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3uplynul další rok, kdy jsme společně s Vámi 
prožívali různé rodičovské situace, mluvili o nich, 
hledali nejlepší způsoby jak je řešit a nabádali 
Vás k odpočinku a hledání nových zdrojů pro 
zvládání náhradního rodičovství. Společně jsme si 
užívali víkendové pobyty, sobotní akce i soukromá 
posezení nad tématy, na která jste nechtěli být 
sami.

Čím dál častěji se nám stává, že jako pracovníci 
doprovázení vnímáme Vaše rodinné změny velmi 
intenzivně a prožíváme s Vámi nástupy dětí do 
škol, vykonávání zkoušek, první lásky dětí, jejich 
první odmlouvání a vzdory a hlavně jejich dosažení 
plnoletosti - KONEC. Ne, není to opravdový konec, 
je to jen čas, kdy pro nás i pro Vás končí povinnost 
doprovázení pěstounských rodin. Divný čas pro obě 
strany. Vždyť dítě je většinou stále doma, protože 
dokončuje studium, protože ještě není zralé na 
odchod, protože teprve teď potřebuje to pravé 
doprovázení do Velkého světa. A tak se s mnohými 
setkáváme dál, zůstáváme tu pro Vás i Vaše děti 
v „záloze“, kdyby bylo potřeba. Zajímá nás, jak se 
máte Vy a jak si vedou ve světě dospělých děti, které 
se Vám nenarodily, ale přesto jste pro ně byli rodiči.

Děkuji kolegyním, pěstounům a všem, se kterými se 
v souvislosti s naší prací setkáváme za to, že vše co 
dělají, dělají srdcem. 

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

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři, 
milí pěstouni,



4 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 PhDr. 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 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

Zakladatelky

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Sonja Hronová Hlůžková, DiS.

Správní rada

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

Dozorčí rada

Vladimíra Klímová 
– předseda dozorčí rady
Alena Ryzková
Marcela Smrčková

O organizaci
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PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová   ředitelka, speciální pedagog‑etoped, terapeut, 
 průvodce v náhradních rodinách
Bc. Ivana Kodetová, DiS.   průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník, 
 manažer dobrovolníků
Mgr. Jana Míglová   průvodce v náhradních rodinách
PhDr. Dana Holá   průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
Renata Heinová    průvodce v náhradních rodinách, 
 koordinátor vzdělávání NR
Monika Havrdová průvodce v náhradních rodinách
Nela Grosová průvodce v náhradních rodinách
Šárka Jelínková, DiS. průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
Mgr. Lucie Veličková průvodce v náhradních rodinách
 od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019
Vladimíra Klímová   ekonom, účetní

 
Spolupracující odborníci

PhDr. Jolana Mižikarová   dětský psycholog, odborný konzultant, školitel
Mgr. Monika Zíková   speciální pedagog ‑logoped, školitel
PhDr. Vít Čelikovský supervizor týmu
Mgr. Hana Heindorferová   psycholog, terapeut, odborný konzultant
PhDr. David Cichák   speciální pedagog, terapeut, supervizor
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA klinický psycholog

Pracovní tým
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Statistika 
dohod

K 31. 12. 2019 celkový počet uzavřených 
dohod o výkonu pěstounské péče 105

Karlovy Vary 41
Aš 26 
Ostrov 18 
Sokolov 10 
Kraslice 7 
Mariánské Lázně 3 

V roce 2019 ukončilo dohodu 16 pěstounských 
rodin. Z toho 3 z důvodu zletilosti dítěte, 6 rodin 
podalo výpověď, 1 rodina ukončila pěstounskou 
péči, 3 rodiny ukončily pěstounskou péči z důvodu 
návratu dítěte zpět do biologické rodiny a 3 rodiny 
ukončily dohodu z důvodu přestěhování se do 
jiného kraje.

V roce 2019 jsme uzavřeli 5 nových dohod, z toho 
4 DVPP v Karlových Varech a 1 DVPP v Sokolově.

Renata Heinová
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Jednodenní vzdělávací 
akce pro pěstounské 
rodiny

J ednou z povinností pěstounů je získat 24 
vzdělávacích hodin ve dvanácti, po sobě 

jdoucích měsících. Náš tým se snaží o pestrost 
a rozmanitost nabízených seminářů a akcí. Každý 
si může vybrat, dle svých možností a potřeb to, co 
ho nejvíce zaujme. Velké pozornosti se těší mimo 
jiné i jednodenní akce, pořádané o víkendech na 
různých místech našeho kraje. 

Akce mívají zpravidla dvě části – vzdělávací pro 
pěstouny a odlehčovací pro děti. V poslední době se 
nám velmi osvědčilo i odpolední společné – rodinné 
plnění úkolů. 

A proč jsou tyto jednodenní akce tak oblíbené? 
Odpověď je jednoduchá. Den je vždy plný nových 
poznatků, zážitků, pohybu, sociálních kontaktů 
a dobré nálady.

Ivana Kodetová
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Vzkazy a ohlasy 
z řad pěstounů

Vpěstounské péči mám 17ti letého chlapce 
Ondru. V roce 2019 jsme se s Náhradními 

rodinami zúčastnili dvou víkendových výjezdů 
– ve Žluticích a v Perninku. Na tyto víkendy 
se s Ondrou vždycky moc těšíme. Jednak je to 
skvělé vybočení z běžné rutiny obyčejných dnů, 
ale hlavně je to setkání s lidmi. Protože takto 
jezdíme už léta, řadu účastníků dobře známe, 
navíc se objevují noví lidé. Při několikadenní 
akci je příležitost se více poznat, je dost prostoru 
k popovídání. To moc potřebujeme asi všichni. 
Mluví se samozřejmě o „našich“ dětech a já se 
vždycky ujistím, že potíže jsou na jednu stranu 
všude stejné, že v tom nejsem sama a na druhou 
stranu si říkám, že jsem na tom ještě dobře, že 
problémy mohou být mnohem větší.

Na těchto víkendech probíhá vzdělávání, ve 
Žluticích a v Perninku mě nezklamalo. Setkání 
s Veronikou Kašákovou a povídání o dětech 
v dětských domovech mi zůstane v paměti. 
Jsem moc ráda, že s námi byla terapeutka Lucie 
Veličková, hodně mi to dalo. Moc se mi líbí, jak 
s námi pracuje, dokážeme o sobě leccos povědět, 
mně osobně její přístup pomohl. Čas strávený s ní 
je příjemný a zároveň se musíme dost zamyslet 
a hlavně zformulovat své myšlenky a pocity do slov. 

Dobrým zážitkem byl pro mě výlet na Červenou 
jámu. Celý víkend nebylo zrovna pěkné počasí, 
často pršelo a bylo docela chladno. Když jsme 
vycházeli na výšlap, bylo docela slušné počasí, 
ale to se změnilo, jakmile jsme opustili Pernink. 
Zvlášť,  když jsme přecházeli velikou louku lilo 
a fičel vítr. Byli jsme mokří a prochladlí, boty 

mokré. Ale všichni šli dál, nikdo si nestěžoval, 
nikdo se nechtěl vrátit. Myslím si, že kdybychom 
šli jako jednotlivci, asi by to leckdo vzdal a vrátil 
se. Tady v té partě se to nestalo. Nakonec se počasí 
zlepšilo a po občerstvení na Červené jámě jsme se 
v pohodě vrátili na chatu. (Bundu jsem sušila dva 
dny :‑)).

Velké poznání přinesli i pěstouni na přechodnou 
dobu, jejich přítomnost a vyprávění je důležité, 
mělo by je zažít víc lidí.

Řadu přítomných účastníků a doprovázejících 
pracovnic můžu doopravdy nazvat svými přáteli. 
Našla jsem lidi stejné krevní skupiny

Jitka Tichá
 

SNáhradními rodinami jsem prožil spoustu 
emocí a zážitků: výlet na Vlčí jámy, stezka 

Sovy Rozárky, kapoeira, kino atd. Seznámil 
jsem se se spoustu nových kamarádů, které 
pravděpodobně už nikdy neuvidím. Už jsem docela 
velký a ten program je spíše pro menší děti, kterých 
v náhradních rodinách je docela hodně. Je mi 17 let 
a myslím si, že tady u Náhradních rodin pomalu 
moje cesta končí. Žlutice i pobyt v Perninku byly 
velmi zajímavé. Už nejsem úplně ten malý kluk, 
co rád stále skotačí a běhá po stropě. Protože 
toto byl můj poslední výjezd s Vámi, tak bych 
chtěl poděkovat za Vaši spolupráci a pomoc naší 
rodině. Bez Vás by to asi bylo trochu jiné. Rád 
jsem Vám i pomohl v určitých věcech a byl Vaším 
spolupracovníkem.

 Ondra Mann



9Vzáří 2019 jsme se zúčastnili víkendového 
pobytu pěstounů v Perninku. Výjezd se nám 

velmi líbil, vzdělávací blok s paní Tichou byl pro 
nás přínosný a poučný.

Velký přínos těchto výjezdů vidíme v tom, že 
se společně setkávají dlouhodobí a přechodní 
pěstouni ‑ vyměňují si své zkušenosti, strasti 
a radosti. Dalším pozitivem je, že při této akci 
nacházíme spoustu nových známých. Proto se 
těšíme na další setkání s nimi. 

Tímto bychom chtěli poděkovat doprovázející 
organizaci, která nám tyto akce umožňuje.

S pozdravem rodina Lahodných a Kosových
Připravila Dana Holá

I děti mohou zachránit lidský život

Záchrana lidského života je bezesporu hrdinský 
čin. Patří mezi ty nejobdivuhodnější činy 

vůbec. Život najednou visí na vlásku a závisí na 
rozhodnosti a obětavosti lidí kolem.

Svým pohotovým a kvalifikovaným jednáním 
dokázal zachránit život svému dědečkovi chlapec, 
vyrůstající v pěstounské péči své babičky – Tadeáš. 
Zachoval duchapřítomnost v kritické situaci, kterou 
by nezvládl leckterý dospělý. Adekvátně reagoval 
na zdravotní stav dědečka a v naprostém klidu 
zavolal RZS. Bez potíží komunikoval s operátorkou, 
která mu radila, co má v dané situaci dělat až do 
příjezdu sanity. Díky své pohotovosti a rozhodnosti 
tak zachránil lidský život.

Tadeáš je žák 7. ročníku ZŠ. Dobře se učí a své 
rodině dělá samou radost. O svém hrdinství 
nemluví, pokládá záchranu života za samozřejmost. 
Přesto byl alespoň symbolicky odměněn za svou 
projevenou odvahu a statečnost. Z rukou starostky 
města Nejdek převzal ocenění a tablet, jež mu 
budou jeho hrdinský čin stále připomínat. Ukázal, 
že mezi námi stále žijí odvážní a stateční lidé a že 
dobré skutky a pomoc druhým nejsou ostatním 
lhostejné.

Popřejme mu hodně úspěchů ve škole a další 
správné rozhodování v krizových situacích.

Jana Míglová
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Vánoční posezení 
– příjemná 
společná tradice

Organizace Náhradním rodinám, o. p. s. 
každoročně pořádá společné „Vánoční 

posezení“ s pěstounskými rodinami. Tyto akce se 
staly již tradicí a těší se veliké oblibě u dětí i mezi 
dospělými. A není se čemu divit. Každou vánoční 
akci doprovází pestrý kulturní program pečlivě 
plánovaný zaměstnanci organizace. Místem setkání 
je vždy příjemné prostředí, se snadnou dostupností 
pro všechny a s nabídkou zajímavého programu 
a lahodného občerstvení v podobě obložených mís 
a dezertů. Po ukončení akce si děti odnáší nejen 
zážitek ze společně strávených chvil, ale také malou 
předvánoční pozornost.

V roce 2019 jsme zorganizovali Vánoční akce 
v těchto městech: 

Karlovy Vary: Akce se konala dne 9. 12.2019 
v příjemném prostředí restaurace Sedlecká pivnice, 
nacházející se v Sedleci u Karlových Varů. Za 
chutné občerstvení a pronajaté prostory děkujeme 
majitelce paní Lence Čermákové. Kulturní program 
byl tentokrát obohacen o divadelní pohádku 
s názvem „Kominické štěstí aneb Jak Stázička štěstí 
hledala… tentokrát i mezi tučňáky.“ Tuto pohádku 
zahrálo ochotnické divadlo Lupínek pod vedení 
Bc. Tomáše Večerky. Divadelní představení se 
těšilo velikému úspěchu, proto se těšíme na další 
spolupráci. Tentokrát se do volného programu 
této vánoční akce mohly zapojit i „naše“ děti 
z pěstounských rodin a vznikla tak možnost 
shlédnout úžasná taneční vystoupení, hru na flétnu 
a zpěv vánočních koled. Společně jsme celou akci 

zakončili diskotékou s výběrem  hitů na přání. Akce 
se zúčastnilo 29 dospělých a 30 dětí.
Aš: S rodinami jsme se setkali dne 10. 12. 2019 
v zajímavém prostředí kulturního centra LaRitma, 
kde jsme mohli shlédnout zajímavé kulturní 
představení dětí ze Základní umělecké školy 
v Aši. O výborné občerstvení se postarala pani 
Iveta P., která patří do řad našich pěstounů. Po 
pestrém kulturním programu jsme společně 
poseděli v kavárně kulturního areálu a předali si 
vzájemně drobné vánoční dary. Akce se zúčastnilo 
15 dospělých a 16 dětí. 

Kraslice: Setkání se uskutečnilo v  zázemí tamní 
vyhlášené restaurace Severka, kde na všechny 
zúčastněné čekalo výborné pohoštění. Celý večer 
probíhal v duchu příjemných konverzací, při 
znění vánočních koled. Akce se uskutečnila dne 
12. 12. 2019 a zúčastnilo se 6 dospělých a 8 dětí. 

Těmito vánočními akcemi se snažíme o propojení 
celého týmu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. 
s námi doprovázenými pěstounskými rodinami. 
Využíváme tak možnost pohovořit s každou 
pěstounskou rodinou osobně, vzájemně se více 
poznat v neformálním prostředí, prožít příjemné 
chvíle a zapomenout na starosti všedních dní. 
Každé setkání bylo ukončeno upřímným přáním 
všeho dobrého do dalšího roku 2020. 

Již nyní se těšíme na další společné „Vánoční 
setkání“ v roce 2020, protože tato předvánoční 
posezení se stala pro nás všechny příjemnou 
a milou tradicí.

Šárka Jelínková
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Odlehčovací pobyty pro děti 
16. 02.–22. 02. 2019 Jarní prázdniny, Horní Blatná, 

Chata pod Vlčí jámou, počet dětí 10
17. 02.–22. 02. 2019 Jarní prázdniny, Pernink, 

penzion U Matěje, počet dětí 15
07. 07.–12. 07. 2019 Letní pobyt, Nová Role, Beach 

Camp, počet dětí 14
11. 08.–16. 08. 2019 Letní pobyt, Horní hrad, počet 

dětí 11
19. 08.–23. 08. 2019 Příměstský tábor, Ostrov, 

počet dětí 9

Relaxačně vzdělávací pobyty
24. 05.–26. 05. 2019 Žlutice, pension Harmonie, 

počet rodin 17 (24 dospělých, 22 dětí)
 Téma vzdělávání: Působení vnějších vlivů 

a prostředí na utváření osobnosti
27.09.–29. 09. 2019 Pernink, chata Pernink, počet 

rodin 9 (15 dospělých, 14 dětí)
 Téma: Co opravdu chcete, to děláte. Co opravdu 

chcete, to si pamatujete.

Sobotní vzdělávací akce pro rodiny s dětmi
16. 03. 2019 Boží Dar, snowboardová akademie, 

12 dospělých, 14 dětí
 Téma vzdělávání: Bezpečný pohyb dětí na 

horách
12. 05. 2019 Boží Dar, společná oslava ke Dni 

Matek, 4 dospělí, 5 dětí
 Téma: Mateřství trochu jinak aneb jiní pečující

15. 06. 2019 Karlovy Vary, celodenní akce pro 
rodiny s dětmi, 7 dospělých, 6 dětí

 Téma: Krajské město, krajské instituce – 
co potřebuji naučit dítě před vstupem do 
samostatného života.

10. 08. 2019 Boží Dar, celodenní akce pro rodiny 
s dětmi, 16 dospělých, 19 dětí

 Téma: Zdravý životní styl – pohyb a péče o své 
tělo

01. 09. 2019 Karlovy Vary, celodenní nedělní akce 
pro rodiny s dětmi, 15 dospělých, 14 dětí

 Téma: Vývoj pěstounské péče v ČR. Vztahové 
vazby pěstounů a dětí

12. 10. 2019 Karlovy Vary, celodenní akce pro 
rodiny s dětmi, 17 dospělých, 18 dětí

 Téma: Zdraví a bezpečí pro celou rodinu. Svět 
rizik.

07. 12. 2019 Boží Dar, celodenní adventní akce pro 
rodiny s dětmi, 11 dospělých, 12 dětí

 Téma: České a Saské adventní tradice 
v Krušnohoří

12. 11. 2019 VIII. Setkání nejen o náhradním 
rodičovství

 Téma: ADHD jako celoživotní problém
 Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA
 Účast 20 pěstounů + 86 veřejnost
03. 05. 2019 Protidrogový vlak, 5 dospělých, 3 děti
 Téma: Příčiny, vývoj a důsledky drogové 

závislosti
Renata Heinová

Akce v roce 2019

VIII. Setkání nejen o náhradním 
rodičovství
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA



12 J iž od počátku vzniku naší organizace se 
velké oblibě těší naše nabídka týdenních 

odlehčovacích pobytů pro děti z pěstounských 
rodin.  Možná, že právě teď přemýšlíte nad otázkou: 
„Proč právě týdenní?“  

Tady je tedy naše odpověď:
Za 8 let působnosti naší organizace dospěl náš 

profesní tým zaměstnanců k závěru, že toto je 
ta nejoptimálnější možná doba, kdy mohou být 
děti z náhradní rodinné péče odloučeni od svých 
nejbližších náhradních pečovatelů. Museli jsme si 
uvědomit, že děti se ve svém složitém životě potýkají 
– mnohdy už od narození – s různými potížemi, 
hendikepy, zvláštnostmi i zvýšenou citlivostí na 
své okolí či větší kolektiv dětí. Adaptace na změnu 
prostředí, nové sociální kontakty a kolektivní 
soužití či spolupráci, bývá pro mnohé z nich velkou 
překážkou, kterou jsou schopni zvládat pouze 
v tomto krátkém časovém úseku. Toho jsou si vědomi 
i jejich „náhradní rodiče.“ 

Tito rodiče stojí pravidelně každý rok před 
situacemi, jak a kde hledat vhodné krátkodobé 
pobyty pro děti tak, aby i oni mohli načerpat nové 
síly a užít si pár dní relaxace jen a jen pro sebe. 
K tomu velmi rádi využívají příspěvku nad odlehčení 
a námi nabízených možností pořádání takovýchto 
týdenních pobytů pro děti z pěstounských rodin.

Ivana Kodetová

Týdenní 
pobyty pro děti 
z pěstounských 
rodin
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Datum Místo Téma Hodin Lektor Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit
5.01. K. Vary Tematicky zaměřená svépomocná 2 Holá Dana, Mgr. 7  3
  skupina pro PPPD
  Téma: Přebírání kojenců ze 
  zdravotního zařízení 
24.01. Kraslice I. blok vzdělávání PR 3 Holá Dana, Mgr. 7
  Téma: vztahy mezi vrstevníky   Kodetová Ivana, DiS.
  – kamarádství, spolupráce, 
  síla skupiny, šikana 
04.02. K. Vary I. blok vzdělávání PR 3 Holá Dana, Mgr. 22
  Téma: vztahy mezi vrstevníky   Kodetová Ivana, DiS
  – kamarádství, spolupráce, 
  síla skupiny, šikana
05.02. Aš I. blok vzdělávání PR 3 Holá Dana, Mgr. 24
  Téma: vztahy mezi vrstevníky   Kodetová Ivana, DiS
  – kamarádství, spolupráce, 
  síla skupiny, šikana
06.02. Ostrov I. blok vzdělávání PR 3 Holá Dana, Mgr. 15
  Téma: vztahy mezi vrstevníky   Kodetová Ivana, DiS
  – kamarádství, spolupráce, 
  síla skupiny, šikana
28.02. Kraslice Svépomocná skupina 3 Mgr. Šárka Bystroňová 5
  Téma: Puberta, dospívání   Šárka Jelínková, DiS.
  – problémy s pubertou spojené
05.02. Aš Svépomocná skupina 2 Nela Grosová 12
  Téma: Význam, funkce a pravidla   Renata Heinová
  svépomocné skupiny
05.03. K. Vary Svépomocná skupina 2 Kodetová Ivana, DiS 6
  Téma: vztek a destruktivní chování
06.03. K. Vary Svépomocná skupina PPPD 2 Pěstouni, skupina 5
  Téma: Začínáme s PPPD, 
  zaměstnání, MD, přebírání dítěte
16.03. Boží Dar Sobotní celodenní akce pro PR 6 Člen horské služby 12 14
  Téma: Bezpečný pohyb s dětmi na   p. Mašek
  horách – Jak se vybavit na hory  Sportovní unie K. Vary 
    – p. Jitka Peřina
21.03. Ostrov Svépomocná skupina 2 Holá Dana, Mgr. 7
  Téma: cíl, pravidla, rizika, výběr   Míglová Jana, Mgr.
  témat do plánu vzdělávání

