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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva organizace 
Náhradním rodinám, o.p.s. za rok 2015.

Tento rok byl pro pracovníky organizace rokem 
intenzivní práce s rodinami, které doprovázíme 
a snažíme se jim přinášet stále nové odborné 
poznatky z oblasti péče o přijaté děti. Naším hlavním 
cílem bylo zaměřit se na kvalitní a vysoce odbornou 
práci s individuálním přístupem k jednotlivci 
i konkrétním situacím.

Došlo také ke změnám, které nás přiměly k zamyšlení, 
jakým směrem jít dál. Prioritní pro nás stále zůstává 
podpora náhradní rodinné péče a práce s těmito 
rodinami.

Zaměřili jsme se na specializaci jednotlivých 
pracovníků a na konkrétní přístupy či způsoby práce. 
Nabídku práce jsme rozšířili o terapeutické přístupy, 
uplatňované v běžném životě rodin či při náročnějších 
životních situacích. Výcviky, kterými většina pracovnic 
prochází, pomáhají zvládat pozici podporujícího 
a provázejícího pracovníka tak, aby mohl tuto profesi 
vykonávat dlouhodobě a úspěšně.

Stále více se naše činnost soustředí na získávání 
pozitivního pohledu veřejnosti na náhradní 
rodičovství. Rozhodli jsme se věnovat více času 
a energie na osvětovou činnost a to nejen směrem 
k dospělým – potencionálním náhradním rodičům, 
ale také k dětem. Myslíme si, že nastupující 
generace by měla do dospělosti vstupovat vybavena 
schopností empatie a sociálního cítění bez předsudků 
a netolerantních postojů.

Cílem našeho snažení je, aby náhradní rodičovství 
bylo vnímáno jako humánní a vysoce prestižní způsob 
naplňování potřeb dospělého člověka.

Děkuji pracovníkům organizace za obrovské nasazení, 
které během roku 2015 vynakládali. Velmi si cením 
hlubokých, důvěrných a přesto profesionálních vztahů, 
které si doprovázející pracovníci dokázali vybudovat 
s našimi pěstouny. Těší mě vidět radost a spontánnost 
během společných setkání či výjezdů s rodinami. 
S úctou sleduji, jak citlivě zvládají pracovníci řešit 
obtížné situace. Mám radost, když se jim daří 
„pozvednout“ rodinu, která prochází náročným 
obdobím. 

Děkuji našim pěstounům, že nám dovolili, abychom 
je doprovázeli, vstupovali do jejich životů a učili se od 
nich.

                                                                                          
Mgr. Šárka Bystroňová 
ředitelka Náhradním rodinám, o.p.s.
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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 místa    Karlovy Vary – Stará Role,  Závodu míru 122

 Ostrov, Brigádnická 709

 Aš, Hlavní 23

 Mariánské lázně, Poštovní 160

 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 Novotná
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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 – do 26.1.2015

Vladimíra Weinlichová, DiS.   vedoucí sociální pracovník,  
 průvodce v náhradních rodinách – do 31.3.2015

Ivana Kodetová   průvodce v náhradních rodinách,  
 sociální pracovník, manažer dobrovolníků

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

Bc. Dana Holá   průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník 

Bc. Tereza Bystroňová   průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník

Bc. Jana Skotáková   průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník do 4.2.2015 

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

Mgr. Pavel Šuba   průvodce v náhradních rodinách,  
 manažer výkonu pěstounské péče – od 1.2.2015

Bc. Petra Szebenyiová   průvodce v náhradních rodinách,projektový manažer – od 1.6.2015

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
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Záruka 
odbornosti 
a kvality 
odvedené práce

Pracovníci organizace Náhradním rodinám, 
o.p.s. jsou lidé, kteří usilují o průběžný profesní 
i osobnostní růst. V průběhu celého roku 
vyjíždíme do různých koutů naší republiky, 
abychom načerpali nové zkušenosti, využitelné 
v našem oboru. Jsme si vědomi toho, že pro 
práci s traumatizovanými dětmi je důležitý 
empatický postoj, založený na vlastní 
sebezkušenosti. Mnozí z nás se tak vydávají 
cestou terapeutických výcviků a seminářů. 
Systemická práce s párem a rodinou je jeden 
z principů, se kterým velmi sympatizujeme. 
Dvě z našich pracovnic se v roce 2015 zapojily 
do výcviku v této terapeutické metodě. Velmi 
si ceníme možnosti proškolit se v krátké, 
ale velmi dobře využitelné metodě „My 
Backpack“. Tento přístup si osvojilo pět 
z našich pracovnic. V návaznosti na zvýšený 

zájem o spolupráci s naší organizací ze strany 
přechodných pěstounů, jsme se začali profilovat 
i do této oblasti. Soudržné vztahy setrvávají 
ve spolupráci s Libereckou poradnou pro 
manželství a mezilidské vztahy, kam si jezdíme 
pro cenné zkušenosti a významné informace již 
více jak tři roky. Vzdělávání s lektory z jiných 
spolupracujících subjektů sjednáváme také 
v prostorách naší organizace. Díky tomuto jsou 
pak schopni načerpat nové zkušenosti téměř 
všichni pracovníci a nové dovednosti následně 
sdílet a konzultovat s kolegy. K tomuto nám 
dopomáhá systém týmových porad a intervizí, 
kde je prostor pro řešení organizačních 
záležitostí i případových problémů. Pro 
zachování duševní hygieny a dobrých vztahů na 
pracovišti nám slouží teambuilding a celoroční 
supervize pod vedením lektorů SEBE‑SPOLU. 
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24. 02. 2015 Karlovarský deník
„Prázdninový nápadník dělá radost dětem 
i rodičům“

