
Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

            Výroční zpráva za školní rok 2011

V Peruci dne 31.1.2012                                    

Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ROK 2011

Část I.
Základní údaje o sdružení

Název: Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Adresa sídla: Boženina 169, 439 07 Peruc

Telefonní kontakt: 474 72 11 42,  608 91 21 91

E-mail: monteko@wo.cz

Webové stránky: www.monteko.cz/nruk

Právní forma: občanské sdružení, 
reg. MVČR 11.3. 2005 č.j. VS/1-1/60239/05-1

Ředitelka sdružení:
(statutární zástupce)

Bc. Alena Krausová

Hospodář sdružení: Ing. Ivo Kraus, DiS.

Zástupkyně ředitelky sdružení: Andrea Lazarčíková

Počet dospělých členů: 13
Počet dětí: 31
Kontaktní adresa: Husův sbor Peruc, V Edenu 258, 439 07 Peruc

Činnosti sdružení v roce 2011: - vzájemné poradenství na principu občan radí 
občanovi v rámci setkávání klubu náhradních rodin
- poradenství kvalifikované sociální pracovnice
- společné trávení volného času
- hiporelaxace pro děti (Nadace Terezy Maxové dětem)
- zprostředkování slev a darů od sponzorů

Činnosti, kterých se členové 
sdružení účastnili v roce 2011 
realizované spolupracujícími 
subjekty:

- projekt GROW pro mládež (Nadace táta a máma)
- doučování dětí (Centrum pro rodinu Terezín)
- skupinové psychologické sezení (CPR Terezín)
- projekt Rodiny spolu (ANRČR o.s.)

Charakteristika sdružení: NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je dobrovolné 
a  nepolitické  občanské  sdružení  pracující  v  oblasti  kulturní, 
vzdělávací a sociální.
Posláním NRUK  je  pracovat  v oblasti  kulturní,  vzdělávací  a 
sociální  a  podporovat  tak  náhradní  rodiny.  Činnost  NRUK je 
zaměřena na vzdělávání a osvětu, na smysluplné využití volného 
času dětí i dospělých, pořádání kulturně-společenských akcí.
Sdružení  působí v  Ústeckém  kraji,  především  na  Lounsku, 
Perucku,  Podbořansku,  Žatecku  a  v  okolí  (Chomutov,  Most, 
Bílina).  Členem  se  mohou  stát osoby  z  náhradních  rodin 
(osvojitelských, pěstounských, poručnických).
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Část VII.

Informace o činnosti sdružení v roce 2011

Projekt GROW
www.projekt-grow.cz

Hned  úvodem  roku  jsme  obdrželi  nabídku  od 
Nadace táta a  máma  www.nadacetm.cz  pro naše 
mládežníky od 16-26 let.  Celkem 5 z  nich se pak 
účastnilo  sportovně-koučinkových  pobytů  (2  na 
horách a 2 v Praze), kde se mohli setkat s mistrem 
světa ve skikrosu Tomášem Krausem a jeho kolegou 
Michalem Novotným z Fondu sportovců.

Mládežníci si pobyty nejen užili, ale 
zároveň získali motivaci k zvládání 
náročných úkolů, které s sebou nese 
plánovaný  vstup  do  samostatného 
života.

Velký  dík  patří  Nadaci  táta  a 
máma, která tyto aktivity mladým z 
náhradních rodin zorganizovala.

                        podpořila finančně
                                   obr. převzat z webu www.projekt-grow.cz

Doučování dětí a skupinové psychologické poradenství
http://www.cpnrp.cz

Od počátku roku využívali dvě naše rodiny 
službu doučování dětí,  kterou nám zajistila 
spolupracující  organizace  Centrum  pro 
rodinu Terezín o.s. 

Tento dodavatel některých služeb nám 
zajišťoval  též  psychologa  na 
skupinové  setkávání  náhradních 
rodičů,  které  se  konalo  nejprve  v 
Lounech  a  pak  na  Obecním  úřadě 
Veltěže  www.velteze.cz,  kterému 
děkujeme  za  zapůjčení  prostor. 
Celkem jsme se sešli 10 krát.
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Projekt Rodiny spolu
http://anrcr.cz/rodiny-spolu

Ve spolupráci s Asociací náhradních 
rodin  ČR  o.s.,  místním  klubem 
Peruc-Lounsko  http://anrcr.cz/peruc 
jsme  realizovali  projekt  Rodiny 
spolu. 

Díky  podpoře  Nadačního  fondu 
Albert  www.nadacnifondalbert.cz a 
díky  Nadaci  táta  a  máma 
www.nadacetm.cz  jsme  se  mohli 
setkávat a společně trávit volný čas 
a obdarovat děti na Mikuláše. 

Děkujeme  zároveň  firmě  Ahold  a.s.,  která  v  roce  2010  umožnila  realizovat  výstavku 
výtvarných  prací  našich  dětí  v  prodejně  Albert  v  Lounech.  Tím  významně  přispěla  k 
propagaci naší činnosti.

Slevy od sponzorů
www.poprokan.cz

Děkujeme  firmě  Poprokan  a.s.  Louny  za  slevu  13% na  výtvarné 
potřeby a školní pomůcky pro děti.
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Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně
http://www.monteko.cz/nruk/prazdninove-setkavani

Díky  podpoře  Nadace  Terezy  Maxové  dětem 
www.terezamaxovadetem.cz/  jsme  se  v  létě  mohli 
scházet téměř každý prázdninový týden, vyměňovat si 
zkušenosti,  trávit  společně  volných  čas.  Rodiče  si 
povídali  a  jejich  ratolesti  si  dosyta  zajezdily  na 
speciálně  vycvičených  koníčcích  za  pomoci 
trenérských asistentek.  Metoda hiporelaxace využívá 
kontaktu dítěte s koněm ke zmírnění deprivací a stresů 
u dětí. Celkem jsme se sešli 9 krát.

Na  závěr  projektu  jsme  uspořádali  turnaj  v 
bowlingu,  kterým  jsme  završili  prázdninové 
setkávání.

Občanské  sdružení  Náhradní  
rodiny  Ústeckého  kraje  děkuje  
všem  partnerům,  dárcům,  
příznivcům  a  sponzorům  za  
vynikající dosavadní spolupráci. 

Aktuální  informace  o  našem 
sdružení  naleznete  na  webových  
stránkách:

www.monteko.cz/nruk
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