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v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za 
rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin 
a prvním uceleným rokem, kdy mohlo být naplno nabízeno a poskytováno 
pěstounským rodinám doprovázení v rámci dohody o výkonu pěstounské 
péče. To přispělo k velkému rozvoji společnosti a rozšíření nabízených aktivit 
a služeb.

Během roku 2014 jsme se definitivně „zabydleli“ v krásných podkrovních 
prostorách v ulici Závodu míru a přesunuli tam i kancelář s ambulantní 
sociální službou. Celé patro tak slouží jako centrum pro rodinu a nabízí 
i možnost setkávání větší skupině lidí.

Ačkoli se naše činnost zaměřovala z největší části na doprovázení 
pěstounských rodin a poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, kolektiv kreativních pracovníků vymýšlel další aktivity, které 
zkvalitnily naši nabídku a dodaly organizaci zajímavý rozměr.

Za velmi přínosnou považujeme účast na akcích měst a obcí, kde bylo 
možno prezentovat nejen činnost naší organizace, ale seznamovat veřejnost 
s problematikou náhradní rodinné péče a potřebami dětí, které nemohou 
vyrůstat ve své vlastní rodině. Cílovou skupinou těchto setkání byli nejen 
dospělí, ale také děti, u kterých se tak začíná budovat schopnost přijímat 
jinakosti jako běžnou součást života.

Dalším významným počinem bylo setkání veřejnosti s poskytovateli sociálních 
služeb v rámci akce Den rodin. Spokojenost zúčastněných i organizátorů 
podpořila myšlenku založení tradice pořádání podobné akce i v dalších 
letech. Stejně pozitivně lze hodnotit také setkání na kulturní charitativní akci 
se zapojením patrona organizace pana Aleše Hámy.

Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se s opravdovým zájmem podíleli 
na „životě“ organizace a přinášeli do ní nové nápady, svou energii a sebe 
sami.

Velké ocenění patří také rodinám, které se s námi dělí o své radosti i starosti, 
trpělivě a s láskou pečují o jimi přijaté děti a poskytují jim domov i lásku.

Rok 2014 byl pro organizaci úspěšným rokem, který ukázal nové směry 
a otevřel další možnosti seberealizace i pracovní specializace zaměstnanců, 
externích spolupracovníků i našich dobrovolníků. To vše se dočtete na dalších 
stránkách Výroční zprávy Náhradním rodinám, o. p. s. 2014.

 
    Mgr. Šárka Bystroňová
    ředitelka Náhradním rodinám, o. p. s.

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
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Název organizace Náhradním rodinám, o. p. s.
Právní forma obecně prospěšná společnost
IČO 291 19 332
DIČ CZ29119332
Zápis Rejstřík obecně prospěšných společností,
 vedený KS v Plzni, oddíl O, vložka 158
Statutární orgán Mgr. Šárka Bystroňová, ředitelka
Kontaktní telefon 777 883 348
Kontaktní email info@nahradnimrodinam.cz
Webové stránky www.nahradnimrodinam.cz
ID datové stránky pw6uhac
Číslo účtu 246 992 695/0300
Sídlo organizace Karlovy Vary, Plzeňská 33

Pověření Pověření k výkonu sociálně ‑právní ochrany,
 pověření vydáno KÚ Karlovarského kraje
 dne 16. 11. 2011
Registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 rozhodnutí vydáno KÚ Karlovarského kraje
 dne 19. 10. 2011

Ambulantní sociální služba Karlovy Vary – Stará Role, 
 Závodu míru 122

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, Brigádnická 709
Kontaktní místo Aš Aš, Hlavní 23
Kontaktní místo Mariánské Lázně Mariánské lázně, Poštovní 160
Kontaktní místo Kraslice Kraslice, Tyršova 1784

O ORGANIZACI
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ZAKLADATELKY
Mgr. Šárka Bystroňová
Sonja Hronová Hlůžková, DiS.

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

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

DOBROVOLNÍCI
Bc. Petra Szebenyiová
Veronika Valtová
Vendula Knejflová
Petra Holá
Hana Rubická
Jan Orosz
Kateřina Havránková
Tereza Bigazová
Barbora Ungrová
Michaela Boubelová

O ORGANIZACI
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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

Bc. Dana Holá průvodce v náhradních rodinách
Jana Mistriková průvodce v náhradních rodinách
Bc. 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  průvodce v náhradních rodinách, 

koordinátor vzdělávání NR
Natalie Kaprová  průvodce v náhradních rodinách 

JUNIOR, pracovník programů respitní 
péče

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
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.  psycholog, odborný konzultant, 

školitel
Mgr. Hana Heindorferová psycholog, terapeut, odborný 

konzultant
PhDr. David Cichák speciální pedagog, terapeut, supervizor

PRACOVNÍ TÝM
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Jsme osobou pověřenou k sociálně-právní ochraně dětí  
dle Zk. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností a města v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji a jeho 7 obcích s rozšířenou působností 
pracujeme v těchto oblastech:
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených 
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě a jeho výchovou

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 
a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

• Poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny 
a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související 
s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž 
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při 
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud 
osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout

VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ
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Doprovázení pěstounských rodin
Doprovázení pěstounských rodin pro nás představuje intenzivní 
podporu těmto rodinám. Činnost vykonávají vyškolení pracovníci, 
kteří jsou rodině průvodci, blízkými osobami i odborníky na témata, 
se kterými se náhradní rodiče při výchově svěřených dětí setkávají. 
V průběhu doprovázení nabízí kontaktní pracovník rodině takovou 
podporu, která přispěje k stabilizaci či prevenci obtíží.

V rodině působí vždy jeden konkrétní klíčový pracovník. Velmi nám 
záleží na vybudování dobrého vztahu mezi podpůrným pracovníkem 
a rodinou. O dalších aktivitách Doprovázení se dočtete podrobněji dále.

Propagace náhradní rodinné péče a poradenství
Vyhledáváme možnosti, jak propagovat náhradní rodinnou péči 
a zájemcům o problematiku poskytnout základní informace z oblasti 
péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. S vážnými 
zájemci na smluvených schůzkách hovoříme o postupu při podávání 
žádostí a podporujeme je v období příprav, před přijetím dítěte 
i v procesu jeho přijímání do rodiny.

Na Jarních trzích v Karlových Varech jsme ve dnech 19. a 20. 4. 
prezentovali práci naší organizace a seznamovali veřejnost s posláním 
pěstouna. Celkem nás oslovilo 31 zájemců o pěstounskou péči, kterým 
byly podány základní informace.

Den rodin dne 17. 05. 2014 proběhl v areálu koupaliště v Nové 
Roli a přivítal stovky účastníků. Ti získávali informace o náhradní 
rodinné péči prostřednictvím probíhajících workshopů i promítaných 
videospotů propůjčených z kampaně „Hledáme rodiče“ Nadačním 
fondem J&T.

Přijali jsme pozvání na akci Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji dne 
24. 5. 2014, abychom tam v našem propagačním stánku prostřednictvím 
zajímavého kvízu šířili povědomí o náhradním rodičovství mezi děti 
i jejich rodiče.

Den pro Ostrov 11. 7. 2014 v Zámeckém parku v Ostrově – poskytli jsme 
informace o náhradní rodinné péči 78 zájemcům, kteří se u stánku 
zastavili.

V rámci Dne otevřených dveří 23. 09. 2014 v kontaktním místě 
v Karlových Varech jsme přivítali studentky ze Střední pedagogické 
školy, gymnázia a VOŠ v Karlových Varech celkem 11 hostů.

Také akce III. Setkání nejen o náhradním rodičovství dne 14. 11. 2014 
v Krajské knihovně Karlovy Vary byla určena široké veřejnosti. 

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
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Vážený host PhDr. Petra Winnette, Ph.D. hovořila na téma porucha 
attachmentu a terapeutické rodičovství.

Psali o nás…
Karlovarský deník vydal článek dne 7. 3. 2014 „ Děti z pěstounských 
rodin prožily jarní prázdniny v Perninku“

V pondělí 14. 4. 2014 vyšel článek taktéž v Karlovarském deníku „ Nová 
tradice? V Ostrově slavili Mezinárodní den Romů“

Karlovarský deník dne 13. 12. 2014 ‑ „ Aleš Háma podpoří dobrou věc“ 
předvánoční koncert v Husovce

K téže akci vyšel ještě článek s pozvánkou v prosincových Karlovarských 
radničních listech.

Propagace ke Dni rodin
MF Dnes Kraj Karlovarský napsal dne 12. 5. 2014 „Nová Role nabídne 
akci Den rodin“

Karlovarsko 5 plus 2 dne 16. 5. 2014 „ Nová Role Den rodin“

MF Dnes Kraj Karlovarský dne 19. 5. 2014 „Den rodin, aneb Když si 
dospělí neví rady“

Karlovarský deník dne 19. 5. 2014 „Den rodin podpořil pěstounskou 
péči“

Prevence kriminality
Naše programy pro děti z vytipovaných lokalit jsou zaměřené 
na spolupráci se školou a rodinami. Každý rok nabízíme v době 
podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin pro děti několik 
zajímavých akcí. Aktivity jsou zaměřeny na alternativní trávení volného 
času dětí a jejich součástí je vzdělávací či výchovně terapeutický obsah. 
S dětmi pracují odborní pracovníci, za důležité považujeme tematické 
propojení se školní výukou i zapojení rodičů do procesu příprav 
a hodnocení.

Do projektu „Prázdninový nápadník“ se ve čtyřech celodenních akcích 
zapojilo 55 dětí.

VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ
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Máme registrovanou sociální službu Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi dle Zk. 108/2006 Sb. O sociálních službách v platném 
znění.

Službu poskytujeme ambulantně i v terénu, v přirozeném prostředí 
rodiny. Naší cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi v náhradní rodinné 
péči (adopci, pěstounské péči, poručenství, péči jiné fyzické osoby), 
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, jež ohrožuje fungování 
rodiny a zdravý vývoj dítěte.

Kromě základního sociálního poradenství nabízíme rodinám pomoc 
a podporu v oblasti posilování rodičovských kompetencí, které 
vedou k posílení a získávání dovedností rodičů v oblasti péče o děti 
a domácnost. Nejčastěji se na nás rodiny obracejí s potřebou řešení 
bytové situace a s řešením dluhové problematiky spojené s nastavením 
a úpravou rodinného rozpočtu. Další využívanou oblastí sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoc a podpora při řešení 
otázek kolem výchovy a vzdělávání dětí s nabídkou doučování. Méně 
častá, ale dlouhodobější, je pomoc při řešení vztahů v rodině. V této 
oblasti jsou uplatňovány prvky rodinné terapie a systemická práce 
s párem a rodinou.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Sociálnû 
aktivizaãní 
služby pro 
rodiny s dûtmi
Pomoc
Podpora

Doprovázení

Sociálnû 
aktivizaãní 
služby pro 
rodiny s dûtmi

Kontakty:

Závodu míru 44/122

Karlovy Vary-Stará Role

Poradenství: St 14–16 hodin

www.nahradnimrodinam.cz

info@nahradnimrodinam.cz

telefon: 777 695 240, 777 883 348

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatnû

Na základě
Registrace Sociálnû aktivizaãních služeb 
pro rodiny s dûtmi poskytujeme
• základní sociální poradenství
• posilování rodičovských kompetencí - sociálně 

aktivizační služby, které vedou k posílení 
a získávání dovedností rodičů v oblasti péče 
o děti a domácnost

• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc a podporu při řešení otázek kolem 

výchovy a vzdělávání dětí
• pomoc se zajištěním volného času dětí
• pomoc při přípravě a řešení kontaktů dítěte 

svěřeného do náhradní rodinné péče s jeho 
biologickou rodinou – Asistovaný kontakt

• pomoc při uplatňování práv v obstarávání 
běžných osobních záležitostí na úřadech

• pomoc při řešení vztahů v rodině

PomÛžeme Vám s:
• řešením bydlení
• rodinným rozpočtem
• zvládáním vedení domácnosti
• řešením vyhrocených situací v rodině
• hledáním odborných služeb
• komunikací na úřadech
• vyplňováním formulářů
• výchovnými problémy dětí
• nastavením režimu dne dítěte
• komunikací se školou
• komunikací a kontakty s biologickou rodinou 

dítěte

Cílová skupina:
• rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, které 

se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jež 
ohrožuje stabilitu rodiny a vývoj dítěte

ZpÛsob poskytování:
• ambulantní - služba je poskytována 

v prostorách organizace vždy ve středu  
od 14.00 do16.00 nebo dle domluvy

• terénní - služba je poskytována v domácnosti 
uživatele nebo na jiném domluveném místě, 
obvykle ve všední dny od 8 do16 hodin
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K datu 31. 12. 2014 bylo uzavřeno celkem 168 dohod o výkonu 
pěstounské péče

Statistika rozložení rodin se sepsanou DVPP dle územní působnosti:
 

V rámci doprovázení poskytujeme pěstounům kromě podpory 
v každodenním životě možnost vzdělávat se a zvyšovat si znalosti 
a dovednosti podle § 5 vyhlášky č. 473/2012 Sb.

Našim pěstounům nabízíme tyto možnosti vzdělávání:

• Klubová posezení

• Relaxačně – vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi

• Internetová kavárna

• Studium odborné literatury – využití naší knihovny a následná 
diskuse nad knihou

• Setkávání svépomocných skupin

• Kluby pro rodiče

• Jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi

• Pořádání přednášek

• Individuální vzdělávání dle specifických potřeb rodiny

Další pro nás důležitou oblastí v doprovázení je nabídka možnosti 
odlehčení pěstounské rodině. V roce 2014 jsme pro přijaté děti 
připravili na letní prázdniny 2 příměstské a 4 pobytové tábory. 
Kapacita naplnění byla mezi 8‑12dětmi a náplň pobytů měla výchovně 
terapeutický obsah s důrazem na individuální potřeby dětí. I další 
prázdninové dny byly pokryty nabídkou tematicky zaměřených 
odlehčovacích pobytů pro děti z pěstounských rodin. Velký zájem byl 
o podzimní terapeutický pobyt s využitím koní a zimní pobyt s výukou 
lyžování.

obec Karlovy Vary Ostrov Aš Mariánské Sokolov Kraslice celkem
    Lázně
Počet rodin 65 29 29 27 10 8 168

DOPROVÁZENÍ 
        PĚSTOUNSKÝCH RODIN
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Kontaktní místo Karlovy Vary
Nadále probíhá práce organizace z velké části v prostorách poradny 
v Karlových Varech ‑ Staré Roli, kde se i v roce 2014 konala řada 
vzdělávacích a kulturních akcí pro pěstounské rodiny.

Každé první úterý v měsíci patřily prostory poradny našim nejmenším, 
kteří se přišli pobavit do „Baby klubu“. Na rodiče čekal program sestavený 
ze společných aktivit s dětmi i vzdělávací aktivity pouze pro dospělé. Děti 
navštívily v rámci klubu dětskou hernu Sluníčko, Hřiště bez bot, stanici 
mladých přírodovědců i pískoviště na nedalekém dětském hřišti.

V kontaktním místě v Karlových Varech probíhala také setkání 
pěstounů v rámci „Klubu pěstounů prarodičů“ a „Klubu pěstounů 
dětí s handicapem“. Na svých schůzkách 1x za dva měsíce si sdíleli 
zkušenosti, radili se s odborníky o problémech, které je tíží a nacházeli 
zde novou energii pro svoji další práci v rodině.

Mezi akce, které se těšily oblibě, patřila setkání s využitím prvků 
muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie, při kterých se účastníci 
učili, jak relaxovat.

Zajímavou zábavnou akcí byla i Halloweenská slavnost, kde nechyběly 
masky, vydlabávání dýní i tanec.

Velký zájem z řad pěstounů i veřejnosti byl o přednášky 
PhDr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., který s naší organizací již druhým 
rokem spolupracuje.

Pravidelně 1x za 2 měsíce byly pro pěstounské rodiny připraveny 
vzdělávací bloky přednášek, ze kterých si pěstouni mohli vybrat 
právě taková témata, která jsou pro jejich rodinu s přijatým dítětem 
nejprospěšnější.

Prosinec, jako už tradičně, patřil Mikulášské nadílce. O pohádku 
se postaralo Divadlo dětí Libora Baláka, občerstvení a příjemnou 
atmosféru závěru roku zajistili pracovníci organizace a naši sponzoři.

Kontaktní místo Ostrov
I kontaktní místo v Ostrově nabídlo pěstounům z Ostrova, Jáchymova, 
Abertam, Perninku i okolních obcí celou řadu vzdělávacích seminářů.

Pravidelná setkání náhradních rodičů sloužila ke sdílení zkušeností, 
vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů. Program byl tvořen 
na základě požadavků a potřeb náhradních rodičů a jeho hlavním 
cílem bylo zvyšování kompetencí pro jejich rodičovskou roli, podpora 
i nabídka odborné pomoci.

Semináře byly zpravidla 4 hodinové, vedeny formou diskuzí, sdílení 
zkušeností, modelováním situací a interaktivním učením. Pěstouni 

        KONTAKTNÍ MÍSTA
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zážitkovou formou přijímali nové informace, čerpali inspiraci i sílu 
pro plnění role pěstouna a zároveň si plnili i svou zákonnou povinnost 
vzdělávat se. Zajímavou vzdělávací akcí bylo setkání s názvem „O tradicích 
a kultuře Romů“, kde si pěstouni připravili ochutnávku tradičních 
romských pokrmů a nechyběl zpěv, kvízy a hádanky rozšiřující znalosti 
o romské kultuře. S programem vystoupila taneční skupina Khamoro.

Poslední setkání našich náhradních rodičů Ostrovska v roce 2014 se 
uskutečnilo již v nových prostorách kontaktního místa Ostrov.

Kontaktní místo Aš
V roce 2014 doprovázela organizace Náhradním rodinám, o. p. s. 29 
pěstounských rodin z Ašska. Z potřeb některých pěstounských rodin 
vyplynul zájem o umístění dětí předškolního věku do MŠ, což se 
bohužel nepodařilo naplnit, protože všechna předškolní zařízení města 
Aš byla v té době plně obsazena.

Proto naše organizace umožnila dětem z pěstounských rodin 
navštěvovat „Klub předškoláčků“, který byl založen v lednu 2014. Klub 
se konal pravidelně 1x týdně 2 hodiny. Děti se zde věnovaly různým 
aktivitám, zejména pohybu, nácviku hrubé a jemné motoriky, učily 
se vzájemnému kontaktu v kolektivu, získávaly zde i hygienické 
a stravovací návyky a v neposlední řadě si zvykaly na pravidelnost 
docházky. Vždy zbyl i čas na hry, kreslení, povídání, pohádky, říkadla 
a volnou zábavu. Veškeré aktivity byly připravovány v úzké spolupráci 
s rodinou a připravovaly tak na vstup do školy nejen dítě, ale i jeho 
pečovatele. Pravidelná docházka, drobné úkoly, domácí příprava 
i společná posezení s doprovázejícím pracovníkem tak přispěla 
k nácviku rodičovských kompetencí u pěstounů z Ašska.

Do „Klubu předškoláčků“ pravidelně docházelo 9 dětí.

Kontaktní místo Mariánské Lázně
Také v Mariánských Lázních se setkávali pěstouni, aby si předali své 
zkušenosti, popovídali si v bezpečném prostředí na témata, ve kterých 
se stali na základě životních zkušeností odborníky. Setkání a vzdělávací 
aktivity probíhaly do května 2014 v pronajatých prostorách MŠ Vora, 
které jsme ale museli opustit. Náhradní prostory se nám podařilo 
najít během prázdnin a od září jsme se začali opět setkávat, tentokráte 
v ZŠ a RC Čtyřlístek. A co bylo pro Mariánskolázeňsko nové? V období 
jarních prázdnin měli pěstouni z této oblasti poprvé možnost využít 
nabídku odlehčení pro děti přímo v tomto městě. Pobytu se zúčastnilo 
10 dětí, z toho 4 děti z Mariánských Lázní, 2 děti z Teplé a 4 děti z Aše.
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Kontaktní místo Kraslice
V Kraslicích jsou každý poslední čtvrtek v měsíci dopoledne vyhrazena 
setkáním pěstounů z Kraslicka. S přesnou pravidelností se na 
dohodnutém místě schází 8 pěstounských rodin, aby si popovídaly, 
poseděly i promluvily s doprovázejícím pracovníkem. Místo pro setkání 
je MC Šnek a během jeho rekonstrukce využíváme náhradní prostory 
v Kulturním domě v Kraslicích. Na pravidelných setkáních probíhá 
také proškolování pěstounů s nabídkou témat z oblasti výchovy a péče 
o přijaté dítě.

Vzdělávání pěstounů
V roce 2014 bylo realizováno celkem 81 vzdělávacích aktivit na 
7 místech Karlovarského kraje.

Přehled tematických seminářů a účasti náhradních rodičů v roce 2014
Termín Téma Počet proškolených
  náhradních rodičů
6 setkání  Baby club – pro pěstouny s dětmi předškolního věku 21
30. 01. 2014 Reminiscenční terapie, krizový plán rodiny 5
Leden,únor Identita dítěte v náhradní rodinné péči 91
Březen,  Krizová situace v životě dítěte 101
duben
08. 04. 2014 O kultuře a tradicích Romů (Ostrov) 10
květen Den rodin – Environmentální výchova
 Výchova dříve a dnes 77
květen,  Kde čerpat energii 88
červen
31. 07. 2014 Kde je mé místo (Kraslice) 7
18. 09. 2014 Trávíme volný čas s dítětem (Aš) 23
září, říjen Umět aktivně relaxovat 55
září, říjen Relaxační odpoledne, enkaustika
 (Maránské lázně, Aš, Kraslice) 47
31. 10. 2014 Trávíme volný čas s dítětem 
 – Halloweenská slavnost (Karlovy Vary) 9
18. 11. 2014 Léčba bez léků, solná jeskyně 6
27. 11. 2014 Předvánoční arteterapie pro všechny 27
Leden,  Svépomocné skupiny na různá témata 94
prosinec
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Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi
Našim pěstounům nabízíme možnost vzdělávání formou účasti na 
Relaxačně – vzdělávacích pobytech pro rodiny s dětmi

Přehled odborných seminářů pro odborníky i veřejnost s účastí náhradních rodičů
Termín Téma Počet proškolených
  náhradních rodičů
30. 01. 2014  Pavel Kotek ‑ Jak aktivně odpočívat – muzikoterapie 3
13. 02. 2014 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – Prožívání dítěte v NRP 14
27. 03. 2014 Pavel Kotek ‑ Jak aktivně odpočívat – muzikoterapie 5
22. 05. 2014  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – Geny versus identita 16
09. 10. 2014 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – Rodina, děti a finance 10
01. 11. 2014 Exkurze v chráněném bydlení Villa Vallila 2
14. 11. 2014  PhDr. Petra Winnette Ph.D. – attachment a terapeutický rodič 12
během roku PhDr. Jolana Mižikarová – individuální konzultace 58
2014 pro pěstouny – podpora dětského psychologa

Realizované relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v roce 2014
Termín a místo Téma Počet rodičů Počet dětí
25. 04. –27. 04. 2014  Využití výtvarných technik a arteterapie
Doubrava u Aše – Mgr. Petra Písecká 45 25
 – PhDr. Mižikarová Jolana
20. 06. –22. 06. 2014 Partnerství, rodičovství a NRP
Vránov – PhDr. David Cichák 15 15
 – Mgr. Hana Heidorferová
26. 09. –28. 09. 2014 Soužití s přírodou, beseda o horolezectví, muzikoterapie
Svatošské skály – Bc. Martin Kašpar 15 16
 – Ing. Lev Havlíček
7.11–9. 11. 2014 Nový občanský zákoník 36 35
Mariánské Lázně – Bc. Kateřina Formanová
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 Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené 
dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním 
roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let mohou pěstounské 
rodiny využít například:

pobytem pro děti z náhradních rodin s terapeutickým programem 
zaměřeným na potřeby dětí v NRP, které pořádá naše organizace

 

Odlehčovací pobyty pro děti z pěstounských rodin
Termín Pobyt Počet dětí
23. 02.–28. 02. 2014  Pernink – jarní prázdniny 15
17. 04.–18. 04. 2014 Kontaktní místo Karlovy Vary – velikonoční pobyt 10
17. 04.–18. 04. 2014 Kontaktní místo Mariánské Lázně – velikonoční pobyt 9
30. 06.–04. 07. 2014  Kontaktní místo Aš – příměstský tábor 8
07. 07.–11. 07. 2014 Kontaktní místo Karlovy Vary – příměstský tábor 5
21. 07.–28. 07. 2014 Milevo – Pobyt u koní I. 12
28. 07.–04. 08. 2014  Milevo – Pobyt u koní II. 12
03. 08.–10. 08. 2014 Milešov – prázdniny na chatě + canisterapie 8
18. 08.–25. 08. 2014 Svatošské skály – Svatošský dětský ráj 11
24. 10.–29. 10. 2014 Mlýnek u Chebu – podzimní pobyt u koní pro děti 7
27. 10. a 29. 10. 2014  Aš – podzimní příměstský tábor 8
25. 10.–29. 10. 2014 Abertamy – podzimní prázdniny 12

 Akcí na odlehčení Počet zúčastněných dětí Počet dní celkem
  celkem
 12 117 679

        ODLEHČENÍ
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Služební automobily
Karlovarský kraj je hustotou 

zalidnění 93 obyvatel / 
Km² čtvrtým nejméně 
zalidněným krajem 
v ČR. Práci v terénu 
od Žluticka po Ašsko, 
od Jáchymovska po 
Mariánskolázeňsko nám 

pomáhají zvládnout naše 
4 služební vozy.

Den rodin 
První námi pořádaná akce pro širokou veřejnost ukázala novou cestu, 
jak předávat ostatním informace z oblasti sociální práce a šířit mezi 
spoluobčany osvětu o náhradní rodinné péči.

PhDr. Petra Winette Ph.D. v Karlových Varech
Na III. Setkání nejen o náhradním rodičovství přijal pozvání vážený 
host, odbornice na oblast dětí, které prošly raným traumatem, paní 
Petra Winette, ředitelka Institutu Náhradní rodinné péče NATAMA 
z Prahy.

Vánoční koncert s patronem organizace Alešem Hámou
Předvánoční období jsme si zpříjemnili vzájemným setkáním i 
koncertem v klubu Paderewski. Na charitativním koncertě ve prospěch 
organizace byla možnost dozvědět se informace o pěstounství i si 
společně s umělci zazpívat.

Nové prostory v Ostrově
Těsně před koncem roku se nám podařilo otevřít nové prostory pro 
kontaktní místo v Ostrově. Rodiny z Ostrova, Jáchymova, Abertam 
i jiných okolních obcí mají možnost setkávat se tu s našimi pracovníky 
i mezi sebou navzájem.

      5 zajímavostí ze života 
NÁHRADNÍM RODINÁM, o.p.s.  

          v roce 2014
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DEN RODIN 17. 5. 2014, NOVÁ ROLE
Datum 15. 5. je v kalendáři zapsán jako Mezinárodní den rodin. 
V rámci propagace náhradní rodinné péče jsme se rozhodli oslavit tento 
svátek tak trochu ve větším stylu. Ve spolupráci s městem Nová Role 
a pod záštitou starostky města Nová Role paní Jitky Pokorné vznikla 
akce na podporu pěstounské péče. Cílem akce bylo přiblížit široké 
veřejnosti pojem pěstounská péče a ukázat rodinám, jak mohou s dětmi 
trávit volný čas. Den plný zábavy, workshopů a atrakcí proběhl od 
10,00 do 17,00 hodin na koupališti v Nové Roli. Na podiu se vystřídaly 
taneční, hudební a sportovní kroužky, zahrál jazzový orchestr, 
zatančily děti z taneční školy a velký úspěch měl i romský taneční 
soubor. Pro nejmenší děti byla připravena pohádka. V celém areálu 
se prezentovali poskytovatelé sociálních služeb Karlovarského kraje, 
z nichž někteří nabídli dětem výtvarné dílničky a návštěvníkům prodej 
výrobků klientů chráněných dílen. Dospělé i děti zlákala tombola, která 
nabízela nejen dárkové ceny, ale i výhry zážitkových aktivit pro děti 
i dospělé či víkendové pobyty v rekreačních objektech Karlovarského 
kraje. Akci svou účastí podpořil patron naší organizace pan Aleš Háma.

          PROPAGAČNÍ 
A KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE  
   PRO VEŘEJNOST
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CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ KONCERT,  
DIVADLO HUSOVKA 15. 12. 2014
Ve spolupráci s patronem neziskové organizace panem Alešem 
Hámou a jeho hudební formací Stigma Kretena se nám letos podařilo 
uskutečnit Vánoční charitativní koncert v divadle Husovka v Karlových 
Varech. V předsálí probíhala neformální prezentace naší organizace 
a workshop na téma pěstounská péče. U malého občerstvení si mohli 
příchozí popovídat na téma náhradní rodinná péče anebo se jen zastavit 
v předvánočním shonu a nasát vánoční atmosféru. V rámci samotného 
koncertu zazněly písně Aleše Hámy, ale také vánoční koledy pro 
společné zazpívání.

Cílem akce byla nejen propagace pěstounské péče, ale také poděkování 
našim sponzorům a podporovatelům, bez jejichž pomoci by se řada akcí 
nemohla uskutečnit.
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Nezisková organizace i nadále spolupracuje s dobrovolnickým centrem 
Vlaštovka v Karlových Varech, které zajišťuje pro dobrovolníky 
psychologické pohovory, sepisuje s nimi smlouvy a pořádá supervizní 
setkávání. V měsíci prosinci proběhla na Střední odborné škole 
pedagogické, gymnáziu a vyšší odborné škole v Karlových Varech 
prezentace neziskové organizace, spojená s náborem nových zájemců 
o dobrovolnictví. V uplynulém roce jsme se setkali s poklesem zájemců 
o dobrovolnickou činnost z řad studentů. Dobrovolníci, kteří s námi 
spolupracují, se zapojují do akcí pořádaných pro děti v době školních 
prázdnin, účastní se relaxačně – vzdělávacích víkendů pro pěstounské 
rodiny nebo pomáhají při akcích na propagaci náhradní rodinné péče. 
Jednou z takových velkých akcí byl Den rodin pořádaný dne 17. 5. 2014 
v Nové Roli. Pro rozsáhlejší akce využíváme dobrovolníky, se kterými je 
uzavřena pouze dobrovolnická smlouva krátkodobá.

KŘESADLO, SOKOLOV 18. 4. 2014
Křesadlo je každoročně udělováno „obyčejným lidem“, kteří chtějí 
pomáhat. Naše organizace nominovala za rok 2013 dva dobrovolníky, 
pana Jana Orosze a slečnu Kateřinu Havránkovou. Oba mladí lidé 
se dlouhodobě podíleli na dobrovolnické činnosti v oblasti práce 
s dětmi. Jejich empatický, kreativní a milý přístup ocenily děti 
z pěstounských rodin na několika pobytech. Za doprovodu svých 
rodinných příslušníků, ředitelky neziskové organizace a manažerky 
dobrovolnictví, převzali pan Orosz a slečna Havránková z rukou 
předních představitelů Krajského úřadu Karlových Varů upomínkové 
předměty, květiny a poděkování na slavnostním večeru, který se konal 
18. 4. 2014 v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově.

DOBROVOLNICTVÍ
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Státní správa a samospráva
Úřad práce ‑ Příspěvek na Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj ‑ OK Rodina SPOD

Karlovarský kraj – Prevence kriminality 

Statutární město Karlovy Vary

Město Ostrov

Město Mariánské Lázně

Město Kraslice

Město Aš

Nadační fondy
Nadační fond Albert dětem

Dárci
Komerční banka Karlovy Vary HOJAP, s.r.o.

Ragazi s.r.o. Hilzinger okna+dveře, s.r.o.

Manfred Schöner‑Autoservis Tesco Stores CR, a.s.

KV Arena, s.r.o. Daniela Nováková

Klub Paderewski Vladimíra Klímová

REASON INVESTMENT, a.s. Ing. Kateřina Krumphanzlová

TexColor, s.r.o. Jan Slouka, Jana Slouková

DDD Knihkupectví, s.r.o. HAMAS PAPAS, s.r.o.

V ROCE 2014 
NÁS PODPOŘILI
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Hospodaření rok 2014 Náklady Výnosy Zisk
Hlavní činnost  53 725,81 41 305,81 ‑12 420,00
Hospodářská činnost 0,00 10 000,00 10 000,00
Dohody VPP 7 201 156,91 7 201 156,91 0,00
MPSV SAS 831 000,00 831 000,00 0,00
Karlovarský kraj rodina SPOD 49 324,00 49 324,00 0,00
Karlovarský kraj SAS 187 100,00 187 100,00 0,00
Karlovarský kraj Prevence kriminality 39 400,00 39 400,00 0,00
Město Ostrov 30 000,00 30 000,00 0,00
Město Mariánské Lázně 10 000,00 10 000,00 0,00
Město Kraslice 15 000,00 15 000,00 0,00
Město Aš 8 750,00 8 750,00 0,00
Nadace Albert dětem 40 633,00 40 633,00 0,00
Dary 2014 145 536,00 145 536,00 0,00
celkem 8 691 625,72 8 689 205,72 -2 420,00

          ZPRÁVA  
O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
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STRUKTURA ZDROJŮ    
          FINANCOVÁNÍ 2014

Zdroj příjmu hodnota v Kč %
Dohody VPP  7 201 156,91 85,2
MPSV SAS 831 000 9,83
Karlovarský kraj Rodina SPOD 49 324 0,58
Karlovarský kraj SAS  187 100 2,21
MM Karlovy Vary 80 000 0,95
Karlovarský kraj Prevence kriminality 39 400 0,47
Město Ostrov  30 000 0,36
Město Mariánské Lázně 10 000 0,12
Město Aš 8 750 0,1
Město Kraslice  15 000 0,18
Celkem 8 451 730,91 100

Zdroj příjmu hodnota v Kč %
Dary soukromých subjektů 145 536 73,93
Příjmy z poskytování služeb 40 750 20,71
Příjmy z reklamy 10 000 5,08
Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly) 555,81 0,28
Celkem 196 841,81 100

Zdroj příjmu hodnota v Kč %
Nadace Albert dětem III  40633 100
Celkem 40633 100

Zdroje celkem 8 689 205,72 

Cizí (vázané) zdroje
Zdroje pro základní činnost

Zdroje pro rozvojovou činnost

Vlastní (nevázané) zdroje
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položka hodnota v tis.Kč %
Tržby z prodeje služeb  369 4,25
Ostatní výnosy celkem 159 1,83
Přijaté dary 186 2,14
Přijaté dotace  7 975 91,78
Výnosy celkem 8 689 100

položka hodnota v tis.Kč %
Spotřeba materiálu 720 8,27
Spotřeba energií 106 1,21
Opravy a udržování 44 0,51
Cestovné  106 1,21
Spotřeba služeb 2 360 27,15
Mzdové náklady 3 975 45,73
Zákonné pojištění 1 287 14,81
Ostatní sociální náklady  74 0,85
Daně a poplatky 10 0,16
Ostatní náklady  9 0,1
Náklady celkem 8 691 100

Struktura výnosů 2014

Struktura nákladů 2014
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položka k 1.1.2014 k 31.12.2014
Dlouhodobý majetek – celkem 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 0 0
Dlouhodobý finanční majetek  0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0

Krátkodobý majetek - celkem 1 920 3 019
Zásoby  0 0
Pohledávky 90 100
Krátkodobý finanční majetek  1 830 2894
Jiná aktiva celkem 0 25
Majetek celkem  1 920 3 019

položka k 1.1.2014 k 31.12.2014
Vlastní zdroje - celkem 1 387 2 536
Vlatní jmění 1 515 2 666
Výsledek hospodaření ‑128 ‑130

Cizí zdroje - celkem 533 483
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky  0 0
Krátkodobé závazky 492 483
Jiná pasiva 41 
Zdroje krytí celkem 1 920 3 019

Majetek (aktiva) v tis. Kč

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

MAJETEK  
A ZÁVAZKY 2014
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označ. AKTIVA  začátek obd. konec obd.
B. Krátkodobý majetek celkem 1921 3019
 II. Pohledávky celkem 90 100
      4. Poskytnuté provozní zálohy 3 21
      6. Pohledávky za zaměstnance 0 21
     17. Jiné pohledávky 87 58
 III. Krátkodobý finančni majetek celkem 1831 2894
      1. Pokladna 12 79
      3. Učty v bankách 1819 2815
 IV. Jiná aktiva celkem 0 25
      1. Náklady přístích období 0 25
084 AKTIVA CELKEM 1921 3019
   
   
označ. PASIVA začátek obd. konec obd.
A. Vlastni zdroje celkem 1387 2536
 I. Jmeni celkem 1515 2666
      1. Vlastní jmění 1 1
      2. Fondy 1514 2665
 II. Výsledek hospodaření celkem ‑128 ‑130
      1. Účet výsledku hospodařeni 0 ‑2
      2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ‑97 0
      3. Nerozděleny zisk, neuhrazená ztráta minulých let ‑31 ‑128
B. Cizí zdroje celkem 534 483
 III. Krátkodobé závazky celkem 493 483
      1. Dodavatelé 3 1
      4. Ostatní závazky 0 4
      5. Zaměstnanci 272 257
      7. Závazky k institucím socialního zab. a veřejného ZP 152 147
      9. Ostatní přimé daně 61 47
     17. Jine závazky 4 5
     22. Dohadné účty pasivni 1 22
 IV. Jiná pasiva celkem 41 0
      2. Výnosy přístích období 41 0
133 PASIVA CELKEM 1921 3019

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.
A. Náklady 8691 0 8691
  I. Spotřebované nákupy celkem 826 0 826
     1. Spotřeba materiálu 720 0 720
     2. Spotřeba energie 106 0 106
  II. Služby celkem 2510 0 2510
     5. Opravy a udržování 44 0 44
     6. Cestovné 106 0 106
     8. Ostatní služby 2360 0 2360
  III. Osobní naklady celkem 5336 0 5336
     9. Mzdove náklady 3975 0 3975
    10. Zakonné sociální pojištění 1287 0 1287
    13. Ostatní sociální náklady 74 0 74
  IV. Daně a poplatky celkem 10 0 10
    14. Daň silniční 4 0 4
    16. Ostatní daně a poplatky 6 0 6
  V. Ostatní náklady celkem 9 0 9
    24. Jiné ostatní náklady 9 0 9
 Náklady celkem 8691 0 8691
    
    
Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.
B. Výnosy 8679 10 8689
  I. Tržby za vlastní vykony a za zboží celkem 369 0 369
     2. Tržby z prodeje služeb 369 0 369
  IV. Ostatní výnosy celkem 149 10 159
    15. Úroky 1 0 1
    18. Jiné ostatní výnosy 148 10 158
  VI. Přijate příspěvky celkem 186 0 186
    27. Přijaté příspěvky (dary) 186 0 186
  VII. Provozní dotace celkem 7975 0 7975
    29. Provozní dotace 7975 0 7975
 VIII. Výnosy celkem 8679 10 8689
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -12 10 -2
    34. Daň z příjmu 0 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění -12 10 -2 
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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, 360 01 Karlovy Vary 

IČO: 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:  reklamní činnost

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

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

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
SESTAVENÉ KE DNI 31.12.2014
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3. §30 c) Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování 
účetních záznamů, úschova účetních záznamů, aplikace účetních 
zásad, způsoby odpisování
Účetní období: kalendářní rok 2014 

Rozvahový den: 31. 12. 2014

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 
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4. §30 e) Způsoby oceňování  aktiv a pasiv 

Aktiva  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. 
– společnost nemá

5. §30 f) Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl
– netýká se 

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 2015

7. §30 i) 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. §30 l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní 
a hospodářské činnosti 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:  ‑ 12 240 Kč (ztráta)
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:   10 000 Kč (zisk)
Celkem výsledek hospodaření:      ‑ 2 240 Kč (ztráta)
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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    12 osob
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců  11,6 osob
Počet zaměstnanců v pracovním poměru 
– členů statutárních orgánů    2 osoby

Osobní náklady – zaměstnanci v pracovním poměru – hrubá mzda + 
pojistné 5 024 095,‑ Kč 

12. §30 o) 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.

13. §30 p) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů 
netýká se 

14. §30 q) 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 
– hospodářská činnost zisk 10000,- Kč, uplatněna sleva na dani §18 
odst.3 zákona

16. §30 t) Významné položky podstatné pro hodnocení  finanční 
a majetkové situace a výsledku hospodaření (dlouhodobé bankovní 
úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace  s uvedením výše a zdroje)
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Přijaté dotace: Kč
Provozní dotace Úřad práce 6 724 730,‑
MPSV SAS 831 000,‑
Karlovarský kraj Rodina SPOD 49 324,‑
Karlovarský kraj SAS 187 100,‑
Karlovarský kraj – Prevence kriminality 39 400,‑
Město Karlovy Vary 80 000,‑
Město Ostrov 30 000,‑
Město Mariánské Lázně 10 000,‑
Město Aš 8 750,‑
Město Kraslice 15 000,‑  
Celkem 7 975 304,-  

17. §30 u) Přijaté a poskytnuté dary (tis. Kč)

Přijaté dary (účt. skupiny 68*, 69*, 90*, 91*) 186
Komerční banka K.Vary – 50     
Nadace AlbertIII   – 41
Soukromý dar  – 95

18. §30 v) Přehled veřejných sbírek

– v uvedeném období nebyly pořádány.

19. §30 w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření 
z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření za rok 2013 byl převeden z účtu hospodářského 
výsledku ve schvalovacím řízení do vlastního jmění.

V Karlových Varech, dne 12. 6. 2015

Sestavil: Vladimíra Klímová
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Náhradním rodinám, o.p.s.
Karlovy Vary, Plzeňská 33 

tel. 777 883 348

info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz


