STŘEDISKO
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
Středisko náhradní rodinné péče o.s., založeno 12.9.1994 pod číslem
II/s-OS/1-25352/94-R se sídlem v Jelení 91, 118 00 Praha 1, IČ 60457937
Středisko náhradní rodinné péče o.s. (dále jen Středisko) je občanské sdružení,
které se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích
a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je pomoc opuštěným dětem se
zvláštními zdravotními potřebami a novým náhradním rodinám a současně snaha
o celkový rozvoj náhradní rodinné péče u nás.
Hlavní cíle Střediska:
• Poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči.
• Poradenství, pomoc a podpora rodinám, které již pečují o svěřené dítě.
• Spolupráce a pomoc státním orgánům a institucím s obtížně umístitelnými dětmi
(s vážnými mentálními, fyzickými a sociálními handicapy).
• Dlouhodobé sledování dětí umístěných v nových náhradních rodinách (poradenství, výzkumná činnost, materiálně - technická pomoc, podpora komunikace mezi
pěstounskými a osvojitelskými rodinami).
• Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost.
• Vytvoření informační databáze – knihy, časopisy, periodika, statě o náhradní rodinné
péči.
• Budování a zajišťování provozu azylových, výcvikových a chráněných bydlení pro
ohrožené děti v ČR.
• Úsilí o všestranný rozvoj náhradní výchovné péče.
• Spolupráce v oblasti péče o dítě a rodinu u nás i v zahraničí.
• Příprava a vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti
pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, příslušníkům národnostních menšin a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území
Prahy a Středočeského kraje v projektu „Peníze pro život“ a na území České republiky v projektu „Kmotři při dětských domovech.
• Zajišťování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež vyrůstající
mimo vlastní rodinu.
• Zajišťování a provozování „klubů“ osvojitelských a pěstounských rodin.

Kontakt
Adresa: Jelení 91, 118 00 Praha 1
Telefon, fax: 233 355 309
Telefon: 233 356 701
E-mail: info@nahradnirodina.cz
URL: www: nahradnirodina.cz
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Složení Rady
PhDr.Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupce organizace
Doc.PhDr.Jiří Kovařík, PhD., místopředseda Rady
Renata Janíčková, členka Rady
MUDR.Lenka Sýkorová, členka Rady
PhDr.Vladimíra Tenzerová, členka Rady
Mgr.Markéta Dvořáčková, členka Rady

Zaměstnanci
PhDr.Věduna Bubleová - ředitelka
Renata Janíčková - finanční a programová manažerka
Alena Vávrová – sociální asistentka
Mgr.Vladimíra Zmeškalová – socioložka
Jana Frantíková – sociální pracovnice
Mfr.Martina Vančáková – psycholožka
Lucie Benešová - sociální pracovnice
Mgr.Kateřina Šlesingerová – právnička
Mgr.Veronika Brandejsová – psycholožka

Další získané dokumenty
Pověření o sociálně-právní ochraně dětí podle §49 zákona č.359/1999, ze dne 21.6.2000,
pod j.č.23367, 01801/02, 89853/02.
Registraci o zpracování osobních údajů, ze dne 23.8.2001 pod j.č.00011136/001/01/S.
Akreditaci o dobrovolnické službě podle §6 odst.2 zák.č.198/2002 Sb., ze dne 3. března
2006 pod č.j.OP-55-4/DS-2006,
Registraci dle §78 odst.2 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, dne 18.10.2007
rozhodnutím pod č.j. 270072/07
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PROGRAMY
ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Cílem je pomoci ohrožené a znevýhodněné skupině dětí a mládeže žijícím mimo vlastní
rodinu a novým náhradním rodinám (pravidelně je v projektu pracováno se 150 dětmi a
200 rodinami). Zaměřujeme se na práci s dětmi v dětských domovech a v nových náhradních rodinách. Hlavním smyslem projektu je tedy nalézt vhodný způsob zavedení nových
typů služeb pro uspokojování základních psychických, sociálních a zdravotních potřeb
dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu a novým náhradním rodinám nabídnout služby,
doprovázení, následnou psychosociální péči, podporu a dlouhodobé psychosociální poradenství.
V programu se snažíme o úzkou spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí na jednotlivých úrovních a o nabídku různých typů poradenských služeb pro náhradní rodinnou
péči „pod jednou střechou“. Jedná se o tyto služby:
• poskytování veškerého poradenství v oblasti NRP, ve všech fázích procesu přijímání
dětí,
• doprovázení, dlouhodobá pomoc, podpora a poradenství náhradním rodinám,
• vydávání informačních materiálů, odborných článků, výzkumů a sborníků,publikací
o NRP,
• provozování informační poradenské linky a internetové a e-mailové poradny.
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POMOC DĚTEM ŽIJÍCÍM V ÚSTAVNÍ PÉČI
Cílem je přispívat ke zkvalitnění trávení volného času dětí vyrůstajících mimo
vlastní rodinu a v nových rodinách, přispívat k sociální integraci, výuce sociálních
dovedností, kompetencí a komunikaci, pomáhat a vzdělávat skupinu mladých lidí
odcházejících z ústavní péče. Nabízíme tím i proškolení, získání dalších zkušeností a
praxe dobrovolníkům středních, vyšších a vysokých škol a v neposlední řadě
i zaměstnancům firem.
1. Děti a mládež v ústavní péči ve věku 3-14 let
2. Mladí lidé před odchodem z ústavní péče do samostatného života
3. Děti a mládež žijící v nových náhradních rodinách, především pak děti jiného etnika

DOBROVOLNICTVÍ
Program umožňuje mladým lidem – dobrovolníkům – přispět k utváření a rozvoji komunity a občanské společnosti. Dobrovolníkům se otevírá možnost spoluúčasti na aktivním
občanství. Z dalších dílčích cílů projektu je informovat veřejnost o problematice sociálně
- právní ochrany dětí v konkrétním regionu a komunitě, v níž se ústav nachází. Vedle
těchto zájmů se tu pro dobrovolníky otevírá i možnost seznámit se s ústavní péčí a získat
první zkušenosti pro jejich budoucí profesní dráhu. Tím rozšíříme zájem o komunitní
rozvoj. Pro každou skupinu dětí v DD je připraven, supervidován a zajištěn potřebný
počet dobrovolníků.
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PROJEKTY 2007
CENTRUM PRO NRP
PRAŽSKÉ CENTRUM RODINNÝCH SLUŽEB
NAŠE ROMSKÉ DÍTĚ
ÚSTAV RODINU NENAHRADÍ
DĚTI NESMÍ ZŮSTAT SAMY – POTŘEBUJÍ RODIČE
Podpořeno - dárce

Částka

MPSV

618 400

Nadace T.Maxové

108 495

Citibank

21 061

Magistrát Hl.m.Prahy

340 000

NROS PD

197 055

NROS NIF

125 278

GAČR
Nadace O2

34 000
140 000

KMOTŘI PŘI DĚTSKÝCH DOMOVECH
PENÍZE PRO ŽIVOT
START DO ŽIVOTA
DOBROVOLNICTVÍ
Podpořeno - dárce

Částka

MPSV

724800

MVČR

173811

Dipl.Ladies

100000

UWI Citibank

52689

VIA, T-mobil

15180

UWI Citibank

10124

UWI Citibank

290079

NROS PD

1503

Věcné dárky

18329

Ostatní dárci

130054
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Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené
na sociální služby a náklady na vedlejší činnost organizace
v tisících Kč za rok 2007
Celkem
náklady

Popis položky
Materiál

Sociální služby
SD

Ostatní

Režie

209

63

129

17

Spotřeba energie

50

25

25

0

Údržba

16

0

15

1

Cestovné

83

49

30
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Služby

Osobní náklady

987

481

425

81

celkem

1 873

774

1 076

23

z toho- mzdy

1 207

435

772

0

z toho -dohody

244

187

55

2

z toho - pojištění

422

152

249

21

57

2

50

5

3 275

1 394

1 750

131

100

42,6

53,4
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Ostatní náklady
Náklady celkem

v Kč
v%

Příjmy celkem za rok 2007 = 4 653 568,70 Kč
V tom:
Státní dotace celkem: 1 393 881,- Kč
Dary obcí: 370 000,- Kč
Nadace ČR: 932.333,- Kč (v tom zdroje z roku 2006)
Nadace zahraniční: 1 431 986,87 Kč (v tom zdroje z roku 2006)
Právnické osoby: 185 156,23 Kč
Fyzické osoby: 277 876,20 Kč
Věcné dary: 56 926,94 Kč
Úroky: 2 364,96 Kč
Ostatní příjmy: 3 043,50 Kč
Převod do zdrojů na rok 2008 (pokračující projekty) = 1 365 175,72 Kč
V tom:
Vlastní zdroje: 266 768,66 Kč
Grantové smlouvy: 1 096 223,56 Kč
Ostatní vázané prostředky: 2 183,50 Kč
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Výdaje za rok 2007 v tis.Kč
Položka

Částka

Materiál
- kancelářské potřeby

29

- odborné publikace

22

- výtvarné potřeby

13

- odměny pro děti

30

- tonery, cartridge

33

- didaktické pomůcky

6

- úklidové a čistící potřeby

3

- ostatní materiál

79

Spotřeba energií - el.energie

51

Oprava, údržba

13

Cestovné

83

Služby
- správa www

24

- PR

29

- nájem, vodné, stočné

190

- spoje – telefony, internet, poštovné

137

- xerox, foto

5

- tisk – materiály, presentace

155

- vydané publikace

20

- školení, vzdělávání zaměstnanců

86

- překlady, tlumočení

14

- monitoring

24

- supervize

15

- pobytové akce s dětmi

45

- jednodenní akce pro děti

38

- ostatní nespec.služby

35

- pronájem prostor a učeben

44

- ubytování

29

Osobní náklady
- mzdy

1191

- dohody o provedení práce

260

- zákonné pojištění

422

Správní poplatky, pojištění zaměstnanců, majetku, dobrovolníků
Celkové výdaje
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Poděkování
Za finanční nebo věcnou podporu:
Nadaci rozvoje občanské společnosti
Nadaci Terezy Maxové
Nadaci O2
Nadaci VIA, fondu dárcovství zaměstnanců T-mobile
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Ministerstvu vnitra
Magistrátu hlavního města Prahy
UNILEVER ČR, spol. s.r.o.
LinkLaters, v.o.s., advokátní kanceláři
Diplomatic Ladies Association
United Way International donor, Citigroup Foundation through the Volunteer Incentive
Program
Citibank a.s., Citidgroup Foundation
Politische Gemeinde, Kollekte abdankungsfeier Nachtrag von Frauerfaniele Novotny
Městské části Prahy 10
Státní tiskárně cenin, státnímu podniku
Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových
Nejsi sám – You are not alone, obecně prospěšné společnosti
Kinu Lucerna
Lačhe Čhave
Panu Ing.Jiří Libovi
Paní Davidové Jitce
Panu Ing.arch.Vladimíru Rejmonovi
Panu Ing.Romanu Pospíšilovi
Panu Karlu Beranovi
Panu Ing.Miloši Kincelovi
Paní Jiřině Trávníčkové
Paní Boženě Lisé
Za stálou pomoc a podporu:
Panu Ing.Michalu Kruchňovi, panu Martinu Lisému, všem našim dobrovolníkům,
pedagogům z Centra tělovýchovy a sportu VŠE, Vyšší odborné škole sociálně právní
v Praze, Gymnáziu v Benešově, dětským domovům, zaměstnancům Citibank a.s., paní
Markétě Hlavicové a panu Radku Hlavsovi.
Děkujme za Vaši laskavou podporu a přízeň!
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