Autorem článku je Mgr. Iveta Dřímalová, učitelka 
ZŠ Mozartova, Karlovy Vary

Článek je hlavně poděkováním za výlety 
s dětmi, které pořádáme v rámci Prázdninového 
nápadníku 

Březen 2015 Ostrovský měsíčník
Pozvánka na Den otevřených dveří v kontaktním 
místě Ostrov dne 12. 3. 2015

8. 4. 2015 Listy Ašska
„Pěstouni se představují“ 

Pozvánka na Den otevřených dveří v Aši dne 
14. 4. 2015

Článek popisuje činnost naší organizace

Listopad 2015 Karlovarské listy
„Zájemcům o pěstounskou péči“

Pozvánka na IV. Setkání nejen o náhradním 
rodičovství

3. 11. 2015 Karlovarský deník
„Zítřejší setkání bude o náhradním rodičovství 
a nejen o něm ….“

Pozvánka na IV. Setkání nejen o náhradním 
rodičovství

3. 11. 2015 Mladá fronta Dnes – 
Karlovarský kraj
„Setkání nejen pro náhradní rodiče“

Pozvánka na IV. Setkání nejen o náhradním 
rodičovství

27. 10. 2015 Listy Ašska
„Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří 
v Náhradním rodinám, o.p.s.“

Článek popisuje akci Den otevřených dveří 
s workshopy pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ Kamenná 
a Okružní. Rodina je celý můj život, napsala jedna 
holčička do dotazníku.

Prosinec 2015 Ostrovský měsíčník
„Charitativní koncert“

Pozvánka na charitativní koncert s Alešem 
Hámou dne 14. 12. 2015 v Divadélku Točna 
v Domu kultury Ostrov. 

23. 12. 2015 Mladá fronta Dnes – 
Karlovarský kraj
„Ježíška zvonit neuslyší, ale i tak si Vánoce užije“

Rozhovor s jednou z našich pěstounek

Napsali o nás
v roce 2015
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Propagace 
ke dni rodin 2015

Květen 2015 Ostrovský měsíčník
„Den rodin“

Pozvánka na Den rodin 16. 5. 2015 
a charakteristika naší organizace

14. 5. 2015 Karlovarský deník
„Sobota na Rolavě bude plná zábavy“

Pozvánka na Den rodin, program akce, kdo jsou 
to náhradní rodiče, činnost naší organizace

15. 5. Časopis Žlutý – Student Agency
„Děti v nových rodinách – rodiny přijímající 
děti“

 Představení organizace a pozvánka na Den rodin

13. 5. 2015 Mladá fronta Dnes – 
Karlovarský 
„Den rodin na Rolavě“

Pozvánka na Den rodin

15. 5. Karlovarské listy
„Celodenní akce Den rodin bude na Rolavě“

Pozvánka na Den rodin

 

16. 5. 2015 Mladá fronta Dnes – 
Karlovarský kraj
„Poradíme vám, uslyší lidé, kteří chtějí dát šanci 
cizím dětem“

Seznámení veřejnosti s naší činností, osvěta, 
rozhovor s ředitelkou organizace, 

pozvánka na akci Den rodin a její program

„Obličej, který bývá vidět u dobré věci“

Rozhovor s patronem organizace Alešem Hámou

11. 5.-15. 5. 2015 – Hitrádio Dragon
24 x propagace Dne rodin na rádiu Dragon

Srpen 2015 Ostrovský měsíčník
Den rodin – fotografie a poděkování všem, kteří 
se na akci podíleli
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Za ústřední prostředek naší práce považujeme 
vytvoření kvalitního vztahu. Nejdůležitější je 

pro nás dobrý a fungující vztah mezi pěstounem 
a dítětem. Snažíme se rodinu podporovat 
a vytvářet vhodné příležitosti a situace, kdy 
mohou být tyto vztahy posíleny. Pro mnohé 
pečovatele je nezbytná také důvěra mezi jeho 
rodinou a klíčovým pracovníkem, který v rodině 
působí. Naším cílem je vyhledat pro konkrétní 
rodinu vždy takového pracovníka, který bude 
pro pěstouny dobrým partnerem a pro děti 
důvěrným kamarádem. Aby takovéto souznění 
mohlo nastat, je důležité získávat od dospělých 
i dětí informace, jak jsou s prací doprovázející 
organizace spokojení. K tomuto účelu nám 
slouží zpětnovazební dotazníky, které jsou 
pro nás hlavními pilíři pro vytváření lepších 
podmínek v doprovázení pěstounských rodin. 
Není krásnějšího pocitu, než když slyšíte kladné 
ohlasy a ocenění za vaši práci. Nejsme žádná 
firma, nevyrábíme stroje ani jiné výrobky, 
jsme organizace pro lidi a naším posláním je 
lidem pomáhat a podporovat je v jejich soužití. 
Odměnou za naši práci jsou pro nás spokojené 
děti a usmívající se pohodoví pěstouni. A to za to 
stojí. 

