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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI o.p.s.
ROK 2016

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

Právní forma:
obecně prospěšná společnost
zapsáno: O 495 vedená u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem dne 29.11. 2013

Ředitel: (statutární zástupce) Ing. Ivo Kraus, DiS.

Členové správní rady:
Bc. Alena Krausová, Mgr. Tomáš Pavelka, 
Mgr. Dana Krausová

Členové dozorčí rady:
Ing. Eva Pavelková, Mgr. Dana Krausová, dipl.um.,
Vladimir Behančin

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 2016:

- 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 2016:

- Doprovázení pěstounských rodin v Ústeckém kraji 
+ "Peníze se počítají" – finanční gramotnost pro 
mládež, sponzor Nadační Fond Tesco

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 2016

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 nad Labem., Lovosice, Litoměřice, Žatec, Podbořany, Most, 
Litvínov, Ústí nad Labem, Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor a okolí.

Doba realizace: 1.1.2016 do 31.12.2016

Počet účastníků: 51 pěstounských rodin, z toho 4 pěstounské rodiny na přechodnou dobu
  81 pěstounů 
  115 dětí, z toho 91 dětí svěřených do pěstounské péče, 6 dětí prošlo PPPD

Stručný popis projektu: V roce 2016 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.  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.  Standardy  jsou  průběžně  připomínkovány  na  pravidelných
metodických poradách, které se konají zpravidla 1x za měsíčně. 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 dne 31.1.2017 kontrola z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byly
shledány  drobné  nedostatky,  které  jsme  obratem  začali  napravovat.  Nově  zveřejňujeme
podrobné  anotace  k  námi  pořádaným  vzdělávacím  kurzů  pro  pěstouny,  které  se  věnují
tématům souvisejícím s péčí o dítě a jeho výchovy.

Již v r. 2015 proběhla plánovaná inspekce standardů poskytování sociálně-právní ochrany,
kterou provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce,  krajské
pobočky pro hlavní město Prahu. Výsledky, které jsme se dozvěděli začátkem roku 2016 nás
potěšily. Splnili jsme 28 kritérií z 33 možných. S výsledky kontroly jsme seznámili Krajský
úřad Ústeckého kraje.

Naše organizace má také za rok 2016 proveden povinný audit účetnictví i závěrečné zprávy.
Výrok auditora je uveden ve zvláštní příloze.

Projekt "Doprovázení 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. 2016 – na dobu neurčitou

Tento projekt nebyl v roce 2016 ze strany MPSV v rámci dotačního řízení na podporu rodiny
finančně  podpořen.  Od  ledna  do  března  2016  jsme  zaznamenali  velký  zájem  o  osobní
poradenství v našich poradnách v souvislosti se zájmem občanů stát se přechodnými nebo
dlouhodobými  pěstouny.  Zahájili  jsme  také  provoz  internetové  poradny  na  portálu
emimino.cz. Následně jsme byli nuceni služby pro zájemce o náhradní rodinnou péči utlumit
z  důvodu  nedostatku  finančních  prostředků  na  tento  účel.  V  roce  2016  přesto  projekt
pokračoval  v  podobě  poskytování  poradenství  pro  zájemce  a  udržování  webové  a
facebookové stránky náborové kampaně „Zasaďte se o spokojené dětství, staňte se pěstouny“
z prostředků NRÚK a za přispění firmy Google, která ukončila naši podporu k 31.12. 2016. V
současné době sháníme sponzory na další období.

Stručný popis projektu: Naše kampaň "Zasaďte se o spokojené dětství" byla po celý rok
2016  podporována  formou  sponzorované  inzerce  na  internetu  AdGrant  na  vyhledávači
google.cz. 

Příručka  pro  zájemce  o  náhradní  rodinnou  péči  z  roku  2014  „Náhradní  rodinná  péče  v
kostce“,  viz.  www.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 tomto  roce  již  byla  zcela
rozebrána. Hledáme sponzory, aby v budoucím období mohla být znovu vytištěna.

V roce 2016 jsme poskytovali poradenství pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči v
našich poradnách jako dobrovolníci.  Z důvodu nedostatku financí jsme se však zájemcům
nemohli věnovat na úrovni z let 2014-2015, kdy projekt získával dotace. Proto jsme někdy
zájemce odkazovali na OSPODy nebo jiné organizace. Někteří zájemci byli zváni a účastnili
se  setkávání  pěstounů v rámci  klubové činnosti.  Poradenství  probíhalo také elektronickou
formou.

Průběžně jsme doplňovali a aktualizovali, byť v menší míře než doposud,  webové stránky:
www.chcemebytpestouny.cz,  na  kterých  jsme  informovali  zájemce  o  tématice  náhradní
rodinné péče a o službách a poradnách v Ústeckém kraji.

Výsledky projektu: 
Webovou stránku www.chcemebytpestoun  y  .cz   navštívilo v roce 2016 cca. 64.874 návštěv od
50.707 návštěvníků,  kteří  se  o  problematiku  zajímali.  Z  tohoto  počtu  náš  web navštívilo
opakovaně  77,1% návštěvníků.  Z  Ústeckého  kraje  bylo  5307  návštěv  (8,52%).  Náš  web
sledovali i lidé z jiných krajů republiky, nejvíce z Prahy (23,87%), Moravskoslezského kraje
(11,63%)  a  Jihomoravského  kraje  (9,96%).  Nejvíce  nás  sledovali  lidé  ve  věku  25-34 let
(29,28%) a lidé ve věku 35-44 let (29,04%). Z toho bylo 75,1% žen a 24,9% mužů. 
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Web byl  prohlížen  nejčastěji  na  klasickém PC (76,41%),  na mobilu  18,44% a na tabletu
4,69%. Největší zájem budila stránka pěstounské péče (24,06% z celkového počtu návštěv). Z
článku nejvíce zaujal „Karlovarský kraj hledá nové rodiny pro konkrétní děti, „Jak se dělá
pěstoun“, „Žádost o pěstounskou péči“, „Proč jsou důležití klasičtí pěstouni a jak je získat“,
„Neperte se a nežerte, rozhovor přechodného pěstouna s dlouhodobým“.

Na facebooku máme celkem 774 fanoušků, z toho 92% žen a 82% mužů. Nejvíce na naši
stránku, ačkoliv je cílena na Ústecký kraj, chodilo lidí z Prahy, na druhém z Ústí n/L., pak z
Ostravy, následují Teplice a Most, Česká Lípa a Rumburk. Největší zájem vzbudil odkaz na
fotoseriál „První setkání s adoptovaným miminkem“. Z počtu návštěvníků, kteří na stránku
klikli, tvořili odhadem asi pětinu čtenáři z Ústeckého kraje. Nejvíce jich bylo ve věku 35-44
let  (37%).  Někteří  se  na  nás  obraceli  s  dotazy  nebo  se  zapojovali  do  diskuze.  Naši
facebookovou stránku naleznete zde: https://www.facebook.com/zasadteseospokojenedetstvi  .  

Projekt financovala firma Google, INC., USA.

                        

Projekt: Zprostředkování podpory náhradním rodinám

Cíl projektu: V pěstounské péči se často nachází děti, které následkem deprivací v raném
dětství mají různé potřeby a přání, které chtějí aktuálně řešit. Tento projekt měl za cíl těmto
dětem  pomoci  tak,  aby  se  se  jejich  přání  a  potřeby  naplňovaly  a  tím  se  zvýšila  jejich
spokojenost v životě.

Lokalita: Ústecký kraj, kluby pěstounů Louny, Podbořany, Ústí n/L., Varnsdorf
Doba realizace: průběžná
Počet účastníků: 25 rodin

Stručný popis projektu: 
Pomáháme  náhradním  rodinám  s  vyplňováním  grantových  žádostí  na  nadace  a  jejich
následným vyúčtováním dárcům. V rámci tohoto procesu radíme náhradním rodinám kde na
požadované  účely  mohou  zažádat  a  jak  získané  dary  optimálně  využít.  Náhradní  rodiny
využívají zejména příspěvky na volnočasové aktivity dětí.

Sponzorů je více, ale děkujeme zejména: Nadaci Terezy Maxové dětem
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Projekt: Peníze se počítají – finanční gramotnost pro mládež

Cíl  projektu: Umožnit  dětem z  náhradní  rodinné  péče  seznámit  se  formou vzdělávání  a
neformálních volnočasových aktivit  s  hospodařením s penězi tak,  aby se zvýšila  šance na
jejich úspěch při jejich startu do samostatného života.

Lokalita: Lounsko, Podbořansko
Doba realizace: květen – srpen 2016
Počet účastníků: 11 dospívajících dětí v pěstounské péči starších 14 let, většinou opakovaně

Stručný popis projektu:  Mládež z náhradní rodinné péče nejprve absolvovala 3 interaktivní
přednášky na témata související z finanční gramotností pod vedením dvou zkušených lektorů.
Následně si účastníci projektu prohlubovali znalosti formou společných volnočasových aktivit
nebo výletů. Nejprve si zahráli  bowling v Lounech,  následně navštívili  prodejnu Tesco v
Chomutově,  kde  poděkovali  sponzorovi  a  zároveň  dostali  levnější  sim  karty  na  mobil.
Navštívili  též  Centrum sociálních  služeb města  Chomutov a  na  závěr  si  společně  užili  v
lesoparku. Pak si zkusili finančně nenáročnou zábavu – focení v přírodě. Následoval výlet na
hrad Jimlín s návštěvou psího útulku. Společné akce mládeže z pěstounské péče a adopce
završila návštěva Mostu, kde si společně na závěr zahráli lasergame.

Sponzor: Nadační fond Tesco
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Spolupráce s Klubem seniorů v Lounech

Naše děti secvičily vystoupení pro seniory k Mezinárodnímu dni žen, které se uskutečnilo v
klubovně městské knihovny – Luna. Poté obdržely od klubu seniorů sladké odměny, za které
děkujeme. Každé takové vystoupení je radostí nejen pro diváky, ale i pro přijaté děti a jejich
náhradní rodiče. V letech 2014-15 děti z náhradních rodin vystupovaly také ke dni seniorů.
Jsme rádi, že můžeme přispívat k mezigenerační spolupráci.

Místa realizace 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, Louny
Tel. : 910 259 997, louny@nruk.cz

Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316, 400 10 Ústí nad Labem – Bukov
Tel. : 910 050 786, usti@nruk.cz
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Klub náhradních rodin Lounsko - Veltěže
Perucká 93, Veltěže (OÚ a MŠ)
předseda klubu: Ivo Kraus
Tel.: 910 259 997
zástupce: Andrea Fišerová

Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko
Masarykovo náměstí 922 (RC Jonáš)
440 01 Podbořany 
předseda klubu: Andrea Pavlíková

Klub náhradních rodin SiSi Varnsdorf
ZŠ a MŠ Bratislavská 994
407 47 Varnsdorf
předseda klubu: Kateřina Kollárová

Klub náhradních rodin Ústecko
Domeček Na Rondelu
Poradna pro NRP Ústí n/L.
Masarykova 750/316
400 10 Ústí nad Labem - Bukov

Realizované aktivity v roce 2016

Poradenství: v  roce  2016  jsme  poskytovali  poradenství  pro  náhradní  rodinnou  péči  v
poradnách  v  Lounech  a  v  Ústí  nad  Labem.  Klienti  se  na  nás  mohli  obracet  osobně,
telefonicky,  emailem  a  prostřednictvím  webu.  V  r.  2016  jsme  doprovázeli  celkem
51pěstounských rodin, kterým bylo poskytováno nebo zprostředkováno sociální, pedagogické,
speciálně-pedagogické a právní poradenství. 

Sociálně právní ochrana dětí: v  roce 2016 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 v roce 2016 JID 69309/2016/KUUK, č.j.  588/SV/2016.  Na základě těchto
pověření jsme uzavírali dohody o výkonu pěstounské péče. V roce 2016 jsme poskytovali
služby 51 pěstounským rodinám z Ústeckého a části Libereckého kraje. 

Pomoc  při  vyřizování  nezbytných  záležitostí: V  roce  2016  jsme  se  účastnili  několika
případových konferencí a asistovali při styku dětí v pěstounské péči s osobami blízkými. Dále
jsme některé klienty doprovázeli při jednáních na institucích.
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Vzdělávání: Realizovali jsme celkem 34 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. Z toho dvakrát víkendové vzdělávání v Doksech
a ve  Sloupu v  Čechách.  Realizováno  bylo celkem 94,5  hodin  vzdělávání.  Celkový počet
dospělých účastníků, kteří se zúčastnili,  zpravidla opakovaně, činil 313. V roce 2016 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 Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce svaté
Alžběty v Bratislavě, 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 se působí  jako supervizor,  kouč, 
sociální pracovník, pedagog a psychoterapeut.

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
Mgr.  Stanislava  Šebek  působí  jako  speciální  pedagog  ve  Výchovném  ústavu,  Středisku
výchovné péče a Střední škole Buškovice. PhDr. Mojmír Šebek je ředitelem tohoto zařízení u
Podbořan.

Ing. Eva Tamara Talomi, Ph.D.
Je ředitelkou ústavu pro aplikace psychosociálních studií  do integrovaných nauk.  Externě
spolupracuje s Pražskou psychosociální fakultou. Pracovala též jako psycholog Policie ČR. 

Další spolupracující lektoři:  MUDr. Gabriela  Šilhartová (psychiatr), Bc. Pavel Kalpakcis,
(pedagog), Bc. Petra Janoušová (zdravotní sestra první pomoci) a další.
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Přehled realizovaných vzdělávacích akcí:
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VZDĚLÁVÁNÍ NRUK 2016
místo konání termín hod dospělí děti lektor téma

Veltěže 20.02.2016 4 26 19 Mgr.Šramota Jak zvládat emoce
Veltěže 19.03.2016 4 16 12 Mgr.Kapicová Syndrom ADHD
Veltěže 23.04.2016 4 23 13 Mudr.Šilhartová Diagnostika psychických poruch v dětském věku
Veltěže 21.05.2016 4 13 10 Mgr.Kapicová Přiměřená výchovná opatření
Veltěže 25.06.2016 4 13 12 Mgr.Šramota Práce s dětmi při řešení životních událostí
Veltěže 10.09.2016 4 12 8 Mgr.Kapicová Příprava dětí na školu
Veltěže 22.10.2016 4 15 8 PhDr.Venclíčková Posilování sebedůvěry u dětí
Veltěže 26.11.2016 4 18 17 Ing.Tamara Talomi PhD. Prevence kriminality

Ing.Ivo Kraus DiS Význam společného slavení tradičních svátků
Podbořany 13.03.2016 2 4 5 Mgr.Šramota Eliminace soc. a zdravotně znevýhodnění dětí v PP
Podbořany 29.05.2016 0 0 0 Mgr. Baranniková Opuštěné dítě a co dál
Podbořany 26.06.2016 2 9 6 Mgr.Stanislava Šebek Inkluze-spolupráce s institucí
Podbořany 25.09.2016 2 9 7 Ing.Tamara Talomi PhD. Předcházení kriminalitě u dětí a mládeže
Podbořany 30.10.2016 2 8 8 PhDr.Venclíčková Psychická hygiena aneb aby pěstoun nevyhořel
Podbořany 04.12.2016 2 7 4 Mgr.Šramota Význam společného trávení volného času
Ústí nad Labem 22.02.2016 2 9 7 PhDr.Doubravová Osobnost pěstouna
Ústí nad Labem 22.03.2016 2 9 9 PhDr. Doubravová Jak hořet a nevyhořet aneb prevence burnout syndrom v PP
Ústí nad Labem 26.04.2016 2 13 5 Ing.Tamara Talomi PhD. Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích
Ústí nad Labem 09.05.2016 2 7 4 Mgr.Hana Melzerová Jak chápat dítě přicházející z DD
Ústí nad Labem 27.06.2016 2,5 9 9 PhDr.Doubravová Kdo koho vlastně vychovává aneb jak nás změnila PP
Ústí nad Labem 29.09.2016 2 4 1 PhDr. Doubravová Od ideálu k realitě
Ústí nad Labem 29.11.2016 2 12 5 Ing.Ivo Kraus DiS Význam společného slavení tradičních svátků
Varnsdorf 29.04.2016 2 6 3 Ing.Tamara Talomi PhD. Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích
Varnsdorf 14.10.2016 2 15 12 Bc.Pavel Kalpakcis Výchovné problémy a jak je řešit
Varnsdorf 02.12.2016 10 9 Mgr.Šramota Význam slavení vánočních svátků a rodinné rituály

27.05.2016 12 25 27 Bc.P.Janoušová, První pomoc,
29.05.2016 Ing.Ivo Kraus DiS Trest a odměna

Mgr.Šramota Středoškolské vzdělání aneb jak vybrat správnou školu
M.Tobiášová Adlerova psychologie – proč děti zlobí

Sloup v Čechách 30.09.2016 12 22 19 Bc.Trupová Jak učit děti finanční gramotnosti,dospíváme-máme doma
02.10.2016 Mgr.Šramota puberťáka,jak se bavit s dětmi o tabuizovaných tématech-o

Ing.Ivo Kraus DiS sexu a jiných nepříjemných věcech,individuální plánování v 
Mgr.Vl.Náhoda,DiS péči o dítě,nároky a povinnosti pěst. aktuálně,pěst. Trénink

07.05.2016 7 Bc.Trupová,Mgr.Šramota kurz finanční gramotnosti (sponzor Tesco)

14.05.2016 8 Bc.Trupová,Mgr.Šramota kurz finanční gramotnosti (sponzor Tesco)

21.05.2016 4 Bc.Trupová,Mgr.Šramota kurz finanční gramotnosti (sponzor Tesco)
Louny 15.07.2016 11 Bc.Trupová,Mgr.Šramota bowling (sponzor Tesco)
Chomutov 22.07.2016 9 Bc.Trupová,Mgr.Šramota Výlet do Chomutova (sponzor Tesco)
Louny 19.08.2016 6 Bc.Trupová,Mgr.Šramota Focení v přírodě (sponzor Tesco)
Louny 27.08.2016 6 Bc.Trupová,Mgr.Šramota výlet do Jimlína (sponzor Tesco)
Most 9 Bc.Trupová,Mgr.Šramota Lasergame (sponzor Tesco)

Poslův mlýn – 
Doksy

Poradna NRP 
Louny
Poradna NRP 
Louny
Poradna NRP 
Louny



Programy pro děti z náhradních rodin: 

Během vzdělávacích kurzů jsme zajistili celkem 34krát hlídání dětí s programem, z toho 8
programů s terapeutickými prvky pro děti  přijaté,  osvojené či  vlastní.  Dětských účastníků
bylo v r. 2016 celkem 626, 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  34  zapsaných  setkání,  kterých  se
účastnilo celkem 313 náhradních rodičů (pěstounů, osvojitelů, poručníků, žadatelů) s dětmi,
zpravidla opakovaně. Během setkání si náhradní rodiče vzájemně vyměňovali zkušenosti z
oblasti náhradní rodinné péče, zatímco děti měly svůj program.
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Respitní péče: pro děti z náhradních rodin jsme zajistili ve spolupráci s Centrem volného
času DOMINO Ústí n/L. 14-ti denní výchovně relaxační pobyt v Doubí u Tábora, kterého se
účastnila převážná část dětí z pěstounských rodin, se kterými jsme měli v r. 2016 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 nebo dětí se specifickými potřebami. 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.

