proběhla na krajské Bambiriádě 
na Chebském hradě. Pracovnice v krátkých strukturovaných 
rozhovorech poskytovaly základní informace o možnostech péče 
o ohrožené děti v ČR se zaměřením na pěstounskou péči. Pro děti byly 
připraveny didaktické hry a vědomostní testy, za které byly odměněny 
drobnými reklamními předměty. Na akci byly použity propagační 
materiály vytvořené v projektu „Hledáme rodiče“ nadačním fondem 
J&T, kde organizace Náhradním rodinám, o.p.s. figuruje jako 
regionální partner.
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DALŠÍ AKCE 

Setkání pûstounÛ – Karlovy Vary dne 03. 05. 2013
V dětské herně „Smajlík“ v areálu koupaliště Rolava v Karlových 
Varech se již poněkolikáté uskutečnilo setkání svépomocné skupiny 
pěstounů. Pěstouni měli prostor k vzájemnému sdílení radostí, ale 
i někdy i starostí s dětmi. Naši mladí dobrovolníci připravili pro děti 
program plný her a soutěží, na obnovené in-line dráze se jezdilo na 
kolečkových bruslích.

Beseda o dobrovolnictví dne 17. 06. 2013
Pracovníci organizaci představili „dobrovolnictví“ na Střední 
škole pedagogické, Gymnáziu a Vyšší odborné škole v Karlových 
Varech. Hovořilo se o poslání dobrovolnické práce a jejím smyslu 
i o konkrétním uplatnění dobrovolníka v neziskové organizaci 
Náhradním rodinám, o.p.s.

Den pro dobrovolníky dne 20. 06. 2013
Ocenění spolupracujících dobrovolníků bylo zorganizováno společným 
posezením v Pizzerii Bruno v Karlových Varech. Pozvaní dobrovolníci 
dlouhodobě spolupracují s naší organizací, kde se podílejí zejména 
na přípravách a organizačním zajištění doprovodných programů pro 
děti. Patří jim za to náš DÍK a odměna v podobě poukázky na vstup do 
bazénu.

Den otevfiených dvefií dne 11. 09. 2013
Jsme potěšeni, že jsme mohli představit nové prostory organizace 
v Karlových Varech – Staré Roli v nedaleké ulici Závodu míru 122. 
Kromě zázemí pro pracovníky je zde možnost využít školící místnost, 
hernu pro děti, samoobslužnou kavárnu. K dispozici je knihovna 
s odbornou literaturou, kterou si lze zapůjčit.
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DOBROVOLNICTVÍ
Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. spolupracuje na 
základě uzavřené smlouvy s dobrovolnickým centrem Vlaštovka 
Karlovy Vary. Centrum zajišťuje pro organizaci proškolování 
a supervize dobrovolníků a uzavírá s nimi dlouhodobou smlouvu 
o výkonu dobrovolnické služby. V měsíci září 2013 proběhla na SOŠ 
pedagogické, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary prezentace neziskové 
organizace, spojená s náborem dobrovolníků. Podařilo se získat nové 
zájemce, kteří se po proškolení zapojovali do jednorázově pořádaných 
akcí. Dlouhodobě dětem z náhradní rodinné péče pomáhaly 3 
studentky.

Kfiesadlo, Sokolov 19. 4. 2013
Organizace nominovala na ocenění „cenou pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci“ za rok 2012 dobrovolníka slečnu Bc. Petru 
Szebenyiovou, která se spolu s dalšími našimi dobrovolníky 
a manažerkou dobrovolníků zúčastnila slavnostního ceremoniálu 
udílení cen v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského 
v Sokolově.
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V ROCE 2013 NÁS PODPO¤ILI

Státní správa a samospráva

Příspěvek na výkon pěstounské péče 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Karlovarský kraj 

Statutární město Karlovy Vary 

Statutární město Karlovy Vary – prevence kriminality a protidrogová prevence 

Město Ostrov 

Nadaãní fondy

Nadační fond Albert dětem 

Nadace J&T
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ZPRÁVA O HOSPODA¤ENÍ ORGANIZACE

 Hospodaření rok 2013 Náklady Výnosy Zisk
 Hlavní činnost 286 339,78 189 226,05 - 97 113,73 