Naše filozofie
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V roce 2015 jsme poskytovali Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

prostřednictvím lokálně zaměřené terénní 
i ambulantní práce s rodinou. Sociální služby 
navazovaly a vycházely z Regionální karty 
sociálních služeb a byly zaměřeny především na 
potřeby klientů z následujících oblastí:

� možnost řešení nepříznivé situace – informace, 
poradenství 

� získání a udržení pracovního uplatnění

� orientace a bezpečné hospodaření s finančními 
prostředky, uplatnění dalších zdrojů finančního 
zabezpečení, identifikace vlastních dluhů 
a závazků z nich plynoucích, požádání 
o nárokové i nenárokové dávky

� bydlení – vyhledávání vhodného bydlení, 
plnění finančních závazků spojených 
s bydlením, orientace v nájemní/podnájemní 
smlouvě a plnění požadavků z ní vyplývajících

� zdraví a bezpečí – možnost čerpat zdravotní 
péči, udržování uspokojivého zdravotního stavu 
a předcházení rizikům spojeným se zdravotním 
stavem

V rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi bylo vykonáno 212 služeb v 62 rodinách.

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi
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Rozložení rodin se sepsanou DVPP dle územní působnosti ke dni 31. 12. 2015
 Karlovy Vary Aš Ostrov Sokolov Kraslice + ostatní
 Počet rodin 52 30 16 8 6 

Přehled tematických seminářů a účasti náhradních rodičů v roce 2015

 Termín Téma Počet proškolených 
  náhradních rodičů 
 5 setkání Baby Baby club – pro pěstouny s dětmi předškolního věku 11 

 Únor-březen Daňové přiznání pěstounů a pěstounská péče 

 z pohledu sociálního a zdravotního zabezpečení 57 

 Duben Jak pracovat s trestem a pochvalou (II. Blok) 53 

 05. 05. 2015 Historie a současnost v nás 18 

 16. 05. 2015 Den rodin – Enviromentální výchova

                       Volnočasové aktivity dítěte  76 

 29. 08. 2015 Císařský den – upevňování harmonických vztahů 

 v rodině formou zážitkových aktivit 8 

 05. 09. 2015 Cesta pohádkovým lesem – Jak společně s dětmi využívat volný čas 4 

 12. 09. 2015 Upevňování rodičovských kompetencí 

 – vzdělávací zážitkový den pro rodiny s dětmi 6 

 Říjen-listopad Držím krok s dítětem – zvládání novodobé techniky dospělými 53 

 04. 11. 2015 IV. setkání nejen o náhradním rodičovství – Dítě v náročné situaci 15 

 04. 11. 2015 IV. setkání nejen o náhradním rodičovství – Dítě mezi rodiči 6 

Celkem nabídnuto: 52 vzdělávacích aktivit
 na: 8 místech Karlovarského kraje (Karlovy Vary 19x, Ostrov 7x, 
  Mariánské Lázně 2x, Aš 11x, Kraslice 6x, Toužim 2x, Kadaň 1x, Rotava 1x)
 včetně: 3 relaxačně vzdělávacích víkendových pobytů pro rodiny s dětmi 
  (Brno, Šumava, Krkonoše)
 a: 19 svépomocných skupin
 k asi: 23 tématům

Doprovázení 
pěstounských 
rodin v číslech
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� Duševní hygiena – zájmy, koníčky 1x

� Seznámení s plány na rok 2015 1x

� Jak se chovat, když děti zlobí 1x

� Syndrom CAN 1x

� Pochvala a trest 1x

� Daňové přiznání pěstounů a pěstounské péče 
z hlediska sociálního a zdravotního pojištění   5x

� Velikonoční tvoření – arteterapie 5x

� Environmentální výchova 1x

� Identita dítěte 1x

� Zdravý životní styl – návykové látky 1x

� Dítě mezi rodiči 2x

� Jak pracovat s trestem a pochvalou 5x

� Historie a současnost v nás 2x

� Moje mateřství 4x

� Volný čas s dětmi i bez nich  
– umíme odpočívat?            1x

� Úspěchy i neúspěchy ve škole a jak s nimi 
pracovat              1x

� Upevňování harmonických vztahů v rodině 
formou zážitkových aktivit         2x

� Poskytnutí první pomoci dětem 1x

� Jak společně s dětmi využívat volný čas, 
 jak se chovat v přírodě 2x

� Zvládání novodobé techniky dospělými 
 – držím krok s dítětem 7x

� Dítě v náročné situaci 1x

� Přírodní léčba a homeopatika 2x

� Muzikoterapie 1x

� Mikulášská nadílka s pohádkou 
 – tradice a rituály 2x

Přehled 
vzdělávacích 
témat pro 
pěstouny

Odlehčovací pobyty pro děti z pěstounských rodin
V roce 2015 organizace Náhradním rodinám, o.p.s. zorganizovala v rámci nabídky odlehčení pro 
pěstounské rodiny sedm pobytových akcí a dva příměstské tábory pro děti. 
 Termín Pobyt Počet dětí 
  01. 03.  Bublava 14 
  01. 03. Horní Blatná 6 
  01. 03. Pernink 12 
  01. 08. Stará Voda 10 
  19. 07. Bublava 21 
 26. 07. Stružná 12 
 Příměstský tábor Karlovy Vary  9 
 Příměstský tábor Ostrov 9 
 Podzimní prázdniny Abertamy 20 
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Doprovázení pěstounských  
rodin z Ašska

V roce 2015 doprovázela organizace 
Náhradním rodinám, o.p.s. 30 

pěstounských rodin z Aše a okolí. 
Pro tyto rodiny pracovníci zajistili 
povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin. 
Pěstounům organizace nabídla několik 
odborných seminářů (17. 3. 2015, 
9. 4. 2 015, 21. 4. 2015, 9. 6. 2015, 
6. 10. 2015, 3. 11. 2015), vzdělávání 
s využitím arteterapeutických technik 
i sebezkušenostní zážitkové workshopy. 
Nabídky Relaxačně vzdělávacích víkendů, 
které poskytují možnost vzdělávání 
i získávání nových společných prožitků 
dítěte s pečující osobou, se účastní stále 
více rodin z Ašska.

V průběhu roku 2015 organizace 
Náhradním rodinám, o.p.s. uspořádala 
Dny otevřených dveří, (14. 4. 2015, 
17. 9. 2015), v rámci kterých informovala 
širokou veřejnost o důležitosti rodiny, 
získávání základní citové vazby mezi 
dítětem a rodičem i umění a potřebě 
navazovat vztahy.

Organizace se zaměřila také na osvětu 
nastupující generace a nabídla školám 
v Aši workshopy pro žáky 6. a 7. tříd. 
Setkání s dětmi ze Základních škol 
Kamenná a Okružní v Aši proběhlo 
dne 17. 9. 2015. A co si děti odnesly ze 
zajímavého workshopu? Zážitkovou 
formou se pokusily zamyslet nad tím, jak 
důležitou roli rodina v našich životech 
sehrává. Dozvěděly se, co je to náhradní 
rodinná péče a jak významně se odlišuje 
od výchovy ústavní. Po celou dobu se žáci 
mohli dotazovat na to, co je zajímalo. 

Doprovázení 
pěstounských 
rodin
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 I v roce 2015 organizace nabízela 
pěstounům vzdělávání formou sdílení 
zkušeností ve svépomocných skupinách  
(10. 2. 2015, 24. 3. 2015, 5. 5. 2015, 
12. 5. 2015), o které je mezi pěstouny 
stále větší zájem. Pěstouni pod vedením 
odborného pracovníka sdíleli společná 
témata a vyměňovali si navzájem své 
zkušenosti. Během schůzek si náhradní 
rodiče vytvořili bezpečný prostor 
pro otevřené rozhovory o radostech, 
těžkostech nebo úspěších v poskytování 
pěstounské péče. Po dobu trvání skupiny 
byl zajišťován program pro děti. 

Pěstouni z Ašska využívají kontaktní 
místo pro schůzky s kontaktní pracovnicí, 
pravidelně vždy v úterý od 8:00–16:00 
hodin. 

Na kontaktním místě Aš byla v roce 
2015 poskytována logopedická péče 
pod vedením Mgr. Moniky Zíkové, 
která pracovala s jednotlivými dětmi, 
ale i nacvičovala s rodiči schopnosti 
pro domácí nápravu řeči. Na logopedii 
docházelo pravidelně 5 dětí, z toho u třech 
dětí byla logopedická péče během roku 
2015 úspěšně ukončena. 

Během roku 2015 bylo na kontaktním 
místě v Aši poskytnuto celkem 6x 
poradenství o náhradní rodinné péči 
z toho byl následně sepsán 2x návrh 
k soudu na pěstounskou péči. 

V roce 2015 uspořádala organizace 
Náhradním rodinám, o.p.s. za finanční 
účasti Města Aš několik akcí pro děti. 
Sportovní den (29. 6. 2015), Turistický 
den (30. 6. 2015) i další aktivity, během 
kterých si děti zasportovaly a vyzkoušely 
několik způsobů, jak trávit volný čas. 
Další akcí pro děti byla Mikulášská 
nadílka s divadelním představením 
pohádky, u které se malí pobavili a dospělí 
zavzpomínali na rodinné rituály vztahující 
se k předvánočnímu období.

Ostrov 

Pro ostrovské rodiny se nám v roce 
2015 podařilo vybudovat nové, větší 

a útulnější prostory. K účelům setkávání 
pěstounských rodin nyní slouží rozlehlá 

konferenční místnost pro skupinové aktivity 
a menší „konzultovna“ s kuchyňkou 
pro individuální sezení. Díky tomuto 
počinu byly prostory kontaktního místa 
hojně využívány. Kromě mnohačetných 
návštěv našich pěstounských rodičů 
v době „úředních hodin“ proběhla spousta 
vzdělávacích akcí pro pěstouny, akcí pro 
děti i pro veřejnost. V rámci podpory 
volnočasových aktivit dětí v Ostrově jsme 
navázali úzkou spolupráci s nízkoprahovým 
zařízením „Zašívárna“, kde jsme se podíleli 
na zajištění  akce Ostrovský Nebojsa.

Kontaktní místo Kraslice

Od ledna 2015 bylo z důvodu 
rekonstrukce uzavřeno kontaktní 

místo v mateřském klubu Šnek 
v Kraslicích. Zázemí pro naše pravidelná 
setkávání s pěstounskými rodinami 
jsme našli částečně v městské knihovně 
a částečně v prostorách kulturního domu 
v Kraslicích. Svépomocná skupina se 
scházela pravidelně každý poslední čtvrtek 
v měsíci.

Pro pěstouny byly v průběhu roku 
připraveny čtyři tematické bloky 
vzdělávání. Na základě zpětné vazby od 
samotných pěstounských rodin byla pro 
ně všechna témata velmi zajímavá nejen 
proto, že se dověděli mnoho zajímavých 
věcí týkajících se edukačního procesu 
dítěte, ale i nových poznatků z oblasti 
práva a legislativy. Velmi si cenili 
interaktivních zážitků a souvisejících 
poznatků, které pak někteří přenášeli do 
běžného života s dětmi.

Mezi zajímavé akce patřily:

Svépomocná skupina s využitím prvků 
arteterapie (26. 3. 2015 Kraslice)

„Cesta do pohádky“ – naučná 
zážitková venkovní aktivita pro rodiny 
s menšími dětmi. Akce se zúčastnily 
dvě zaměstnankyně organizace spolu 
s rodinami pěstounů (5. 9. 2015, Rotava)

Tematická svépomocná skupina 
„Předvánoční zastavení“, kde si rodiče 
s dětmi připomněli rodinné rituály a zvyky 
adventního času společným povídáním 
a posezením (17. 12. 2015, Kraslice).     



Odlehčení a odpočinek pro pěstouny 
v průběhu jarních prázdnin

Čerpání dovolené je pro pěstouny velmi 
důležitou součástí péče o dítě. Rodinám, 

se kterými spolupracujeme, se snažíme tuto 
možnost poskytovat v průběhu celého roku. 
Velmi žádané jsou zejména jarní pobyty, kdy 
mnozí rodiče docházejí do zaměstnání, zatím 
co děti mají týden školních prázdnin. V této 
době vyjíždíme společně s dětmi do nedalekých 
Krušných hor. Pro mnohé je to jedna z mála 
příležitostí zažít zimu na horách. Snažíme se 
dětem nabídnout aktivity, které jsou typické 
pro toto roční období. Z lyžování je většina 
dětí ihned nadšená a po prvních pár lekcích 
s instruktorem jsou schopné samostatného 
pohybu. Jako každý sport, je i tento prospěšný 
na rozvoj nejen motorických dovedností, ale také 
schopnosti koncentrace a udržení pozornosti. 
Vzhledem k finančně zvýhodněné ceně pobytu, 
kterou utváří i dlouholetá spolupráce s majiteli 
lyžařských areálů, s námi jezdí i děti z rodin, 
kde by jinak mohla být překážkou finanční 
situace rodiny či vysoký věk pěstounů. 

Práce s dětmi  
s poruchou attachmentu

Přístup k dětem s poruchou citové vazby je 
velmi specifický a vyžaduje od pracovníků 

rozsáhlé schopnosti a dovednosti. Snažíme se 
proto stále získávat nové poznatky, vzdělávat 
se a přinášet do naší práce inovativní metody. 
Pracovníci organizace Náhradním rodinám, 
o.p.s. se ve své praxi orientují na citlivou práci 
s životním příběhem dítěte a zpracovávání 
minulosti. V této oblasti nám napomáhají 
zkušenosti získané z mnohých výcviků 
a seminářů.  Ve své práci využíváme systemický 
přístup zaměřený na řešení, dyadickou vývojovou 
terapii i znalosti z oblasti rodinné terapie. Nově 
nabízíme rodinám s dětmi mladšího školního 
věku metodu dovezenou z Holandska s názvem 
„My Backpack“. Tento účinný terapeutický 
nástroj se opírá o metaforu zvířecích rodin, 
kdy dítě opouští svou původní rodinu kačenek 
a odchází bydlet do rodiny nové, k pejskům. Pro 
děti představuje tento přístup nenásilný způsob, 
jak bezpečně mluvit o prožitém traumatu. 
V „My Backpack“ se využívá práce s maňásky, 
počítačovým programem a emočními kartami. 
I díky tomu je tento terapeutický přístup velmi 
dobře přijímaný samotnými dětmi.
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V sobotu 16. 5. 2015 jsme společně se 
Statutárním městem Karlovy Vary pod 

záštitou primátora města Karlovy Vary pana 
Ing. Petra Kulhánka uspořádali již II. ročník 
akce Den rodin, poprvé v Karlových Varech 
a to v prostorách Volnočasového areálu Rolava. 
Historicky první ročník se v roce 2014 uskutečnil 
na koupališti v nedalekém městě Nová Role.

I letošní akce byla zaměřena na propagaci 
náhradní rodinné péče. Sociální odbor města 
Karlovy Vary vytvořil „městečko“ poskytovatelů 
sociálních služeb, kde se rodiny s dětmi formou 
soutěží a zážitkových aktivit seznamovaly 
s poskytovateli sociálních služeb, působících 
na Karlovarsku. Celodenní program ukázal 
návštěvníkům fungování zájmových kroužků 
Lidové školy umění, Domu dětí a mládeže, 
některých základních a mateřských škol 
Karlovarska, sportovních a tanečních 
oddílů a rozmanitých volnočasových 
aktivit. Na své si přišly všechny věkové 
kategorie. Na třech scénách v prostoru 
celého Volnočasového areálu koupaliště 
Rolava probíhaly po celý den kulturní, sportovní 
a zážitkové aktivity pro rodiny a širokou veřejnost.

Hostem II. ročníku Dne rodin byl zpěvák David 
Deyl a hudební skupina Hamleti. Celý projekt 
přišli podpořit zastupitelé města Karlovy Vary 
a představitelé Krajského úřadu v Karlových 
Varech. Pozvání přijal i senátor České republiky 
pan Jan Horník. 

Moderování celodenní akce pro rodiny s dětmi 
se ujal patron Náhradním rodinám, o.p.s., rodák 
z Karlových Varů, herec pan Aleš Háma.

DEN RODIN 2015
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Za již tradiční se dá považovat listopadová 
celodenní vzdělávací akce, určená široké 

veřejnosti a pěstounům. V roce 2015 se 
uskutečnila v prostorách Krajské knihovny 
v Karlových Varech pod záštitou náměstka 
hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miloslava 
Čermáka. V průběhu dopoledne se zde vystřídali 
mnozí odborníci, kteří pracují v našem kraji 
s ohroženými dětmi potažmo s celou rodinou. Od 
tohoto také vznikl název letošního setkání „Dítě 
v náročné situaci“, pro který byl vyhrazený čas 
od 9:00 do 13:00. Po polední přestávce vystoupil 

všemi očekávaný psycholog PhDr. Mgr. Jeroným 
Klimeš, Ph.D. Ten se ve své přednášce věnoval 
tématu „Dítě mezi rodiči“ a propojil tak oblast 
vztahu mezi rodiči a dětmi. Za občerstvení 
děkujeme žákům Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště Nejdek, kteří 
připravili pohoštění pro hosty i účastníky.

IV. Setkání nejen 
o náhradním 
rodičovství
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Spolupráce 
se školami

O důležitosti rodiny a umění navazovat 
mezilidské vztahy se snažíme informovat 

i širokou veřejnost. Nově jsme obohatili nabídku 
našich služeb o pořádání besed k tématu 
„Rodina a formy náhradní rodinné péče“ pro 
žáky 6. tříd základních škol. 

Cílem práce s dětmi a mladistvými je v počátku 
vývoje člověka budovat schopnost tolerance 
a empatie a pozitivního postoje k charitativním 
či pro společnost významným činnostem. 
Děti se osobně setkaly s odborníky z oboru 
a měly možnost dotazovat se na konkrétní 
podrobnosti z oblasti náhradní rodinné péče 
a péče o ohrožené dítě (krizové situace v životě 
dítěte, dítě mezi rodiči, práva dítěte a ohrožení 
vývoje dítěte, na koho se obrátit, dítě a rodina, 
náhradní rodina). Aktivitu jsme nabízeli v rámci 
dní otevřených dveří a na základě konkrétní 
domluvy s vedením škol a vyučujícími.

17. 9. 2015 Aš

V Aši této nabídky využily dvě základní školy 
s účastí celkem 76 dětí. 

22. 9. 2015 Karlovy Vary

Setkání proběhlo se 17 dětmi ze Základní školy 
Truhlářské v Karlových Varech.

 
24. 9. 2015 Ostrov 

Workshopu se zúčastnilo 79 dětí ze čtyř šestých 
ročníků základních škol v Ostrově.
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Vánoční 
zpívání 
s Alešem 
Hámou

Jsme velmi rádi, když se podaří najít chvilka pro 
zastavení se a společně s patronem neziskové 

organizace panem Alešem Hámou zorganizovat 
v závěru roku malé vánoční přátelské posezení 
s pěstounskými rodinami, veřejností a našimi 
podporovateli. To letošní bylo výjimečné 
a zajímavé tím, že kromě Aleše Hámy byly 
hosty večera samotné děti z pěstounských rodin 
a vystoupila dokonce romská kapela, složená 
ze členů pěstounské rodiny. Pro diváky byla 

jednotlivá vystoupení velkým překvapením, 
hudební produkce dětí dosahovala mnohdy 
profesionální úrovně.

Koncert se konal v pondělí dne 14. 12. 
2015 v divadélku Točna v Ostrově a byl 
i malým poděkováním našim sponzorům 
a podporovatelům, kteří se podílejí na akci Den 
rodin, čímž pomáhají šířit osvětu a do povědomí 
veřejnosti vnášet myšlenku náhradního 
rodičovství.



• Když naši doprovázející pracovníci navštíví 
každý 1x svou rodinu v místě bydliště, je 
součet kilometrů najetých z centra pro rodinu 
v Karlových Varech Staré Roli do míst bydliště 
116‑ti pěstounských rodin a zpět 6 349,8 Km?

• Věkový průměr námi doprovázených 
pěstounských rodičů je 55 let?

• Věkový průměr dětí v pěstounské péči u rodin, 
které doprovázíme je 11 let?

• Celkem jsme našim pěstounům nabídli 201 
hodin vzdělávání?

• Naši pracovníci lektorovali 137 hodin vzdělávání 
pro pěstouny?

Víte, že …
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Státní správa a samospráva
Úřad práce ‑ Příspěvek na Dohody o výkonu  
pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí ‑ SAS

Karlovarský kraj ‑ SAS

Karlovarský kraj ‑ OK Rodina SPOD

Karlovarský kraj – Prevence kriminality

Karlovarský kraj ‑ kultura 

Statutární město Karlovy Vary

Statutární  město Karlovy Vary  
– Prevence kriminality

Město Ostrov

Město Mariánské Lázně

Město Kraslice

Město Aš

Nadační fondy
Nadační fond J&T

Nadační fond Tesco na akci Den rodin 2016

Dary finanční
Zubní ordinace Lebedovi

Rotary Club   

Reason Investment s.r.o.

Vladimíra Klímová

Karlomix s.r.o.

Občerstvení
Coca‑Cola, Pelant‑ Doupovské uzeniny, Pekosa 
Chodov, Hollandia, Hortim

Ostatní
Globus, Varyáda, Tesco, OBI, Vácha Doprava, 
město Horní Blatná, Lažanský pivovar, Město 
Nová Role, Dům kultury Ostrov, Loketské 
městské lesy, PAPE, Alžbětiny lázně, Yetti school 
Boží Dar, Vodafone, Snaha KV, Thun Nová Role, 
Hopa‑Hopa KV, Michaela Dyrcová‑Neumanová, 
Snowbitch, Zámek a zámecký pivovar Chýše, 
Cukrárna Ondra, Kadeřnictví Eva, Areál Plešivec, 
Jana Horse, Svatošský ráj, G‑Benedikt, Nábytek 
Prokop, Novissimo Restaurant, Sluníčko – hřiště 
bez bot, E‑Shop pro děti, Dětská herna Smajlík 
KV, Moravec a syn s.r.o., Lázeňské lesy KV, DDD 
knihkupectví Chomutov, Lékárna Travel Free 
Aš, Travel Free shop Aš,,Blex, Hotel Svatá Anna 
Boží Dar, Fitness strom, Holý – Ski areál Pod 
nádražím Pernink, Apartmán v patře Pernink, 
Pension Bohemia Horní Blatná, KV Arena, 
Becherovka, Snow monkeys school …

V roce 2015 nás 
podpořili
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Zpráva 
o hospodaření 
organizace

 Hospodaření rok 2015 Náklady Výnosy Zisk

 Hlavní činnost  103 632,30      65 613,30     -38 019,00    

 Hospodářská činnost  -      17 500,00      17 500,00    

 Dohody VPP  6 168 194,73      6 168 194,73      -    

 Dary 2015  128 818,00      128 818,00      -    

 Nadace J&T  7 000,00      7 000,00      -    

 Karlovarský kraj - kultura  20 000,00      20 000,00      -    

 Karl. kraj Prázdninový nápadník  37 900,00      37 900,00      -    

 Karl. kraj SAS  772 900,00      772 900,00      -    

 Karl. kraj SAS  153 000,00      153 000,00      -    

 Karl. kraj OK rodina  37 500,00      37 500,00     

 MM Karlovy Vary  100 000,00      100 000,00     

 MM K. Vary prevence kriminality  20 000,00      20 000,00     

 Město Ostrov  30 000,00      30 000,00      -    

 Město Kraslice  10 000,00      10 000,00     

 Město Aš grant I  9 000,00      9 000,00     

 Město Aš grant II  9 300,00      9 300,00     

 Město Mariánské Lázně  5 000,00      5 000,00      -    

 celkem  7 612 245,03      7 591 726,03     -20 519,00    



Cizí (vázané) zdroje     
 Zdroje pro základní činnost     

 Zdroj příjmu hodnota v Kč %

 Dohody VPP  6 168 194,73      83,66

 Karlovarský kraj -kultura  20 000,00      0,27

 Karl.kraj Prázdninový nápadník  37 900,00      0,51

 Karl.kraj SAS  772 900,00      10,48

 Karl.kraj SAS  153 000,00      2,08

 Karl.kraj OK rodina  37 500,00      0,51

 MM Karlovy Vary  100 000,00      1,36

 MM K.Vary prevence kriminality  20 000,00      0,27

 Město Ostrov  30 000,00      0,41

 Město Kraslice  10 000,00      0,14

 Město Aš grant I  9 000,00      0,12

 Město Aš grant II  9 300,00      0,13

 Město Mariánské Lázně  5 000,00      0,07

  7 372 794,73      100,00

 

Zdroje pro rozvojovu činnost
 Zdroj příjmu hodnota v Kč %

 Nadace J&T  7 000,00      100,00

 Celkem  7 000,00      100,00

   

Vlastní (nevázané) zdroje  
 Zdroj příjmu hodnota v Kč %

 Dary soukromých subjektů  128 818,00      60,78

 Příjmy z poskytování služeb  14 050,00      6,63

 Příjmy z reklamy  17 500,00      8,26

 Ostatní zdroje (úroky, kurzové rozdíly)  51 563,30      24,33

 Celkem  211 931,30      100,00

 Zdroje celkem  7 591 726,03    

Struktura zdrojů 
financování 2015
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 položka hodnota v tis. Kč %

 Tržby z prodeje služeb 270 3,56

 Ostatní výnosy celkem 403 5,31

 Přijaté dary 136 1,79

 Přijaté dotace 6783 89,34

 Výnosy celkem 7592 100

  

Struktura nákladů 2015
 položka hodnota v tis. Kč %

 Spotřeba materiálu 397 5,22

 Spotřeba energií 115 1,51

 Opravy a udržování 31 0,41

 Cestovné 137 1,79

 Spotřeba služeb 2006 26,35

 Mzdové náklady 3678 48,32

 Zákonné pojištění 1164 15,29

 Ostatní sociální náklady 57 0,75

 Daně a poplatky 15 0,20

 Ostatní náklady 12 0,16

 Náklady celkem 7612 100

Struktura 
výnosů 2015
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Majetek (aktiva) v tis. Kč

 položka k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015

 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 3019 3572

 Zásoby 0 0

 Pohledávky 100 84

 Krátkodobý finanční majetek 2919 3488

 Jiná aktiva celkem 0 0

 Majetek celkem 3019 3572

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

 položka k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015

 Vlastní zdroje - celkem 2536 3125

 Vlastní jmění 2666 3275

 Výsledek hosodaření -130 -150

 Cizí zdroje - celkem 483 447

 Rezervy 0 0

 Dlouhodobé závazky 0 0

 Krátkodobé závazky 483 397

 Jiná pasiva 0 50

 Zdroje krytí celkem 3019 3572

Majetek 
a závazky 2015



Rozvaha pro 
nevýdělečné 
organizace

v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících)

 označ. AKTIVA  začátek obd. konec obd.

 B. Krátkodobý majetek celkem 3019 3572

 II. Pohledávky celkem 100 84

 4. Poskytnuté provozní zálohy 21 0

 6. Pohledávky za zaměstnance 21 21

 17. Jiné pohledávky 58 63

 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2919 3488

 1. Pokladna 78 5

 2. Ceniny 26 24

 3. Účty v bankách 2815 3459

 084 AKTIVA CELKEM 3019 3572

   

 označ. PASIVA začátek obd. konec obd.

 A. Vlastní zdroje celkem 2536 3125

 I. Jmění celkem 2666 3275

 1. Vlastní jmění 1 1

 2. Fondy 2665 3274

 II. Výsledek hospodaření celkem -130 -150

 1. Účet výsledku hospodaření 0 -20

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -2 0

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -128 -130

 B. Cizí zdroje celkem 534 447

 III. Krátkodobé závazky celkem 483 397

 1. Dodavatelé 1 7

 4. Ostatní závazky 4 0

 5. Zaměstnanci 257 220

 7. Závazky k institucím socialního zabezpečení a veřejného ZP 147 125

 9. Ostatní přímé daně 47 40

 11. Ostatní daně a poplatky 0 1

 17. Jiné závazky 5 4

 22. Dohadné účty pasivní 22 0

 IV. Jiná pasíva celkem 0 50

 2. Výnosy přístích období 0 50

 133 PASIVA CELKEM 3019 3572



Výkaz zisku 
a ztráty

v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

 Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.

 A. Náklady 7612 0 7612

 I. Spotřebovane nákupy celkem 512 0 512

 1. Spotřeba materiálu 397 0 397

 2. Spotřeba energie 115 0 115

 II. Sluzby celkem 2174 0 2174

 5. Opravy a udržovani 31 0 31

 6. Cestovné 137 0 137

 8. Ostatní služby 2006 0 2006

 III. Osobní náklady celkem 4899 0 4899

 9. Mzdové náklady 3678 0 3678

 10. Zakonné sociální pojištění 1164 0 1164

 13. Ostatní sociální náklady 57 0 57

 IV. Daně a poplatky celkem 15 0 15

 14. Daň silniční 4 0 4

 16. Ostatní daně a poplatky 11 0 11

 V. Ostatní náklady celkem 12 0 12

 18. Ostatní pokuty a penále 6 0 6

 24. Jiné ostatní náklady 6 0 6

  Náklady celkem 7612 0 7612

Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.

 B. Výnosy 7575 17 7592

 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 270 0 270

 2. Tržby z prodeje služeb 270 0 270

 IV. Ostatní výnosy celkem 386 17 403

 15. Úroky 1 0 1

 17. Zúčtování fondu 55 0 55

 18. Jiné ostatní výnosy 330 0 330

 VI. Přijaté příspěvky celkem 136 0 136

 27. Přijaté příspěvky (dary) 136 0 136

 VII. Provozní dotace celkem 6783 0 6783

 29. Provozní dotace 6783 0 6783

 VIII. Výnosy celkem 7575 17 7592

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -37 17 -20

 34. Daň z příjmu 0 0 0

 D. Výsledek hospodaření po zdanění -37 17 -20
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Příloha k účetní 
závěrce

Sestavené ke dni 31. 12. 2015
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.	 §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 2015 

 Rozvahový	den:  31. 12. 2015

Účetní metody:

a) Dlouhodobý majetek
 Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad40 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 nebo státním 
příspěvkem) 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  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.	 §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 20157. §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
 
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.	 §	30j)	Částky	dlužené,	u	kterých	zbytková	doba	splatnosti	přesahuje	pět	let	
 ‑ nejsou evidovány

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

10.	 §30l)	Výsledek	hospodaření	v členění	podle	hlavní	a	hospodářské	činnosti	
 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:   ‑ 38019 Kč (ztráta)
 Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:        17500 Kč (zisk)
 Celkem výsledek hospodaření:  ‑ 20519 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:  16,3 osob
 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:  10,4 osob
 Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů 4 osoby

 Osobní náklady  ‑ zaměstnanci v pracovním poměru – hrubá mzda + pojistné 4841912,‑ 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.

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

Příloha k účetní závěrce



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 17500,‑ Kč, uplatněna sleva na dani §18 odst.3 zákona

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 6168194,73
 Karl.kraj Kultura 20000,‑
 Karl.kraj OK Rodina  37500,‑
 Karl.kraj MPSV SAS  772900,‑
 Karlovarský kraj SAS 153000,‑
 Karlovarský kraj Nápadník 37900,‑
 Město Karlovy Vary 100000,‑
 Město K.Vary prevence krimi 20000,‑
 Město Ostrov 30000,‑
 Město Mariánské Lázně 5000,‑
 Město Aš grant I 9000,‑
 Město Aš grant II 9300,‑
 Město Kraslice 10000,‑ 
	 Celkem	 7372794,73

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

 Přijaté dary (účt. skupiny 68*, 69*, 90*, 91*) 136
 Nadace  J&T ‑ 7
 Soukromý dar ‑ 129

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

19.	 §30w)	Způsob	vypořádání	výsledku	hospodaření	z předcházejících	účetních	období
 Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím 

řízení do vlastního jmění.

V Karlových Varech, dne 21. 6. 2016

Sestavil: Vladimíra Klímová

Příloha k účetní závěrce
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Karlovy Vary, Plzeňská 33 
tel. 777 883 348

info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz


