Místní klub náhradních rodin Peruc – Lounsko
Závěrečná zpráva občanského sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje za rok 2010
Kontakty:
Předseda místního klubu: Ing. Ivo Kraus, DiS.., monteko@wo.cz, tel.: 774443974
Místopředsedkyně místního klubu: Andrea Lazarčíková, ambraa@centrum.cz
Kvalifikovaná sociální pracovnice místního klubu: Bc. Alena Krausová,
alena_krausova@monteko.cz
Kontaktní adresa:
Sídlo klubu: Husův sbor, V Edenu 258, 439 07 Peruc, okr. Louny
Místo setkávání v Lounech: Apoštolská církev, Pražská 75, Louny (I. patro)
Pravidelné aktivity:
- Skupinové setkávání náhradních rodičů s psychologem nebo sociálním pracovníkem
- Doučování dětí z náhradních rodin
Služby pro místní klub zajišťuje partner: Centrum pro rodinu Terezín o.s. - poradna pro náhradní
rodinnou péči.
Další činnosti místního klubu:
Setkávání náhradních rodin (sdílení zkušeností, vzájemná podpora)
Společné aktivní trávení volného času (jízda na koníčcích pro děti, turnaj v bowlingu, výtvarné
odpoledne, návštěva divadelního představení, ad.)
Půjčování vzdělávací literatury pro náhradní rodiče
Zprostředkování zápůjček sedmimístného auta od Nadace táta a máma
Zprostředkování poradenství týkající se náhradní rodinné péče
Zprostředkování slev a hmotné podpory od sponzorů (např. velkoobchod Poprokan Louny sleva
13%, vitamíny, pastelky a jiné drobné dárky, apod.)
Místní klub měl k 31.12. 2010 13 dospělých členů a 19 dětí.

Zpráva o činnosti místního klubu Peruc - Lounsko za rok 2010
Místní klub byl založen v dubnu 2010 třemi náhradními rodinami, které se zpočátku vzájemně
navštěvovaly a připravovaly plány aktivit na budoucí období. Díky Nadačnímu fondu Albert a
Nadaci táta a máma se mohli náhradní rodiny z Lounska zapojit do Projektu Rodiny spolu, z něhož
získali 13.158 Kč na realizaci vzdělávacích, rozvojových a integračních akcí.

Díky podpoře sponzorů se v roce 2010 uskutečnili tyto akce:
Hiporelaxace, výuka jízdy na koni
Ve dnech 31.7. a 7.8. 2010 proběhla výuka jízdy na koni s hyporelaxací pro děti. Služby zajišťovala
pí. Hoffmannová z Hoffi teamu při jezdecké stáji Židovice, která má koníčky vycvičené pro ty
nejmenší. Paní lektorka se zaměřovala především na
rozvoj psychomotorických dovedností u dětí,
zejména pak na držení těla, ale také na
sebeovládání, které je nejen pro žokeje velmi
důležité. Obě akce měly 15 účastníků, více se lze
dozvědět na webu: http://anrcr.cz/node/28

Tvůrčí odpoledne dětí z místního klubu Peruc
V pátek 13. srpna se děti z místního klubu náhradních rodin sešly pro to, aby namalovaly své
zážitky z prázdnin na připravovanou výstavku. Pravda, někdo kreslil náramně a jinému to tolik
nešlo, ale všichni si kreslení nakonec užili. Více o akci se lze dozvědět na webu:
http://anrcr.cz/node/163

Turnaj v Bowlingu
Po skončení tvůrčího odpoledne se místní klub vydal na dlouho očekávaný turnaj v bowlingu do
restaurace Svět, kde mají jednu dráhu speciálně upravenou pro děti. Zvládnout turnaj nebylo vůbec
jednoduché, prakticky všechny děti hrály poprvé v životě a naučit je pravidla nebylo snadné.
Každopádně cílem akce bylo umožnit dětem nevšední zážitky, co se plně podařilo. Více o akci se
lze dozvědět zde: http://anrcr.cz/node/165

Slavnostní vernisáž výstavky prací dětí v prodejně Albert Louny
Místní klubu náhradních rodin se v rámci projektu Rodiny spolu podařilo navázat úspěšnost
spolupráci s prodejnou Albert, která umožnila dětem představit svá dílka ve svých prostorách.
Slavnostní vernisáž pro veřejnost se uskutečnila 31.8. 2010. Předseda klubu poděkoval ochotné
vedoucí prodejny za dosavadní podporu a poté již zazněly první tony skladeb pro flétnu v podání
Aničky. Více o akci se lze dozvědět zde: http://anrcr.cz/node/245

Společná návštěva divadelního představení Včelí medvídci
Několik náhradních rodin z místního klubu Peruc – Lounsko se účastnilo výletu do Prahy na
slavnostní divadelní představení k ukončení projektu Rodiny spolu „Včelí medvídci“ v podání
divadelního spolku Krapet. Večerníčkový hraný příběh, ve kterém stále někdo skákal nebo běhal, se
dětem líbil natolik, že si jej dodatečně dohrávaly doma samy. Více o akci se lze dozvědět zde:
http://anrcr.cz/node/271

Setkávání náhradních rodičů s psycholožkou nebo sociální pracovnicí
Osmnáctého listopadu se uskutečnilo v Lounech skupinové setkání náhradních rodičů s
psycholožkou. Cílem bylo umožnit členům klubu se sdílet pod odborným vedením a kvalifikovaná
podpora při řešení problémů. Také díky této aktivitě, kterou pro nás zajišťuje partnerské sdružení
Centrum pro rodinu Terezín, jsme do místního klubu přivítali nové členy.
V rámci setkávání náhradních rodičů je možné si zapůjčit vzdělávací publikace pro rodiče, zažádat
o doučování dítěte (více o doučování se lze dozvědět zde: http://www.anrcr.cz/node/201) a získat
aktuální nabídky vzdělávacích seminářů a poradenství.
Setkávání probíhají pravidelně 1x měsíčně.

Plán činnosti klubu na rok 2011
Místní klub se rozhodl na základě pozitivních zkušeností z minulého roku pokračovat v dosavadních
aktivitách. Také pro příští rok plánuje účast v pokračování projektu Rodiny spolu, v rámci něhož v
případě získání finančních prostředků by členové místního klubu rádi pokračovali ve výuce jízdy na
koníčcích s hyporelaxací, která má kladný vliv na psychiku dětí. Aktivita zároveň umožňuje výměnu
zkušeností mezi náhradními rodiči v rámci posezení u kávy a čaje v restauraci hned vedle jízdárny.
Též je plánováno další využívání rodiči velmi oceňované služby doučování dětí, která nejen svěřené
děti rozvíjí, ale je zároveň i odlehčovací službou pro často velmi vytížené maminky nebo tatínky,
který kvalifikovaná pedagogická pracovnice často pomůže zbavit se alespoň částečně některých
starostí.
Rovněž místní klub hodlá pokračovat v pravidelném setkávání náhradních rodičů s psychologem
nebo sociální pracovnicí z Centra pro rodinu Terezín. Potřeba nebýt sám a mít možnost sdílet svůj
problém nebo zkušenost s ostatními je také důvodem, proč byl místní klub založen. Na aktivitě je
cenný zejména princip „občan radí občanovi“, který se zdá být pod odborným vedením
kvalifikovaných sociálních pracovníků pro rozvoj náhradní rodinné péče na Lounsku velmi
přínosný.
Místní klub se na základě diskuze mezi členy zároveň rozhodl v nejbližší době neusilovat o účast v
projektu Profesionalizace NRP, který realizuje Asociace náhradních rodin o.s. na celorepublikové
úrovni. Mimo tento projekt však budou i nadále v místním klubu shromažďovány podněty členů k
legislativě týkající se NRP a k činnosti orgánů státní zprávy a v případě potřeby nebo přání členů
klubu budou posléze předávány příslušným institucím, zejména v Ústeckém kraji.

