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Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

            Výroční zpráva za rok 2012

V Peruci dne 28.5. 2013                                    

Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, DiS., hospodář sdružení
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ROK 2012

Část I.
Základní údaje o sdružení

Název: Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Adresa sídla: Boženina 169, 439 07 Peruc

Telefonní kontakt: 478048784,  608 91 21 91

E-mail: monteko@wo.cz
Webové stránky: www.monteko.cz/nruk
Právní forma: občanské sdružení, 

reg. MVČR 11.3. 2005 č.j. VS/1-1/60239/05-1
Ředitelka sdružení:
(statutární zástupce)

Bc. Alena Krausová

Hospodář sdružení: Ing. Ivo Kraus, DiS.
Zástupkyně ředitelky sdružení: Andrea Lazarčíková

Počet dospělých členů: 22
Počet dětí (do 18 let): 25
Počet mladých dospělých (do 26 let): 4
Kontaktní adresa: Poradna pro NRP, V Edenu 258, 439 07 Peruc
Činnosti sdružení v roce 2012: - volnočasové aktivity a vzájemné občanské 

poradenství při setkávání klubu náhradních rodin
- sociálně-pedagogické a psychologické poradenství
- vzdělávání náhradních rodičů
- výkon sociálně právní ochrany dětí
- hipoterapie, muzikoterapie pro děti
- zprostředkování slev a darů od sponzorů

Projekty realizované v roce 
2012:

- Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji (Tento 
projekt spolufinancovalo MPSV v rámci podpory 
rodiny).

Charakteristika sdružení: NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je dobrovolné a 
nepolitické  občanské  sdružení  pracující  v  oblasti  kulturní, 
vzdělávací a sociální.
Posláním NRUK  je  pracovat  v oblasti  kulturní,  vzdělávací  a 
sociální  a  podporovat  tak  náhradní  rodiny.  Činnost  NRUK  je 
zaměřena na vzdělávání a osvětu, na smysluplné využití volného 
času dětí i dospělých, pořádání kulturně-společenských akcí.
Sdružení  působí v  Ústeckém  kraji,  především  na  Lounsku, 
Perucku,  Podbořansku,  Žatecku a v okolí.   Členem se mohou 
stát osoby  z  náhradních  rodin  (osvojitelských,  pěstounských, 
poručnických) a žadatelé o náhradní rodinnou péči, osoby starší 
18-ti let vyrůstající v náhradních rodinách.
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Část II.

Informace o činnosti sdružení v roce 2012

Projekt: Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji

Cíl  projektu:  Cílem  projektu  bylo  formou  poradenství  a  podpory  umožnit  náhradním 
rodinám jejich další osobnostní rozvoj formou vzájemného setkávání, sdílení se a předávání si 
zkušeností.

Lokalita: Lounsko, Žatecko, Podbořansko a okolí.
Doba realizace: 1.1.2012 do 31.12.2012
Plánovaný počet účastníků: 30

Stručný popis projektu:  Vytvořili  jsme z části  ambulantní  a z části  terénní  poradnu pro 
rozvoj náhradních rodin (poradny v Peruci a Lounech, místo setkávání náhradních rodin ve 
Veltěžích a kontaktní místo v Žatci)  s možností návštěvy přímo v domácnostech.  Zároveň 
jsme organizovali setkávání klubu náhradních rodin (osvojitelů, pěstounů a poručníků). 
V rámci projektu probíhali vzdělávací semináře a terapie pro děti. V rámci poradenství bylo 
poskytováno sociálně-pedagogické a psychologické poradenství.
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Použité metody: 

Hipoterapie: odbourává u dětí stres a pozitivně působí na psychiku prostřednictvím kontaktu 
dětí s konmi. 

Muzikoterapie: Hlas odkrývá osobnostní bloky a problémy, napomáhá terapeutické práci. 
Otevírá cestu k radosti a sebedůvěře!

Neformální sdílení náhradních rodičů: je optimální metodou předávání zkušeností v oblasti 
náhradní rodinné péče.

Sponzoři: 

Projekt "Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji" 
spolufinancovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
v rámci podpory rodiny.

 

Děkujeme též firmě  Poprokan a.s.  Louny (www.poprokan.cz) za slevu 13% na výtvarné 
potřeby a školní pomůcky pro děti.

Za podporu děkujeme také firmě Monteco Corp, s.r.o.

       a Husitskému centru o.p.s. 

Jsme vděčni i fyzickým osobám, který přispěly.     DĚKUJEME.

Aktuální informace o našem sdružení naleznete na  
webových stránkách: www.monteko.cz/nruk
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Kde se scházíme:

Poradna pro náhradní rodinnou péči Peruc
Edenu 258, 439 07,  Peruc, okr. Louny,  GPS N50°20'25,08"; E13°57'36,36"

Služby:  sociálně-pedagogické  poradenství,  psychologické  poradenství,  vzdělávání, 
muzikoterapie pro děti, setkávání klubu náhradních rodin

Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Český bratří 1510, Louny,  GPS 50°21'21.17"N 13°48'27.59"E

Služby: sociálně-pedagogické  poradenství,  speciálně-pedagogické  poradenství,  poradenství 
pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Místo setkávání náhradních rodičů Veltěže
Obecní úřad Veltěže,  Vrchlického 115, 440 01 Veltěže,   GPS N50°21'5,04"; E13°52'30,72"

Služby: vzdělávání oblasti z oblasti výchovy a péče o dítě v rámci zákona č. 359/1999 Sb. dle 
návrhu novely zákona §47a), odstavec 2), písmeno f)

Kontaktní místo Žatec
Nám. Svobody 150, 438 01 Žatec,   GPS: 50°19'46.505"N, 13°32'42.528"E

Služby: poradenství pro náhradní rodinnou péči, návaznost na sociální službu občanská 
poradna (ve spolupráci).

V místě dle aktivity, např. na koníčcích:

Realizované aktivity v roce 2012: 
- setkávání klubu náhradních rodin
- pořádání vzdělávacích seminářů pro pěstouny a osvojitele  z oblasti výchovy a péče o dítě
- muzikoterapie a hippoterapie pro děti z náhradní rodinné péče
- poskytování nebo zprostředkování poradenství náhradním rodičům při výchově a vzdělávání 
  dítěte a při péči
- poskytování poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči
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Podrobný popis aktivit v roce 2012:

Setkávání náhradních rodin: uskutečnilo se celkem 22 setkání, do kterých se zapojilo 23 
náhradních rodičů (pěstounů, osvojitelů), 4 žadatelé, 1 hostitelská péče a 3 zájemci o NRP se 
40 dětmi. Počet účastníků činil činil dle prezenčních listin 143 dospělých + děti. Během se 
setkání  si  náhradní  rodiče  vzájemně  radili  a  vyměňovali  si  zkušenosti  z  oblasti  náhradní 
rodinné péče.

Vzdělávání:  realizovali jsme tři  přednášky na téma  Empatická  komunikace  s  praktickým 
nácvikem I, II a III,  protidrogová prevence a informace o novele zákona č. 359/1999 Sb. 
Počet účastníků činil 30. V roce 2012 jsme zároveň podepsali dohodu o spolupráci s garantem 
Vyšší odbornou školou sociální práce Evangelická akademie Praha. 

Terapie  pro  děti  z  náhradních  rodin:  proběhlo 9  skupinových  hippoterapii  a  3 
muzikoterapie pod vedením akreditovaných odborníků. Nejednalo se o terapie klinické, ale o 
terapie pedagogické. Aktivita pomohla dětem k odbourávání stresů a deprivací, a rodičům k 
poznání svěřených dětí a tím k utužování vazeb a  vztahů v rámci rodin. Terapie využilo 
celkem 131 účastníků (dětí).

Poradenství: poskytovali  jsme poradenství pro náhradní rodinnou péči a to na Lounsku a 
Žatecku.  Konkrétně  v  poradnách Peruc,  Louny a  v  Žatci  (spolupráci  s  místní  občanskou 
poradnou). Klienti se na nás mohli obracet osobně, telefonicky, emailem a prostřednictvím 
webu.  Poradenství  bylo  poskytováno  i  v  domácnostech  náhradních  rodin.  Dále  bylo 
poskytováno  sociálně-pedagogické  poradenství,  psychologické  poradenství,  zdravotní 
poradenství  a  pomoc s  přípravou dětí  do školy.  Počet  klientů  30 (fyzické  osob dospělí  s 
dětmi), kteří poradenství využívali opakovaně.

Sociálně právní ochrana dětí: v roce 2012 jsme získali pověření k SPOD od KÚ Ústeckého 
kraje č.j. 2306/SZ/2012-4, JID 165934/2012/KUUK. Dále jsme se zapojili do  komunitního 
plánování města Louny.

Propagace  naší  činnosti:  Pěstouni,  osvojitelé  a  zájemci  o  náhradní  rodinnou  péči  byli 
průběžně  informováni  o  aktivitách  našeho  sdružení  prostřednictvím  webových  stránek 
www.monteko.cz/nruk, emailem a osobně. Vytvořili jsme též barevný tištěný letáček o našem 
sdružení, který byl rozdáván a rozesílán příležitostně nebo na požádání. Noviny K+2 otiskly v 
o naše sdružení článek v celokrajském vydání, formát A4 s názvem "Náhradní péče je hezká 
dřina" (K+2 27.9. 2012, str. 30).

Hospodaření organizace: v roce 2012 jsme obdrželi jsme na projekt „Podpora náhradních  
rodin v Ústeckém kraji“ dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí z programu na podporu 
rodiny  ve  výši  274993  Kč.  Celkové  náklady  projektu  činily 365800  Kč,  náš  podíl 
spolufinancování činil 90807 Kč. Výsledky hospodaření budou podrobně uvedeny ve zvláštní 
příloze.

Budoucnost sdružení: valná hromada sdružení dne 28.5. 2013 rozhodla,  že se budeme z 
důvodu změny občanského zákoníku transformovat na veřejně prospěšnou společnost k 1.1. 
2013. K žádným dalším změnám ve sdružení nedošlo.
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Příloha: Výsledky hospodaření v roce 2012
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