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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI o.p.s.
ROK 2015
Část I.
Základní údaje:
Název:

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE

Adresa sídla:
Telefonní kontakt:

Boženina 169, 439 07 Peruc

E-mail:
Webové stránky:

nahradni.rodiny.uk@gmail.com
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:

910 259 997

Kontaktní adresa:

Poradna pro NRP, Mánesova 1340/15, 440 01 Louny
Poradna pro NRP, Masarykova 750/316, 400 10 Ústí n/L. - Bukov

Činnosti o.p.s. v roce 2015:

- setkávání klubů náhradních rodin
- poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
- vzdělávání náhradních rodičů
- 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
- zprostředkování slev a darů od sponzorů

Projekty realizované
v roce 2015:

- Podpora pěstounských rodin v Ústeckém kraji
- Projekt získávání zájemců o NRP „Zasaďte se o
spokojené dětství, staňte se náhradními rodiči“
- Doučování dětí v pěstounské péči

Charakteristika o.p.s.:

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 a v jeho okolí
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.
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Část II.

Informace o činnosti o.p.s. v roce 2015
Projekt:

Podpora pěstounských rodin v Ústeckém kraji

Cíl projektu: Cílem projektu 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
Ústí nad Labem, Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor a okolí.
Doba realizace: 1.1.2015 do 31.12.2015
Počet účastníků:

44 pěstounských rodin, z toho 4 pěstounské rodiny na přechodnou dobu
68 pěstounů
82 dětí, z toho 64 dětí svěřených do pěstounské péče, 7 prošlo PPPD

Stručný popis projektu: V roce 2015 jsme poskytovali terénní formou přímo v rodinách
poradenství z oblasti náhradní rodinné péče v rámci služby doprovázení na celém území
Ústeckého kraje a v sousední části Libereckého kraje. 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 přistupujeme
individuálně a při doprovázení pracujeme s celou rodinou. Více na webu: www.nruk.cz.
Standardy sociálně právní ochrany dětí: metodické předpisy byly vydány 2.1. 2015 a
aktualizovány 23.9. 2015. Na jejich tvorbě se podílela Bc. Alena Krausová (metodik –
sociální pracovník), Ing. Ivo Kraus, DiS. (ředitel), Mgr. Ilona Drašarová (sociální pracovník),
PhDr. Jana Doubravová (psycholog). Vybrané dokumenty jsou zveřejněny na webu:
http://nruk.cz/povinne_informace.
V naší organizaci se konala ve dnech 25-30/11/2015 plánovaná inspekce poskytování
sociálně-právní ochrany, kterou provedl Úřad práce, krajská pobočka pro hlavní město Prahu,
čj.: UPCR-AA-2016/2791-00500412. Počet splněných kritérií bylo 25 z celkově 33
hodnocených kritérií. Nesplněných 8 kritérií bude napraveno ve stanovené lhůtě s tím, že
kvalita poskytování sociálně právní ochrany dětí je v naší organizaci zvyšována průběžně. S
výsledkem kontroly byl seznámen Krajský úřad Ústeckého kraje.
Projekt "Podpora pěstounských rodin v Ústeckém kraji" spolufinancovalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v rámci podpory
rodiny a to prostřednictvím příspěvků na výkon pěstounské péče
vyplácený Úřadem práce.
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Projekt: Získávání

zájemců o náhradní rodinnou péči

Cíl projektu: Cílem projektu bylo vyvinout aktivitu směřující k získání dalších zájemců o
náhradní rodinnou péči v oblasti Ústeckého kraje a následně pak poskytovat těmto žadatelům
doprovázení a poradenství před rozhodnutím o přijetí dítěte.
Cílová skupina: Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči,
tedy budoucí osvojitelé, dlouhodobí pěstouni, přechodní pěstouni
a poručníci.
Lokalita: Klienty projektu byly fyzické osoby z Ústeckého kraje.
Doba realizace: 1.1.2015 do 31.12.2015
Výsledky projektu:
Facebookové stránky www.chcemebytpestouni.cz navštívilo v roce 2015 cca. 70 tisíc
návštěvníků, kteří se o problematiku zajímali. Z 80% byly čtenáři ženy. Z počtu návštěvníků,
kteří na stránky klikli, tvořila asi 1/5 čtenáře z Ústeckého kraje. Nejvíce čtenářů bylo ve věku
35-44 let. Z celkového počtu se stalo pravidelnými návštěvníky 583 uživatelů. Někteří se na
nás obraceli s dotazy nebo se zapojovali do diskuze. Na facebooku
https://www.facebook.com/zasadteseospokojenedetstvi jsme koncem roku 2015 měli 600
fanoušků. Podrobnou analýzu výsledků najdete na:
http://chcemebytpestouny.cz/content/ohlednuti-naseho-webu-za-uplynulym-rokem-2015.
Stručný popis projektu: Naše kampaň "Zasaďte se o spokojené dětství" byla podporována
formou inzerce na internetu na vyhledávači google.cz. Příručka z roku 2014 „Náhradní
rodinná péče v kostce“ , viz. http://chcemebytpestouny.cz/publikace-nrp , byla šířena po celém
území Ústeckého kraje, zejména ve spolupráci se sociálními odbory městských úřadů a
dalšími doprovodnými organizacemi, které se do kampaně zapojily.
V roce 2015 jsme poskytovali poradenství pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči v
našich poradnách. Někteří zájemci byli zváni a účastnili se setkávání pěstounů v rámci
klubové činnosti. Převažovalo však poradenství formou elektronické komunikace.
Průběžně jsme doplňovali a aktualizovali webové stránky: www.chcemebytpestouny.cz, na
kterých jsme informovali zájemce o tématice náhradní rodinné péče a o službách a poradnách
v Ústeckém kraji. Za účelem propagace webových stránek na facebooku nám poskytla firma
Googl, INC. sponzorský dar formou přednostního zobrazování a provedla celkovou
podrobnou analýzu úspěšnosti www stránek.
V měsíci 9/2015 probíhala v souvislosti s otevřením naší nové Poradny pro náhradní rodinnou
péči v Masarykově ulici 750/316 (Na Rondelu), 400 10 Ústí nad Labem – Bukov informační
akce pro nové zájemce o pěstounství formou reklamy ve vozidle místní hromadné dopravy ve
spolupráci s firmou BUS TV, viz.
http://nruk.cz/content/navstivte-poradnu-pro-nahradni-rodinnou-peci-v-usti-nad-labem,
která na tento účel poskytla 50% slevu.
Projekt financovalo: MPSV ČR a firma Google, INC., USA.
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Projekt: Doučování

dětí v pěstounské péči

Cíl projektu: V pěstounské péči se často nachází děti, které následkem deprivací v raném
dětství mají problémy se školním vzděláváním a potřebují odbornou pomoc. Tento projekt
měl za cíl těmto dětem pomoci tak, aby se ve škole zlepšovaly nebo nezhoršovaly a tím zvýšil
jejich potenciál pro úspěšný start do života.
Lokalita: Lounsko
Doba realizace: 1.9. 2014 - 30.6. 2016
Počet účastníků: 4 rodiny, 10 dětí v pěstounské péči
Stručný popis projektu:
Původně jsme plánovali podpořit mnohem více dětí, ale bohužel nepodařilo se nám sehnat
dostatek finančních prostředků. Proto jsme vybrali čtyři, podle našeho názoru nejpotřebnější,
rodiny a těm zajistili doučovatele a poskytli službu doučování. Doučovatelé se věnovali všem
přijatým dětem v rodině. Konkrétně se jednalo o pěstounku z Podbořanska, která má v péči 4
děti, z toho 2 nově přijaté, jedno má vážné zdravotní problémy. Dále se jednalo o pěstounku z
Chřibské, která má v péči 2 děti, z nichž jedno je mentálně postižené, také poskytovala
hostitelskou péči dalším 2 sourozencům z dětského domova. Pak jsme podpořili pěstounku z
Postoloprt, která se stará o problematickou Romskou holčičku, a pěstounku z Varnsdorfu,
která má v péči 3 děti a byla velmi zatížena mnohočetnými kontakty s biologickou rodinou,
vzhledem k návratu jednoho z dětí do péče otce. Všem rodinám jsme poskytli celkem 20h
doučování v celkové hodnotě 2500 Kč. Pomoc rodiny uvítaly a rády by v ní pokračovaly.
Sponzor: Nadace Terezy Maxové dětem

Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem
Tento sponzor nám přispěl nejen na výše uvedený projekt, ale také individuálně přispíval
přímo vybraným pěstounským rodinám na volnočasové aktivity svěřených dětí, které se na
nás obrátily a kterým jsme na požádání pomohli žádost vyplnit. Nadaci patří velký díky za
vynikající spolupráci.
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Místa realizace aktivit
Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Mánesova 1340/15, Louny
Tel. : 910 259 997, nahradni.rodiny.uk.2@gmail.com
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316, 400 10 Ústí nad Labem – Bukov
Tel. : 910 050 786, nahradni.rodiny.uk.3@gmail.com
Služby poraden: poradenství související s poskytováním služeb v rámci doprovázení
pěstounských rodin, poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči
Klub náhradních rodin
Lounsko
Perucká 93, Veltěže
předseda klubu: Ivo Kraus
zástupce: Andrea Fišerová
Tel.: 910 259 997
nahradni.rodiny.2@gmail.com
Klub náhradních rodin
Rebeka Podbořansko
Masarykovo náměstí 922,
440 01 Podbořany (RC Jonáš)
předseda klubu: Andrea Pavlíková

Klub náhradních rodin
SiSi Varnsdorf
Dům dětí a mládeže,
Otáhalova 1260, 407 47
Varnsdorf
předseda klubu: Kateřina Kollárová

Klub náhradních rodin
Ústecko
Domeček Na Rondelu
Na Valech 815/1a, Ústí n/L.
ZŠ Vojnovičova 620/5, část Paprsek
400 10 Ústí nad Labem - Bukov
(blízko kruhového objezdu Rondel)
předseda klubu: Vladimíra Gubaničová
Tel.: 910 050 786
nahradni.rodiny.uk.3@gmail.com
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Realizované aktivity v roce 2015
Poradenství: poskytovali jsme poradenství pro náhradní rodinnou péči a to v poradnách v
Lounech a v Ústí nad Labem. Klienti se na nás mohli obracet osobně, telefonicky, emailem a
prostřednictvím webu. Poradenství bylo poskytováno i v domácnostech náhradních rodin.
Dále bylo poskytováno poradenství v souvislosti s doprovázením pěstounských rodin, např.
sociální, pedagogické, speciálně-pedagogické a právní poradenství. Poradenství probíhalo v
poradnách nebo v terénu přímo v rodinách. Počet klientů 150 (fyzické osoby, dospělí s dětmi),
kteří poradenství mohli využívat opakovaně.
Sociálně právní ochrana dětí: v roce 2015 jsme vykonávali činnost v rámci pověření k
SPOD od KÚ Ústeckého kraje č.j. 50/SZ/2013, JID 12759/2013 ze dne 28.1.2013, poslední
změna pověření JID 69309/2016/KUUK, č.j. 588/SV/2016. Na základě těchto pověření jsme
uzavírali dohody o výkonu pěstounské péče. V r. 2015 jsme poskytovali služby 44
pěstounským rodinám z Ústeckého a části Libereckého kraje.
Pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí: V roce 2015 jsme se účastnili několika
případových konferencí a asistovali při styku dětí v pěstounské péči s osobami blízkými.
Vzdělávání: Realizovali jsme celkem 30 kurzů 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. Realizováno bylo celkem 91 hodin vzdělávání.
Celkový počet dospělých účastníků, kteří se zúčastnili, zpravidla opakovaně, činil 344. V roce
2015 jsme spolupracovali především s odborníky z regionu.
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 Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté
Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní
komisi Města Žatce, a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevu, Ukrajina –
léto 2008, org. ADRA.
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková a Mgr. Eva Kapicová
Pracují v organizaci EDUCO, která pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní
službu v oblastech, jako jsou například 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. Stanislava Šebek a PhDr. Mojmír Šebek
Působí jako speciální pedagog ve výchovném ústavu Buškovic. PhDr. Mojmíre Šebek je
ředitelem Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče v Buškovicích u Podbořan.
Další spolupracující lektoři: MUDr. Gabriela Šilhartová (psychiatr), Bc. Petra Janoušová
(emergency první pomoc), Mgr. Jindřiška Krpálková (Pro Dialog, z.s.), a další.
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Přehled realizovaných vzdělávacích akcí:

Místo vzdělávání - Veltěže
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Programy pro děti z náhradních rodin:
Během vzdělávacích kurzů jsme zajistili celkem 27 krát hlídání dětí s programem, z toho 8
programů s terapeutickými prvky pro děti přijaté, tak i osvojené či vlastní. Dětských účastníků
bylo v r. 2015 celkem 269, někteří se programů účastnili opakovaně. Aktivita pomohla dětem
k odbourávání stresů a deprivací, a rodičům k poznání svěřených dětí a tím k utužování vazeb
a vztahů v rámci rodin. Zejména byly používány techniky: hipoterapie, muzikoterapie,
dramaterapie, arteterapie.

Setkávání náhradních rodin: uskutečnilo se celkem 30 zapsaných setkání, z toho 27
vzdělávacích a 3 volnočasové ve stájích Veltěže, do kterých se zapojilo celkem 150
náhradních rodičů (pěstounů, osvojitelů, poručníků, žadatelů) s dětmi, zpravidla opakovaně.
Během volnočasových setkání si náhradní rodiče vzájemně vyměňovali zkušenosti z oblasti
náhradní rodinné péče, zatímco děti měly svůj program.
Respitní péče: pro děti z náhradních rodin jsme zajistili ve spolupráci s FOD 14-ti denní
výchovně relaxační pobyt ve Sloupu v Čechách, kterého se účastnila převážná část dětí z
pěstounských rodin, se kterými jsme měli v r. 2015 uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské
péče. Ostatním rodinám, jsme poskytli finanční příspěvek na zajištění vlastní respitní péče
formou jiného pobytu dle zájmu dítěte nebo formou hlídání v případě dětí nejmladších či
velmi fixovaných. Zajišťovali jsme i krátkodobé hlídání dětí v rámci vyřizování záležitostí
osob pečujících a to i nad rámec zákonných nároků pěstounů a to převážně díky dotaci od
Úřadu práce na zaměstnávání dvou pomocných asistentek pěstounů.

Foto: tábor Sloup v Čechách 2-16/8/2016, rekreační středisko OÁZA
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Propagace naší činnosti: Pěstouni, osvojitelé a zájemci o náhradní rodinnou péči byli
průběžně informováni o aktivitách našeho o.p.s. prostřednictvím webových stránek
www.nruk.cz a na facebooku „Klub náhradních rodin Ústeckého kraje“, emailem, telefonicky,
formou letáčku a osobně. Rozdávali jsme též brožuru z roku 2014 Informace o náhradní
rodinné péči v kostce, která je určená všem zájemcům, čekatelům i novým pěstounům, je
dostupná jak v tištěné formě, tak ke stažení na www.chcemebytpestouni.cz/publikace-nrp.
Hospodaření organizace: v roce 2015 jsme obdrželi příspěvky na výkon pěstounské péče v
rámci uzavíraných dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny a dotace od Úřadu práce na
pomocné asistentky. Na projekt Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči jsme získali
finanční podporu od MPSV ČR. Dále jsme využili grant od Nadace Terezy Maxové dětem
získaný v roce 2014. Výsledky hospodaření uvádíme ve zvláštní příloze.
Přehled pracovníků NRUK o.p.s. v roce 2015:
Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel společnosti, koordinátor aktivit
Bc. Alena Krausová, metodik - sociální pracovnice doprovázení rodin
Mgr. Ilona Drašarová, sociální pracovnice – doprovázení rodin
PhDr. Jana Doubravová, psycholog, lektor vzdělávání
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková, psycholog, lektor vzdělávání
Mgr. Zuzana Nováková, psycholog, lektor vzdělávání do 3/2015
Bc. Michaela Šturmová, sociální pracovnice doprovázení rodin do 6/2015
Bc. Kateřina Štěpánková, sociální pracovnice doprovázení rodin od 7/2015
Libora Nováková, pomocný asistent
Lucie Gubaničová, pomocný asistent, hlídání do 9/2015
Jiřina Soukupová, pomocný asistent, od 11/2015
PhDr. Mojmír Šebek, lektor vzdělávání
Mgr. Vlastimil Náhoda, lektor vzdělávání
Mgr. Jindřiška Krpálková, lektor vzdělávání
MUDr. Gabriela Šilhartová, lektor vzdělávání
Mgr. Eva Kapicová, lektor vzdělávání
Bc. Petra Janoušová, lektor vzdělávání
PhDr. Mojmír Šebek, lektor vzdělávání
Mgr. Dana Krausová, dipl.um., muzikoterapeut
Mgr. Pavlína Bieliková, hipoterapeut
Pracovnice hlídání (neuvádíme)
Všem spolupracovníkům tímto děkujeme za jejich obohacující přínos, projevenou iniciativu a
kreativitu při práci s náhradními rodinami.
Spolupracující organizace v roce 2015:
Obecní úřad a MŠ Veltěže, ZŠ Speciální Pod Parkem Ústí n/L., Dům dětí a mládeže
Varnsdorf, Knihovna Varnsdorf, Rodinné a mateřské centrum Jonáš Podbořany, Domeček Na
Rondelu Ústí n/L., Středisko výchovné péče Buškovice, Dětská psychiatrická nemocnice
Louny, FOD středisko Chabajda, Centrum Matýsek Roudnice n/L., Jezdecký klub Excalibur
Veltěže, Klub seniorů Louny a další.
Zvláště spolupracující OSPODy: Louny, Žatec, Podbořany, Most, Litvínov, Lovosice,
Litoměřice, Roudnice n/L., Ústí n/L., Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor.
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Organizační struktura k 31.12. 2015
obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE v rámci SPOD

DOZORČÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL
(STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE)
koordinátor aktivit

PORADNA PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI LOUNY
PO- PÁ 9-13,30 nebo na objednání

PORADNA PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI ÚSTÍ N/L.
PO- PÁ 9-13,30 nebo na objednání

PSYCHOLOG
PhDr. Zdeňka Baranniková

PSYCHOLOG
PhDr. Jana Doubravová

PSYCHOLOG
Mgr. Zuzana Nováková

DOPROVÁZENÍ
Bc. Kateřina Štěpánková

SOCIÁLNÍ TERAPEUT

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Ilona Drašarová 1,0

Mgr. Dana Krausová, dipl. um.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Bc. Alena Krausová 1,0

INTERNETOVÉ, EMAILOVÉ
TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ

INTERNETOVÉ, EMAILOVÉ
TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ
TERÉNNÍ SLUŽBY V RODINÁCH

TERÉNNÍ SLUŽBY V RODINÁCH
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Máte-li zájem o pěstounství, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Rádi vám pomůžeme.

V roce 2015 nás podpořili:

Děkujeme také všem sponzorům a spolupracujícím organizacím, které nás podpořili v
minulých letech:
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NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Boženina 169, 439 07 Peruc, IČ: 269 93 392

P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE
sestavená k 31.12.2015

I. Základní údaje
Druh organizace:
Název:
Adresa:

obecně prospěšná společnost
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Boženina 169, 439 07 Peruc

Statutární orgán:

Ivo Kraus, ředitel

Správní rada:

Alena Krausová, předseda správní rady
Tomáš Pavelka, člen správní rady
Dana Krausová, člen správní rady

Dozorčí rada:

Eva Pavelková, předseda dozorčí rady
Dana Krausová, člen dozorčí rady
Vladimír Behančin, člen dozorčí rady

Zakladatel:

Alena Krausová

Datum vzniku:

29.11.2013, transformací z občanského sdružení NÁHRADNÍ
RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE

Popis činností:
 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské
péče
 poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče
 vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a
společnostmi podílejícími se na sociálně právní ochraně dětí a oblasti
náhradní rodinné péče.
 zprostředkování hmotné i finanční podpory náhradním rodinám
 osvětová, vědecko-výzkumná a publikační činnost v problematice náhradního
rodičovství a sociálně právní ochrany dětí
 organizace terapií, hlídání dětí a dalších podpůrných nebo odlehčovacích
služeb pro děti a rodiče z náhradních rodin
zprostředkování
ubytovacích, stravovacích služeb a dopravy za účelem

pořádání pobytových, výchovně rekreačních a vzdělávacích pobytů pro děti,
rodiče i celé rodiny.
 provádění činnosti opatrovníka nezletilých dětí svěřených do pěstounské péče
a dospělých, kteří opustili náhradní rodinnou péči a mají omezenou
způsobilost k právním úkonům.
 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

II. Obecné ú etní zásady
1. 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.
Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let.

2. Opravné položky
Opravné položky v souladu s předpisy organizace vytváří k pohledávkám ze
zdaňovaných činností v případě, jejich dobytnost je špatná. O opravné položce
rozhoduje ředitel organizace.

3.

asové rozlišení

Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na
základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím
účetním období.

4. Vlastní kapitál a fondy
Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého
dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní
výnosy současně s účtováním odpisů.

5. P ijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na
zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni
nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím
výnosů příštích období.

III. Dopl ující údaje k výkaz m
1. Dlouhodobý majetek
V roce 2015 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku.
Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek, jen majetek v operativní evidenci.

2. Pohledávky a závazky
Organizace neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.
Organizace eviduje závazky po splatnosti ve výši 16 tis. Kč. Byly uhrazeny v roce
2016.

3. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.

4. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.

5. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2015

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2014

4

2

z toho členů řídících orgánů

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2015

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2014

0

0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2015 v tis. Kč

2014 v tis. Kč

Osobní náklady na
zaměstnance

Osobní náklady na Osobní náklady na Osobní náklady na
členy řídících
zaměstnance
členy řídících
orgánů
orgánů

1 286

0

914

0

V částce osobních nákladů jsou zahrnuty i náklady na dohody o provedení práce ve
výši 468 tis. Kč.
Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry,
záruky ani jiná plnění.

6. Zástavy a ru ení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

7. Výnosy
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.

8. P ijaté dary a dotace
V roce 2015 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí:
Poskytovatel
Úřad práce České republiky

ástka (tis. K ) Komentá
1 908 Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče

Úřad práce České republiky

180 Příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

112 Dotace na projekt Získávání
zájemců a podpora žadatelů o
náhradní rodinnou péči v
Ústeckém kraji

Celkem

2 200

Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2015 přijaty granty a dary od
nadací, právnických a fyzických osob. Z grantů a darů přijatých v roce 2015
a nevyčerpaných grantů a darů z předchozích let využila organizace granty a dary
v celkové výši 2 961 tis. Kč.
V roce 2015 byly přijaty zejména následující granty a dary (uvedeny dary nad
10 000 Kč):
Poskytovatel
Google AdWords
Ing. Ivo Kraus

ástka
(tis. K )
2 921
29

Komentá
Nepeněžní dar
Dar na činnost organizace

9. Ve ejná sbírka
Organizace neměla v roce 2015 povolení pořádat veřejnou sbírku:

10. Výsledek hospoda ení a da z p íjmu
Výsledek hospodaření za rok 2014 byl předen na účet neuhrazených ztrát minulých
let.
Za rok 2015 organizace vykazuje ztrátu ve výši 37,05 Kč. Základ daně z příjmu ve
výši 4 616,- Kč byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky
v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Snížení základu daně uplatněné v předchozích letech bylo použito na podporu
pěstounské péče.

11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní
záv rky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.

V Lounech dne 30.6.2015

Sestavil: Kamila Neradová

Statutární orgán: Ing. Ivo Kraus, DiS

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

ROZVAHA pro nevýdlené organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015

Název a sídlo úetní jednotky

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

´
´ RODINY USTECKEHO
´
´
NAHRADNI
KRAJE,
o.p.s.
ˇ
Bozenina
169
Peruc
43907

I

26993392
Oznaení

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I.

Stav k prvnímu dni úetního
období
1

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(souet A.I.1. až A.I.7.)

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

(souet A.II.1. až A.II.10.)

2.

Umlecká díla, pedmty a sbírky

3.

Stavby

4.

Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných movitých vcí

5.

Pstitelské celky trvalých porost

6.

Základní stádo a tažná zvíata

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek

10.

Stav k poslednímu dni úetního
období
2

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III.

Dlouhodobý finanní majetek celkem

(souet A.III.1. až A.III.7.)

A. III. 1.

Podíly v ovládaných a ízených osobách

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Zápjky organizaním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé zápjky

6.

Ostatní dlouhodobý finanní majetek

7.

Poizovaný dlouhodobý finanní majetek

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ 26993392
IC:

Oznaení

AKTIVA

a

b

Stav k prvnímu dni úetního
období
1

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právm

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6.

Oprávky ke stavbám

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým vcem a souborm
hmotných movitých vcí

8.

Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

B. I.

(souet A.IV.1 až A.IV.11.)

2.

B.

1.

Materiál na sklad

2.

Materiál na cest

3.

Nedokonená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Zvíata

7.

Zboží na sklad a v prodejnách

8.

Zboží na cest

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odbratelé

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

124

168

84
0

88
1

39
1
2

20
2
0

(souet B.I.1. až B.I.9.)

(souet B.II.1. až B.II.19.)

2.

Smnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zamstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeení a veejného
zdravotního pojištní

8.

Da z píjm

9.

Ostatní pímé dan

10.

Stav k poslednímu dni úetního
období
2

Da z pidané hodnoty

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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IC:

Oznaení

AKTIVA

a

b

B. II. 11.

Stav k poslednímu dni úetního
období
2

Stav k prvnímu dni úetního
období
1

Ostatní dan a poplatky

41

65

1

0

7
2

55
15

5

40

(souet. B.IV.1. až B.IV.3.)

33
33

25
25

(A. + B.)

124

168

12.

Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem

13.

Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán
územních samosprávných celk

14.

Pohledávky za spoleníky sdruženými ve spolenosti

15.

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

16.

Pohledávky z vydaných dluhopis

17.

Jiné pohledávky

18.

Dohadné úty aktivní

19.

Opravná položka k pohledávkám

B. III.

Krátkodobý finanní majetek celkem

B. III. 1.

Pokladna

2.

Ceniny

3.

Úty v bankách

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Poizovaný krátkodobý finanní majetek

8.

Peníze na cest

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady píštích období

2.

Píjmy píštích období

3.

Kursové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM

(souet B.IV.1. až B.IV.8.)
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IC:

Oznaení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmní celkem

A. I.

2.

Fondy

3.

Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk

A. II. 1.

Úet výsledku hospodaení

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

2.

Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení

3.

Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem
1.

-2

-2

-2

-2

-2
126

-2
170

116
5

159
21

0
39
1

5
65
1

13

32

8

4

(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

Vlastní jmní

Výsledek hospodaení celkem

B. I.

(A.I. + A.II.)

1.

A. II.

Stav k poslednímu dni úetního
období
4

Stav k prvnímu dni úetního
období
3

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(B.I.1.)

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé bankovní úvry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Pijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé smnky k úhrad

6.

Dohadné úty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

(souet B.II.1. až B.II.7.)

(souet B.III.1. až B.III.23.)

2.

Smnky k úhrad

3.

Pijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zamstnanci

6.

Ostatní závazky vi zamstnancm

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpeení a veejného
zdravotního pojištní

8.

Da z píjm

9.

Ostatní pímé dan

10.

Da z pidané hodnoty

11.

Ostatní dan a poplatky

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpotu

13.

Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územních samosprávních
celk

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl
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IC:

Oznaení

PASIVA

a

b

B. III.15.

Stav k poslednímu dni úetního
období
4

Stav k prvnímu dni úetního
období
3

Závazky ke spoleníkm sdruženým ve spolenosti

16.

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17.

Jiné závazky

18.

Krátkodobé bankovní úvry

19.

Eskontní úvry

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

21.

Vlastní dluhopisy

22.

Dohadné úty pasivní

23.

Ostatní krátkodobé finanní výpomoci

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje píštích období

2.

Výnosy píštích období

3.

Kursové rozdíly pasivní
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 30.6.2016

(souet B.IV.1. až B.IV.3.)

(A. + B.)

8

0

6
36
10
10

31
0
11
11

124

168

Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou

Právní forma úetní jednotky

Osoba odpovdná za úetnictví (jméno a podpis)

ˇ prospesna
ˇˇ ´ spolecnost
ˇ
Obecne

Ing. Ivo Kraus

Pedmt podnikání

Osoba odpovdná za úetní závrku (jméno a podpis)

Ing. Ivo Kraus
tel.:

linka:
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NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Boženina 169, 439 07 Peruc, IČ: 269 93 392

P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE
sestavená k 31.12.2015

I. Základní údaje
Druh organizace:
Název:
Adresa:

obecně prospěšná společnost
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Boženina 169, 439 07 Peruc

Statutární orgán:

Ivo Kraus, ředitel

Správní rada:

Alena Krausová, předseda správní rady
Tomáš Pavelka, člen správní rady
Dana Krausová, člen správní rady

Dozorčí rada:

Eva Pavelková, předseda dozorčí rady
Dana Krausová, člen dozorčí rady
Vladimír Behančin, člen dozorčí rady

Zakladatel:

Alena Krausová

Datum vzniku:

29.11.2013, transformací z občanského sdružení NÁHRADNÍ
RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE

Popis činností:
 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské
péče
 poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče
 vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a
společnostmi podílejícími se na sociálně právní ochraně dětí a oblasti
náhradní rodinné péče.
 zprostředkování hmotné i finanční podpory náhradním rodinám
 osvětová, vědecko-výzkumná a publikační činnost v problematice náhradního
rodičovství a sociálně právní ochrany dětí
 organizace terapií, hlídání dětí a dalších podpůrných nebo odlehčovacích
služeb pro děti a rodiče z náhradních rodin
zprostředkování
ubytovacích, stravovacích služeb a dopravy za účelem

pořádání pobytových, výchovně rekreačních a vzdělávacích pobytů pro děti,
rodiče i celé rodiny.
 provádění činnosti opatrovníka nezletilých dětí svěřených do pěstounské péče
a dospělých, kteří opustili náhradní rodinnou péči a mají omezenou
způsobilost k právním úkonům.
 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

II. Obecné ú etní zásady
1. 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.
Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let.

2. Opravné položky
Opravné položky v souladu s předpisy organizace vytváří k pohledávkám ze
zdaňovaných činností v případě, jejich dobytnost je špatná. O opravné položce
rozhoduje ředitel organizace.

3.

asové rozlišení

Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na
základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím
účetním období.

4. Vlastní kapitál a fondy
Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého
dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní
výnosy současně s účtováním odpisů.

5. P ijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na
zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni
nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím
výnosů příštích období.

III. Dopl ující údaje k výkaz m
1. Dlouhodobý majetek
V roce 2015 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku.
Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek, jen majetek v operativní evidenci.

2. Pohledávky a závazky
Organizace neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.
Organizace eviduje závazky po splatnosti ve výši 16 tis. Kč. Byly uhrazeny v roce
2016.

3. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.

4. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.

5. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2015

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2014

4

2

z toho členů řídících orgánů

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2015

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2014

0

0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2015 v tis. Kč

2014 v tis. Kč

Osobní náklady na
zaměstnance

Osobní náklady na Osobní náklady na Osobní náklady na
členy řídících
zaměstnance
členy řídících
orgánů
orgánů

1 286

0

914

0

V částce osobních nákladů jsou zahrnuty i náklady na dohody o provedení práce ve
výši 468 tis. Kč.
Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry,
záruky ani jiná plnění.

6. Zástavy a ru ení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

7. Výnosy
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.

8. P ijaté dary a dotace
V roce 2015 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí:
Poskytovatel
Úřad práce České republiky

ástka (tis. K ) Komentá
1 908 Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče

Úřad práce České republiky

180 Příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

112 Dotace na projekt Získávání
zájemců a podpora žadatelů o
náhradní rodinnou péči v
Ústeckém kraji

Celkem

2 200

Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2015 přijaty granty a dary od
nadací, právnických a fyzických osob. Z grantů a darů přijatých v roce 2015
a nevyčerpaných grantů a darů z předchozích let využila organizace granty a dary
v celkové výši 2 961 tis. Kč.
V roce 2015 byly přijaty zejména následující granty a dary (uvedeny dary nad
10 000 Kč):
Poskytovatel
Google AdWords
Ing. Ivo Kraus

ástka
(tis. K )
2 921
29

Komentá
Nepeněžní dar
Dar na činnost organizace

9. Ve ejná sbírka
Organizace neměla v roce 2015 povolení pořádat veřejnou sbírku:

10. Výsledek hospoda ení a da z p íjmu
Výsledek hospodaření za rok 2014 byl předen na účet neuhrazených ztrát minulých
let.
Za rok 2015 organizace vykazuje ztrátu ve výši 37,05 Kč. Základ daně z příjmu ve
výši 4 616,- Kč byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky
v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Snížení základu daně uplatněné v předchozích letech bylo použito na podporu
pěstounské péče.

11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní
záv rky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.

V Lounech dne 30.6.2015

Sestavil: Kamila Neradová

Statutární orgán: Ing. Ivo Kraus, DiS