 Dohody VPP 3 679 828,33 3 679 828,33 - 

 SAS MPSV 699 000,00 699 000,00 - 

 OK Rodina 354 092,00 354 092,00 - 

 Karlovarský kraj 171 100,00 171 100,00 - 

 MM Karlovy Vary 125 000,00 125 000,00 - 

 Karlovarský kraj Krimi 47 000,00 47 000,00 - 

 Město Ostrov 20 000,00 20 000,00 - 

 Albert II 8 399,00 8 399,00 - 

 Albert III 9 367,00 9 367,00 - 

 Nadace J&T 250 000,00 250 000,00 - 

 celkem 5 650 126,11 5 553 012,38 - 97 113,73 
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Struktura zdrojÛ financování 2013  
  
 Cizí (vázané) zdroje
 Zdroje pro základní ãinnost
 Zdroj příjmu hodnota v Kč %
 Provozní dotace Úřad práce DVPP 3 679 828,33 72,21

 MPSV SAS 699 000,00 13,72

 OK Rodina 354 092,00 6,95

 Karlovarský kraj 171 100,00 3,36

 Karlovarský kraj Krimi 47 000,00 0,92

 Město Karlovy Vary 125 000,00 2,45

 Město Ostrov 20 000,00 0,39

 Celkem 5 096 020,33 100,00
     
 Zdroje pro rozvojovou ãinnost      
 Zdroj příjmu hodnota v Kč %
 Nadace J&T 250 000,00 93,36

 Nadace Albert II 8 399,00 3,14

 Nadace Albert III 9 367,00 3,50

 Celkem 267 766,00 100,00
     
 Vlastní (nevázané) zdroje      
 Zdroj příjmu hodnota v Kč %
 Dary soukromých subjektů 2 000,00 1,06

 Příjmy z poskytování služeb 186 690,00 98,66

 Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly) 536,05 0,28

 Celkem 189 226,05 100,00
     

 Zdroje celkem 5 553 012,38  
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Struktura výnosÛ 2013   
 položka hodnota v tis.Kč %
 Tržby z prodeje služeb 193 3,48

 Přijaté dary 270 4,86

 Přijaté dotace 5090 91,66

 Výnosy celkem 5553 100
     
Struktura nákladÛ 2013     
 položka hodnota v tis.Kč %
 Spotřeba materiálu 753 13,33

 Spotřeba energií 62 1,09

 Opravy a udržování 15 0,27

 Cestovné 95 1,68

 Spotřeba služeb 1083 19,17

 Mzdové náklady 2805 49,64

 Zákonné pojištění 826 14,62

 Daně a poplatky 1 0,02

 Ostatní náklady 10 0,18

 Náklady celkem 5650 100

Majetek a závazky 2013
      Majetek (aktiva) v tis. Kč    Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

 položka k 1. 1. 2013  k 31. 12. 2013 položka k 1. 1. 2013 k 31. 12.2013
 Dlouhodobý majetek 
 - celkem 0 0 Vlastní zdroje - celkem 30 1387
 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Vlastní jmění 1 1515

 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Výsledek hospodaření -31 -128

 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

 Oprávky k dlouhodobému 

 majetku 0 0 

            

 Krátkodobý majetek 
 - celkem 107 1920 Cizí zdroje - celkem 197 533
 Zásoby 0 0  Rezervy 0 0

 Pohledávky 63 90 Dlouhodobé závazky 0 0

 Krátkodobý finanční majetek 44 1830 Krátkodobé závazky 129 492

      Jiná pasiva 0 41 

 Majetek celkem 107 1920 Zdroje krytí celkem 107 1920
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Pfiíloha k úãetní závûrce sestavené ke dni 31. 12. 2013

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní 
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není uvedeno jinak.

1. §30 a) Název a sídlo účetní jednotky, právní forma, poslání, 
statutární orgány a organizační složky

Název účetní jednotky:  Náhradním rodinám, o.p.s.
Sídlo: Plzeňská 1785/33, 60 01 Karlovy Vary 
IČO/DIČ:  29119332
Datum vzniku: 1. Září 2011
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Předmět činnosti: sociální služby dle z.č.108/2006 Sb. 
 o sociálních službách
 V souladu se z.č.359/1999 Sb. o sociálně 
 právní ochraně dětí. Služby jsou poskytovány 
 fyzickým osobám, které pečují o dítě.
 V náhradní péči nebo se na tuto činnost 
 připravují a osobám,které s nimi žijí ve 
 společné domácnosti

HOSPODářSKá čINNOST 

Statutární orgán:  ředitel – Mgr. Šárka Bystroňová
    
2. §30b) Zakladatel

Zakladatel: Mgr. Šárka Bystroňová
 Sonja Hronová Hlůžková, Dis.

3. §30 c) Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování 
účetních záznamů, úschova účetních záznamů, aplikace účetních 
zásad, způsoby odpisování
 
Účetní období:  kalendářní rok 2013 
Rozvahový den:  31. 12. 2013

20



ÚčETNÍ METODY

a) Dlouhodobý majetek
 Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 

40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.

b) Vlastní jmění a fondy
 Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními 

předpisy jako navýšení vlastního jmění. Do vlastního jmění je též převáděn výsledek 
hospodaření předchozího účetního období. 

 Ve fondech je účtováno o prostředcích, které byly přijaty (zpravidla darem) a budou 
použity v dalších účetních obdobích v souladu se stanoveným účelem ve prospěch 
třetích osob nebo účetní jednotky.

c) Dotace
 O schválených provozních dotacích účtuje účetní jednotka do výnosů ve výši čerpání 

dotace. Přijatá záloha na dotaci či neuhrazená část dotace je účtována na účet Nároky 
na dotace. 

d) Účtování v cizích měnách
 V případě účtování v cizích měnách jsou pro přepočet používány denní kurzy. 

Účetní záznamy:  
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software MRP Slušovice
Úschova účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle firmy 

4. §30 e) Způsoby oceňování aktiv a pasiv 
Aktiva a pasiva jsou oceňována v souladu s ustanoveními Zákona o účetnictví vstupní 
cenou, tj. cenou, která zahrnuje cenu pořízení a veškeré náklady s pořízením související. 

Přijaté věcné dary oceňuje organizace reprodukční pořizovací cenou. Pokud není 
možné určit cenu jinak, použije účetní jednotka při ocenění majetku ve výjimečných 
případech kvalifikovaný odhad (např. při zjištění hodnoty nově zjištěného a v účetnictví 
doposud nezachyceného majetku).
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem jsou oceňovány 
ekvivalencí (protihodnotou) a to u všech těchto podílů. 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem jsou oceňovány 
ekvivalencí (protihodnotou) a to u všech těchto podílů. 

5. §30f) Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl
- netýká se
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6. §30 g) Přehled splatných závazků pojistného na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled 
splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované 
daňové nedoplatky u finančních úřadů a celních orgánů
- byly zaplaceny do konce ledna 2014

7. §30i) Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných 
a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo 
práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují
- nejsou

8. §30 j) Částky dlužené, u kterých zbytková doba splatnosti 
přesahuje pět let - nejsou evidovány

9. §30 k) Celková výše závazků neobsažených v rozvaze¨
- nejsou obsaženy

10. §30l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní 
a hospodářské činnosti 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - 97 113,73 Kč (ztráta)
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 0 Kč (zisk)
Celkem výsledek hospodaření:  - 97 113,73 Kč (ztráta)

11. §30 m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců, 
osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát, údaje o počtu 
a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních 
nebo jiných orgánů

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 11 osob
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 6 osob
Počet zaměstnanců v pracovním poměru 
– členů statutárních a jiných orgánů  3 osoby

Osobní náklady - zaměstnanci v pracovním poměru 
– hrubá mzda + pojistné  3 595 588,- Kč

12. §30o) Účasti členů statutárních orgánů a jejich rodinných 
příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové 
statutárních orgánů a ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, 
s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy 
nebo jiné smluvní vztahy.
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13. §30 p) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů
- netýká se

14. §30q) Rozsah, ve kterém byl výpočet hospodářského výsledku ovlivněn způsoby 
oceňování finančního majetku
- nebyl ovlivněn

15. §30 r) Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách 
a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích
- Není hospodářská činnost

16. §30t) Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace 
a výsledku hospodaření (dlouhodobé bankovní úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace 
s uvedením výše a zdroje)

Přijaté dotace:     Kč
Provozní dotace Úřad práce 3 679 828,-
MPSV SAS 699 000,-
MPSV OK Rodina 354 092,-
Karlovarský kraj 171 100,-
Karlovarský kraj-Krimi 47 000,-
Město Karlovy Vary 125 000,-
Město Ostrov 20 000,-
Celkem 5 096 020,-
 
17. §30u) Přijaté a poskytnuté dary   (tis. Kč)

Přijaté dary (účt. skupiny 68*, 69*, 90*, 91*) 269
- Nadace J@T    250
- Nadace Albert II    8
- Nadace Albert III    9
- Soukromý dar    2

18. §30v) Přehled veřejných sbírek
V uvedeném období nebyly pořádány.

19. §30w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních 
období
Výsledek hospodaření za rok 2012 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve 
schvalovacím řízení do vlastního jmění.

V Karlových Varech, dne 20. 3. 2014 Sestavil: Vladimíra Klímová
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v plnem rozsahu´31.12.2013 (v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

29119332

Nahradním rodinam o.p.s.´ ´

Plzenska 1785ˇ ´

Karlovy Vary 1

36001

Obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

Socialní sluzby´ ˇ

28.2.2014

Vladimíra Klímová

Mgr. Sarka Bystronovaˇ´ ˇ ´

Oznaceníˇ
A. I.
      1.
      2.
A. II.
      5.
      6.
      8.
A.III.
      9.
     10.
     13.
A. IV.
     14.
     16.
A. V.
     24.

Oznac.ˇ
B. I.
      2.
B. VI.
     27.
B.VII.
     29.

C.
D.

NAKLADY´
Spotrebovane nakupy celkem (souc. A.I.1. az A.I.4.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialuˇ ´
Spotreba energieˇ
Sluzby celkem (souc. A.II.5. az A.II.8.)ˇ ˇ ˇ
Opravy a udrzovaníˇ ´
Cestovné
Ostatní sluzbyˇ
Osobní naklady celkem (souc. A.III.9. az A.III.13.)´ ˇ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Ostatní socialní naklady´ ´
Dane a poplatky celkem (souc. A.IV.14. az A.IV.16.)ˇ ˇ ˇ
Dan silnícníˇ ˇ
Ostaní dane a poplatkyˇ
Ostatní naklady celkem (souc. A.V.17. az A.V.24.)´ ˇ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´
Trzby za vlast. vyk. a za zbozí celk. (souc. B.I.1. az B.I.3.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Trzby z prodeje sluzebˇ ˇ
Prijate príspevky celkem (souc. B.VI.26. az B.VI.28.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Provozní dotace celkem (B.VII.29.)
Provozní dotace
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.)´

Vysl. hospod. pred zdanením (VYNOSY CELK. - NAKLADY CELK.)´ ˇ ˇ ´ ´
Vysledek hospodarení po zdanení (C. - 34.)´ ˇ ˇ

Hlavní cin.ˇ
    815
    753
     62
  1 193
     15
     95
  1 083
  3 631
  2 805
    790
     36
      5
      1
      4
      6
      6
  5 650

Hlavní cin.ˇ
    193
    193
    270
    270
  5 090
  5 090
  5 553

    -97
    -97

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.ˇ
    815
    753
     62
  1 193
     15
     95
  1 083
  3 631
  2 805
    790
     36
      5
      1
      4
      6
      6
  5 650

Celk. cin.ˇ
    193
    193
    270
    270
  5 090
  5 090
  5 553

    -97
    -97

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ
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v plnem rozsahu´
31.12.2013 (v celych tisících Kc)´ ˇ Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

29119332

Nahradním rodinam o.p.s.´ ´

Plzenska 1785ˇ ´

Karlovy Vary 1

36001

Obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

Socialní sluzby´ ˇ

28.2.2014

Vladimíra Klímová

Mgr. Sarka Bystronovaˇ´ ˇ ´

Oznac.ˇ
B.
B. II.
      4.
     17.
B.III.
B.III.1.
      3.

Oznac.ˇ
A.
A. I.
A. I. 1.
      2.
A. II.
      1.
      2.
      3.
B.
B.III.
B.III.1.
      5.
      7.
      9.
     17.
     22.
B. IV.
      2.

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Poskytnute provozní zalohy´ ´
Jine pohledavky´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.8.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Pokladna
Ucty v bankach´ˇ ´
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vlastní jmeníˇ
Fondy
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ˇ ´ ˇ
Vysledek hospodarení ve schvalovacím rízení´ ˇ ˇ
Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych letˇ ´ ´ ´ ´
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatelé
Zamestnanciˇ
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Jine zavazky´ ´
Dohadne ucty pasivní´ ´ˇ
Jina pasiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.3.)´ ˇ ˇ
Vynosy prístích období´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ´
    108
     64
      0
     64
     44
      3
     41
    108

Zacatek obd.ˇ´
    -30
      1
      1
      0
    -31
      0
    -22
     -9
    138
    130
      0
     25
      0
      5
    100
      0
      8
      8
    108

Konec obd.
  1 921
     90
      3
     87
  1 831
     12
  1 819
  1 921

Konec obd.
  1 387
  1 515
      1
  1 514
   -128
    -97
      0
    -31
    534
    493
      3
    272
    152
     61
      4
      1
     41
     41
  1 921

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ
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Náhradním rodinám o.p.s.
Karlovy Vary, Plzeňská 33 

tel. 777 883 348, 777 695 240
info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz

číslo účtu/246 992 695/0300

grafické zpracování/

Ivan Pelc/www.atelierpelc.com