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. 
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Hospodaření organizace: v roce 2016 jsme obdrželi příspěvky na výkon pěstounské péče
v rámci uzavíraných dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny. Dále jsme získali dotace od
Úřadu práce formou příspěvku na mzdu nekvalifikovaných pomocných asistentek,  z nichž
vždy jedna pomáhala na Lounsku, Ústecku a Varnsdorfsku. Na projekt Získávání zájemců o
náhradní  rodinnou  péči  jsme  získali  pouze  nefinanční  podporu  od  firmy  Google  formou
sponzoringu reklamy na svém internetovém vyhledávači.  Díky zákazníkům prodejny, kteří
náš  projekt  vybrali,  jsme  získali  podporu  od  Nadačního  fondu  Tesco  pro  naši  práci  s
dospívající mládeží z náhradních rodin. Granty od Nadace Terezy Maxové dětem získávali
přímo naši klienti, kterým jsme se žádostmi pomáhali.

Výsledky hospodaření a výrok auditora uvádíme ve zvláštní příloze.

Přehled pracovníků NRUK o.p.s. v roce 2016:

Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel společnosti, koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny
Bc. Alena Krausová, metodik - sociální pracovnice doprovázení rodin poradna Louny
Mgr. Ilona Drašarová, sociální pracovnice – doprovázení rodin poradna Ústí n/L.
PhDr. Jana Doubravová, psycholog, lektor vzdělávání
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková, psycholog poradna Ústí n/L., lektor vzdělávání
Libora Nováková, pomocný asistent Louny
Jiřina Soukupová, pomocný asistent Ústí n/L.
Jana Hošková, pomocný asistent Varnsdorf
Mgr. Stanislava Šebek, lektor vzdělávání
Mgr. Vlastimil Náhoda, lektor vzdělávání
MUDr. Gabriela Šilhartová, lektor vzdělávání
Mgr. Eva Kapicová, lektor vzdělávání
Bc. Pavel Kalpakcis, lektor vzdělávání
Mgr. Miroslav Jan Šramota, lektor vzdělávání
Bc. Petra Janoušová, lektor vzdělávání
Mgr. Dana Krausová, dipl.um., muzikoterapeut
Mgr. Pavlína Bieliková, hipoterapeut

Všem spolupracovníkům tímto děkujeme za jejich obohacující přínos, projevenou iniciativu a
kreativitu při práci s náhradními rodinami.

Spolupracující organizace v roce 2016:

Obecní  úřad  a  MŠ  Veltěže,  ZŠ  Speciální  Pod  Parkem  Ústí  n/L.,  Dům  dětí  a  mládeže
Varnsdorf,  Knihovna Varnsdorf, ZŠ Bratislavská Varnsdorf, Rodinné a mateřské centrum
Jonáš  Podbořany,   Domeček  Na Rondelu  Ústí  n/L.,  Středisko výchovné péče  Buškovice,
Dětská psychiatrická nemocnice Louny, letní tábor DOMINO, Centrum Matýsek Roudnice
n/L., Centrum Hláska Roudnice n/L. Jezdecký klub Excalibur Veltěže, Klub seniorů Louny a
další.

Spolupracujeme s těmito OSPODy: Louny, Žatec, Podbořany, Most, Litvínov, Lovosice,
Litoměřice, Roudnice n/L., Ústí n/L., Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor.

Všem spolupracujícím organizacím děkujeme za přispění, ochotu spolupracovat a podílet se 
na poslání naší organizace a zlepšování kvality našich služeb.
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Děkujeme také všem sponzorům a spolupracujícím organizacím, které
nás podpořili v minulých letech:
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SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Ilona Drašarová 1,0

DOZORČÍ RADA

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

INTERNETOVÉ, EMAILOVÉ 
TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ

TERÉNNÍ SLUŽBY V RODINÁCH

PSYCHOLOG 
PhDr. Jana Doubravová

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 
Bc. Alena Krausová 1,0

TERÉNNÍ SLUŽBY V RODINÁCH

PSYCHOLOG 
PhDr. Zdeňka Baranniková

INTERNETOVÉ, EMAILOVÉ 
TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍ TERAPEUT 
Mgr. Dana Krausová, dipl. um.

Organizační struktura k 31.12. 2016

obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE v rámci SPOD

SPRÁVNÍ RADA

           ŘEDITEL 
            (STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE)

             koordinátor aktivit
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