Vzdělávání pěstounů 
Náhradním rodinám, o. p. s. 
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Datum Místo Téma Hodin Lektor Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit
28.03. Kraslice II. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Stanislav Gorošák 6
  Téma: Hospodaření s penězi 
  – rodinný rozpočet vzorem dítěti
31.03. K. Vary Svépomocná skupina 3  11 7
  Čonhova planeta – filmový festival
  Jeden svět
01.04. K. Vary II. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Petr Najman 33  5
  Téma: Hospodaření s penězi 
  – rodinný rozpočet vzorem dítěti
03.04. Ostrov II. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Petr Najman 13
  Téma: Hospodaření s penězi 
  – rodinný rozpočet vzorem dítěti
09.04. Aš II. blok vzdělávání pro PR 3 Tereza Zykánová 11
  Téma: Hospodaření s penězi 
  – rodinný rozpočet vzorem dítěti
24.04. Ústí n. L. Konference – systémový rozvoj  6 MPSV 4
  nástrojů SPOD
  Téma: Pro síť, pro kvalitu, pro 
  rodinu aneb o dětech s dětmi 
25.04. Kraslice Svépomocná skupina 4  4
  Téma: Návykové látky 
  – prevence, možné následky
02.05. Ostrov Svépomocná skupina 2 Mgr. Jana Míglová 6
  Téma: Rodičovské kapacity   Mgr. Dana Holá
  pěstounů ‑ potencionál
07.05. K. Vary Svépomocná skupina 2 Mgr. Jana Míglová 14
  Téma: Rodičovské kapacity   Mgr. Dana Holá
  pěstounů ‑ potencionál
12.05. Boží Dar Společná oslava ke Dni matek 4 Mgr. Jana Míglová 4 5
  Téma: Mateřství trochu jinak   Mgr. Dana Holá
  aneb jiní pečující
03.05. K. Vary Protidrogový vlak 2  5 3
  Téma: příčiny, vývoj a důsledky 
  drogové závislosti
30.05. Kraslice Svépomocná skupina 3 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 7
  Dospívání a změny postavení dítěte   Šárka Jelínková, DiS.
  v rodině
04.05. K. Vary Svépomocná skupina 2 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 12 2
  Vztahy v rodině, společné aktivity 
  v době letních prázdnin
24.05  Žlutice Relaxačně vzdělávací pobyt  12 Veronika Kašáková 24 22
– 26.05.  pro PR s dětmi  Mgr. Lucie Veličková
  Téma: Působení vnějších vlivů   PhDr. Dana Holá
  a prostředí na utváření osobnosti.  Ivana Kodetová, DiS.
  Arteterapie: Hledání vlastních zdrojů
  Svépomocná skupina: M. Kašparů 
  – hledej si svůj šestihran
04.06. Aš Svépomocná skupina 2 Mgr. Lucie Veličková 10
  Téma: Prázdninové aktivity, výlety  Nela Grosová
05.06. K. Vary Svépomocná skupina pro PPPD 2 PhDr. Dana Holá 3
  Téma: Hledání vlastních zdrojů.   Mgr. Jana Míglová
  M. Kašparů – Hledej si svůj šestihran
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Datum Místo Téma Hodin Lektor Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit
06.06. Ostrov Svépomocná skupina pro PR 2 PhDr. Dana Holá 6
  Téma: Hledání vlastních zdrojů.   Mgr. Jana Míglová
  M. Kašparů – Hledej si svůj šestihran
15.06. K. Vary Celodenní akce pro PR – sobota s dětmi 6 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 7 6
  Téma: Krajské město, krajská instituce   Mgr. Lucie Veličková
  – co potřebuji naučit dítě před 
  vstupem do samostatného života
07.05. Aš Svépomocná skupina 2 Mgr. Lucie Veličková 3
  Téma: Finanční gramotnost dítěte,   Nela Grosová
  nastavení a udržení hranic ve výchově
27.06. Kraslice Svépomocná skupina 3 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 6 6
  Téma: Společné akce v době prázdnin   Šárka Jelínková, DiS.
  – vztahy v rodině
10.08. Boží Dar Tematicky zaměřená celodenní akce 6 PhDr. Dana Holá 16 19
  Sobota pro rodiny s dětmi  Mgr. Jana Míglová
  Téma: Zdravý životní styl – pohyb 
  a péče o své tělo.
  Jak zlepšit a prohlubovat komunikaci 
  mezi rodičem a dítětem
16.08.      Horní Hrad Svépomocná skupina 2 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 9 8
  Téma: Interaktivní způsob předávání 
  vědomostí mezi dospělým a dítětem
01.09. K. Vary Tematicky zaměřená celodenní akce  6 PhDr. Dana Holá 15 14
  pro PR s dětmi, neděle  Bc. Ivana Kodetová, DiS.
  Téma: Vývoj pěstounské péče v ČR
  Vztahové vazby pěstounů a dětí
03.09. K. Vary Svépomocná skupina 2 Bc. Ivana Kodetová, DiS. 8
  Téma: Vrstevnické vztahy a adaptace 
  ve školním zařízení  Renata Heinová
03.09. Aš Svépomocná skupina 2 PhDr. Dana Holá 10
  Téma: Posílení sebehodnoty pěstounů   Mgr. Lucie Veličková
  – sebeocenění
6.09. K. Vary III. blok vzdělávání PR 3 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 11
  Téma: Sexuální výchova a jak to   Mgr. Jana Míglová
  říkat dětem
17.09. Aš III. blok vzdělávání PR 3 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 16
  Téma: Sexuální výchova a jak to   Mgr. Jana Míglová
  říkat dětem
18.09. Ostrov III. blok vzdělávání PR 3 Mgr. Jana Míglová 4
  Téma: Sexuální výchova a jak to   Mgr. Lucie Veličková
  říkat dětem
19.09. Kraslice III. blok vzdělávání PR 3 PhDr. Mgr. Š. Bystroňová 3
  Téma: Sexuální výchova a jak to   Mgr. Jana Míglová
  říkat dětem
27.09. Pernink Relaxačně vzdělávací pobyt pro PR  2 PhDr. Dana Holá 14 14 Odlehčení 
  s dětmi  Mgr. Lucie Veličková   děti 12
  Téma: Co opravdu chcete, to děláte
28.09. Pernink Relaxačně vzdělávací pobyt pro PR  5 PhDr. Dana Holá 9
  s dětmi  Mgr. Lucie Veličková
  Téma: Co opravdu chcete, to zvládnete
28.09. Pernink Relaxačně vzdělávací pobyt pro PR  2 Jitka Tichá 12  11
  s dětmi
  Téma: Co opravdu chcete, to si 
  pamatujete
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Datum Místo Téma Hodin Lektor Pěstounů Dětí aktivně Dítě respit
29.09. Pernink Relaxačně vzdělávací pobyt pro PR  3 PhDr. Dana Holá 12  11
  s dětmi  Mgr. Lucie Veličková
  Téma: Co opravdu chcete, to děláte 
  – II. část
01.10. K. Vary Svépomocná skupina 2 Bc. Ivana Kodetová, DiS. 6
  Téma: Jak hospodařit s kapesným   Šárka Jelínková, DiS.
  – finanční gramotnost dětí
12.10. K. Vary Celodenní akce pro PR s dětmi 6 Asociace Záchranný kruh, z.s 17 18
  Téma: zdraví s bezpečí pro celou 
  rodinu – Svět rizik
31.10. Kraslice Svépomocná skupina 3 Šárka Jelínková, DiS 6
  Téma: Náklady na kouření   PhDr. Mgr. Š. Bystroňová
  u dospívajících, kapesné ano či ne
05.11. K. Vary Svépomocná skupina 2 Šárka Jelínková, DiS 10
  Téma:  Zrcadlení a přebírání   Bc. Ivana Kodetová, DiS.
  rodičovských vzorů
07.11. Ostrov Svépomocná skupina 2 Mgr. Jana Míglová 7
  Téma: Sexuální výchova a jak to 
  říkat dětem
12.11. K. Vary VIII. setkání nejen o náhradním  5 Prof. PhDr. Radek Ptáček,  30 pěst.  1
  rodičovství  Ph.D. MBA 86
  Téma: ADHD jako celoživotní problém   veřejnost
18.11. K. Vary IV. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Jana Míglová 21
  Téma: Narození a smrt jako sociální   PhDr. Dana Holá
  událost na půdě rodiny
19.11. Aš IV. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Jana Míglová
  Téma: Narození a smrt jako sociální   PhDr. Dana Holá
  událost na půdě rodiny
20.11. Ostrov IV. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Jana Míglová 11
  Téma: Narození a smrt jako sociální   PhDr. Dana Holá
  událost na půdě rodiny
21.11. Kraslice IV. blok vzdělávání pro PR 3 Mgr. Jana Míglová 5
  Téma: Narození a smrt jako sociální   PhDr. Dana Holá
  událost na půdě rodiny
07.12. Boží Dar Celodenní adventní setkání PR s dětmi 5 Mgr. Jana Míglová 11 12
  Téma: České a Saské adventní tradice   PhDr. Dana Holá
  v Krušnohoří
09.12. K. Vary Svépomocná skupina 3 Bc. Ivana Kodetová, DiS. 29 30
  Téma: Předvánoční čas v rodinném 
  kruhu – jak to bylo u nás
10.12. Aš Svépomocná skupina 3 Bc. Ivana Kodetová, DiS. 15 16
  Téma: Předvánoční čas v rodinném 
  kruhu – jak to bylo u nás
12.12. Kraslice Svépomocná skupina 3 Bc. Ivana Kodetová, DiS 6 8
  Téma: Předvánoční čas v rodinném 
  kruhu – jak to bylo u nás
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Celkem nabídnuto: 57 vzdělávacích aktivit
  na:  8 místech Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Ostrov, Aš, Kraslice, Boží Dar, 
   Horní hrad, Pernink, Žlutice)
  včetně:  2 relaxačně vzdělávacích víkendových pobytů pro rodiny s dětmi
   24 svépomocných skupin k 10 tématům
   3 svépomocné skupiny pro PPPD k 19 tématům
   4 vzdělávací bloky
   7 celodenní vzdělávací akce pro PR
   2 konference i pro odborníky

Přehled témat:
‑ Přebírání kojenců za zdravotního zařízení
‑ Vztahy mezi vrstevníky – kamarádství, spolupráce, síla 

skupiny, šikana
‑ Puberta, dospívání – problémy s pubertou spojené
‑ Význam, funkce a pravidla svépomocné skupiny
‑ Vztek a destruktivní chování
‑ Začínáme s PPPD, zaměstnání, MD, přebírání dítěte
‑ Bezpečný pobyt s dětmi na horách. Jak se vybavit 

na hory
‑ Cíl, pravidla, rizika, výběr témat do plánu vzdělávání
‑ Hospodaření s penězi – rodinný rozpočet vzorem dítěti
‑ Pro síť, pro kvalitu, pro rodinu aneb o dětech s dětmi
‑ Návykové látky – prevence, možné následky
‑ Rodičovské kapacity pěstounů – potenciál
‑ Mateřství trochu jinak aneb jiní pečující
‑ Dospívání a změny postavení dítěte v rodině
‑ Vztahy v rodině, společné aktivity v době letních prázdnin
‑ Působení vnějších vlivů a prostředí na utváření osobnosti. Hledání 

vlastních zdrojů, hledej si svůj šestihran
‑ Krajské město, krajské instituce – co potřebuji naučit dítě před vstupem 

do samostatného života
‑ Finanční gramotnost dítěte, nastavení a udržení hranic ve výchově
‑ Společné akce v době prázdnin – vztahy v rodině
‑ Zdravý životní styl – pohyb a péče o své tělo. Jak zlepšit a prohlubovat 

komunikaci mezi rodičem a dítětem
‑ Interaktivní způsob předávání vědomostí mezi dospělým a dítětem
‑ Vývoj pěstounské péče v ČR. Vztahové vazby pěstounů a dětí
‑ Vrstevnické vztahy a adaptace ve školním zařízení

Vzdělávání pěstounů 
Náhradním rodinám, o. p. s. 
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Zpráva 
o hospodaření 
organizace

 Hospodaření rok 2019 Náklady Výnosy Zisk
 Hlavní činnost 73 971,05 15 556,4 - 58 414,65
 Hospodářská činnost - - -
 Dohody VPP 6 738 732,78 6 738 732,78 -
 ČSOB Pomáhá regionům - - -
 Magistrát města K.Vary 50 000,00 50 000,00 -
 Město Ostrov 5 000,00 5 000,00 -
 celkem  6 867 703,83   6 867 703,83 - 58 414,65



19

Majetek a závazky

Majetek (aktiva) v tis. Kč

 položka k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019
 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 2442 1137
 Zásoby 0 0
 Pohledávky 86 90
 Krátkodobý finanční majetek 2356 1047
 Jiná aktiva celkem 0 0
 Majetek celkem 2442 1137

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

 položka k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019
 Vlastní zdroje – celkem 2000 705
 Vlastní jmění 2260 1023
 Výsledek hosodaření - 260 - 318

 Cizí zdroje – celkem 442 432
 Rezervy 0 0
 Dlouhodobé závazky 0 0
 Krátkodobé závazky 442 375
 Jiná pasiva 0 57
 Zdroje krytí celkem 2442 1137
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Struktura zdrojů 
financování 

Cizí (vázané) zdroje

 Zdroje pro základní činnost  
 Zdroj příjmu hodnota v Kč %
 Dohody VPP  6 738 732,78      99,19
 Magistrát města K.Vary 50 000,00 0,74
 Město Ostrov 5 000,00 0,71
  6 793 732,78  100,00
 
   
Vlastní (nevázané) zdroje  

 Zdroj příjmu hodnota v Kč %
 Příjmy z poskytování služeb  15 201,00   97,72
 Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly)  355,40  2,28
 Celkem  15 556,40 100,00

 Zdroje celkem  6 809 289,18 
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Struktura 
nákladů a výnosů

Struktura výnosů 2019

 položka hodnota v tis. Kč %
 Tržby z prodeje služeb 187 2,75
 Ostatní výnosy celkem 14 0,20
 Přijaté dary 0 0
 Přijaté dotace 6608 97,05
 Výnosy celkem 6809 100,00
  
Struktura nákladů 2019

 položka hodnota v tis. Kč %
 Spotřeba materiálu 261 3,80
 Spotřeba energií 127 1,85
 Opravy a udržování 33 0,48
 Cestovné 95 1,39
 Spotřeba služeb 1099 16,00
 Mzdové náklady 3860 56,21
 Zákonné pojištění 1267 18,45
 Ostatní sociální náklady 96 1,40
 Daně a poplatky 6 0,09
 Ostatní náklady 23 0,33
 Náklady celkem 6867 100,00
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ROZVAHA 
pro nevýdělečné 
organizace

v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících)

 označ. AKTIVA  začátek obd. konec obd.
 B. Krátkodobý majetek celkem 2442 1137
 II. Pohledávky celkem 86 90
 4. Poskytnuté provozní zálohy 33 48
 5. Ostatní pohledávky 11
 6. Pohledávky za zaměstnanci 0
 17. Jiné pohledávky 42 42
  III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2356 1047
 1. Pokladna 81 35
 2. Ceniny 35 15
 3. Účty v bankách 2240 997
 IV. Jiná aktiva celkem 
 1. Náklady příštích období
 084 AKTIVA CELKEM 2442 1137
   
 označ. PASIVA začátek obd. konec obd.
 A. Vlastní zdroje celkem 2000 705
  I. Jmění celkem 2260 1023
 1. Vlastni jmění 1 1
 2. Fondy 2259 1022
  II. Výsledek hospodaření celkem -260 - 318
 1. Účet výsledku hospodaření -39 - 58
 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -221 - 260
 B. Cizí zdroje celkem 442 432
  III. Krátkodobé závazky celkem 442 375
 1. Dodavatelé 2 - 17
 5. Zaměstnanci 211 204
 7. Závazky k institucím sociálniho zab.a veřejného ZP 127 124
 9. Ostatní přímé daně 44 43
 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 44
 17. Jiné závazky 4 9
 22. Dohadné účty pasivní 10 12
  IV. Jiní pasiva celkem 0 57
 2. Výnosy příštích období 0 57
 133 PASIVA CELKEM 2442 1137
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
pro nevýdělečné 
organizace

v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
 Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.
 A. I. Spotřebované nákupy a služby 1616 0 1616
 1. Spotřeba materiálu,energie 389 0 389
 3. Opravy a udržovaní 33 0 33
 4. Náklady na cestovné 95 0 95
 6. Ostatní služby 1099 0 1099
 A.III. Osobní náklady 5222 0 5222
 10. Mzdové náklady 3860 0 3860
 11. Zakonné sociálni pojištění 1267 0 1267
 12. Ostatní sociální pojištění 95 0 95
 A. IV. Daně a poplatky celkem 6 0 6
 15. Daně a poplatky 6 0 6
 A. V. Ostatní náklady 23 0 23
 22. Jiné ostatní náklady 23 0 23
  Náklady celkem 6867 0 6867

Označení  hlavní č. hospod.č. celkem č.
 B. I. Provozní dotace 6608 0 6608
 1. Provozní dotace 6608 0 6608
 B. II. Přijaté příspěvky (dary) 0 0 0
 3. Přijaté příspěvky  0 0 0
 B. III. Tržby za vlastní výkony a zboži 187 0 187
 B. IV. Ostatní výnosy 14 25 14
 9. Zúčtování fondů 12 0 12
 10. Jiné ostatní výnosy 2 0 2
  Výnosy celkem 6809 0 6809
 C. Výsledek hospodařeni před zdaněním -58 0 -58
 D. Výsledek hospodaření po zdaněni -58 0 -58

Osoba odpovědná za účetní uzávěrku: PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Osoba obpovědná za účetnictví: Vladimíra Klímov
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Příloha 
k účetní závěrce

Sestavené ke dni 31. 12. 2019

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: v roce 2019 nebyla

 Statutární orgán: ředitel – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
    
2. Zakladatel

 Zakladatel: PhDr. 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. 2019 
 Rozvahový den:  31. 12. 2019
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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 2020
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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:   ‑ 58 415 Kč (ztráta)
 Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:             0 Kč (zisk)
 Celkem výsledek hospodaření:  ‑ 58 415 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    12,17 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  5 126 599 Kč
 Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo 

jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou  – 2 477 895 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
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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  ‑ 0,‑ Kč, neuplatněna sleva na dani dle §18 odst. 3 zákona o daních 
z příjmů

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  6 738 732,78*
 Město Karlovy Vary  50 000,‑
 Město Ostrov  5 000,‑
 Celkem  6 793 732,78 

 *) částka se skládá z dotací 6 557 257,78 Kč a účastnického poplatku 181 475 Kč

 Přijaté a poskytnuté dary (tis. Kč)
 Přijaté dary  0
 Soukromé dary 0

17.  Přehled veřejných sbírek
 ‑ v uvedeném období nebyly pořádány.

18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
 Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím 

řízení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

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

 V Karlových Varech, dne 28. 5. 2020
 Sestavil: Vladimíra Klímová
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Karlovy Vary, Plzeňská 33 
tel. 777 883 348

info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz


