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Slovo ředitelky

V

roce 2021 slavíme již deset let naší existence. Divíte
se? Opravdu, je to tak. Historie naší práce opravdu
sahá do podzimu 2011, kdy jsme se rozhodli založit
historicky první neziskovou organizaci v Karlovarském kraji,
která se specializuje na doprovázení pěstounských rodin.
Nebylo to jednoduché, vysvětlit příslušným úředníkům, že
rodiny vychovávající „cizí“ děti, se potýkají se speciálními
potížemi, pro které je potřeba učit se nové přístupy a mít
někoho, kdo jim v tom bude pomáhat. Profesně mladší
kolegové z oboru se možná pozastaví nad tím, že legislativa
pro „doprovázení pěstounských rodin“ byla uzákoněna až
v roce 2013. Je to tak. O to těžší bylo prosadit tuto odbornou
službu a obhájit si její potřebnost. Jezdili jsme načerpávat
zkušenosti do jiných krajů, kde měly obdobné organizace již
mnoholeté zkušenosti: Pražská NATAMA s Petrou Winnette,
Říčanský ROZUM A CIT s Jaroslavou Málikovou, Svitavské
DĚTI PATŘÍ DOMŮ s Dagmar Zezulovou, Pražské STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE s Vědunou Bubleovou,
Pardubická AMALTHEA s Riou Černou, Pražský STŘEP
s Věrou Bechyňovou ale hlavně Brněnské SDRUŽENÍ
PĚSTOUNSKÝCH RODIN s Pavlem Šmýdem. Nedalo mě to
a musela jsem vyjmenovat tyto neziskovky s jejími představiteli, kteří pro nás znamenali obrovskou inspiraci, jak
nezištně a s otevřeným srdcem pomáhat a dělat svou práci.
V období před (pro podporu pěstounství) přelomovou novelou Zákona o sociálně právní ochraně dětí v roce 2013 totiž
vykonávali tuto práci „srdcaři“ a odborníci. Je otázkou, zda
podnikatelsky finanční nastavení nedalo příliš velký prostor
pro zakládání nových organizací, kde základním motivem
není pomáhat, ale podnikat.
Přeji všem „srdcařům“ v oblasti doprovázení pěstounských
rodin, aby jejich práce byla dostatečně oceněna a nezastíněna těmi ostatními. Vlastně se nemusíme obávat, protože
právě tato skupina lidí i dnes ukazuje nové směry pomoci,
tvoří zajímavé projekty, proráží inovativní způsoby odborné
pomoci. A mezi ně se s velkým respektem dovolujeme zařadit
i my. Těšíme se na další práci, nové nápady a zajímavé výzvy. Těšíme se na další práci s našimi rodinami.
Šárka Bystroňová
Ředitelka Náhradním rodinám, o.p.s.
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O organizaci

Název organizace
Právní forma
IČO
DIČ
Zápis
Statutární orgán
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Webové stránky
ID datové stránky
Číslo účtu
Sídlo organizace
Pověření

Poradna
Kontaktní místo Karlovy Vary
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
PhDr. 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,
pověření vydáno 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

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

Pracovní tým

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Bc. Ivana Kodetová, DiS.
Mgr. Jana Míglová
PhDr. Dana Holá
Renata Heinová
Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Miloslava Mazáková
Vladimíra Klímová

ředitelka, speciální pedagog‑etoped, terapeut,
průvodce v náhradních rodinách
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník,
manažer dobrovolníků
průvodce v náhradních rodinách
/do 30. 11. 2021
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
/do 31.8.2021
průvodce v náhradních rodinách, koordinátor vzdělávání NR
průvodce v náhradních rodinách, sociální pracovník
průvodce v náhradních rodinách
/do 31.12.2021
ekonom, účetní

Spolupracující odborníci
PhDr. Jolana Mižikarová
Mgr. Monika Zíková
PhDr. Vít Čelikovský
Mgr. Hana Heindorferová
PhDr. David Cichák
Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA

dětský psycholog, odborný konzultant, školitel
speciální pedagog–logoped, školitel
supervizor týmu
psycholog, terapeut, odborný konzultant
speciální pedagog, terapeut, supervizor
klinický psycholog
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Statistika dohod

K 31. 12. 2021 byl celkový počet uzavřených dohod
o výkonu pěstounské péče 54
Karlovy Vary
Aš
Sokolov
Kraslice
Mar. Lázně

21
18
7
5
3

V roce 2021 ukončilo dohodu o výkonu pěstounské péče
47 pěstounských rodin
Z toho 10 x z důvodu zletilosti dítěte
34 x rodina podala výpověď
3 x z důvod ukončení pěstounské péče

V roce 2021 jsme uzavřeli 5 nových dohod
4 x DVPP v Karlových Varech
1 x DVPP v Mariánských Lázních

Odlehčení

Příspěvek na odlehčení
V roce 2021 jsme podpořili 27 žádostí
1 x žádost o příspěvek na účelové odlehčení, dočasná
pomoc v celkové částce 4 000 Kč
26 x žádost na odlehčení
– 20 x respitní péče 38 000 Kč
– 6 x cizí odlehčení 13 738 Kč
V celkové částce 51 738 Kč

