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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
a hlavně, milí pěstouni!

J

iž pět let se věnujeme doprovázení
pěstounských rodin.
Již pět let jsme u toho, jak dítě v pěstounské
rodině prospívá, rozvíjí se, prožívá svá
trápení, úspěchy, sžívá se s novými lidmi,
srovnává se s nelehkým začátkem svého
života a dává najevo, jak hodně mu bylo
ublíženo a jak moc pro něj znamená mít
zase rodinu.
Mnohdy jsou to projevy, které okolí chápe
jako zlobení, nevychovanost, drzost,
neschopnost vychovatelů. Ale my dobře
víme, že takto se dětská dušička vyrovnává
s tím, že někdy na začátku neměla dostatek
lásky, pozornosti nebo jí bylo dokonce
ubližováno.

Ti, kteří se rozhodli takovému dítěti
poskytnout, co mu chybělo, jsou mnohdy na
vážkách, zda svou práci náhradního rodiče
dělají dobře, jestli mají ještě sílu se všemi
projevy dětí bojovat a má-li jejich láska
k dítěti vůbec nějakou léčivou moc.
Právě pro Vás a Vaše děti jsme tady
my, pracovníci Náhradním rodinám,
o.p.s., abychom Vás doprovázeli cestou
náhradního rodičovství. Víme, že je to cesta
náročná, kde se často zakopává, bloudí,
padá a zase zvedá.
Nabízíme Vám na Vaší cestě: opřete se
o nás, když se Vám podlamují kolena,
nebojte se zeptat, když se rozhodujete
kudy dál, klidně se zastavte, posaďte,
rozhlédněte, řešení přijde samo, nebo se
bude alespoň lépe hledat.
Mgr. et Mgr. Šárka Bystroňová
ředitelka Náhradním rodinám, o.p.s.
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O organizaci

Název organizace
Právní forma
IČO
DIČ
Zápis
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Statutární orgán
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Webové stránky
ID datové stránky
Číslo účtu
Sídlo organizace
Pověření
pověření vydáno
Poradna
Kontaktní místo
Kontaktní místo Ostrov
Kontaktní místo Aš
Kontaktní místo Kraslice

Náhradním rodinám, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
291 19 332
CZ29119332
Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený KS
v Plzni, oddíl O, vložka 158
Mgr. et Mgr. Šárka Bystroňová, ředitelka
777 883 348
info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz
pw6uhac
246 992 695/0300
Karlovy Vary, Plzeňská 33
Pověření k výkonu sociálně‑právní ochrany
KÚ Karlovarského kraje dne 16. 11. 2011
Centrum pro rodinu Karlovy Vary – Stará Role,
Závodu míru 122
Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 122
Ostrov, Brigádnická 709
Aš, Hlavní 23
Kraslice, Tyršova 1784

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

Pracovní tým

Mgr. et Mgr. Šárka Bystroňová

Ivana Kodetová, DiS.
Mgr. Jana Míglová
Mgr. Dana Holá
Bc. et Bc. Tereza Bystroňová
Miloslava Mazáková
Monika Křížová
Renata Heinová
Bc. Veronika Hrnková
Vladimíra Klímová

ředitelka, speciální pedagog‑etoped, sociální
pracovník, terapeut, průvodce v náhradních
rodinách
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník,
manažer dobrovolníků
průvodce v náhradních rodinách
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
průvodce v náhradních rodinách
průvodce v náhradních rodinách
průvodce v náhradních rodinách, koordinátor
vzdělávání NR
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
– od 1. 10. 2017
ekonom, účetní

Spolupracující odborníci:
PhDr. Jolana Mižikarová
Mgr. Monika Zíková
Mgr. Evžen Nový
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Mgr. Hana Heindorferová
PhDr. David Cichák

dětský psycholog, odborný konzultant, školitel
speciální pedagog‑logoped, školitel
supervizor týmu
psycholog, odborný konzultant, školitel
psycholog, terapeut, odborný konzultant
speciální pedagog, terapeut, supervizor
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Vzdělávání pracovníků
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V

yžadujeme a podporujeme profesní
rozvoj a další vzdělávání jednotlivých
pracovníků. Investice do vzdělávání se
odráží na kvalitě práce, kterou odvádíme
s našimi rodinami. Při identifikaci
vzdělávacích potřeb jednotlivců vycházíme
z požadovaného osobního a profesního
zaměření našich pracovníků.
V oblastech vzdělávání pracovníků úzce
spolupracujeme s týmem terapeutů
a lektorů, kteří se zabývají problematikou
práce s rodinou a ohroženým dítětem.
Opakovaně jsme se účastnili přednášek
a workshopů terapeutických přístupů
zaměřených na řešení, které nabízí
Dalet v Olomouci, celostátního setkání
v poradenském centru Triada v Brně
a blízká je nám také forma práce s rodinou,
kterou prezentuje Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Zúčastnily jsme se:
• Práce s detailními popisy v terapii
zaměřené na řešení s Chrisem Ivesonem,
MS z Velké Británie – Dalet Olomouc
• Aktuální otázky péče o děti separované
od rodičů – Triada Brno
• 1. Česká konference o psychopatii
„Psychopati mezi námi„ – Praha
• Eriksonovská (hypno) terapie při práci
s psychosomatikou – Rob McNeilly, MBBS
(Institut M. H. Ericksona v Tasmánii,
Austrálie) – Dalet Olomouc
Ukončené výcviky:
• Rodiny vlastní a náhradní pohledem
rodinných terapeutů – Liberec (200 hod.)
• SF Na řešení orientovaný přístup
v poradenství a terapii – Dalet Olomouc
(160 hod.)

Statistika dohod
rok 2017
K 31. 12. 2017 celkový počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče 115
Karlovy Vary
Aš
Ostrov
Sokolov
Kraslice
ML

47
30
18
11
7
3

V roce 2017 ukončilo dohodu 10 pěstounských rodin
Z toho 8 z důvodu zletilosti dítěte, 1 z důvodu stěhování a 1 rodina ukončila výkon
pěstounské péče
V roce 2017 jsme uzavřeli 11 dohod o výkonu pěstounské péče
Příspěvek na odlehčení
Vykonávat pěstounskou péči je náročná činnost. Pečovatelé potřebují odpočinek,
načerpání nových sil. Za tímto účelem poskytujeme pěstounům tzv. příspěvek na
odlehčení.
celkem jsme podpořili 95 žádostí v celkové částce 154 891,- Kč
Z toho:
95 925,- Kč respitní péče individuální
40 100,- Kč příspěvek na pobyt dětí s lyžováním v době jarních prázdnin
18 866,- Kč odlehčení formou účasti dítěte na cizích akcích – tábory, soustředění,
zdravotní pobyty, pobyty se školou
Mimo těchto příspěvků nabízíme pěstounům dotované letní pobyty pro děti v čase
hlavních letních prázdnin
Odlehčovací pobyty pro děti z pěstounské péče
05. 02. – 10. 02. 2017
05. 02. – 10. 02. 2017
05. 02. – 10. 02. 2017
20. 08. – 25. 08. 2017
16. 07. – 21. 07. 2017
13. 08. – 18. 08. 2017

Jarní prázdniny Pernink, penzion Meruna
počet dětí 13
Jarní prázdniny Bublava, penzion Horská bouda
počet dětí 14
Jarní prázdniny Horní Blatná, penzion Bohemia
počet dětí 14
Letní pobyt Bublava, penzion Bublava
počet dětí 14
Letní pobyt s koňmi Velichov, kemp Radošov
počet dětí 15
Letní pobyt Františkovy Lázně, penzion U Námořníka počet dětí 15
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Relaxačně vzdělávací víkend pro pěstounské rodiny s dětmi
28. 04. – 01. 05. 2017 Plzeň, počet rodin 15 (20 dospělých + 19 dětí)
Témata: Otevřená komunikace prostředkem hry
Návykové závislosti chování u dětí
Navazování kontaktů prostředkem loutek a jejich význam v citové výchově
Podpora fantazie a logického myšlení u dětí v interaktivním světě
28. 09. – 01. 10. 2017 Děčín, počet rodin 15 (21 dospělých + 20 dětí)
Témata: Jak zvládnout dvojroli pečovatele v příbuzenské PP
Sociálně terapeutická dílna
Naše děti a škola
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Relaxačně vzdělávací výjezd pro PPPD
09. 06.– 11. 06. 2017 Boží Dar, počet rodin 7 (13 dospělých + 6 dětí)
Témata: Důležitost supervize v profesním životě pěstounů na přechodnou dobu
Problematika péče o děti závislých matek
Péče o přijaté děti – moje práce

Vzdělávání pěstounů
Datum

Místo

Téma

Hodin Lektor

Čtvrtek 26.01. Kraslice

Svépomocná skupina

		

Téma: Co nového v legislativě 2017

Úterý 24.01.

Karlovy Vary Svépomocná skupina pro PR na PPPD

Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit

4

Ivana Kodetová, DiS.

5

2

Mgr. Jana Míglová

3

		

Téma: Problematika předávání dítěte z PPPD 		

Bc. Dana Holá

		

do institucionálního zařízení DD, KÚ, ZDVOP		

Mgr. Š. Bystroňová

Čtvrtek 16.02. Ostrov

I. Blok vzdělávání

4

Mgr. Š. Bystroňová

13

		

Téma: Hra prostředkem naplňování potřeb dítěte
4

Mgr. Š. Bystroňová

23

Mgr. Š. Bystroňová

19

Mgr. Š. Bystroňová

4

Pondělí 20.02. Karlovy Vary I. Blok vzdělávání
		
Úterý 21.02.

Aš

Téma: Hra prostředkem naplňování potřeb dítěte
I. Blok vzdělávání

4

Téma: Hra prostředkem naplňování potřeb dítěte

21

Čtvrtek 23.02. Kraslice

I. Blok vzdělávání

4

		

Téma: Hra prostředkem naplňování potřeb dítěte

		

8

Sobota 04.03. Karlovy Vary SVP – den otevřených dveří

2

PhDr. Červenkovová

8

6

Úterý 07.03.

2

Ivana Kodetová, DiS.

11

4

6

Ing. Jan Horník

16

17

Karlovy Vary Svépomocná skupina pro PR na PPPD

		

Téma: Ztráty při předávání dítěte do další péče

		

– jak s nimi pracovat

Sobota 11.03. Boží Dar

Tematicky zaměřená celodenní akce

		

Téma: Podívej, co umím, snowboardová akademie 		

		

pro děti, Pro rodinná politika obce Boží Dar

Neděle 26.03. Karlovy Vary Festival Jeden svět

3

		

Poruchy autistického spektra u dětí 		

		

– péče, výchova, vzdělání

Ivana Kodetová, DiS
Dokumentární film

7		

a následná diskuse

Čtvrtek 30.03. Kraslice

Svépomocná skupina

		

Role dítěte v zajištění chodu domácnosti		

Ivana Kodetová, DiS

Čtvrtek 20.04. Karlovy Var

Internetem bezpečně – kyberšikana

Roman Kohout

3

		

Krajská knihovna Karlovy Vary
Ivana Kodetová, DiS.

20

19

88

Pátek 28.04.

Plzeň

Relaxačně – vzdělávací pobyt pro PR

4
2
12

Mgr. Š. Bystroňová

– pondělí 01.05.

Téma: Otevřená komunikace prostředkem hry, 		

Bc. Dana Holá

		

Návykové a závislostní chování u dětí, Navazování 		

Mgr. Iveta Sovová

		

kontaktů prostředkem loutek a jejich význam

		

v citové výchově, podpora fantazie a logického

		

myšlení u dětí v interaktivním svět

Sobota 13.05. Karlovy Vary Den rodin – Co mě dělá tím, čím jsem
		

4

4

Den rodin

70

Práva dětí v NRP

Středa 17.05.

Karlovy Vary Internetem bezpečně

2

Roman Kohout

4

Úterý 16.05.

Červený

3

Mgr. Š. Bystroňová

2

Újezd u Votic

Villa Vallila – seznámení s chodem v zařízení

komunitního bydlení pro lidi s MP		

Středa 24.05. Karlovy Vary Internetem bezpečně II.

2

Ivana Kodetová, DiS
Roman Kohout

5

Pondělí 29.05. Karlovy Vary II. Blok vzdělávání – Hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Ivana Kodetová, DiS

16

		

Mgr. Jana Míglová

Téma „ Hravost v rodinných rituálech“		

9

Čtvrtek 25.05. Kraslice

I. Blok vzdělávání – Hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Ivana Kodetová, DiS

		

Téma „ Hravost v rodinných rituálech“		

Mgr. Jana Míglová

6

1

4

Datum

Místo

Téma

Středa 31.05. Karlovy Vary Internetem bezpečně III.
Čtvrtek 01.06. Ostrov

2

I. Blok vzdělávání – Hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit

Roman Kohout

5

Ivana Kodetová, DiS

6

		

Téma „ Hravost v rodinných rituálech“		

Mgr. Jana Míglová

13

Čtvrtek 01.06. Ostrov

I. Blok vzdělávání – Hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Ivana Kodetová, DiS

6

		

Téma „ Hravost v rodinných rituálech“		

Mgr. Jana Míglová

24

12

Čtvrtek 15.06. Kraslice

Svépomocná skupina – Mé nejhezčí prázdniny

Ivana Kodetová, DiS

8

5

		

aneb uvádění představ do reality		

Mgr. Š. Bystroňová

Sobota 26.08. Kadaň

Celodenní akce pro rodiny s dětmi „Císařský den“

4

Mgr. Jana Míglová

9

6

		

Téma: Tradice a historie rodiny
4

Mgr.Šárka Bystroňová

10

		

Téma: Nastavení způsobu doprovázení

Pátek 09.06.

Relaxačně vzdělávací výjezd pro pěstouny na PPPD 12

Mgr. Lucie Čelikovská

13		

4

Bc. Tereza Bystroňová

8

Úterý 29.08.

10

Hodin Lektor

Karlovy Vary Svépomocná skupina PPPD
Boží Dar

4

– neděle 11.06.		

Téma: Důležitost supervize v profesním životě

		

pěstounů na přechodnou dobu, problematika

		

péče o děti závislých matek, péče o přijaté děti.

Sobota 02.09. Aš

Celodenní akce Změny v legislativě PP

		

a možnosti podpory doprovázení

Čtvrtek 12.10. Ostrov

Humor v životě a medicíně – přednáška

2

MuDr. Radkin Honzák, CSc. 1

Úterý 10.10.

III. blok vzdělávání – hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 21

		

Aš

Téma: Kde končí hra a začínají povinnosti 		

Ivana Kodetová, DiS.

		

aneb práva a povinnosti dětí

Čtvrtek 28. 09. Děčín

Relaxačně vzdělávací výjezd pro PR s dětmi

– Neděle 01.10.

Téma: Jak zvládat dvojroli pečovatele v PPP		

Mgr. H. Heidorferová

		

Sociálně terapeutická dílna – chráněná dílna		

PhDr. J. Mižikarová

		

Naše děti a škola		

12

PhDr. D. Cichák

20

4

8

3

21

J. Tichá

Pondělí 09.10. Karlovy Vary III. blok vzdělávání – hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 18		

		

Téma: Kde končí hra a začínají povinnosti 		

Ivana Kodetová, DiS.

		

aneb práva a povinnosti dětí

Čtvrtek 12.10. Ostrov

III. blok vzdělávání – hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 18		

		

Téma: Kde končí hra a začínají povinnosti 		

Ivana Kodetová, DiS.

		

aneb práva a povinnosti dětí

Čtvrtek 19.10. Kraslice

III. blok vzdělávání – hra vážně i nevážně v roce 2017 4

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 18		

		

Téma: Kde končí hra a začínají povinnosti 		

Ivana Kodetová, DiS.

		

aneb práva a povinnosti dětí

Úterý 07.11.

Karlovy Vary VI. setkání nejen o náhradním rodičovství

		

5

Čtvrtek 19.10. Karlovy Vary Svépomocná skupina

28 veřejnost

4

Bc. et Bc. Tereza Bystroňová25

4

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 7

Adventní čas – rodinné tradice

Čtvrtek 30.11. Kraslice

Svépomocná skupina

		

Jak bezpečně komunikovat přes internet		

		

– desatero bezpečné komunikace

Čtvrtek 07.12. Ostrov

Svépomocná skupina

		
Pátek 15.12.

Kraslice

Mgr. Hana Heindorferová16 pěstounů

Téma: Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů		

		

3

Mgr. Jana Míglová

51

„Předvánoční čas v rodinném kruhu“		

Mgr. Dana Holá

Svépomocná skupina

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 3

4

„Předvánoční čas v rodinném kruhu“		

Ivana Kodetová, DiS

Úterý 12.12.

Svépomocná skupina

Mgr. et Mgr. Š. Bystroňová 20

		

1

Ivana Kodetová, DiS

		
Aš

29

35

3
2

„Předvánoční čas v rodinném kruhu“		

6

Ivana Kodetová, DiS

28

4

4

4

Celkem nabídnuto: 39 vzdělávacích aktivit
na: 7 místech Karlovarského kraje
(Karlovy Vary, Ostrov, Aš, Kraslice, Boží Dar, Červený Újezd, Kadaň)
včetně: 2 relaxačně vzdělávacích víkendových pobytů pro rodiny s dětmi
(Plzeň, Děčín)
a: 1 relaxačně vzdělávací víkend pro PPPD – Boží Dar
8 svépomocných skupin
3 svépomocné skupiny pro PR PPPD
3 vzdělávací bloky
3 celodenní vzdělávací akce pro PR
1 Den rodin
2 konference i pro odborníky
1 vzdělávání Kyberšikana

Přehled témat:		
Co nového v legislativě 2017
Problematika předávání dítěte z PPPD do
institucionálního zařízení DD, KÚ, ZDVOP
Hra prostředkem naplňování potřeb dítěte
		
Ztráty při předávání dítěte do další péče –
jak s nimi pracovat		
Podívej, co umím-snowboardová akademie
Pro rodinná politika obce Boží Dar		
Poruchy autistického spektra u dětí – péče,
výchova, vzdělání			
Role dítěte v zajištěném chodu domáctnosti
Internetem bezpečně – kyberšikana
Otevřená komunikace prostředkem hry
Návykové a závislostní chování u dětí,
Navazování kontaktů prostředkem loutek a
jejich význam v citové výchově.
Podpora fantazie a logického myšlení u dětí
v interaktivním světě.
Co mě dělá tím, čím jsem
Práva dětí v NRP
Hravost v rodinných rituálech
Mé nejhezčí prázdniny aneb uvádění
představ do reality
Tradice a historie rodiny
Nastavení způsobu doprovázení

Důležitost supervize v profesním životě
pěstounů na přechodnou dobu
Problematika péče o děti závislých matek,
péče o přijaté děti.
Změny v legislativě PP a možnosti podpory
doprovázení
Humor v životě a medicíně
Kde končí hra a začínají povinnosti aneb
práva a povinnosti dětí
Jak zvládat dvojroli pečovatele
v příbuzenské PP
Sociálně terapeutická dílna – chráněná
dílna
Naše děti a škola
Obtíže dospívání pohledem rodinných
terapeutů
Adventní čas – rodinné tradice
Předvánoční čas v rodinném kruhu
Jak bezpečně komunikovat přes internet –
desatero bezpečné komunikace
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Odlehčení
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Snowboardová
akademie
Sobota pro rodiny s dětmi
Boží Dar 11. 3. 2017

T

rávení volného času pečovatelů a dětí
smysluplně považujeme za velmi
důležitou součást výchovy. Zejména
u příbuzenské pěstounské péče, kdy je mezi
pěstounem a dítětem často velký věkový
odstup, je často složité vybrat vhodnou
společnou aktivitu. Program sobotních akcí
jsme proto zvolili tak, aby byl dostupný
všem věkovým skupinám pěstounů.
S ohledem na úskalí dnešní doby, jímž je
jistě nedostatek pohybu u dětí, jsme se
zaměřili na tuto problémovou oblast.
Pro děti od předškolního věku byla ve
spolupráci s Yettischool připravena
snowboardová akademie. Děti se pod
vedením licencovaných instruktorů učily
základům jízdy na snowboardu a po
absolvování lekce ukázaly pěstounům nově
získané dovednosti. Souběžně probíhalo
vzdělávání pro pěstouny týkající se
zdravého životního stylu, pobytu na horách
a první pomoci s tímto související. Akce
se zúčastnilo celkem 17 dětí v doprovodu
16 pěstounů. Děkujeme Dagmar Chladové
a celé Yettischool za sponzorské zapůjčení
vybavení, instruktorů a vlídný přístup.
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Den rodin 2017

D
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atum 15. 5. je spojeno s Mezinárodním
dnem rodin a naše nezisková
organizace k tomuto dni připravila již
IV. ročník akce Den rodin. Tentokráte
v sobotu, 13.5.2017 v čase od 10,00 do
17,00 hodin ve Volnočasovém areálu
Rolava v Karlových Varech. Záštitu nad akcí
převzal náměstek primátora města Karlovy
Vary pan Michal Riško. Jako tradičně se
akce pojila s propagací sociálních služeb
města Karlovy Vary. Poskytovatelé těchto
služeb se v rámci programu představili
veřejnosti formou rozhovorů, ale
především interaktivními činnostmi, kvízy
a otázkami na jednotlivých propagačních
stáncích. V rámci celé akce se na třech
scénách určených nejmenším divákům,
teenagerům a široké veřejnosti představily
taneční, hudební a divadelní soubory
z celého karlovarského regionu. Hlavním
hostem programu byl zpěvák a hudebník

Ondřej Ruml, český reprezentant
a olympionik v běhu na lyžích Lukáš Bauer
a vícemistr ČR ve freestylu BMX Zdeněk
Pešek. Nechyběla ani ukázka výcviku
služebních psů vězeňské služby z Horního
Slavkova a výcviku poslušnosti psů
Kynologického Svazu ZKO Ostrov. Velmi
oblíbené jsou i jízdy na koních a prohlídky

K takto velké akci je zapotřebí mnoho
času, sil, materiální i nemateriální pomoci,
parta zapálených jedinců, podporovatelů
a dobrovolníků, za což jim patří náš velký
dík. Osvědčila se nám i spolupráce se
střední veřejnoprávní školou Trivis Karlovy
Vary, která v rámci dobrovolnictví zapojila
do akce své studenty i učitele. Velmi si
vážíme podpory a spolupráce Statutárního
města Karlovy Vary, bez níž bychom akci
takového rozsahu nezvládli. Náš velký
dík patří i patronovi neziskové organizace
panu Alešovi Hámovi, který podpořil akci
jednak svým moderováním a hlavně výhrou
v soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

vozů integrovaného záchranného sboru.
Novinkou byly projížďky v buggině.
Jelikož se jedná o akci na podporu
a propagaci náhradní rodinné péče, byla
pro veřejnost ve velkém stanu připravena
výstava nadačního fondu J&T a workshopy
na téma „Práva dětí v náhradní rodinné
péči“
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Asistovaný kontakt
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O

d počátku působení naší organizace
nabízíme v rámci doprovázení
odbornou službu - asistovaný kontakt.
Tato služba pomáhá dětem v navázání
kontaktu se svým rodičem nebo s jiným
blízkým příbuzným či osobou blízkou,
která o něj aktuálně nepečuje. Asistovaný
kontakt tak přispívá ke zdravému vývoji
dítěte, v některých případech může být
i terapeutickým prostředkem. Na základě
spolupráce a doporučení OSPOD, soudu
a dalších institucích poskytujeme službu
rodinám při řešení konfliktu mezi rodiči,
kdy se dítě ocitlo v ohrožení. Asistovaný
kontakt může také řešit rodinné situace,
kdy je jeden z rodičů (osoba blízká)
potencionálně ohrožen syndromem
zavrženého rodiče.

V roce 2017 v rámci projektu „Práce
s rodinou zaměřena na řešení“ bylo
podepsáno celkem 8 dohod o asistovaných
kontaktech, uskutečnilo se 25 přímých
setkání s cílovými skupinami:
1. rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
2. rodiny s dětmi v péči třetí osoby
3. děti rodičů v rozvodové či rozchodové
krizi
4. další blízké osoby mající zájem o kontakt
s dítětem

Prevence
kriminality 2017

J

iž pátým rokem probíhal projekt
„Prázdninový nápadník“ pro děti ze
Základní školy pro žáky se specifickými
poruchami učení Mozartova v Karlových
Varech. Pro děti ze čtvrtých a pátých
tříd byly v průběhu roku připraveny
tři sportovně poznávací akce. Během
jarních prázdnin měly děti možnost zažít
jednodenní lyžování v Perninku. Akce
se zúčastnilo 14 dětí. O Velikonočních

prázdninách se žáci seznámili s chodem
farmy Kozodoj v Karlových Varech
a navštívili porcelánku v Nové Roli Akce
se zúčastnilo 9 dětí. O podzimních
prázdninách dne jsme navštívili s počtem
15 dětí hrad Křivoklát a Koněpruské
jeskyně. Druhý den 14 dětí čekala návštěva
lázeňského města Jáchymov, prohlídka
štoly číslo 1 a sportovní vyžití v aquaparku
Agricola.
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Napsali o nás …
… roce 2017
Karlovarský deník 9. 6. 2017

Pěstounů je stále málo a dětí rok od roku přibývá. Kraj se jim snaží pomoci.
(článek o kampani Staň se pěstounem)

Ostrovský měsíčník květen 2017

Rodinný den bude opět na Rolavě (pozvánka na Den rodin)

Karlovarské radniční listy květen 2017
„Den rodin bude znovu na Rolavě“
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Zpráva
o hospodaření

Hospodaření rok 2017
Náklady
Hlavní činnost
101 976,15
Hospodářská činnost 	Dohody VPP
6 063 324,46
ČSOB Pomáhá regionům
22 033,00
Dary 2017
72 300,00
MPSV
353 964,00
Magistrát města K.Vary
60 000,00
Magistrát města K.Vary Nápadník
15 000,00
Město Chodov
10 000,00
Město Aš
17 273,50
Karlovarský kraj Kultura
40 000,00
Karlovarský kraj Rodina
43 400,00
Karlovarský kraj Nápadník
34 300,00
Karlovarský kraj Volnočas
15 000,00
Dar Nadace Nova
25 000,00
celkem
6 873 571,11

Výnosy
Zisk
38 507,77 	- 63 468,38
20 000,00
20 000,00
6 063 324,46 	22 033,00 	72 300,00 	353 964,00 	60 000,00 	15 000,00 	10 000,00 	17 273,50 	40 000,00 	43 400,00 	34 300,00 	15 000,00 	25 000,00 	6 830 102,73
- 43 468,38
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Majetek
a závazky 2017

Majetek (aktiva) v tis. Kč
k 1. 1. 2017
k 31. 12. 2017
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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
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Majetek celkem

2720
0
150
2526
44
2720

2684
0
150
2534
0
2684

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč				
položka
k 1. 1. 2017
k 31. 12. 2017
Vlastní zdroje - celkem
2350
2171
Vlatní jmění
2526
2392
Výsledek hospodaření	-176 	-221
					
Cizí zdroje - celkem
370
513
Rezervy
0
0
Dlouhodobé závazky
0
0
Krátkodobé závazky
348
482
Jiná pasiva
22
31
Zdroje krytí celkem
2720
2684

Struktura zdrojů
financování 2017

Cizí (vázané) zdroje		
Zdroje pro základní činnost		
Zdroj příjmu
hodnota v Kč
%
Dohody VPP
6 063 324,46
91,15
Karlovarský kraj - kultura
40 000,00
0,60
Karl. kraj Prázdninový nápadník
34 300,00
0,52
Karl. kraj OK rodina
43 400,00
0,65
Karl.kraj Volnočas
15 000,00
0,23
MM K.Vary provoz
60 000,00
0,90
21
MM K.Vary Nápadník
15 000,00
0,23
Město Chodov
10 000,00
0,15
Město Aš
17 273,50
0,26
MPSV ČR
353 964,00
5,31
6 652 261,96
100,00
		
		
Zdroje pro rozvojvou činnost		
Zdroj příjmu
hodnota v Kč
%
Nadace Nova
25 000,00
100,00
Celkem
25 000,00
100,00
		
Vlastní (nevázané) zdroje		
Zdroj příjmu
hodnota v Kč
%
Dary soukromých subjektů
94 333,00
61,72
Příjmy z poskytování služeb
38 048,00
24,89
Příjmy z reklamy
20 000,00
13,09
Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly)
459,77
0,30
Celkem
152 840,77
100,00
		
Zdroje celkem
6 830 102,73

Struktura nákladů
a výnosů 2017

Struktura výnosů 2017		
položka
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Přijaté dary
Přijaté dotace
Výnosy celkem
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hodnota v tis. Kč
294
55
119
6362
6830

%
4,30
0,81
1,74
93,15
100,00

		
Struktura nákladů 2017		
		
položka
hodnota v tis. Kč
%
Spotřeba materiálu
369
5,37
Spotřeba energií
123
1,79
Opravy a udržování
45
0,66
Cestovné
116
1,68
Spotřeba služeb
1748
25,43
Mzdové náklady
3344
48,65
Zákonné pojištění
1042
15,16
Ostatní sociální náklady
41
0,60
Daně a poplatky
4
0,06
Ostatní náklady
42
0,60
Náklady celkem
6874
100,00

Rozvaha pro
nevýdělečné organizace
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících)			
označ. AKTIVA
začátek obd.
konec obd.
B.
Krátkodobý majetek celkem
2676
2684
II.
Pohledávky celkem
150
150
4.
Poskytnuté provozní zálohy
59
60
6.
Pohledávky za zaměstnanci
16
15
17.
Jiné pohledávky
75
75
III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
2526
2534
1.
Pokladna
25
34
2.
Ceniny
19
18
3.
Účty v bankách
2482
2482
IV.
Jiná aktiva celkem
44
1.
Náklady příštích období
44
084
AKTIVA CELKEM
2720
2684
				
označ. PASIVA
začátek obd.
konec obd.
A.
Vlastní zdroje celkem
2350
2171
I.
Jmění celkem
2526
2392
1.
Vlastní jmění
1
1
2.
Fondy
2525
2391
II.
Výsledek hospodaření celkem 	-176 	-221
1.
Účet výsledku hospodaření 	-26 	-44
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řizení
0 	-177
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 	-150
0
B.
Cizí zdroje celkem
370
513
III.
Krátkodobé závazky celkem
348
482
1.
Dodavatelé
4
12
5.
Zaměstnanci
194
257
7.
Závazky k institucím sociálniho zab.a veřejného ZP
111
150
9.
Ostatní přímé daně
36
51
11.
Ostatní daně a poplatky
0
0
17.
Jiné závazky
3
3
22.
Dohadné účty pasivní
0
9
IV.
Jiní pasiva celkem
22
31
2.
Výnosy příštích období
22
31
133
PASIVA CELKEM
2720
2684
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Výkaz zisku a ztráty
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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
2401
0
2401
1.
Spotřeba materiálu,energie
492
0
492
3.
Opravy a udržovaní
45
0
45
4.
Náklady na cestovné
116
0
116
6.
Ostatní služby
1748
0
1748
A.III.
Osobní náklady
4427
0
4427
10.
Mzdové náklady
3344
0
3344
11.
Zakonné sociálni pojištění
1042
0
1042
12.
Ostatní sociální pojištění
41
0
41
A. IV.
Daně a poplatky celkem
10
0
10
15.
Daně a poplatky
10
0
10
A. V.
Ostatní náklady
36
0
36
22.
Jiné ostatní náklady
36
0
36
		
Náklady celkem
6874
0
6874
				
Označení		
hlavní č.
hospod.č.
celkem č.
B. I. Provozní dotace
6362
0
6362
1.
Provozní dotace
6362
0
6362
B.
II. Přijaté příspěvky (dary)
119
0
119
3.
Přijaté příspěvky
119
0
119
B. III. Tržby za vlastní výkony a zboži
294
0
294
B. IV. Ostatní výnosy
35
20
55
10.
Jiné ostatní výnosy
35
20
55
		
Výnosy celkem
6810
20
6830
C.
Výsledek hospodařeni před zdaněním 	-64
20 	-44
D.
Výsledek hospodaření po zdaněni
-64
20
-44

Příloha
k účetní závěrce
sestavená ke dni 31. 12. 2017

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:
Rozvahový den:

1. 1. do 31. 12. 2017
31. 12. 2017
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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
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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 2018
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

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: 	- 63 468 Kč (ztráta)
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 20 000 Kč (zisk)
Celkem výsledek hospodaření:
- 43 468 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
19,25 osob
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
7,50 osob
Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů 3 osoby
Osobní náklady – zaměstnanci v pracovním poměru – hrubá mzda + pojistné
4 385 451 Kč
Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací
listinou 	- 1 569 969 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 20 000 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
6 063 324,46
MPSV
353 964,Karlovarský kraj Kultura
40 000,Karlovarský kraj OK Rodina
43 400,Karlovarský kraj Nápadník
34 300,Karlovarský kraj Volnočas
15 000,Město Karlovy Vary
60 000,Město Karlovy Vary Nápadník
15 000,Město Chodov
10 000,Město Aš grant I
17 273,50
Celkem
6 652 261,96
					
Přijaté a poskytnuté dary
(tis. Kč)
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Přijaté dary
		- Nadace NOVA
	- Soukromé dary

119
25
94

17. Přehled veřejných sbírek
- v uvedeném období nebyly pořádány.
18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve
schvalovacím na účet neuhrazené ztráty minulých let.
19. Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky a výroční zprávy:
51,4 tis. Kč.
Žádné další poplatky za služby neposkytnuty.

							V Karlových Varech, dne 25. 6. 2018
							Sestavil: Vladimíra Klímová
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Karlovy Vary, Plzeňská 33
tel. 777 883 348
info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz

