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…. čas běží (jede) a opět 
držíte v ruce Výroční zprávu 
organizace Náhradním 
rodinám, o.p.s., tentokrát za 
rok 2016.

Hned začátkem roku jsme 
ukončili poskytování sociálně 
aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, abychom 
se mohli plně a do hloubky 

věnovat práci s pěstounskými rodinami. Tým 
pracovníků dospěl k závěru, že vykonávat 
kvalitní práci s rodinou znamená nejen 
průběžné vzdělávání, výcviky a osvojování si 
nových přístupů, ale také intenzivní směrování 
a profilace konkrétních pracovníků. Tým 
pracovníků má jeden společný směr a přesto 
různé cesty.
 Naše cesty začínají na společné startovní 
čáře. Nikdo z ní ale nevybíhá s potřebou 
dorazit do cíle jako první. Náš start si 
představte třeba jako výlet na kolech. 
Sejdeme se, máme různá kola. Běžné horské 
kolo, trochu lepší kolečko s více převody, 
starší, ale osvědčený bicykl – ten už toho 
projel, trochu omlácený „horskáč“, barevně 
sladěné elegantní kolečko, půjčené funkční 
kolo i kolo s přídavným motůrkem. Kam 
pojedeme? Chvilka rokování, návrhy cílů, různé 
vzdálenosti i náročnost trati … máme společný 
cíl! Někdo má rád kopce a klidně se při tom 
i zapotí, sáhne si na dno, jede z posledních 
sil a přináší mu to radost. Jiný šlape stále 
stejným tempem. Vždycky dojede. U některých 
je potřeba chvilku zastavit. Rozhlédnout se, 

odpočinout…a jedeme dál! Kopec, který by 
mohl být nad něčí síly, se dá ušlapat snadno 
s přídavným motůrkem. 
Všichni jsme v cíli! Všichni jsme ten rok 2016 
ujeli, sešli jsme se přesně tam, kam jsme každý 
sám chtěli dojet.
Zvolili jsme různé cesty a různé způsoby jízdy. 
Naše styly jízdy se jmenovaly: stáž na 
Slovensku, výcvik facilitátora případových 
konferencí, výcvik administrátora rodinných 
konferencí, výcvik systemické práce 
s párem a rodinou, výcvik terapie SF, výcvik 
psychoterapie pomocí koní, psychiatrické 
minimum, konference a semináře Dyadické 
vývojové psychoterapie, dlouhodobý 
sebezkušenostní kurz o rodinách vlastních 
a náhradních, techniky práce s dětmi-
Komunikační bedna a další.
Vše, co jsme cestou viděli, zažili, slyšeli 
a vyzkoušeli si, přenášíme do naší práce 
s rodinami i dětmi. Obracíme se na sebe 
navzájem s žádostí o radu a pomoc ve 
„stylu jízdy“, který má kolega dobře najetý 
a vyzkoušený. 
Přeji všem kolegům, aby se jim na tom 
pracovním kole, na kterém šlapou, dobře jelo, 
cesta byla příjemná, zábavná i obohacující 
a aby se na další jízdu rokem 2017 těšili a užili 
si ji podle svých představ.
Děkuji rodinám, které na naší cestě 
potkáváme, zastavíme se s nimi, popovídáme 
o tom, co nás náš styl jízdy naučil, někdy je 
i kousek „svezeme“, že s námi pokračují v jízdě.

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
Poradna  Centrum pro rodinu Karlovy Vary 
 – Stará Role, Závodu míru 122
Kontaktní místo  Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 122
Kontaktní místo Ostrov  Ostrov, Brigádnická 709
Kontaktní místo Aš  Aš, Hlavní 23
Kontaktní místo Kraslice  Kraslice, Tyršova 1784

O organizaci
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ZAKLADATELKY

Mgr. Šárka Bystroňová
Sonja Hronová Hlůžková, DiS.

SPRÁVNÍ RADA

Ivana Kodetová, DiS. – předseda správní rady
Michaela Neumanová
Ing. Jan Horník

DOZORČÍ RADA

Vladimíra Klímová – předseda dozorčí rady
Alena Ryzková
Marcela Smrčková
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Mgr. Šárka Bystroňová  ředitelka, speciální pedagog‑etoped, terapeut, průvodce 
v náhradních rodinách

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

Mgr. Jana Míglová  průvodce v náhradních rodinách
Bc. Dana Holá  průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník 
Bc. Tereza Bystroňová  průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
Miloslava Mazáková  průvodce v náhradních rodinách
Monika Křížová  průvodce v náhradních rodinách – od 01.10.2016
Renata Heinová průvodce v náhradních rodinách, koordinátor 

vzdělávání NR
Mgr. Pavel Šuba průvodce v náhradních rodinách, manažer výkonu 

pěstounské péče – do 12.08.2016
Bc. Petra Szebenyiová  průvodce v náhradních rodinách, projektový manažer – 

do 31.05.2016
Vladimíra Klímová  ekonom, účetní

Spolupracující odborníci:

PhDr. Jolana Mižikarová  dětský 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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Odborné zaměření jednotlivých pracovníků 
zaručuje hluboké znalosti v různých 
oblastech. Každý člen našeho pracovního 
týmu se profiluje podle svého osobního 
i profesního zaměření. Vzděláváme se 
v rozmanitých oborech a čerpáme nové 
znalosti a dovednosti, které pak následně 
propojujeme s vědomostmi dříve získanými. 
Jednou z cest, kterou se vydáváme a která 
se nám zdá být přínosná v naší praxi, je 
terapeutický přístup zaměřený na řešení. 
V současné době se v této oblasti vzdělávají 
tři pracovnice, které jsou v různých fázích 
výcvikových programů. Další z principů 
práce, se kterým sympatizujeme, je rodinná 
terapie. S kolegy z Liberecké Poradny pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
se naši pracovníci setkávají již několik let. 
V současné době si k nim pro poznatky 

jezdí dvě z našich pracovnic. Užší spolupráci 
udržujeme i v průběhu roku, kdy využíváme 
možnosti případových supervizních setkávání. 
V interakci s klienty se spoléháme nejen na 
tradiční metody a způsoby práce, ale také na 
různé alternativní možnosti. Zvláště pro děti 
mohou být muzikoterapie nebo psychoterapie 
pomocí koní zajímavou možností terapie. 
Při naší práci se nezřídka kdy setkáváme 
s psychiatrickými projevy u dětí. Je pro 
nás tedy významné rozšiřovat si znalosti 
právě v této oblasti a zároveň v možnostech 
nabídnuté pomoci této specifické cílové 
skupině. Velké nároky na naši flexibilitu 
a schopnost reagovat na změny vyžaduje 
oblast pěstounské péče na přechodnou dobu. 
Zkrátka se snažíme být vždy o krůček napřed, 
ale zároveň kráčet po stejné cestě jako rodiny, 
se kterými se v rámci naší práce setkáváme.

Profilace 

a odbornost pracovníků
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Nejlepší způsob, jak načerpat nové poznatky, 
je učení se od dalších zkušených kolegů. Na 
vzdělávacích akcích se potkáváme s mnohými 
lidmi, se kterými si vyměňujeme získané 
poznatky. Zaujala nás situace v sousedním 
Slovensku, kde se zdá být práce v oblasti 
náhradní rodinné péče v některých oblastech 
progresivní a v lecčem odlišná. Do jaké míry 
tomu tak je, a které poznatky bychom mohli 
převzít do své praxe, jsme se rozhodli zjistit 
na vlastní kůži. Čtyři pracovnice organizace 
se tedy v únoru roku 2016 vydaly do Prešova, 
kde sídlí jedna z poboček organizace Návrat, 

z. ú. Stejně tak, jako naše obecně prospěšná 
společnost, se i Návrat, z. ú. zabývá prací 
s pěstounskými rodinami. Během dvoudenní 
stáže měly pracovnice Náhradním rodinám, 
o. p. s. možnost zjistit, jak probíhá proces 
individuálního plánování, případové porady 
nebo síťování. Cesta byla spojena i s účastí na 
konferenci  v Košicích, kam Inštitůt rodinné 
terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z. pozval 
Dr. Beckera‑Weidmana z USA, mezinárodně 
uznávaného lektora, dětského psychologa 
a odborníka na vztahovou vazbu a vliv 
komplexního traumatu na vývoj dítěte.

Stáž na Slovensku
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Činnost sociálních pracovníků je velmi 
náročným zaměstnáním. Pracovní nasazení 
našich zaměstnanců je maximální, a proto 
dbáme i na to, aby byla únava a práce 
vystřídány odpočinkem a zábavou. Aby se 
nám toto lépe dařilo, využíváme odborných 
setkání s nezávislými osobami – supervizory.

Dobrá supervize pomáhá lépe využít vlastní 
zdroje, reagovat na pozitivní i negativní 
výzvy, vyrovnat se s pracovní zátěží a lépe si ji 
rozvrhnout.

„Supervize je forma podpory profesionálního 
růstu – příležitost k reflexi možností, jak 
jinak rozumět, jaké zaujímat postoje a jak 
jednat v situacích s klientem a kolegy s cílem 
zvyšovat svou profesionální kompetenci“ 
(Havrdová, 1999)

V letošním roce jsme využívali několik forem 
podpory: 

Supervize týmové ve spolupráci 
s Mgr. Evženem Novým, supervizní dny 
s PhDr. Davidem Cichákem a Mgr. Hankou 
Heindorferovou z Poradny pro manželství 
a mezilidské vztahy v Liberci. Vedoucí 
pracovníci využívali supervizi z nabídky 
organizace Proutek, o. s. pod názvem Mezi 
mlýnskými kameny a Sám na vrcholu 
pyramidy.

Již tradičně vyjíždí tým pracovníků koncem 
června na Teambuildingový supervizní výjezd, 
kde si kromě drobných pracovních úkolů pro 
tým užívají zábavné i sportovně zaměřené 
týmové aktivity, nabízené organizací 
Sebe‑spolu, z. s. 

Kde čerpáme síly
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Rozložení rodin se sepsanou DVPP dle územní působnosti ke dni 31. 12. 2016
 Karlovy Vary Aš Ostrov Sokolov Kraslice + ostatní
Počet rodin 51 30 19  7 6 + 2 
V roce 2016 v pěstounských rodinách, které doprovázíme, dosáhlo zletilosti 13 dětí

Přehled tematických seminářů a účasti náhradních rodičů v roce 2016
Termín Téma Počet proškolených
  náhradních rodičů
leden‑únor Svépomocná skupina „ Naše cesta rokem 2016“ 63
únor „Psychická nepohoda dítěte a její projevy (I. Blok) 62 
23.02.2016 „My Backpack“‑seznámení terapeutickou metodou 4 
09.04.2016 Dospívání v příbuzenské pěstounské péči 21
08.04.2016 O komunikaci trochu jinak
‑ 10.04.2016 – Obraz je víc, než tisíc slov 21
20.04.2016 Pěstounství pohledem známého psychologa 39
25.04.2016 Tematicky zaměřená svépomocná skupina‑Arteterapie 9
14.05.2016 Den rodin‑Transgenerační přesahy‑děti s rodiči a jejich rodiči 75
květen Blíž k sobě… (II. Blok) 41
03.06.2016 Zdravá výživa, náhradní sycení, 
‑ 05.06.2016 poruchy příjmu potravin 20
07.06.2016 Poskytnutí první pomoci dětem v přírodě 10
30.06.2016 Prázdninové aktivity pro děti, jak dítě vybavit na tábor  6
27.08.2016 Císařský den – tradice a historie rodiny 9
01.09.2016 Motivace k učení 5
13.09.2016 Pěstounství pohledem známého psychologa 11
22.09.2016 Zdravotní péče o děti 6
29.09.2016 Jak komunikovat s pedagogy a pracovníky školy 6
říjen Rodičovské těžkosti‑už vím, co s tím (III. Blok) 56
27.10.2016 Motivační rozhovory s dítětem, Odvaha ve skupině, 
až 30.10.2016 Já a můj kamarád‑síla vrstevnických vtahů 21
03.11.2016 Poruchy učení
08.11.2016 a projevy dětí s ADHD 19
14.11.2016 V. setkání nejen o náhradním rodičovství 
 – Pěstounská péče na přechodnou dobu‑má to smysl 2
14.11.2016 V. setkání nejen o náhradním rodičovství – Když rodina hledá řešení 13
24.11.2016 Vhodný výběr potravin pro děti 5
28.11.2016 Adventní čas – muzikoterapie jinak 21
06.12.2016 Umění vnímat a respektovat přání druhého – moje vánoční přání 5
08.12.2016 Rodinné tradice a zvyky 18
12.12.2016 Mikulášské posezení – zlobení a odpouštění 18 

Doprovázení 

pěstounských rodin
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 Celkem nabídnuto: 52 vzdělávacích aktivit
 na: 6 místech Karlovarského kraje 
  (Karlovy Vary, Ostrov, Aš, Kraslice, Toužim, Abertamy)
 včetně: 4 relaxačně vzdělávacích víkendových pobytů pro rodiny s dětmi 
  (Liberec, Jižní Čechy, Praha, Abertamy)
 a: 21 svépomocných skupin
 k asi: 30 tématům



12

V roce 2016 organizace Náhradním rodinám, o. p. s. zorganizovala v rámci nabídky odlehčení 
pro pěstounské rodiny pět pobytových týdenních akcí, jeden příměstský tábor a dvě 
jednodenní akce pro děti. Soustředili jsme se na zajištění zajímavého prostředí pro děti, 
nabídku různých sportovních i terapeuticko zábavných aktivit a v neposlední řadě na to, aby 
skupinka dětí, která na pobyt vyjíždí, byla v počtu přibližně 12 dětí. Na pobytové akce vyjížděli 
pracovníci organizace i další externí spolupracovníci vždy v počtu čtyř dospělých osob. Tak bylo 
možné pracovat s dětmi individuálně a věnovat jim dostatečnou péči a pozornost.

Odlehčovací pobyty pro děti z pěstounských rodin

Termín Pobyt Počet dětí
05. 03.–11.  03. 2016 Horní Blatná‑pobyt s lyžováním 10
05. 03.–11. 03. 2016 Pernink‑pobyt s lyžováním 13
24. 03. 2016 Aš‑Velikonoční a předprázdninové setkání 10
10. 07.–15. 07. 2016 Velichov‑tábor s koňmi 12
24. 07.–29. 07. 2016 Boží Dar‑tábor na horách 13
07. 08.–12. 08. 2016 Abertamy‑tábor na horách 12
29. 08.–31. 08. 2016 Ostrov‑ Příměstský tábor  6
31. 08. 2016 Aš‑ Sportovně zážitkový den pro děti z PR‑zpátky do lavic 18

Počet dní aktivit pro děti-odlehčení

 Akcí na odlehčení Počet dětí celkem Počet dní celkem
 8 94 37        

Odlehčení



13

Proč  právě tábor s koňmi?
Fakt, že blízkost zvířat prožívá mnoho lidí 
pozitivně, není nikomu cizí. Většina z nás má 
nebo měla nějakého domácího mazlíčka, ať už 
psa nebo kočku. Pro děti z vesnice je soužití 
se zvířaty často běžnou záležitostí, zatímco 
děti z měst mohou kontakt s některými 
hospodářskými zvířaty prožívat jako nevšední. 
Koně jsou a zůstávají v kategorii těch ne zcela 
běžných zvířat, se kterými lidé přicházejí do 
styku. Většina z nás je považuje za velká, 
vznešená a respekt vyžadující zvířata. Mají 
však také dar, který vychází z jejich přirozené 
stádové interakce. Díky vztahům, které si 
vytvářejí se členy svého druhu, jsou schopni 
získané zkušenosti předat i do mezidruhové 
komunikace, tedy i do komunikace s námi, 
s lidmi. Tento způsob interakce probíhá 
zejména na neverbální úrovni, což má jednu 
neskutečnou výhodu, a to, že jde koně jen 
velmi těžko oklamat. Způsob jakým držíme 
tělo, výška a tón hlasu, gesta, posturika, 
vzdálenost jakou si udržujeme, to vše jsou 
kanály, skrze které komunikujeme s koňmi. 

V psychoterapii pomocí koní tedy nejde jen 
o pouhé učení se jezdeckým dovednostem, 
ale hlavně o vytváření vzájemné spolupráce 
člověka a zvířete. Forma interakce začíná 
u pouhých maličkostí jako je hlazení a péče 
o koně vedoucí postupně ke složitějším 
úkolům. Děti se přirozenou a nenásilnou 
formou učí udržet si hranice a obhájit si svůj 
osobní prostor. Kůň reaguje na veškeré naše 
signály ihned a nezkresleně. Nerozlišuje, 
kdo s ním komunikuje, zda se jedná o dítě či 
dospělou osobu, ale způsob, jakým se daný 
jedinec k němu vztahuje. Blízkost koně má 
také relaxační a zklidňující účinek, čehož 
využíváme hlavně u dětí s hyperaktivními 
a neurotickými projevy. Dotekem získávají 
kontakt s koňskou srstí, vnímají dech koně, 
jeho teplo a vůni. Kůň je archetypem síly 
a vznešenosti.  Pro mnoho dětí je interakce 
a práce s koněm velkou motivací. Zásluhou 
toho jsou pak ochotné s koňmi spolupracovat, 
učit se od nich a vnímat i negativní zpětnou 
vazbu. Získané zkušenosti mohou přenést do 
roviny mezilidských vztahů, která bývá u dětí 
s poruchami attachmentu problémovou 
oblastí. 

Tábor s koňmi
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Jednou z důležitých oblastí, která určuje 
spokojený a úspěšný život našich dětí, je 
schopnost dobře nakládat s penězi, umět 
hospodařit a finančně plánovat. K tomu 
přispívají i naši pracovníci. Na jednodenní 
akce i týdenní pobyty s dětmi plánujeme 
kromě sportovních, kulturních a herních 

aktivit také zábavné vzdělávací programy. 
Jejich obsahem je zábavnou formou učit děti 
myslet na budoucnost, plánovat, hospodárně 
nakládat s penězi a osvojovat si základní 
dovednosti v péči o domácnost, zajišťování 
a přípravě stravy i další praktické dovednosti.

Záleží nám na tom, 

aby byly děti v životě 

šťastné a úspěšné
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Pěstounská péče 

na přechodnou 

dobu
Ve dnech 12.–13. listopadu 2016 proběhl první relaxačně vzdělávací výjezd pro pěstouny na 
přechodnou dobu. Do zasněženého horského městečka Abertamy se sjely rodiny, které se 
rozhodly pečovat o takové děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro 
ně trvalé řešení. Na dočasnou dobu jsou tyto děti umístěny do pěstounských rodin osob 
v evidenci – pěstounů na přechodnou dobu. Rodiny, které se rozhodly věnovat se této činnosti, 
prošly náročnou přípravou a jejich práce je kromě péče a dávání lásky také umění předat 
takové dítě dál, tedy dalším pečovatelům. V tom nejlepším případě se dítě vrací do vlastní 
rodiny, která zvládla dočasnou krizi, vzchopila se a je již schopna o své dítě pečovat. Pro jiné 
děti je nejlepším řešením hledání nové rodiny. Dle situace dítěte hledají pracovníci krajského 
úřadu osvojitelské rodiny nebo dlouhodobé pěstouny.

Období, kdy je dítě v náručí krátkodobých pěstounů, v prostředí rodiny, kdy je ukládá, krmí, 
přebaluje, chová, hladí a chlácholí jedna stálá osoba, je alternativou k situaci, kdy by bylo dítě 
umístěno do dětského domova nebo do dětského domova pro děti do tří let, tedy kojeneckého 
ústavu. Jakou alternativu byste si vybrali Vy, kdyby Vás potkal tento nelehký osud?
Hluboce se skláníme před profesionalitou lidí, kteří si zvolili tuto práci, zejména pak před tím, 
jak zvládají předávat „vymazlené“ děti do dlouhodobé péče zpět rodičům, osvojitelům nebo 
pěstounům.

Ano, toto je cesta, jak mohou děti úspěšně zvládnout nelehký začátek jejich dětství bez 
trvalých následků v důsledku poruchy základní citové vazby.
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V sobotu 14. 5. 2016 jsme přivítali rodiče, 
prarodiče, děti, teenagery a všechny 
návštěvníky, kteří cíleně nebo jen náhodně 
zavítali na již III. ročník akce „DEN RODIN“ 
do Volnočasového areálu Rolava v Karlových 
Varech. Celá akce probíhala v čase od 10:00 
do 18:00 hodin ve spolupráci se Statutárním 
městem Karlovy Vary a pod záštitou 
primátora města Ing. Petra Kulhánka.
Akce je určena široké veřejnosti a zábavu si 
může najít opravdu každý. Celý náš kolektiv 
se snaží po celý rok pracovat na programu 
tak, aby se zde nikdo nenudil. Připraveny 
byly tři programové scény.
Dětský ostrůvek pro nejmenší. V programu se 
mohly děti aktivně zapojit do děje divadelních 
pohádek, 

kouzelnických 
vystoupení, vymodelovat si zvířátko 
z nafukovacích balónků, shlédnout zajímavá 
taneční vystoupení, poslechnout si dětský 
sboreček Korálek, vyzkoušet si žonglování, 
chůzi na chůdách, vypískovat si mandaly 

nebo se proměnit v pohádkovou bytost 
malováním na obličej. A kdyby se vám i toto 
zdálo málo, tak v prostoru ostrůvku si mohly 
děti vyzkoušet jízdu na snowboardu…a že 
nebyl sníh? To nikomu nevadilo, šlo to i na 
suchu – prostě kouzelný ostrůvek plný 
zábavy. O moderování se postaral pan 
František Pavlásek.
Scéna pro teenagery přilákala vyznavače 
skateboardu, kteří si mohli vyzkoušet jízdu 
na mobilní U rampě a pokud nenašli odvahu, 
mohli se alespoň podívat, jak se to daří 
skateboardistům z karlovarského skateboard 
parku pod vedením Jiřího Fencla. Pokud 
zrovna nebyl skateboard tou pravou zábavou, 
byly zde pro zájemce připraveny slack line 
k vyzkoušení obratnosti. To samozřejmě 
pod dozorem našeho stálého animátora 
klauna Lukýna. Vše bylo proloženo tanečními 
a sportovními vystoupeními. Velkou atrakcí 
bylo Graffity show a o obrazy, které zde 
vznikly, byl velký zájem. Jen velikost zájemce 
odradila, proto zůstaly nám. O moderaci, 
hudbu a zábavu se postaral DJ Silent Cut.
Hlavní scéna patří vždy našim hostům z řad 
tanečních, sportovních a pěveckých kroužků, 
klubů a skupin. Hlavními hosty celé akce byla 
zpěvačka, herečka a novopečená maminka 
Monika Absolonová Ve spolupráci s firmou 
Hollandia přijala pozvání i zlatá olympionička 
v hodu oštěpem, Barbora Špotáková, která 
přijela i se svojí rodinou. Součástí programu 
byly rozhovory a autogramiáda. Celou akci 
přišli pozdravit a podpořit představitelé města 
Karlovy Vary a karlovarského kraje i senátor 
Ing. Jan Horník.
Nedílnou součástí celé akce je představení 
poskytovatelů sociálních služeb města 
Karlovy Vary. Veřejnost se formou 
zážitkových aktivit, vědomostních kvízů 

DEN RODIN 2016
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a workshopů seznámila 
s nabízenými službami 
poskytovatelů. Mezi zajímavé 
aktivity patřila chůze s vodícím 
psem, slepecké brýle, dále 
mobilní autobus Mobidik, který objíždí 
vyloučené lokality karlovarského kraje a snaží 
se nabízet zajímavé volnočasové aktivity pro 
děti v těchto oblastech. Pokud děti nebo celé 
rodiny splnily úkoly na jednotlivých stáncích 
poskytovatelů, čekala na ně drobná věcná 
odměna, kterou kterou zajistili pracovníci 
města.

Mezi velké atrakce patří též ukázka výcviku 
služebních psů vězeňské služby Horní Slavkov, 
kynologického klubu Ostrov nad Ohří, 
prohlídka vozů IZS, projížďky v bugině, jízda 
na koních a také body zorbingové koule. 

A kdo nechtěl 
sportovat, mohl se potěšit zakoupením 
výrobků klientů z chráněných dílen nebo si 
vyrobit svůj vlastní v dětských dílničkách.
Velké díky patří našim sponzorům 
a podporovatelům, bez kterých by se tato 
velká akce nemohla uskutečnit. Touto cestou 
jim moc děkujeme! Jejich loga najdete na 
našich webových stránkách.
Celým dnem provázel tentokráte moderátor 
českého rozhlasu pan Radim Jehlík.
Pokud by se vám zdálo, že chcete vědět víc 
o sociálních službách města Karlovy Vary 
a o náhradní rodinné péči, určitě si nenechte 
ujít další ročník této akce.
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Další z již tradičních vzdělávacích akcí, kterou nabízíme pěstounům, kolegům z oboru i široké 
veřejnosti, se stalo Setkání nejen o náhradním rodičovství. To je pořádané pod záštitou 
náměstka pro sociální záležitosti karlovarského kraje v sále Krajské knihovny v Karlových 
Varech. 
Na letošní, již V. ročník, byli pozváni odborníci, kteří svými odbornými příspěvky nabídli 
způsoby a nástroje, pomocí kterých je možné řešit složité situace rodiny a dětí. Metodička 
a lektorka v oblasti náhradní rodinné péče z neziskové organizace Rozum a Cit, z. s. Mgr. 
Lucie Salačová hovořila k tématu případové konference. Mgr. Klára Joklová, metodička 
projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí z MPSV nastínila 
výhody setkávání osob se zapojením jejich vlastních sil do podpory dítěte pomocí Rodinných 
konferencí. V obou případech dospělí, dítě a odborníci hledají řešení obtížné situace, ve které se 
rodina nachází. 
Odpolední blok byl věnován pěstounské péči na přechodnou dobu. Jako odborník na tuto 
oblast byl pozván PhDr. Štefan Šarközy z organizace Pro rodinu cz, z. s. z Karviné. Společně 
s paní Barborou Kiczmerovou předávali zkušenosti a dobrou praxi s pěstounskou péčí na 
přechodnou dobu.

V. setkání nejen 

o náhradním 

rodičovství
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Žákům základních škol jsme nabízeli možnost pracovního setkání s diskusí a aktivním 
zapojením do zážitkových aktivit a her ve skupinkách. Obsah a témata byly zvoleny dle osnov 
učiva předmětu výchovy k občanství žáků šestým či sedmých tříd.
Cílem naší 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 setkají s odborníky z oboru a mají možnost dotazovat se na 
konkrétní podrobnosti z oblasti náhradní rodinné péče a péče o ohrožené dítě. Podtématy jsou 
například: krizové situace v životě dítěte, dítě mezi rodiči, práva dítěte a ohrožení vývoje dítěte, 
na koho se obrátit, dítě a rodina, náhradní rodina. V závěru setkání odpovídaly děti na otázky 
v testu. Můžete si část vyzkoušet:

Dětský domov je:
a) Náhradní rodina
b) Ústavní zařízení
c) Nápravné zařízení

Náhradní rodina je:
a) Situace, kdy se matka znovu vdá
b) Pěstouni, osvojitelé
c) Parta, ve které se děti cítí dobře

S mladými dospělými jsme se setkali v rámci spolupráce s psychologem PhDr. Mgr. Jeronýmem 
Klimešem, Ph.D., který se studenty Střední průmyslové školy Ostrov a studenty Gymnázia 
v Aši diskutoval na téma partnerství a vtahy.

Spolupráce se školami



20

… roce 2016

Karlovarské listy únor 2016
Náměstek primátora pan Michal Riško se zmínil ve svém článku o přípravě Dne rodin 
a pochválil minulý ročník 

web Karlovarského kraje 07. 04. 2016
V Karlovarské nemocnici začala výstava o pěstounství

MF dnes Karlovarský deník 06. 05. 2016
pozvánka na akci Den rodin 2016

Karlovarské radniční listy květen 2016
Pozvání na den rodin

Ostrovský měsíčník květen 2016
Pozvání na den rodin

MF dnes Karlovarský deník 16. 05. 2016
článek Den rodin bavil i informoval

časopis SOS dětské vesničky září 2016
článek popisuje účast pracovnic SOS vesničky na Dni rodin 2016

Karlovarské radniční listy listopad 2016
Pozvánka na setkání nejen o náhradním rodičovství

Ostrovský měsíčník listopad 2016
otiskl pozvánku na setkání nejen o náhradním rodičovství

Napsali o nás …
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Příspěvek na odlehčení jsme poskytli celkem 88 pěstounským rodinám

 V našich rodinách pracujeme celkem se 151 dětmi, z toho:
 0 – 6 let 20 dětí
 6 – 15 let 111 dětí
 15 – 18 let 20 dětí

115 Pěstounských rodin, které doprovázíme jsou:
Příbuzenská pěstounská péče 85 rodin
Pěstouni, kteří prošli přípravou 12 rodin
Pěstouni cizí bez přípravy 11 rodin
Pěstouni na přechodnou dobu 7 rodin

Několik statistik 

na konec
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Státní správa a samospráva

Úřad práce – příspěvek na Dohody o výkonu 
pěstounské péče
Karlovarský kraj
Statutární město Karlovy Vary
Město Aš
Město Chodov
Město Kraslice
Město Mariánské Lázně
Město Horní Blatná 
Město Nová Role

Nadační fondy

Nadační fond J&T
Nadační fond Tesco
ČSOB pomáhá regionům

Podporovatelé 

Jan Becher‑Karlovarská Becherovka, a.s.
La Lorraine
Hortim
Hollandia 
G. Benedikt 
Statek Bor 
Snowbitch 
Coca‑cola 
Alžbětiny lázně 
Ski areál Pod Nádražím Perník, Yetti School 
Blex 
Thun
Globus 
Smajlík dětská herna 
Budvest 

Jana Horse 
Moravec a syn 
Hopa Hopa 
Dětský svět u Hafíka 
Hrad Loket 
Solná jeskyně Karibick 
Skiareál Plešivec 
Snaha Karlovy Vary 
Sluníčko Sokolov 
Dům kultury Ostrov 
Horní Hrad 
Zámek a zámecký pivovar Chýše 
Abertamy Sport hotel 
Kino Drahomíra 
KV Arena 
Karlovarské městské divadlo 
KV Stěna 
Penzion Bohemia Horní Blatná 
Apartmám V patře Pernink 
Hvězdárna KV 
Vinotéka Styl 
Hřiště bez bot 
Snow Monkeys lyžařská škola
Travel Free s.r.o  
Kadeřnictví Eva  
Fitness strom  
Svatošky dětský ráj s.r.o. 
König – Porzellan 

Finanční dárci
Nábytek Prokop s.r.o. 
Profistep s.r.o  ¨
Reason Investmen a.s.
Vladimíra Klímová  
Vodárny a kanalizace a.s  
Manfred Schöner

V roce 2016 

nás podpořili
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Hospodaření rok 2016 Náklady Výnosy Zisk
Hlavní činnost  98 060,80   56 723,88  ‑41 336,92 
Hospodářská činnost ‑    15 000,00   15 000,00 
Dohody VPP  6 730 053,36   6 730 053,36   ‑ 
Nadační fond Tesco  50 000,00   50 000,00   ‑ 
Dary 2016  34 982,00   34 982,00   ‑ 
ČSOB Pomáhá regionům  8 967,00   8 967,00   ‑ 
Město Chodov  10 000,00   10 000,00   ‑ 
Karl. kraj Podpora rodiny  35 700,00   35 700,00   ‑ 
Karl. kraj Volnočas  10 000,00   10 000,00   ‑ 
Karl.kraj Kultura  40 000,00   40 000,00   ‑ 
Město Aš Grant I  6 300,00   6 300,00   ‑ 
Město Aš Grant II  7 200,00   7 200,00   ‑ 
Město Mariánské Lázně  5 000,00   5 000,00   ‑ 
Město Kraslice  10 000,00   10 000,00   ‑ 
Magistrát města K. Vary  50 000,00   50 000,00   ‑ 
Magistrát města K. Vary Nápadník  30 000,00   30 000,00   ‑ 
celkem  7 126 263,16   7 099 926,24  -26 336,92 

Zpráva
o hospodaření
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Majetek (aktiva) v tis. Kč k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč
    
Dlouhodobý majetek - celkem 0 0       Vlastní zdroje - celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Vlastní jmění
Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Výsledek hosodaření
Dlouhodobý finanční majetek 0 0  
Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0  
    
Krátkodobý majetek - celkem 3 572 2 720       Cizí zdroje - celkem
Zásoby 0 0 Rezervy
Pohledávky 84 150 Dlouhodobé závazky
Krátkodobý finanční majetek 3 488 2526 Krátkodobé závazky
Jiná aktiva celkem 0 44 Jiná pasiva
Majetek celkem 3 572 2 720       Zdroje krytí celkem

 
Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč    
položka k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016
Vlastní zdroje ‑ celkem 3125 2350
Vlatní jmění 3275 2526
Výsledek hosodaření ‑150 ‑176
     
Cizí zdroje - celkem 447 370
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 397 348
Jiná pasiva 50 22
Zdroje krytí celkem 3572 2720

Majetek 

a závazky 2016
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Cizí (vázané) zdroje  
Zdroje pro základní činnost  
Zdroj příjmu hodnota v Kč %
Dohody VPP  6 730 053,36   97,06 
Karlovarský kraj ‑kultura  40 000,00   0,58 
Karl.kraj Prázdninový nápadník  10 000,00   0,14 
Karl.kraj OK rodina  35 700,00   0,51 
MM Karlovy Vary  50 000,00   0,72 
MM K.Vary Nápadník  30 000,00   0,43 
Město Chodov  10 000,00   0,14 
Město Kraslice  10 000,00   0,14 
Město Aš grant I  6 300,00   0,09 
Město Aš grant II  7 200,00   0,10 
Město Mariánské Lázně  5 000,00   0,07 
  6 934 253,36   100,00 
  
  
Zdroje pro rozvojvou činnost  
Zdroj příjmu hodnota v Kč %
Nadační fond Tesco  50 000,00   100,00 
Celkem  50 000,00   100,00 
  
Vlastní (nevázané) zdroje  
Zdroj příjmu hodnota v Kč %
Dary soukromých subjektů  43 949,00   37,99 
Příjmy z poskytování služeb  47 180,00   40,79 
Příjmy z reklamy  15 000,00   12,97 
Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly)  9 543,88   8,25 
Celkem  115 672,88   100,00 
  
Zdroje celkem  7 099 926,24  

Struktura zdrojů

financování 2016
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Struktura výnosů 2016  

položka hodnota v tis. Kč %
Tržby z prodeje služeb 346 4,87
Ostatní výnosy celkem 25 0,35
Přijaté dary 94 1,32
Přijaté dotace 6 635 93,45
Výnosy celkem 7 100 100,00

  
Struktura nákladů 2016  
  
položka hodnota v tis. Kč %
Spotřeba materiálu 313 4,39
Spotřeba energií 129 1,81
Opravy a udržování 45 0,63
Cestovné 143 2,01
Spotřeba služeb 1 976 27,73
Mzdové náklady 3 332 46,76
Zákonné pojištění 1 097 15,39
Ostatní sociální náklady 46 0,65
Daně a poplatky 15 0,21
Ostatní náklady 30 0,42
Náklady celkem 7 126 100,00

Struktura nákladů 

a výnosů 2016
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v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 (v celých tisících)   
 označ. AKTIVA  začátek obd. konec obd.
 B. Krátkodobý majetek celkem 3 572 2 676
 II. Pohledávky celkem 84 150
 4. Poskytnuté provozní zálohy 0 59
 6. Pohledávky za zamestnance 21 16
 17. Jine pohledávky 63 75
 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 488 2 526
 1. Pokladna 5 25
 2. Ceniny 24 19
 3. Účty v bankách 3 459 2 482
 IV. Jiná aktiva celkem 0 44
 1. Náklady příštích období  44
 084 AKTIVA CELKEM 3 572 2 720
    
 označ. PASIVA začátek obd. konec obd.
 A. Vlastni zdroje celkem 3 125 2 350
 I. Jmění celkem 3 275 2 526
 1. Vlastni jměni 1 1
 2. Fondy 3 274 2 525
 II. Výsledek hospodaření celkem ‑150 ‑176
 1. Účet výsledku hospodaření ‑20 ‑26
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0
 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ‑130 ‑150
 B. Cizí zdroje celkem 447 370
 III. Krátkodobé závazky celkem 397 348
 1. Dodavatelé 7 4
 5. Zaměstnanci 220 194
 7. Závazky k institucím sociálniho zab.a veřejného ZP 125 111
 9. Ostatní přímé daně 40 36
 11. Ostatní daně a poplatky 1 0
 17. Jiné závazky 4 3
 IV. Jiná pasiva celkem 50 22
 2. Výnosy příštích období 50 22
 133 PASIVA CELKEM 3 572 2 720

Rozvaha pro

nevýdělečné

organizace



28

v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)    
 
 Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.
 A. I. Spotřebované nákupy a služby 2606 0 2606
 1. Spotřeba materiálu,energie 442 0 442
 3. Opravy a udržovaní 45 0 45
 4. Náklady na cestovné 143 0 143
 6. Ostatní služby 1976 0 1976
 A.III. Osobní náklady 4475 0 4475
 10. Mzdové náklady 3332 0 3332
 11. Zakonné sociálni pojištění 1097 0 1097
 12. Ostatní sociální pojištění 46 0 46
 A. IV. Daně a poplatky celkem 15 0 15
 15. Daně a poplatky 15 0 15
 A. V. Ostatní náklady 30 0 30
 22. Jiné ostatní náklady 30 0 30
  Náklady celkem 7126 0 7126
    
 Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.
 B. I. Provozní dotace 6635 0 6635
 1. Provozní dotace 6635 0 6635
 B. II. Přijaté příspěvky (dary) 94 0 94
 3. Přijaté příspěvky  94 0 94
 B. III. Tržby za vlastní výkony a zboži 346 0 346
 B. IV. Ostatní výnosy 10 15 25
 10. Jiné ostatní výnosy 10 15 25
  Výnosy celkem 7085 15 7100
 C. Výsledek hospodařeni před zdaněním ‑41 15 ‑26
 D. Výsledek hospodaření po zdaněni -41 15 -26

Výkaz zisku

a ztráty
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sestavené ke dni 31. 12. 2016
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. 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 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
   V souladu se zákonem 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. Zakladatel

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

3. Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů, úschova 
účetních záznamů, aplikace účetních zásad, způsoby odpisování

 
 Účetní období:  1. 1. do 31. 12. 2016  

 Rozvahový den:  31. 12. 2016

Příloha 

k účetní závěrce
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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 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. 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).

5. Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl
‑ netýká se 

6. 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. Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo 
podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která 
propůjčují

 ‑ nejsou
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8. Částky dlužené, u kterých zbytková doba splatnosti přesahuje pět let 
 ‑ nejsou evidovány

9.  Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
 ‑ nejsou obsaženy

10. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti 
 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: ‑ 41337 Kč (ztráta)
 Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 15000 Kč (zisk)
 Celkem výsledek hospodaření:  ‑ 26337 Kč (ztráta)

11. 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  9,08 osob
 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců   8,78 osob
 Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů 3 osoby

 Osobní náklady – zaměstnanci v pracovním poměru – hrubá mzda + pojistné 4428861,‑ Kč

 Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo 
jiných orgánů určených statutem,  stanovami nebo jinou zřizovací listinou   ‑ 10 85 411,‑Kč 

12. 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. Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů 
 ‑ netýká se 

14. Rozsah, ve kterém byl výpočet hospodářského výsledku ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku 

 ‑ nebyl ovlivněn

15. 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 17 500,‑ Kč, uplatněna sleva na dani dle §18 odst. 3 zákona o daních 
z příjmů
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16. 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 64 30 620,36
 Karl. kraj Kultura 40 000,‑
 Karl.kraj Podpora rodiny 35 700,‑
 Karlovarský kraj Nápadník 10 000,‑
 Město Karlovy Vary 50 000,‑
 Město K.Vary Nápadník 30 000,‑  
 Město Chodov 10 000,‑
 Město Mariánské Lázně 5 000,‑
 Město Aš grant I 6 300,‑
 Město Aš grant II 7 200,‑
 Město Kraslice 10 000,‑  
 Celkem 6 934 253,36    
     
 Přijaté a poskytnuté dary (tis. Kč)

 Přijaté dary  94 
 ‑ Nadační fond Tesco ‑ 50
 ‑ Soukromé dary ‑ 44
 
17. Přehled veřejných sbírek
 ‑ v uvedeném období nebyly pořádány.

18.  Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
 Výsledek hospodaření za rok 2015 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím 

řízení do vlastního jmění.

19.  Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky a výroční zprávy: 42,5 
tis. Kč. Žádné další poplatky za služby neposkytnuty.

       V Karlových Varech, dne 25. 6. 2017

       Sestavil: Vladimíra Klímová



33



34





Karlovy Vary, Plzeňská 33
tel. 777 883 348

info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz


