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Ohlédnutí  

Vážení čtenáři,
výroční zpráva představuje shrnutí základních dosažených výsledků centra náhradní rodinné péče Domov 
a rodina pro svoje klienty a zároveň je poděkováním všem těm, kteří nás v uplynulém roce podporovali a 
drželi nám palce. Úvodem musím uplynulý rok 2013 označit jako zlomový a velmi náročný pro naše sdružení. 
Když jsme v roce 2009 centrum ve spolupráci s OSPOD Vrchlabí zakládali, bylo to dáno potřebou nás pěs-

tounů sdružit se, spolupracovat a sdílet zkušenosti při výchově nám svěřených dětí. V té době jsme ještě 
netušili, že dojde k novele zákona a centrum tak v roce 2013 nabídne svoje zkušenosti a služby pěstounům 
i z jiných regionů. Na více než dvaceti setkáních s veřejností jsme nabídli svoji představu fungování cen-

tra a služeb pro pěstounské rodiny. Výraz pro pěstounské rodiny musím zdůraznit, protože má-li centrum 
pomáhat pěstounům zkvalitnit pěstounskou péči a předcházet jejímu selhávání, nelze pracovat pouze s 
některým členem pěstounské rodiny. Pro naše centrum má-li být péče úspěšná, nelze pracovat pouze se 
svěřenými dětmi a pečující osobou dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ale je nut-

no pracovat se všemi osobami blízkými pěstounovi i svěřenému dítěti, které žijí ve společné domácnosti 
a podílí se na výchově svěřeného dítě. To znamená mnohdy s manželem, manželkou, druhem či družkou 
pěstouna, dědečkem, babičkou a vlastními dětmi pěstounů, protože ti všichni nesou tíhu náhradní péče, na 
její realizaci se každý den podílí a na výsledek mají zásadní vliv.     
Naše představa fungování centra a služeb pro pěstounské rodiny je navíc založena nejen na odborných 
požadavcích dle zákona, ale i na společném sdílení a výměně zkušeností mezi pěstouny, interakčním víken-

dovém vzdělávání, zážitkové pedagogice i pozitivní psychologii. 
Zájem ze strany pěstounů o spolupráci s centrem dokládá skutečnost, že na základě dohody o výkonu 
pěstounské péče jsme poskytovali službu 79 rodinám v nepříbuzenském i příbuzenském vztahu na území 
Libereckého a Královéhradeckého kraje. 
Výroční zpráva nemůže zachytit naše zážitky při práci s náhradní rodinou. Snad však z ní bude patrné, že 
nás práce baví a máme velkou motivaci pro její zkvalitňování do dalších let. Děkujeme proto všem, kdo s 
námi společně znevýhodněným dětem pomáháte.

Bc. Lubomír Vlach
ředitel centra Domov a rodina
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Slovo našich spolupracujících partnerů

Velmi oceňuji spolupráci s centrem Domov a rodina. Dostal jsem skvělou možnost proškolit pěstouny v 
první pomoci. Pevně věřím, že tato znalost může pomoci v krizové situaci při záchraně zdraví a lidských 
životů, a to nejen v náhradní rodinné péči. 
Děkuji 

Bc. Jakub Kopecký, DiS. 

Osobně hodnotím spolupráci s pěstouny velmi pozitivně. Naprostá většina pěstounů projevuje svůj zájem 
během přednášek a někteří si přednášku hned překládají do života a reagují konkrétními dotazy. Prostředí 
a organizace seminářů je opravdu na vysoké úrovni. Znamená to zároveň pro realizační tým hodně práce s 
klienty a pořád a pořád ....

Ing. Dana Julínková

Velmi si vážím spolupráce s Centrem náhradní rodinné péče Domov a rodina, protože vím, že klient je zde 
vždy postaven na první místo. Je prvořadé, aby přednášky a aktivity měly praktický přínos do běžného 
života pěstounů. Vnímám velkou snahu pěstouny podpořit, pomoci jim vidět svou situaci také z nadhledu a 
díky tomu nacházet nové přístupy nejen při výchově dětí, ale také k sobě samým. Videotrénink interakcí 
kterému se věnuji, je významně zaměřen na zvyšování kompetencí rodičů, aby za podpory videotrenéra 
rodiče sami nacházeli nové, funkční způsoby komunikace, které otevírají prostor pro lepší porozumění v 
rodině a pro účinnější výchovné působení pěstounů. 

Ing. Taťána Blažková
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Profil centra náhradní rodinné péče Domov a rodina 

MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s. Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina 
vykonává svoji činnost na základě pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí a registrace sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Výkon sociálně – právní ochrany dětí

Posláním je především dlouhodobá a účinná podpora náhradní rodiny a dětí v pěstounské péči, které nemo-

hou aktuálně nebo dlouhodobě vyrůstat ve vlastní rodině.

Cílem centra je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím 
setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Snahou je rozšířit činnost i na rodiny, které mají o ná-

hradní rodinnou péči zájem a také rodiny s dětmi, které se nacházejí ve složité sociální situaci.

Specifikace cílové skupiny:

a) Pěstounské rodiny
Na základě dohody o výkonu pěstounské péče doprovázíme pěstouny a poskytujeme odbornou pomoc při 
řešení specifických situací a problémů při výkonu pěstounské péče. Pěstounům zároveň poskytujeme mož-

nost zvyšování odbornosti v oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.

b) Osoby blízké pěstounské rodině podílející se na výchově svěřeného dítěte
Osoby blízké pěstounovi a svěřenému dítěti žijící ve společné domácnosti se také podílí na výchově svě-

řeného dítě. Může se například jednat o manžela, manželku, druha, družku pěstouna nebo vlastní děti 
pěstounů. Také těmto osobám poskytujeme odbornou pomoc při řešení specifických situací a problémů při 
výkonu pěstounské péče. Zároveň jim umožňujeme zvyšování odbornosti v oblasti výchovných dovedností 
a rodičovských kompetencí.

c) Zájemci o náhradní rodinnou péči
Zájemcům poskytujeme informace o náhradní rodinné péči, přípravě pěstounů, přijetí dítěte a výkonu 
pěstounské péče. Prostřednictvím služeb centra nabízíme možnost rozšířit znalosti a dovednosti z oblasti 
výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.
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Poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním centra náhradní rodinné péče jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách a další odborné a společenské aktivity. Cílem centra je zvyšování so-

ciální integrace a optimální fungování rodin s dětmi v náhradní rodinné péči a předcházení selhávání této 
péče. Nabízíme také pomoc rodinám, u kterých existuje riziko ohrožení výchovy a vývoje dětí odebráním 
dítěte do ústavní výchovy v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou nedokáže rodina sama 
bez pomoci překonat.

Specifikace cílové skupiny:

 a) Osvojitelské rodiny

Osvojitelské rodiny procházejí při adaptaci dítěte, jeho výchově a ovlivňování sociálního vývoje obdobný-

mi situacemi a problémy jako pěstounské rodiny. Pokud se navíc jedná o přímou adopci dítěte (například 
bez předchozí pěstounské péče), přibývá i specifičnost nedostatku informací o původu dítěte a jeho ge-

netickém či zdravotním potenciálu.
b) Prarodiče s nezletilými dětmi ve výchově podle § 45 zákona o rodině.

Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže 
tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Pokud jsou takovou osobou 
prarodiče, prochází rodina při adaptaci dítěte v nových podmínkách a jeho výchově či ovlivňování jeho 
sociálního vývoje na obdobnými situacemi a problémy jako pěstounské rodiny.

c) Rodiny ohrožené odebráním dítěte do ústavní výchovy
Ohrožení rodiny může být spojeno s různými sociálními problémy, často však ekonomickým deficitem. 
Pokud mají rodiče nebo členové širší rodiny zachované citové vazby k dítěti a usilují o společný život s 
dítětem, je potřebné odstraňovat podstaty problémů, posilovat soběstačnost a přirozenou funkci rodiny, 
podporovat výchovu dětí v jejím přirozeném prostředí.
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Organizační struktura centra

MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s.
Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina
Benecko 202, 512 37 Benecko
IČO: 26998262, DIČ: CZ26998262, Bú: 197677356/0300

Zasílací adresa:
MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s.
Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina
Dělnická 243, 513 01 Semily

DOTAZY A STÍŽNOSTI na fungování centra JE MOŽNO SMĚŘOVAT NA:
Bc. Lubomír Vlach – ředitel centra, e-mail: vlach@mostkevzdelani.eu, 
telefon: 732 425 425
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CENTRUM DAR Vrchlabí, Pražská 1548, Vrchlabí

CENTRUM DAR v Trutnově, Pražská 59, Trutnov

CENTRUM DAR v Semilech, Dělnická 243, Semily
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Počet rodin z hlediska územní působnosti

Orgánu sociálně právní ochrany Semily   16 rodin 
Orgánu sociálně právní ochrany Jilemnice  14 rodin 
Orgánu sociálně právní ochrany Vrchlabí  23 rodin 
Orgánu sociálně právní ochrany Trutnov  25 rodin 
Orgánu sociálně právní ochrany Náchod   1 rodina
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Aktivity na pomoc pěstounům a dětem v roce 2013

Dohody s pěstouny
Jako pověřená osoba podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí k poskytování odbor-

ného poradenství a pomoci pěstounům při výkonu pěstounské péče jsme v roce 2013 poskytovali službu 79 
pěstounským rodinám na území Libereckého a Královéhradeckého kraje. Z uvedeného počtu se jedná u 62 
rodin o příbuzenskou a u 17 rodin o nepříbuzenskou péči. 
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Zvyšování znalostí a dovedností pěstounů
Osoba pečující má podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí povinnost vzdělávat se v 
oblasti péče o děti. Toto vzdělání bylo všem pěstounským rodinám nabídnuto formou interakčního víken-

dového vzdělávacího semináře s pobytem realizovaného centrem NRP Domov a rodina. Vzdělávací semi-
náře mají teoreticko-praktický charakter. Jsou založeny na zážitkové pedagogice, pozitivní psychologii a 
aktivním zapojení účastníků. Záměrem vzdělávacích seminářů je sebepoznání účastníků a rozšíření jejich 
poznatků v oblasti péče o děti. Semináře jsou zaměřeny na určité téma a při jejich realizaci probíhají 
přednášky s prezentacemi, videozáznamy, ale také je řešena daná problematika na základě modelových 
situací. 

Víkendové vzdělávací semináře v jarním a letním období proběhly v penzionu Housenka, čp. 27, Klokočí u 
Turnova se zaměřením:

Komunikační dovednosti s využitím metody VTI
26. 04. 2013 - 28. 04. 2013 s účastí 22 osob 
31. 05. 2013 - 02. 06. 2013 s účastí 24 osob 
07. 06. 2013 - 09. 06. 2013 s účastí 22 osob 
57. 07. 2013 - 07. 07. 2013 s účastí 25 osob 

Skupinová artefiletika
14. 06. 2013 - 16. 06. 2013 s účastí 22 osob 
21. 06. 2013 - 23. 06. 2013 s účastí 22 osob 
28. 06. 2013 - 30. 06. 2013 s účastí 20 osob 

Víkendové vzdělávací semináře v podzimním období proběhly v objektu Spirály Turnov 
o. s., Antonína Dvořáka 2243, Turnov se zaměřením:

Komunikační dovednosti s využitím metody VTI
04. 10. 2013 - 06. 10. 2013 s účastí 15 osob 
11. 10. 2013 - 13. 10. 2013 s účastí 17 osob 
01. 11. 2013 - 03. 11. 2013 s účastí 24 osob 
22. 11. 2013 - 24. 11. 2013 s účastí 13 osob 

Traumata a postraumatický rozvoj
18. 10. 2013 - 20. 10. 2013 s účastí 17 osob 
25. 10. 2013 - 27. 10. 2013 s účastí 19 osob 
08. 11. 2013 - 10. 11. 2013 s účastí 25 osob 

Supervize a koučování
15. 11. 2013 – 17. 11. 2013 s účastí 22 osob 
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Celkem bylo realizováno 15 víkendových vzdělávacích seminářů se zaměřením na 4 různá témata, kterých 
se zúčastnilo 291 osob. Účastníci na závěr obdrželi osvědčení nebo potvrzení o absolvování vzdělávacího 
semináře a byli v rámci rodiny požádání o hodnocení semináře formou evaluačních dotazníků. 
Z možných 115 evaluačních dotazníků, bylo zpět předáno vyplněných 113 evaluačních dotazníků, kde mimo 
jiných 20 otázek (přínosnost semináře pro osobnostní rozvoj, ohodnocení lektorů, technické zabezpečení 
semináře, animace s mládeží, atd.) klienti (rodiny) mohli ohodnotit i celkovou úroveň víkendového semináře 
hodnotící škálou:

      1                    2                 3               4         5
Vynikající            Velmi dobrou           Dobrou                    Přijatelnou              Nízkou

78 klientů (rodin) hodnotilo víkendový seminář jako vynikající.
32 klientů (rodin) hodnotilo víkendový seminář jako velmi dobrý.  
3 klienti (rodiny) hodnotilo víkendový seminář jako dobrý.  
Celkové hodnocení kurzů tak bylo v průměru hodnoceno známkou 1,34  
Mimo uvedené víkendové vzdělávací seminář, měli klienti možnost splnit svoji povinnost vzdělávat se v 
oblasti péče o děti individuálně, dle zájmu pěstouna. Možnost vzdělávat se individuálně si zvolili 3 klienti 
(pěstouni).

Klubová setkání
19. 04. 2013 Centrum DAR ve Vrchlabí Otevření centra a seznámení s činností centra 
20. 04. 2013 Centrum DAR ve Vrchlabí Otevření centra a seznámení s činností centra 
20. 04. 2013 Centrum DAR v Trutnově Otevření centra a seznámení s činností centra 
27. 05. 2013 Centrum DAR ve Vrchlabí (s výstavou výtvarných prací dětí v NRP)
20. 06. 2013 Centrum DAR ve Vrchlabí (rozloučení se školním rokem - opékání vuřtů) 
31. 08. 2013 Vlčice u Trutnova (sál OÚ) „KUBÁNSKÝ DEN“ (společné bubnování vedené zkušeným facilitá-

torem, ochutnávka originální kubánské kuchyně a návštěva u dvojnásobného vítěze mezinárodního závodu 
psích spřežení La Grande Odyssée ve francouzských Alpách Radka Havrdy a jeho psích šampionů) 
03. 12. 2013 Centrum DAR ve Vrchlabí (klubové setkání k zakončení roku) 
Celkem se Klubových setkání pěstounů zúčastnilo 142 klientů.
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Doučování dětí v NRP
Doučování je určené svěřeným dětem v pěstounských rodinách. Děti v náhradní rodinné péči bývají často 
před příchodem do pěstounské rodiny ve školním vzdělávání zanedbávány. Velká část dětí má poruchy 
učení, pozornosti a různé zdravotní či mentální hendikepy. To vše klade velké nároky na pěstouny. Díky 
zajištěné dotaci ze státního rozpočtu s názvem Podpora rodin v agendě SPOD, se nám podařilo zajistit 
prostředky na doučování dětí v NRP. Celkem bylo 101,5 doučovacími hodinami podpořeno 10 dětí v NRP. 
Doučování bylo realizováno pracovníky centra a externími specialisty. 

Hlídání dětí z pěstounských rodin 
Hlavním cílem hlídání dětí z pěstounských rodin je odlehčit pěstounským rodinám. Možnost poskytnout 
pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě je dána Centru DAR zákonem č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí. Tento zákon však neřeší zajištění vlastních dětí z pěstounských rodin například 
po dobu, kdy má osoba pečující (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) povinnost se 
vzdělávat v oblasti péče o děti. Pro pěstouny tak nastává složitá situace jak po tuto dobu děti zabezpe-

čit. Pokud má Centrum NRP zajišťovat takové služby, které pomohou pěstounům zkvalitnit pěstounskou 
péči, a předcházet tak jejímu selhávání, nelze pracovat pouze s některými členy pěstounské rodiny. Díky 
zajištěné dotaci ze státního rozpočtu s názvem Podpora rodin v agendě SPOD se nám podařilo zajistit 
prostředky na hlídání dětí v pěstounské rodině. Celkem bylo hlídáním podpořeno 9 pěstounských rodin v 
délce 228 hodin. 

Vzdělávání osob blízkých svěřeným dětem 
Jak je již výše uvedeno, pokud má centrum pomoci pěstounům zkvalitnit pěstounskou péči, a předcházet 
tak jejímu selhávání, nelze pracovat pouze s některými členy pěstounské rodiny. Ve společné domácnosti 
nežije pouze pěstoun a svěřené dítě, ale mnohdy také vlastní nezletilé děti pěstouna a jiné osoby blízké 
pěstounovi i svěřenému dítěti, které se podílí na výchově svěřeného dítě. Takovou osobou jsou manžel 
a manželka pěstouna, druh a družka, plnoleté vlastní dítě, atd. S cílem zkvalitnit pěstounskou péči, a 
předcházet tak jejímu selhávání byly proto zajištěny prostředky a poskytnuto vzdělávání v oblasti péče 
o děti 9 klientům, kteří jsou osobou blízkou pěstounovi i svěřenému dítěti a ve společné domácnosti se na 
výchově svěřeného dítě podílí.  
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Respitní péče 
Pěstouni mají právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti ze strany Centra 
DAR v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce.  Nárok na respitní péči přísluší oběma pěstounům, 
ti jsou však povinni ji čerpat současně. Respitní péče se poskytuje v rozsahu podle věty první bez ohledu 
na počet dětí, které mají pěstouni v péči. V roce 2013 poskytlo centrum respitní pomoc v 61 případech. 

Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci
Centrum DAR zprostředkovává psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc pěstounským 
rodinám jak svými zaměstnanci, tak externími organizacemi na základě přání a potřeby klientů. V roce 
2013 byla poskytnuta psychologická intervence 28 rodinám psychologem centra a dalším 3 rodinám exter-

ními organizacemi. V roce 2014 se budeme snažit rozšířit svoji nabídku pro klienty o pozici terapeuta, a 
nabízet tak pěstounským rodinám terapeutické konzultace, terapeutické a relaxační techniky.w

Příměstský tábor
29. 10. 2013 – 30. 10. 2013 Centrum DAR, Pražská 1548, Vrchlabí. Příměstský tábor pro děti v NRP pořá-

daný společně s občanským sdružením Funny, o. s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2013

Osvojitelské rodiny nebo prarodiče s nezletilými dětmi ve výchově podle § 45 zákona o rodině, procházejí 
při adaptaci dítěte a jeho výchově obdobnými situacemi a problémy jako pěstounské rodiny. Je snahou 
centra nabídnout pomoc těmto pečovatelům v jejich mnohdy nelehké situaci. V roce 2013 jsme jednali s 
řadou klientů z této cílové kategorie a pro jednu osvojitelskou rodinu jsme poskytli vzdělávání v oblasti 
péče o děti s cílem zkvalitnit pečovatelskou péči a předcházet tak jejímu selhávání. Zároveň jsme rodině 
zdarma poskytli i odlehčovací službu.      
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Zaměstnanci Centra Domov a rodina

Bc. Lubomír Vlach – ředitel centra, e-mail: vlach@mostkevzdelani.eu, 
telefon: 732 425 425
Bc. Ondřej Máslo, metodik centra, e-mail: maslo@mostkevzdelani.eu, 
telefon: 604 109 594 

Klíčoví a sociální pracovníci

CENTRUM DAR Vrchlabí, Pražská 1548, Vrchlabí
Ing. Anna Křelinová, e-mail: krelinova@mostkevzdelani.eu, telefon: 730 897 062
Bc. Ondřej Máslo, e-mail: maslo@mostkevzdelani.eu, telefon: 604 109 594 
  
CENTRUM DAR v Trutnově, Pražská 59, Trutnov
Mgr. Karolina Gottsteinová, e-mail: gottsteinova@mostkevzdelani.eu  telefon: 730 897 060
Bc. Kateřina Hofmanová, e-mail: hofmanova@mostkevzdelani.eu, telefon: 730 897 063

CENTRUM DAR v Semilech, Dělnická 243, Semily
Mgr. Kateřina Nosková, e-mail: noskova@mostkevzdelani.eu, telefon: 723 091 047
Mgr. Larysa Lněničková, e-mail: lnenickova@mostkevzdelani.eu, telefon: 730 636 534

Ostatní pracovníci centra

Ing. JELENA KOVÁŘOVÁ - finanční manažer
Mgr. EVA HONZÁKOVÁ – právník 
PhDr. et Mgr. RADKA KULHÁNKOVÁ, Ph.D. – psycholog
ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ - sociální pracovník, terapeut
Mgr. BLANKA HÁJKOVÁ – speciální pedagog 
Mgr. RADMILA KONÍKOVÁ – pedagog 
Mgr. JITKA KULHÁNKOVÁ-KRAMPLOVÁ – pedagog 
Bc. PETRA CILKOVÁ, Dis. – pedagog
Mgr. MARTINA KESTNEROVÁ – pedagog 
Mgr. ANETA HAVRDOVÁ - pedagog
Bc. ANGELIKA KUDRIKOVÁ - klíčový pracovník
VLADISLAVA ŠÍRKOVÁ - klíčový pracovník
Ing. JARMILA MUSILOVÁ – osobní asistent
PETRA KULHÁNKOVÁ – osobní asistent 
TEREZA VLACHOVÁ – osobní asistent 
PETRA VLACHOVÁ – osobní asistent

Spolupráce s odborníky a organizacemi
V roce 2013 jsme při realizací činností centra spolupracovali s těmito subjekty:

Ing. Dana Julínková  - lektor a terapeut v oblasti traumat, Němčice
Lenka Fišerová - lektor a terapeut v oblasti traumat, Vrchlabí
Ing. Taťána Blažková – trenér videotréninku interakcí, Nové Město nad Metují
Bc. Jakub Kopecký, DiS. - zdravotnický záchranář a lektor první pomoci
Oblastní charita Trutnov, centrum pro rodiny s dětmi v NRP MAJÁK – vzdělávání pěstounů
Vzdělávací centrum Turnov – semináře v oblasti supervize, koučování a syndromu 
vyhoření
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Standardy kvality služby

V roce 2013 probíhala standardizace činností centra Domov a rodina. Standardy kvality sociálně-právní 
ochrany jsou kritéria určující úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Se standardizací úzce 
souvisí trvalý profesionální rozvoj pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany a využívání moderních 
metod sociální práce. Standardizace postupů povede k tomu, že pracovníci budou efektivně a objektiv-

ně zhodnocovat potřeby dětí a jejich rodin a budou přijímat potřebná opatření k řešení jejich situace. 
Vzhledem k tomu, že způsob poskytování sociálně-právní ochrany má veřejný charakter a vyplývá z potřeb 
jednotlivců a komunity, musí být rozhodnutí o tom, co je poskytováno, komu a jakým způsobem, garantová-

no kvalitativními opatřeními (standardizací činností). Předpokládáme, že základní standardizace činností 
centra bude pokračovat až do konce roku 2014.

Mezinárodní aktivity

Centrum náhradní rodinné péče DAR se v rámci partnerství organizace MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE 
TO EDUCATION, o. s. podílelo na projektu Přenos inovativních nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti pro-

blematických skupin, financovaném z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je vytipování a 
přenesení vhodných a úspěšných nástrojů používaných zahraničními partnery v řešení problematiky za-

městnanosti problémových skupin a jejich implementace v prostředí ČR. MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE 
TO EDUCATION, o. s. byl do projektu zapojen již od přípravné fáze. Na základě předchozích zkušeností 
z práce s cílovými skupinami projektu se nezanedbatelnou měrou podílel i na oslovování potenciálních za-

hraničních partnerů projektu.
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Ze života centra – vyjádření pěstounů 

„Jsme rádi za možnost účastnit se víkednových setkání. Je to pro nás vždy vzpruha a vybočení ze zaje-

tých kolejí. Děti se o víkendu vyřádí a my máme čas načerpat nové síly a taky se dozvědět něco nového.“
          
               Karol M., Regina M. 

„Vážím si psychologické pomoci, kterou mi Centrum Dar zprostředkovalo. Paní psycholožka mi poradila 
ohledně komunikace se svěřenými vnuky, i ohledně výchovy celkově. Její doporučení mi pomohla lépe 
zvádat různé situace, do kterých se při výchově vnuků dostávám, velkou výhodou bylo také to, že jezdila 
přímo k nám domů.“
                Zdena P.

Poděkování za podporu        
Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina děkuje všem veřejným i anonymním subjektům za podpo-
ru a spolupráci v roce 2013.   

• Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
• Liberecký kraj 
• MĚSTO VRCHLABÍ
• B. D. H. KOVO s.r.o., Trutnov 
• BONANZA, Železný Brod
• SDH BRATŘÍKOV
• SPIRÁLA Turnov, o. s.
• Jakub Frydrych, Březina
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Realizované grantové projekty 

Podpora rodin v agendě SPOD 2013

Cílem projektu byla podpora stávajících rodin náhradní rodinné péče, zvýšení sociální integrace a optimální 
fungování rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.
Jednalo se zejména o podporu vzdělávání náhradních rodin a zprostředkování odborných poradenských 
aktivit, o odbornou a kvalifikovanou pomoc při výuce dětí NRP se specifickou poruchou chování a učení, 
doprovázení rodin NRP formou krátkodobého hlídání a péče o děti v NRP. Pro celkový počet účastníků je 
započítáván každý uživatel služby. 
Vzdělávání osob podílejících se na výchově svěřeného dítě ve společné domácnosti se zúčastnilo 48 uži-
vatelů. 
Do oblasti vzdělávání dětí a mládeže v náhradní rodinné péči se zapojilo 82 uživatelů. 
Možnost odlehčovací služby rodinám v náhradní rodinné péči využilo 67 klientů. 
Projekt byl podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí z dotač-

ního programu Rodina a ochrana práv dětí částkou 91 500,- Kč.  

Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2013

Podpora je určena na sociálně aktivizační služby pro osvojitelské rodiny nebo prarodiče s nezletilými 
dětmi ve výchově podle § 45 zákona o rodině v roce 2013. Tato služba byla podpořena dotační částkou 24 
000,- Kč ze státního rozpočtu.  

Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Projekt s názvem „Vzdělávání je DAR“ byl zahájen v roce 2013 a bude realizován také v roce 2014. Jeho 
cílem je zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných centrem DAR a zároveň podpora osob, které 
pečují o závislého člena rodiny (osoba poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči). Projekt se jednak 
týká vzdělávání pracovníků Centra náhradní rodinné péče Domov a rodina (DAR) a potřeby jejich celoži-
votního vzdělávání, prohlubování profesních kompetencí, získávání teoretických i praktických dovedností, 
zavádění nových postupů ve vztahu ke klientům apod. Dalším cílem je poskytnout vzdělávání osobám, které 
poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – závislé osobě. Osoby, které pečují o závislého člena rodiny, 
se velmi často ocitají v dlouhodobé náročné životní situaci. Svou osobní péčí o závislého člena rodiny 
(nebo jinou závislou osobu) umožňují vyhnout se nutnosti umístit závislého příbuzného do ústavní institu-

ce. Tím v určitém smyslu přispívají k deinstitucionalizaci sociální péče, ale zároveň se také částečně oci-
tají v postavení pracovníka v sociálních službách. Tak jako mají pracovníci poskytovatelů sociálních služeb 
nárok na celoživotní prohlubování profesních kompetencí, měly by mít i tyto osoby přístup ke vzdělávání 
a zprostředkování nezbytných znalostí a dovedností, které jim umožní lépe zvládat svou náročnou roli. 
Projekt předpokládá zapojení 230 uživatelů služby.
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Finanční část 
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Náklady 

Kancelářské potřeby                                 10 247,76 Kč 
Spotřební materiál                                 39 842,86 Kč 
Nábytek, zařízení                                 11 190,00 Kč 
Výukové materiály                                    630,00 Kč 
Ostatní materiál                                 11 867,88 Kč 
Energie                                  32 502,10 Kč 
Cestovné                                  58 746,00 Kč 
Občerstvení                                    3 242,00 Kč 
Poštovné                                     169,00 Kč 
Pronájem kanceláře                              332 277,90 Kč 
Ostatní pronájmy                              408 051,00 Kč 
Lektorská činnost                                 96 270,00 Kč 
Telekomunikační mabilní služby                      8 919,00 Kč 
Ostatní služby                              912 244,00 Kč 
Respitní péče                              122 300,00 Kč 
Hrubá mzdy                               749 520,00 Kč 
Zákonné pojištění                                 92 997,00 Kč 
Správní poplatky                                  2 094,00 Kč 
Jiné ostatní náklady                                 2 009,39 Kč 
Náklady celkem                          2 895 119,89 Kč 
 
Výnosy 

Příspěvek na pobyty                                 44 280,00 Kč 
Dotace MPSV                            3 176 000,00 Kč 
Výnosy celkem                          3 220 280,00 Kč 



Vydalo Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina v červnu 2014.
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