VÝROČNÍ ZPRÁVA
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.

za rok 2019

V Peruci dne 28.6.2020
Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI o.p.s.
ROK 2019
Část I.
Základní údaje:
Název:

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE

Adresa sídla:

Boženina 169, 439 07 Peruc

Telefonní kontakt:

910 259 997

E-mail:

nruk@nruk.cz

Webové stránky:

www.nruk.cz
obecně prospěšná společnost, zapsáno: O 495 vedená u
Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 29.11. 2013
Ing. Ivo Kraus, DiS.
Bc. Alena Krausová, Mgr. Tomáš Pavelka,
Mgr. Dana Krausová
Ing. Eva Pavelková, Mgr. Dana Krausová, dipl.um.,
Vladimir Behančin

Právní forma:
Ředitel: (statutární zástupce)
Členové správní rady:
Členové dozorčí rady:
Kontaktní adresa:

Činnosti o.p.s. v roce 2019:

Charakteristika o.p.s.:

Poradna pro NRP, Mánesova 1340/15, 440 01 Louny
Poradna pro NRP, Masarykova 750/316, 400 10 Ústí n/L. - Bukov
Poradna pro NRP, Masarykovo nám. 15, 441 01 Podbořany
Poradna pro NRP, Obránců Míru 2767, 438 01 Žatec
- poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
- vzdělávání pěstounů
- služby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče uzavřené podle
ustanovení § 47b odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní
ochraně dětí
- programy pro děti s prvky terapií během školení pěstounů
- setkávání klubů náhradních rodin (volnočasové aktivity)
- zprostředkování slev a darů pro klienty od sponzorů, nadací
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je nevládní
nezisková organizace pomáhající náhradním rodinám.
Posláním naší obecně prospěšné společnosti je poskytovat
informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i
vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti
sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a
volnočasové.
Působnost: na celém území Ústeckém kraje
Cílová skupina: služby poskytujeme pěstounům, osvojitelům,
poručníkům a jim svěřeným dětem, zájemcům o náhradní
rodinnou péči a osobám, které prošly náhradní rodinnou péčí do 26
let. Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem v
náhradní rodinné péči péči mladším 18 let, pokud zletilosti
nenabyly dříve.

Tato výroční zpráva je vypracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/679
a českého zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
Sídlo: Boženina 169, 439 07 Peruc, IČO: 26993392, DIČ: CZ26993392, číslo bankovního účtu: 2200510995/2010
Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 131920/2019/KUUK, č.j. 1989/SV/2019.

Část II.

Informace o činnosti o.p.s. v roce 2019
Projekt:

Doprovázení pěstounských rodin

Cíl projektu: Cílem bylo poskytovat služby v rámci dohod o výkonu
pěstounské péče uzavřené podle ustanovení § 47b odst. 4 zákona č.
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
Lokality: Louny, Roudnice n/L., Lovosice, Litoměřice, Žatec, Podbořany, Most, Litvínov,
Teplice, Ústí n/L., Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Sloup v Čechách a okolí.
Doba realizace: 1.1.2019 do 31.12.2019
Počet účastníků: 86 pěstounských rodin (z toho 5 pěstounů na přechodnou dobu)
Z toto:
124 pěstounů
131 nezletilých dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče
Z toho:
Poradna Louny: 23 pěstounských rodin (1 PPPD), 32 klientů, 37 svěřených dětí
Poradna Žatec: 12 pěstounských rodin, 14 klientů, 14 svěřených dětí
Poradna Podbořany: 24 pěstounských rodin, (1 PPPD) 33 klientů, 36 svěřených dětí
Poradna Ústí n/L.: 27 pěstounských rodin, (3 PPPD) 45 klientů, 44 svěřených dětí
Stručný popis projektu: V roce 2019 jsme poskytovali poradenství terénní formou přímo v
rodinách z oblasti náhradní rodinné péče v rámci služby doprovázení na celém území
Ústeckého kraje a v sousední části Libereckého kraje v obcích Česká Lípa a Sloup v Čechách.
Dále jsme zajišťovali vzdělávání pěstounů, respitní pobyty, odborné psychologické, sociální,
pedagogické poradenství a jiné odborné poradenství, podávali jsme orgánům sociálně právní
ochrany dětí zprávy o výkonu pěstounské péče, účastnili jsme se případových konferencí a
vykonávali další povinnosti pověřené osoby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. K
rodinám jsme přistupovali individuálně a při doprovázení pracovali s celou rodinou. Více na
webu: www.nruk.cz.
Standardy sociálně právní ochrany dětí: Byly průběžně připomínkovány a aktualizovány
na pravidelných metodických poradách, které se konaly zpravidla 1x za měsíčně. Na jejich
tvorbě se podílela Bc. Alena Krausová (metodik – sociální pracovník), Ing. Ivo Kraus, DiS.
(ředitel – koordinátor vzdělávání a služeb) a sociální pracovnice. V rámci intervize byly
vybrané části konzultovány s psycholožkou. Vybrané dokumenty jsou zveřejněny na webu:
http://nruk.cz/povinne_informace.
Vzdělávání pěstounů: Organizovali jsme vzdělávací setkání pro pěstouny, které se
věnovali tématům souvisejícím s péčí o dítě a jeho výchovy. K těm jsme vypracovávali
anotace, z nichž vybrané zveřejňujeme na našem webu www.nruk.cz, ostatní předkládáme na
vyžádání. O vzdělávání se dočtete podrobněji v dalších částech této výroční zprávy.
Zajišťování respitních odlehčovacích služeb pro pěstounské rodiny: V roce 2019 jsme
zajišťovali respitní pobyty pro klienty, kteří o tuto podporu požádali. Většinou se jednalo o
příspěvek na 14-ti denní letní dětské pobyty s celodenním hlídáním, o školní či jiné rekreační
nebo sportovní pobyty, příměstské tábory. V odůvodněných případech jsme tuto službu
zajistili formou hlídání osobou dítěti blízkou. Dále jsme díky dotacím od Úřadu práce na 2
pomocné asistentky (VPP) zajišťovali krátkodobé hlídání dětí při vyřizování záležitostí
klientů.
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Projekt: Podpora

žadatelů o náhradní rodinnou péči v Žatci

Cíl projektu: Před přijetím dítěte do osvojení, pěstounské, poručnické či jiné péče mají
osoby, které žádají o svěření ohrožených dětí, celou řadu sociálních, ekonomických či
psychologických problémů, které potřebují řešit. Projekt měl za cíl tyto potřeby naplňovat
formou poradenství a terapií pro děti.
Lokalita: Žatec
Doba realizace: 1.1.2019 do 31.12. 2019, počet účastníků: 15 rodin
Stručný popis projektu:
Projekt byl realizován v Poradně pro náhradní rodinnou péči, ul. Obránců Míru 2768/, 438 01
Žatec, který se nachází v bezprostřední blízkosti OSPOD Žatec, se kterým realizátor projektu
po celou dobu projektu spolupracoval. Poradenství zajišťovala sociální pracovnice. Klienti
řešili zejména záležitosti související s přijetím dítěte do rodiny. Terapie pro děti zajišťovala
kvalifikovaná arteterapeutka (terapie poskytnuta 18x). U klientů byla touto formou
podporována adaptace svěřeného dítěte v nové rodině a budování identity přijatých dětí.

Klubová činnost
Kluby sdružují osoby, které mají zkušenost s péčí o dítě jiné než vlastní biologické nebo byly
vychovávány v náhradní rodinné péči. Členství v klubu je dobrovolné. Kluby se věnují
především vzájemnému setkávání v rámci volnočasových aktivit, předávání a výměně
zkušeností z oblasti náhradní rodinné péče. Aktivita klubů záleží na iniciativě členů.
V současné době máme tyto kluby:
Klub náhradních rodin Lounsko
Klub náhradních rodin Žatecko
Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko
Klub náhradních rodin Sisi Varnsdorf
Klub náhradních rodin Ústecko
Za podporu členů našich klubů děkujeme zejména:
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Místa realizace našich aktivit
Služby poraden: poradenství související s poskytováním služeb v rámci doprovázení
pěstounských rodin, poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči.
Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Mánesova 1340/15, 440 01 Louny
Tel. : 910 259 997, louny@nruk.cz

Poradna pro náhradní rodinnou péči Žatec
Obránců Míru 2767, 438 01 Žatec
Tel. : 910 257 536, zatec@nruk.cz
(otevřeno září 2019)

Poradna pro náhradní rodinnou péči Podbořany
Masyrykovo nám. 15, 441 01 Podbořany
Tel. : 910 257 528, podborany@nruk.cz
(otevřeno květen 2019)

Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316 (3p), 400 10 Ústí nad Labem – Bukov
Tel. : 910 050 786, usti@nruk.cz

Klub náhradních rodin SiSi Varnsdorf
ZŠ a MŠ Bratislavská 994
407 47 Varnsdorf
(místo pravidelného vzdělávání pěstounů)
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Realizované aktivity v roce 2019
Poradenství: v roce 2019 jsme poskytovali poradenství pro náhradní rodinnou péči v
poradnách v Lounech, v Ústí nad Labem, Podbořanech a Žatci. Klienti se na nás mohli
obracet osobně, telefonicky, emailem a prostřednictvím webu. Kromě stávajících pěstounů
jsme poskytovali základní poradenství i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
Sociálně právní ochrana dětí: v roce 2019 jsme vykonávali činnost v rámci pověření k
SPOD JID 131920/2019/KUUK, č.j. 1989/SV/2019. V roce 2019 jsme poskytovali služby 85
pěstounským rodinám z Ústeckého kraje a z obce Sloup v Čechách (1 rodina). V roce 2019
se 1 pěstounka odstěhovala a 9 rodin ukončilo výkon PP. Nově s námi uzavřelo dohodu 19
pěstounských rodin.
Pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí: V roce 2019 jsme se účastnili několika
případových konferencí a asistovali při styku dětí v pěstounské péči s osobami blízkými. Dále
jsme klientům pomáhali při vyřizování záležitostí.
Vzdělávání: Realizovali jsme celkem 48 kurzů (15 lektorů, 48 témat, 6 míst) zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
[§ 11 odst. 1 písm. c)] zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Z toho 2x
víkendové vzdělávání v Lounech. Realizováno bylo celkem 149 hodin vzdělávání. Celkový
počet dospělých účastníků činil 681. Nejčastěji spolupracující lektoři:
PhDr. Jana Doubravová
Psycholožka, absolventka FF UK Praha, praxe přes 30 let, Výcviky a kurzy zaměřené na
diagnostické metody, skupinovou
a rodinnou psychoterapii, krizovou intervenci,
psychoonkologii, supervizi a koučování.
Mgr. Miroslav Jan Šramota
Mgr. Miroslav Jan Šramota vystudoval obor sociální práce a psychoterapii, působil mimo
jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce, pět let byl
pracovníkem OSPOD se zaměřením na kuratelu dospělých, péči o dítě a náhradní rodinnou
péči, v současné době působí jako supervizor, kouč, lektor a psychoterapeut.
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková a Mgr. Eva Kapicová
Pracují v organizaci EDUCO, která poskytuje individuální a skupinové terapie pro děti
předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování,
vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik.
Mgr. Martin Jan Šverma
Zaměřuje se na psychoterapii, hypnoterapie, logopedii. Působil též v pedagogickopsychologické poradně a ve školství. Věnoval se též lidem se zdravotním znevýhodněním.
Bc. Pavel Kalpakcis
Psychoterapeut, sociální pedagog – etoped. Vystudoval Pražskou psychoterapeutickou
fakultu u doc. MUDr. J.Skály CSc. V současné době působí jako lektor a zabývá se také
prevencí sociálně - patologických jevů u dětí.
Mgr. Filip Hajna
Sociální pedagog, vychovatel, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut.
Další spolupracující lektoři: Bc. Petra Janoušová (zdravotní sestra), Veronika Měchurová,
DiS., (baby poradce), Bc. Lucie Brichtová (arteterapeut), Bc. Karolina Trupová (finanční
gramotnost), Mgr. Zdeňka Svobodová (terapeutka, krizová intervence), Ing. & Bc. Ivo Kraus,
DiS. (ředitel NRUK, sociální pracovník, ekonom).
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Volnočasové programy pro děti z náhradních rodin: Během vzdělávacích kurzů jsme
zajistili celkem 48x hlídání dětí s programem (především pro děti do 12 let). Tato služba měla
za cíl umožnit pěstounům absolvovat povinné vzdělávání tak, aby nebylo na úkor péče o
přijaté děti. Dětských účastníků bylo v r. 2019 celkem 292. V rámci hlídání děti někdy hrály
pedagogicko edukativní hry. Dále byly organizovány programy programy pro děti s prvky
canisterapie. Aktivita přispívala k odbourávání stresu a deprivací u dětí a ke sžívání se s
náhradní rodinou.
Setkávání klubů náhradních rodin: Uskutečňovala se nepravidelně dle přání náhradních
rodin. Většinou se jednalo o táboráky nebo jiná neformální setkání. Klub náhradních rodin
Rebeka Podbořany uspořádal akce: Masopust, Den otevřených dveří, výstavku obrázků dětí,
Den rodiny s táborákem a vánoční posezení. Klub Žatecko realizoval akce: den otevřených
dveří, výstavy obrázků dětí. Klub Lounsko se podílel na uspořádání volnočasových programů
pro děti během víkendového vzdělávání pěstounů. Ostatní kluby se scházely pouze
neformálně. Během setkávání si náhradní rodiče vzájemně vyměňovali zkušenosti z oblasti
náhradní rodinné péče, zatímco děti měly svůj program.

Propagace naší činnosti: Pěstouni, osvojitelé a zájemci o náhradní rodinnou péči byli
průběžně informováni o našich aktivitách prostřednictvím webových stránek www.nruk.cz a
na facebookové stránce „Náhradní rodiny ústeckého kraje“, emailem, telefonicky, formou
letáčku a osobně.
Hospodaření organizace:
Účetnictví nám zpracovává renomovaná účetní, konzultační a auditorská firma 22HLAV s.r.o.
(member of MSI Global Alliance www.msiglobal.org), Všebořická 82/2, 400 01 Ústí n. L.
Účetní výsledky jsou uvedeny ve zvláštní příloze.
Naše organizace má také za rok 2019 proveden povinný audit účetnictví i závěrečné zprávy.
Audit nám provedla firma ADaKa s.r.o., Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem.
Výrok auditora je uveden ve zvláštní příloze.

Přehled pracovníků NRUK o.p.s. v roce 2019:
Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel společnosti, koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny, lektor
Bc. Alena Krausová, metodik - sociální pracovnice doprovázení rodin poradna Louny
Mgr. Ilona Drašarová, sociální pracovnice – doprovázení rodin poradna Ústí n/L.
Bc. Lucie Bobková, sociální pracovnice – doprovázení rodin poradna Podbořany a Žatec
Bc. Karolina Trupová, sociální pracovnice – doprovázení rodin poradna Žatec, lektor
PhDr. Jana Doubravová, psycholog poradna Ústí n/L., lektor
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková, psycholog poradna Louny, lektor
Bc. Lucie Brichtová, pedagog – arteterapeut, lektor
Libora Nováková, pomocný koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny
Lucie Dostálová, pomocný asistent Podbořany
Tereza Sehrigová, pomocný asistent Ústí n/L.
Pracovnice hlídání na DPP
Lektoři na DPP
Všem spolupracovníkům tímto děkujeme za jejich obohacující přínos, projevenou iniciativu a
kreativitu při práci s náhradními rodinami.
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Spolupracující organizace v roce 2019:
Obecní úřad a MŠ Veltěže, Základní umělecká škola Louny, Dětská psychiatrická nemocnice
Louny, Educo Žatec, ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf, Mateřské centrum Chůvička
Podbořany, Dům dětí a mládeže Žatec, ad.
Spolupracujeme s těmito OSPODy: Louny, Žatec, Podbořany, Most, Litvínov, Lovosice,
Litoměřice, Roudnice n/L., Teplice, Ústí n/L., Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Nový Bor.
Všem spolupracujícím organizacím děkujeme za přispění, ochotu spolupracovat a podílet se
na poslání naší organizace a zlepšování kvality našich služeb.

Děkujeme také všem sponzorům a spolupracujícím organizacím, které
nás podpořili v minulých letech:

Sídlo: Boženina 169, 439 07 Peruc, IČO: 26993392, DIČ: CZ26993392, číslo bankovního účtu: 2200510995/2010
Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 131920/2019/KUUK, č.j. 1989/SV/2019.

Organizační struktura k 31.12. 2019
obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE v rámci SPOD

DOZORČÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL
(STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE)

koordinátor aktivit 1,0

PORADNA PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI LOUNY

PORADNA PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI PODBOŘANY

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
METODIK
Bc. Alena Krausová 1,0
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Bc. Lucie Bobková 0,75

PSYCHOLOG
PhDr. Zdeňka Baranniková
DPP

PEDAGOG - TERAPEUT

Bc. Lucie Brichtová
DPP
PORADNA PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI ŽATEC

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Bc. Karolina Trupová 0,75

PSYCHOLOG
PhDr. Jana Doubravová
DPP

PORADNA PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI ÚSTÍ N/L.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Ilona Drašarová 1,0
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Petra Svobodová 0,5

Sídlo: Boženina 169, 439 07 Peruc, IČO: 26993392, DIČ: CZ26993392, číslo bankovního účtu: 2200510995/2010
Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 131920/2019/KUUK, č.j. 1989/SV/2019.