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty pro rodiny
s dětmi, odlehčení v době vzdělávání
Od 25. 06.– 27. 06. 2021 Lázně Kynžvart
Víkendového pobytu se zúčastnilo 15 rodin (23 dospělých,
22 dětí)
Téma vzdělávání: Jak hravě na finanční trable
Náklady organizace na akci činily celkem 34 577 Kč
Od 28. 10.– 30. 10. 2021 Bernov u Nejdku
Víkendového pobytu se zúčastnilo 11 rodin (17 dospělých,
21 dětí)
Téma vzdělávání: Novela Zákona o sociálně právní
ochraně dětí platná od 01. 01. 2022
S tebou se nebojím
Náklady organizace na akci činily celkem 25 965 Kč

Sobotní vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, odlehčení
v době vzdělávání
19. 06. 2021 Vrch Háj v Aši
Sobotního programu se aktivně zúčastnilo celkem 13
rodin (18 dospělých, 24 dětí)
Téma vzdělávání: Silní rodiče – silné děti
Náklady organizace na akci činily celkem 2 282 Kč
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Vzdělávání zábavně

Relaxačně vzdělávací pobyty pěstounských rodin?
V roce 2021 bylo velmi těžké odpovídat na otázku: „Zda
se budou konat, relaxačně vzdělávací víkendy pro
pěstounské rodiny?“ Nikdo netušil kdy, a zda vůbec,
zmizí nebezpečí zvané COVID-19. Přesto se nakonec
podařilo uspořádat dva pobyty.
Lázně Kynžvart
Termín: 25. 6.–27. 6. 2021
Vzdělávací téma: „Jak hravě na finanční trable“
Účast: 17 rodin – 22 dětí
Program:
Vzdělávací bloky, sportovní a kulinářské soutěže, kulturní
zážitek – Zámek Kynžvart, slavnostní akce k závěru
školního roku

Relaxačně vzdělávací sobota pro pěstounské rodiny.
Vrch Háj v Aši

Bernov u Nejdku
Termín: 28. 10.–30. 10. 2022
Vzdělávací téma: „Novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, platné od 1.1.2022“
„S tebou se nebojím“
Účast: 11 rodin – 17 dětí
Program:
Vzdělávací bloky, soutěž, hry, tajuplné cesty a úkoly,
relaxace
Ivana Kodetová

Opět jsme se po roce sešli s pěstounskými rodinami
a jejich dětmi ve sportovním areálu Vrch Háj v Aši.
Celodenní sobotní vzdělávací akce, která se konala dne
19. 06. 2021, se zúčastnilo 13 rodin (18 dospělých, 24 dětí).
Hlavním tématem vzdělávání bylo „ Silní rodiče – silné
děti“.
V dopoledních hodinách rodiny využily bohatou
nabídku sportovního centra a mohly společně trávit při
hraní minigolfu, stolního tenisu a kuželek. Za dohledu
zkušeného lezeckého instruktora si děti vyšplhaly několik
lezeckých stěn a menší děti využily dětské hřiště v areálu.
Počasí nám velmi přálo a slunce pálilo již od samého
rána. Odpoledne rodiny raději využily chládku u Bufíku
nad sjezdovkou, kde bylo připravené občerstvení i oběd
ve formě guláše. Na rozhlednu Hainberg se v rozpáleném
dni nikomu moc nechtělo a tak jsme se věnovali dalšímu
bloku vzdělávání na téma „Komunikace mezi rodiči
a dětmi, bez zábran a předsudků, společná důvěra,
vzájemný respekt v rodině“
Renata Heinová

IX. setkání nejen o náhradním
rodičovství

Náhradním rodinám
, o.p.s. Karlovy
Var
zve na IX. Setkání
nejen o náhradním y
rodiãovství k tém
atu

Výbûr potravin
a jejich vliv na
chování
a zdraví
dítûte
MUDr.

Foto Lenka Hatašo
vá

Akce se koná pod
hejtmana Karlovar záštitou
ského kraje
Ing. Petra Kulhánka

Kateﬁina Cajtha
mlová
/lékaﬁka, internis
tka
a psychoterapeu
tka/
9. 11. 2021 | 16:0
0–18:00
sál Krajské knih
ovny
Karlovy Vary-Dvory
, Závodní 378/74
Vstupné zdarma

Pﬁihlášky na ww
w.nahradnimrodi
nam.cz

Výběr potravin
a jejich vliv na chování
zdraví dítěte
V listopadu jsme uskutečnili zajímavou přednášku na
téma Výběr potravin a jejich vliv na chování a zdraví
dítěte s uznávanou odbornicí na výživu, doktorkou
a psychoterapeutkou MUDr. Kateřinou Cajthamlovou.
Setkání se uskutečnilo tradičně v Krajské knihovně
v Karlových Varech a pro zájemce byl vstup zcela zdarma.
Přesto, že byla akce z důvodu pandemie COVID 19
několikrát přesunuta, těšila se velké účasti. Přišli rodiče,
pěstounští rodiče, laická i odborná veřejnost. Přednáška
se zaměřila na správný výběr potravin u dětí i dospělých.
Paní doktorka přehledně nastínila problematiku výběru
správné a vyvážené stravy, zdůraznila celkový životní
biologický rytmus a vzor, který dáváme svým dětem
uvědomělým a pestrým stravováním. Výsledkem tohoto
našeho snažení je pak pevné zdraví, dobře fungující
zažívání a především dobrá psychická stabilita. Ta je jak
známo nápomocna při zvládání běžných i náročných
životních situací. Přednášející se zmínila také o prevenci
a předcházení poruch příjmu potravy, které se překvapivě
netýkají pouze dospívajících dívek či žen, ale i chlapců
a mužů.

Po ukončení své přednášky dala MUDr. Cajthajmlová
prostor a možnost k pokládání zvídavých dotazů z řad
posluchačů. Společně jsme se zamysleli, jak správně
a zdravě redukovat svou hmotnost, jaké potraviny
pomáhají např. při zpomalování stárnutí pleti a jak je
důležité přidat ke správné výživě i pravidelnou fyzickou
zátěž. Zaměřila se také na vysvětlení úskalí průběhu
hormonálního cyklu a fyzických a psychických změn
v průběhu menstruace či menopauzy u žen, doporučila
vhodné přizpůsobení jídelníčku.
Ten kdo se přednášky zúčastnil, si jistě odnesl základní
návod, jak se lépe a zdravě stravovat, možná i pevné
odhodlání na svém způsobu stravování něco pozměnit
a jít tak příkladem svým dětem, rodině a okolí.
Jako odborní sociální pracovníci se v našich rodinách
často setkáváme se vzorci špatného stravování, které
vedou k vážným zdravotním problémům, proto nás
potěšilo, že významná odbornice na stravování zavítala
k nám do Karlových Varů.

Šárka Jelínková
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DEN RODIN 2021

P

o překonání více jak roční covidové krize a po
uvolnění všech vládních nařízení, se nám
podařilo, byť v jiném termínu než jsme zvyklí,
opět uskutečnit ve spolupráci se Statutárním
městem Karlovy Vary, již VI. ročník akce - DEN
RODIN 2021. Celý Volnočasový areál Rolava se
v sobotu 18.09.2022, v čase od 10,00 hodin do
17,00 hodin, otevřel pěstounským rodinám a široké
veřejnosti, napříč všemi věkovými kategoriemi.
Akce byla opět zaměřená na propagaci sociálních
služeb města Karlovy Vary a pěstounské péče.
V roli moderátora byl opět pan Karel Kašák. Mezi
hlavními hosty jsme přivítali zpěváka, herce
a moderátora Milana Peroutku, karlovarskou
hudební skupinu KVeen, Divadlo Mazec a mnoho dalších.
Na třech scénách se představili ochotnické divadelní
soubory, kouzelník, taneční seskupení různých žánrů,
sportovní kluby, U- rampa, čtyřnozí mazlíčci, Keltské
seskupení Vousův kmen a IZS Karlovarského kraje.
Velké díky patří všem dobrovolníkům a podporovatelům,
bez kterých by nebylo možné celou akci připravit
a zabezpečit. Netradičně podzimní Den rodin nás
přesvědčil, že po dlouhé pauze můžeme opět trávit
společný čas venku, s rodinou, přáteli, kolegy.
Ivana Kodetová
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Příměstské tábory
„Prázdniny Za školou“

V

šem rodičům z Karlovarska jsme v červenci a srpnu
2021 nabídli týdenní pobyty pro děti od 7 let plné
výletů, her, soutěží a zábavných aktivit. Projekt „Letní
kempy“ byl realizován za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a pro děti byl včetně stravy
zcela zdarma. Cílem projektu bylo nabídnout dětem po
dlouhém období coronavirového odloučení od vrstevníků
možnost opět se sžít s kolektivem dětí a současně hravou
a zábavnou formou rozvíjet školní znalosti. Formou
projektového vzdělávání jsme dětem připravili celkem 5
týdenních pobytů s tematickými názvy.
Rodiče měli možnost přihlašovat děti on-line přihláškou,
zveřejněnou 15.6.2021
Kapacita byla nastavena na 20 přihlášených dětí.
I.
Turnus byl naplněn 19.6.2021
II.
Turnus byl naplněn 24.6.2021
III.
Turnus byl naplněn 20.6.2021
IV.
Turnus byl naplněn 18.6.2021
V.
Turnus byl naplněn 19.6.2021
Ve 25 dnech jsme tak podpořili celkem 422 dětí.
I. 12. – 16.7.2021 „O zvířatech a rostlinách“
První týden jsme v průměru se šestnácti dětmi prožili
lezení na lanovém centru Linhart, výpravu za zvířátky do
Lesoparku Chomutov, návštěvu stájí v Rosnicích, pečení
koláče, “přechod” Krušných hor se sběrem borůvek
a promočenýma nohama a slavnostní zakončení s rodiči.
Děti ušly 25 km, poznávaly spoustu zvířat a rostlin,
zasoutěžily si ve vědomostním kvízu a poznávání
významných budov v Karlových Varech a připravily
pro rodiče zdravé pomazánky. Děkujeme všem dětem
a rodičům za společné zážitky i zajištění dobrot na
závěrečné posezení.
II. 19. – 23.7.2021 „Historie řemesel“
V tomto týdnu jsme v průměru se sedmnácti dětmi
prožili týden bádání o historických řemeslech. Navštívili

jsme muzeum rukavičkářství v Abertamech, povídali si
o cechu hrnčířů v Nové Roli, vyzkoušeli u uměleckého
kováře pana Rudolfa ve Vodné vyrobit hřebík, v Nových
Hamrech navštívili jednoho ze dvou českých “mistrů
šindelářů” a pustili se do pečení v řemeslu cechu pekařů.
Kromě toho děti nachodily více než 25 km a ujasnily si
práci záchranných složek ve “Světě záchranářů”, viděly
repliku korunovačních klenotů a najezdily hodně km
vlakem. V pátek proběhlo slavnostní zakončení s rodiči
s občerstvením a představením toho, co se děti naučily.
Děkujeme všem dětem a rodičům za společné zážitky
i jejich srdečné a milé ocenění.
III. 26. – 30.7.2021 „Souznění přírody s člověkem“
Ve třetím turnusu získávaly děti poznatky o zvířatech
a přírodě. Zjistili jsme, co znamená pojem canisterapie,
jak kůň a jiná domácí zvířata mohou být člověku
užitečná, jak se o ně starat. Poznávali jsme, ochutnávali
a připravovali pokrm z jedlých květin. Zjistili jsme, kde se
stáčí minerální voda a proč se jmenuje Mattoni. A protože
jsme byli celý týden moc šikovní, dostali jsme odměnu Výstavu kostiček Lega v Ostrově.
IV. 09. – 13.8.2021 „Hrady na Karlovarsku“
V pořadí 4. týden příměstského tábora byl propojen
bádáním a návštěvou hradů Karlovarska. V pondělí
jsme se vydali k nádhernému Hradu Loket, opekli si
buřty a užili si na dětském hřišti v Horách. Úterý patřilo
Chebskému Hradu, sokolnictví a dětskému hřišti
Krajinka. Středeční pátrání přineslo zajímavý objev:
i v Kraslicích se dříve nacházel hrad Hausberg. Prohlédli
jsme si muzeum vlaků na místním nádraží. A čtvrtek?
Z Krásného lesa (a místního hřiště) jsme došli na Horní
Hrad a zažili tam hradní hostinu. Závěr týdne patřil
Hradu Bečov a muzeu motorek. I v Bečově jsme objevili
dětské hřiště. Odpoledne děti rodičům představily
týdenní projekt a převzaly si ocenění za 25 ušlých km.

V. 23. – 27.8.2021 „Hospodářská zvířata“
V tomto týdnu jsme se obávali počasí, které se nakonec
umoudřilo a my si užili krásný týden plný výletů, zábavy
i zajímavých poznatků. Tematický týden se nesl v duchu
poznávání hospodářských zvířat a jejich využití pro
člověka. V pondělí nás celodenní déšť nechal v prostorách
naší organizace, kde jsme hráli různé hry a podívali se na
film z farmy o zebře, která chtěla být závodním koněm.
V úterý jsme se vydali do areálu dětského Svatošského
ráje, kde si děti prohlédly ovce, kozy, telátko a slepičky.
Středeční výlet vlakem do Chomutovského zooparku jsme
si užili při krásném slunečném počasí. Ve čtvrtek nás
pohostili a vše ukázali na biofarmě Belina v Nežichově
a poslední den se děti dostatečně vyřádily v dětském
centru u Hafíka v Karlových Varech.
Odměnou za naši práci byl úsměv dětí a spousta
pozitivních ohlasů od rodičů.
Šárka Jelínková
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Terapie hrou

T

erapie hrou pomáhá dětem najít cestu nejen
z koronavirové krize
Doba, ve které nyní žijeme, není pro nikoho snadná.
S mnohými nástrahami se potýkáme snad všichni.
Snažíme se v životě fungovat, chodit do práce a žít tak,
abychom se cítili co nejlépe, jak je to možné. Změny,
které pandemie přinesla, se snaží vstřebat nejen dospělí,
ale i děti, které v mnohém zasáhla snad i více. Neustálé
zavírání škol, izolace od spolužáků a přátel a mnoho
dalších negativních aspektů nenávratně změnilo dětem
jejich dosavadní životy. Pro některé jedince to byl podnět
k tomu adaptovat se na situaci, naučit se něco nového
a hledat jiné zdroje pro život. Pro mnohé děti však
pandemie znamená velkou řadu negativních změn, a to
je významně zasáhlo. V terapeutické praxi se velmi často
setkáváme s nárůstem klientů, kteří mají potíže v oblasti
sociálních kontaktů, nekontrolovatelných změn nálad či
psychosomatických potíží.
V léčbě se nám u malých dětí osvědčuje metoda
práce terapie hrou, která umožňuje dětem nenásilnou
formou zpracovávat různé obtíže, které děti provází.
V terapeutickém procesu se nezapomíná ani na práci

s rodiči, s nimiž terapeut od začátku spolupracuje.
Rodiče mají možnost postupně se v průběhu spolupráce
dovídat, jak mohou i oni sami přispět k pozitivním
změnám. Středobodem celého procesu je však dítě, které
dochází za terapeutem do speciálně vybavené herní
místnosti. Víme, že pro děti v rozmezí věku 3 – 12 let, je
hra hlavním prostředkem komunikace. Dítě se tak může
vyjádřit stejně, jako se dospělý člověk vyjadřuje slovy.
K představení potíží nebo složitých situací mu slouží
hračky různorodého charakteru, které jsou v herně
speciálně zastoupeny.
Od srpna 2021 nabízíme jedinečnou možnost
spolupráce podpořené nadací „Pomozte dětem“. Projekt
nesoucí název „I trable jdou říct hravě“ by měl umožnit
navázat spolupráci rodinám, pro které není hrazená
terapie z různých důvodů dostupná.
https://www.terapie-rodine-kv.cz/
https://www.facebook.com/Terapie-hrouKV-104721462115581
Tereza Bystroňová

Spolupracující organizace

N

aše práce se neobejde bez spolupráce s kolegy
dalších organizací. Někdy je to jednorázové předání
informací, jindy se jedná o pravidelné setkávání
a navazování hlubší odborné spolupráce. Cílem je
vzájemně si pomáhat, vědět o jednotlivých krocích,
plánovat ty další a to vše tak, aby nebyla rodina
přetěžována a podpora byla efektivní.
Intenzivně jsme v roce 2021 spolupracovali s organizací
Společnost pro ranou péči, která se zaměřuje na rodiny
s dětmi do 7 let, které mají nějaké postižení.

V práci s širší rodinou se nám osvědčila spolupráce
s neziskovou organizací Valika, která poskytuje sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Velkou pomocí je pro nás možnost oslovit dobrovolnické
centrum Instand, které zajišťuje dobrovolníky například
na doučování dětí. Větší skupina dobrovolníků se
zúčastnila Dne rodin, kde zajišťovala provozní záležitosti
sobotní akce.
Mateřské centrum pořádalo již 12. ročník slavnostního
oceňování dobrovolníků Křesadlo. Na tuto akci, která se
konala v přenádherném hotelu Imperiál, dostalo pozvání
vedení naší organizace.
Již tradičně na Dni rodin nezištně pomáhali studenti
střední školy TRIVIS pod vedením učitelů.
Druhým rokem jsme partnery MAS Krušné hory a v jejich
projektu proběhl týdenní příměstský tábor v Nové Roli.
Nemohu zapomenout na velkou pomoc a profesionální
spolupráci s DDM Nová Role a její ředitelkou Milenou
Tichou, která pro nás pravidelně zajišťuje programy pro
děti.
V neposlední řadě jsou to různé instituce, kde je
třeba vyzdvihnout spolupráci se sociálním odborem
Statutárního města Karlovy Vary na akci Den rodin
a naše zapojení se do Týdne pěstounství, který pořádal
Karlovarský kraj odbor sociálních věcí.
Určitě se nepodařilo vyjmenovat všechny, proto děkujeme
nejen těm výše uvedeným, ale i dalším, kteří se spolu
s námi podílí na naší činnosti, a těšíme se na spolupráci
v dalších letech.
Šárka Bystroňová
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Vzdělávání pěstounů
Náhradním rodinám, o.p.s. 2021

Datum

Místo

25. 01. K. Vary
		
28. 01. Ostrov
		
Leden On - line
		
18. 1.
On-line
–28. 2.		
		
11. 01. On-line
–28. 03.		
		
28. 02. On-line
–30. 03.		
26. 3.
On-line
–28. 04.		
		
01. 06. K. Vary
		
		
01. 06. Aš
		
		
01. 06. Ostrov
		
		
14. 06. K. Vary
		
		
15. 06. Aš
		
		
16. 06. Ostrov
		
		
19. 06. Aš,
Vrch Háj
25. 06 Lázně
–27. 06. Kynžvart
		

Téma

Hodin

Svépomocná skupina
2
Terapeutické rodičovství v praxi
Svépomocná skupina
2
Terapeutické rodičovství v praxi
Vzdělávání na dálku
3
Terapeutické rodičovství v praxi
Vzdělávání na dálku
3
Téma: Terapeutické rodičovství
2. Díl - arteterapie
Sledování seriálu „ Hnízdo“
1–12
Téma: Cesta dítěte k rodině
Práce sociální pracovnice
Poslech přednášky
3
Téma: Psychika zavřených dveří
Vzdělávání na dálku
3
Téma: Zachraňme planetu pro naše
děti společně s dětmi
Svépomocná skupina
2
Téma: Výběr následného vzdělání, 		
příprava na budoucnost
Svépomocná skupina
2
Téma: Důvěra k dítěti 		
– naše vnitřní strachy
Svépomocná skupina
2
Téma: Zdravotní péče 		
– zajištění a registrace u lékařů
III. blok vzdělávání
3
Téma: Zvládání náročných situací 		
v rodině v souvislosti s pandemií
III. blok vzdělávání
3
Téma: Zvládání náročných situací 		
v rodině v souvislosti s pandemií
III. blok vzdělávání
3
Téma: Zvládání náročných situací 		
v rodině v souvislosti s pandemií
Celodenní akce pro PR
6
Téma: Silní rodiče – silné děti		
Relaxačně vzdělávací pobyt
12
pro PR s dětmi		
Téma: Jak hravě na finanční trable		

Lektor

Pěstounů Dětí

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

13

PhDr. Dana Holá

17

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

49

63

PhDr. Dana Holá

24

30

Koordinátor: Renata Heinová

14

Mgr. Peter Pöthe

27

Bc. Ivana Kodetová, DiS.

27

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Mgr. Jana Míglová

6

Bc. Ivana Kodetová, DiS.
Renata Heinová

24

6

PhDr. Dana Holá
Mgr. Jana Míglová

6

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Mgr. Jana Míglová

10

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Mgr. Jana Míglová

9

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Mgr. Jana Míglová

4

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Bc. Ivana Kodetová, DiS.
PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Bc. Ivana Kodetová, DiS.
Vladimíra Klímová

3

16
19

19
22

Datum

Místo

24. 06. Kraslice
		
		
19. 08. Kraslice
		
		
18. 09. K. Vary
		
		
		
		
18. 10. K. Vary
		
		
19. 10. Aš
		
		
21. 10. Kraslice
		
		
28. 10. Bernov
–30.10 u Nejdku
		
		
		
9. 11.
K. Vary
		
		
		
23. 11
Aš
		
		
		
		

Téma

Hodin

III. blok vzdělávání
3
Téma: Zvládání náročných situací		
v rodině
Svépomocná skupina
3
Téma: Důležitost sociálních
kontaktů pro děti předškolního věku
Den rodin – Celodenní vzdělávací
6
akce pro PR s dětmi		
Téma: S čím mohou pomoci organizace
působící v oblasti sociálních služeb
Dítě v rodině – jistota, zázemí, opora
IV. blok vzdělávání pro PR
3
Téma: Novela zákona o sociálně právní 		
ochraně dětí platné od 01. 01. 2022
IV. blok vzdělávání pro PR
3
Téma: Novela zákona o sociálně právní 		
ochraně dětí platné od 01. 01. 2022
IV. blok vzdělávání pro PR
3
Téma: Novela zákona o sociálně právní 		
ochraně dětí platné od 01. 01. 2022
Víkendový vzdělávací
12
výjezd pro PR s dětmi		
Téma: : Novela zákona o sociálně právní
ochraně dětí platné od 01. 01. 2022
S tebou se nebojím
Setkání nejen o náhradním
2
rodičovství
Téma: Výběr potravin a jejich
vliv na chování a zdraví dítěte
Svépomocná skupina
2
Téma: Dávky PP – novela zákona,
minulost
PP a dnes, život ve městě a vliv
drog, Očkovat? Ano či ne?
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Lektor

Pěstounů Dětí

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Mgr. Jana Míglová

3

Bc. Šárka Jelínková, DiS.

5

5

Prezentace poskytovatelů
sociálních služeb

26

28

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Renata Heinová

4

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Renata Heinová

7

Bc. Šárka Jelínková, DiS.
Renata Heinová

3

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Bc. Ivana Kodetová, DiS.

15

MUDr. Kateřina Cajthamlová

1

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

5

14

Vzdělávání pěstounů
Náhradním rodinám, o.p.s. 2021

Celkem nabídnuto:
na:
včetně:
		
		
		
		
		
		

24 vzdělávacích aktivit
6 místech Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Ostrov, Aš, Kraslice)
relaxačně vzdělávacích víkendových pobytů pro rodiny s dětmi
(Bernov u Nejdku, Lázně Kynžvart )
7 svépomocných skupin
4 vzdělávací bloky
1 celodenní vzdělávací akce pro PR
Den rodin
5 on-line vzdělávání

Přehled témat		
- Terapeutické rodičovství v praxi
- Cesta dítěte k rodině
- Psychika zavřených dveří
- Zachraňme planetu pro naše děti společně s dětmi
- Výběr následného vzdělání, příprava na budoucnost
- Důvěra dítěte – naše vnitřní strachy
- Zdravotní péče – zajištění a registrace u lékařů
- Zvládání náročných situací v rodině v souvislosti s pandemií
- Silní rodiče – silné děti
- Jak hravě na finanční trable
- Důležitost sociálních kontaktů pro děti předškolního věku
S čím mohou pomoci organizace působící v oblasti sociálních služeb
- Dítě v rodině – jistota, zázemí, opora
- Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí platné od 01. 01. 2022
- Výběr potravin a jejich vliv na chování dítěte
- Dávky PP – novela zákona, PP v minulosti a dnes, život ve městě a vliv dog, Očkovat? Ano či ne?

Děkujeme ČSOB pomáhá regionům za finanční dar
k zakoupení techniky pro on-line kontakty s klienty a dětmi
v období vládních opatření v souvislosti s COVID-19.

Renata Heinová

Zpráva o hospodaření organizace

Hospodaření rok 2021

Výnosy

Zisk

0		

10 000,00

10 000,00

41 835,38

4 828,25

- 37 007,13

4 261 812,59

4 261 812,59

-

Dary 2021

23 089,00

23 089,00

-

ČSOB Pomáhá regionům DR

56 877,00

56 877,00

-

ČSOB Pomáhá regionům PC

54 700,00

54 700,00

-

Magistrát města K.Vary

40 000,00

40 000,00

-

5 000,00

5 000,00

-

16 000,00

16 000,00

-

5 000,00

5 000,00

-

Pomozte dětem Kuře

104 000,00

104 000,00

-

Dotace MŠMT

225 000,00

225 000,00

-

Karlovarský kraj Kultura

20 000,00

20 000,00

-

Karlovarský kraj Kultura II

35 000,00

35 000,00

-

Město Kraslice

10 000,00

10 000,00

-

4 898 313,97

4 871 306,84

Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Dohody VPP

Magistrát města K.Vary Kultura
Město Chodov
Město Mar. Lázně

celkem

Náklady
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- 27 007,13

Majetek a závazky

Majetek (aktiva) v tis. Kč
položka
Dlouhodobý majetek – celkem

k 1.1.2021
0

k 31.12.2021
0

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

0

0

1048

882

0

0

Pohledávky

124

128

Krátkodobý finanční majetek

924

754

0

0

1048

882

k 1.1.2021
237

k 31.12.2021
414

Vlastní jmění

585

789

Výsledek hospodaření

-348

-375

Cizí zdroje – celkem

811

468

Rezervy

0

0

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

754

289

Jiná pasiva

57

179

1048

882

Krátkodobý majetek – celkem
Zásoby

Jiná aktiva celkem
Majetek celkem

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč
položka
Vlastní zdroje - celkem

Zdroje krytí celkem

Struktura zdrojů
financování 2021

Cizí (vázané) zdroje
Zdroje pro základní činnost
Zdroj příjmu

hodnota v Kč

%

Dohody VPP

4 261 812,59

92,29

40 000,00

0,87

5 000,00

0,11

16 000,00

0,35

5 000,00

0,11

225 000,00

4,87

Karlovarský kraj Kultura

20 000,00

0,43

Karlovarský kraj Kultura II
Město Kraslice

35 000,00
10 000,00

0,76
0,22

4 617 812,59

100,00

hodnota v Kč

%

ČSOB Pomáhá regionům DR

56 877,00

26,38

ČSOB Pomáhá regionům PC

54 700,00

25,37

104 000,00

48,24

215 577,00

100,00

hodnota v Kč

%

Dary soukromých subjektů

23 089,00

60,89

Příjmy z poskytování služeb

4 826,00

12,73

10 000,00

26,37

2,25
37 917,25

0,01
100,00

Magistrát města K.Vary
Magistrát města K.Vary Kultura
Město Chodov
Město Mar. Lázně
Dotace MŠMT

Zdroje pro rozvojovou činnost
Zdroj příjmu

Pomozte dětem Kuře

Vlastní (nevázané) zdroje
Zdroj příjmu

Příjmy z reklamy
Ostatní zdroje (úroky,kurz.rozdíly)

Zdroje celkem

4 871 306,84
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Struktura
nákladů a výnosů

Struktura výnosů 2021
položka

hodnota v tis.Kč

%

Tržby z prodeje služeb

76

0,20

Ostatní výnosy celkem

16

0,20

239

0,18

Přijaté dotace

4540

99,42

Výnosy celkem

4871

100,00

Přijaté dary

Struktura nákladů 2021
položka

hodnota v tis.Kč

%

Spotřeba materiálu

232

4,74

Spotřeba energií

117

2,39

Opravy a udržování

52

1,06

Cestovné

26

0,53

Spotřeba služeb

749

15,29

Mzdové náklady

2809

57,35

807

16,48

70

1,43

Daně a poplatky

9

0,18

Ostatní náklady

27

0,55

Náklady celkem

4898

100,00

Zákonné pojištění
Ostatní sociální náklady

ROZVAHA
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu ke dni 31.12.2021 (v celých tisících)
označ.

AKTIVA

začátek obd.

konec obd.

1048

882

124

128
27

B.

Krátkodobý majetek celkem

II.

Pohledávky celkem

1.

Odběratelé

22

4.

Poskytnuté provozní zálohy

22

6.

Pohledávky za zaměstnanci

1

17.

Jiné pohledávky

62

101

18.

Dohadné účty aktivní

12

0

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

924

754

1.

Pokladna

1

31

2.

Ceniny

3.

Účty v bankách

IV.

Jiná aktiva celkem

1.

Náklady příštích období

		

AKTIVA CELKEM

označ.

PASIVA

21
902

723

1048

882

začátek obd.

konec obd.

A.

Vlastní zdroje celkem

237

414

I.

Jmění celkem

585

789

1.

Vlastni jmění

1

1

2.

Fondy

584

788

II.

Výsledek hospodaření celkem

-348

-375

1.

Účet výsledku hospodaření		

-27

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

-30
-318

-348

Cizí zdroje celkem

811

468

III.

Krátkodobé závazky celkem

754

289

1.

Dodavatelé

6

4

5.

Zaměstnanci

310

174

7.

Závazky k institucím sociálniho zab.a veřejného ZP

345

86

9.

Ostatní přímé daně

80

25

17.

Jiné závazky

5

22.

Dohadné účty pasivní

8

IV.

Jiná pasiva celkem

57

179

2.

Výnosy příštích období

57

179

1048

882

133

PASIVA CELKEM

Osoba odpovědná za účetní závěrku: PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Osoba odpovědná za účetnictví:
Vladimíra Klímová
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu ke dni 31.12.2021 (v celých tisících)
Označení		
A.
A. I.

hlavní č.

hospod.č.

celkem č.

4898

0

4898

1176

0

1176

349

0

349

Náklady
Spotřebované nákupy a služby

1.

Spotřeba materiálu,energie

3.

Opravy a udržování

52

0

52

4.

Náklady na cestovné

26

0

26

6.

Ostatní služby

746

0

746

A.III.

Osobní náklady

3686

0

3686

10.

Mzdové náklady

2809

0

2809

11.

Zakonné sociálni pojištění

807

0

807

14.

Ostatní sociální náklady

70

0

70

A. IV.

Daně a poplatky celkem

8

0

8

15.

Daně a poplatky

8

0

8

A. V.

Ostatní náklady

28

0

28

16.

Smluvní pokuty a penále

1

0

1

22.

Jiné ostatní náklady

27

0

27

4898

0

4898

hlavní č.

hospod.č.

celkem č.

		

Náklady celkem

Označení		
B.

Výnosy celkem

4861

10

4871

B. I.

Provozní dotace

4540

0

4540

1.

Provozní dotace

4540

0

4540

Přijaté příspěvky (dary)

239

0

239

Přijaté příspěvky

239

0

239

76

0

76

B. II.
3.
B. III.

Tržby za vlastní výkony a zboži

B. IV.

Ostatní výnosy

6

10

16

9.

Zúčtování fondů

0

0

0

10.

Jiné ostatní výnosy

6

10

16

4861

10

4871

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodařeni před zdaněním

-37

10

-27

D.

Výsledek hospodaření po zdaněni

-37

10

-27

Osoba odpovědná za účetní závěrku: PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Osoba odpovědná za účetnictví:
Vladimíra Klímová

Příloha k účetní závěrce

sestavené ke dni 31.12.2021
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 2021 nebyla

Statutární orgán:

ředitel – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

2. 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 závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice (zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a metody. Účetní závěrka je sestavena za předpokladu
schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
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Účetní období:

1. 1. do 31. 12. 2021

Rozvahový den:

31.12.2021

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. Účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby životnosti majetku.
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) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 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.
e) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány ve jmenovité hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravné položky k pohledávkám stanoví společnost na základě individuální analýzy platební schopnosti svých
zákazníků a věkové struktury pohledávek.
f) Závazky
Závazky jsou vykázány ve jmenovité hodnotě.
g) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Jsou vykázány ve jmenovité hodnotě.
Společnost eviduje poklad
Účetní záznamy:

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software MRP Slušovice

Úschova účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle firmy
V běžném a ani minulém účetním období nedošlo ke změnám v účetních metodách a postupech.
4. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:	- 37007,13 Kč (ztráta)
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 10000,00 Kč
Celkem výsledek hospodaření:	- 27007,13 Kč (ztráta)

5. 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
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů
Osobní náklady – zaměstnanci v pracovním poměru –

11,8 osob (2020: 13,8)
7,6 osob (2020:9,4)
3 osoby (2020: 3)
3 616 143 Kč (2020: 4 511 980 Kč)

Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou –
51.000 Kč (2020: 188 tis.Kč)
Členům statutárních orgánů nejsou poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo zápůjčky.
6. 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.
7. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném
účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích
hospodářská činnost zisk 10000,- Kč, uplatněna sleva na dani dle §18 odst. 3 zákona o daních z příjmů
8. Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření
(dlouhodobé bankovní úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace s uvedením výše a zdroje)
Zůstatek jiných pohledávek ve výši 101 tis. Kč se vztahuje k 101 tisíc se skládá z kauce 42 tisíc a dosud nevyplacené
dotace 59 tisíc Kč.
Zůstatek výnosů příštích období ve výši 179 tis. Kč představuje převedenou částku obdržený daru „Pomozte
dětem“, která bude pro činnost Společnosti využita v souladu se smlouvou v následujícím účetním období.
Přijaté dotace:			
Provozní dotace Úřad práce
Karlovarský kraj
Karlovarský Kraj
Město Karlovy Vary
Město Karlovy Vary
Město Mar. Lázně
Město Chodov
Město Kraslice
Dotace MŠMT
Celkem

4.184.290,59 Kč
20.000 Kč
35.000 Kč
40.000 Kč
5.000 Kč		
5.000 Kč
16.000 Kč
10.000 Kč
225.000 Kč
4.540.290,59 Kč		

Přijaté a poskytnuté dary: 				
Přijaté dary
238.666 Kč
Poskytnuté dary
0 Kč
Nevyčerpaná dotace za DVPP byla převedena na účet Vlastního jmění. Od roku 2022 budou nevyčerpané dotace
vráceny a nebude možnost jejich převodu do následujícího účetního období.
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9. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet
neuhrazené ztráty minulých let.
10. Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky a výroční zprávy:
Odměna za audit činí 18 tis. Kč. Žádné další poplatky za služby nebyly neposkytnuty.
11. Ostatní
Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let. Mzdové závazky byly včetně odvodů uhrazeny do
konce ledna 2022. V běžném období nebyly konány žádné sbírky.
12. Významné následné události
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy významné
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2021.

Sestaveno dne:

20.6.2022

Sestavil:

Vladimíra Klímová

Podpis statutárního orgánu:

PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

Zpráva nezávislého auditora pro správní radu společnosti Náhradním rodinám,
o.p.s.
Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Náhradním rodinám, o.p.s. se sídlem
Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary, identifikační číslo 291 19 332 (dále také „Společnost“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Náhradním
rodinám, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislá a
splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní
informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou
či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistila.
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Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě
přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:
•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je
mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem
získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Mojí povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
V Praze, dne 29.6.2022

Ing. Kamila Marešová
auditor, evidenční č. 2504
Dvorecká 824/35a
147 00 Praha 4
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Karlovy Vary, Plzeňská 33
tel. 777 883 348
info@nahradnimrodinam:cz
www. nahradnimrodinam:cz

