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ÚVODNÍ SLOVO 

          Do dvanáctého roku činnosti jsme v Náruči vstoupili plní sil  a očekávání.  Až doposud 

jsme pracovali na stmelování  a provázanosti našich aktivit. Protože ale záběr naší činnosti je 

již velmi široký, výrazně roste počet spolupracujících organizací, počet zaměstnanců, rozhodli 

jsme se na konci roku 2011 učinit strategický krok. Činnost Náruče jsme rozdělili do pěti 

oblastí, které se postupně profilují, vytváří si vlastní koncepci, vlastní pracovní týmy, vlastní 

projekty. Některé oblasti pracují na zcela profesionální úrovni, některé si ponechaly  

dobrovolnický charakter. A jak se ukázalo na konci roku 2012, byl to krok správným směrem.  

       Kromě koncepčních změn jsme zvládli přijmout nové zaměstnance, zahájit realizaci 

nových projektů, navázat partnerskou mezinárodní spolupráci, rekonstruovat opět část  

prostor a zlepšit zázemí pro naši práci. Významnou měrou byla rozšířena realizace projektu 

na podporu pěstounské péče, kromě přímých aktivit pro rodiny se nám podařilo i vydat první 

publikaci pro žadatele o pěstounskou péči zaměřenou na Liberecký kraj. Celý rok jsme 

pečlivě sledovali dění kolem schvalování novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. 

Novela byla schválena až ke konci roku, bohužel  bez potřebných vyhlášek, metodických 

dokumentů a dalších potřebných nástrojů pro  samotný výkon činnosti. Konec roku jsme 

tedy strávili  mezi mnoha otazníky, protože novela pro  nás  znamená opět mnoho změn.  

Děkuji všem pracovníkům, lektorům i dobrovolníkům Náruče za jejich stálé nadšení, 

svědomitost a vytrvalost, se kterou se změny  mnohem lépe zvládají, děkuji našim parterům 

a donátorům za podporu a stálou přízeň. 

                                                                                                      Mgr. Petra Houšková  
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POSLÁNÍ 

Posláním sdružení je podpora rodinného soužití, posílení vztahů mezi rodiči a dětmi, posílení 

role rodiny a rodičovské výchovy. Sdružení chce být přirozeným společenstvím lidí, kteří jsou 

ochotni si vzájemně pomáhat, vzájemně si naslouchat, být si oporou, a takto pomoci 

rodinám. Sdružení chce podporovat dětství, vývoj a potřeby dítěte, chce vzdělávat a 

informovat především o výchově a péči o dítě. 

 

HLAVNÍ CÍL 

Hlavním cílem činnosti sdružení je provoz rodinného centra jako zařízení komunitního a 

integračního charakteru a zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.    

 

REALIZOVANÉ  PROJEKTY  

 PŘIJĎTE MEZI NÁS 

Projekt na podporu služeb pro rodiny – preventivní program na podporu rodiny - 

prevence vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině, podpora rodinám v náročné 

životní situaci. Hlavní náplní byly vzdělávací aktivity, poradenství, kontaktní a 

informační činnost 

 CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN  

Projekt na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče  formou odborné pomoci, 

poradenství, vzdělávání, zajištěním pomocné péče o děti, nabídka komplexní služeb 

pro pěstounské rodiny  

 POMOC PRO KANDAY 

Humanitární projekt na podporu soběstačnosti a celkového zvýšení životní úrovně 

obyvatel pákistánské vesnice Kanday, a to zejména v oblasti zdravotní péče, hygieny 

a vzdělávání 

 5P  

Projekt na podporu pěstounských rodin, rozvoj pěstounské péče a osvětu, cyklus 

setkávání rodin na Turnovsku s programem pro pěstounské rodiče a děti v náhradní 

rodině  

 HORA ZÁŽITKŮ  

Projekt pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách – nabídka terapií, zážitkových a 

relaxačních aktivit v rámci víkendového pobytu  
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 DĚTSKÁ HERNA   

Dovybavení dětské herny ve zrekonstruované části přízemí 

 VESELÁ ŠKOLIČKA  

Preventivní program na podporu rozvoje dovedností u dětí před zahájením školní 

docházky se specifickými obtížemi  

 KREATIVNÍ DÍLNY 

Projekt na podporu a rozvoj výtvarných dovedností a drobných ručních práci, 

seznámení s novými trendy, materiály a nápady, realizace výtvarného kroužku a 

veřejných dílen pro děti 

 DEN DĚTÍ NA HRADĚ VALDŠTEJN 

Tradiční akce na oslavu dne dětí, pořádaná na známém hradě v Českém ráji. Pro děti i 

rodiče jsou každý rok připraveny pohádkové soutěže a hry, kostýmy, výtvarná dílnička 

a divadlo. 

 MARTINSKÁ SVĚTÝLKA 

Tradiční akce u příležitosti svátku Sv. Martina, spojená s výtvarnou dílnou, 

lampionovým průvodem a hledáním pokladu 

 ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ MALÝCH DĚTÍ 

Jarní pobytová akce pro rodiče s nejmenšími dětmi na tábořišti v Pleskotech – během 

pobytu probíhají pravidelná cvičení dětí  i maminek, program je doplněn vzdělávacím 

programem pro rodiče.  

 DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 

Letní pobytová akce na tábořišti v Pleskotech pro rodiče s dětmi zaměřená na 

sportovní všestrannost, doplněna vzdělávacím programem pro rodiče  

 PĚSTOUNSKÁ RODINA – MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH  

Vydání průvodce pro zájemce o pěstounskou péči v Libereckém kraji 

 NA VLASTNÍ NOZE 

Projekt na podporu začínajících drobných 

podnikatelek a podnikatelů především 

z řad nezaměstnaných rodičů – pořádáno 

občanským sdružením Spirála Turnov - 

CPR Náruč je partnerskou a 

spolupracující organizací tohoto 

projektu. 
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REALIZOVANÉ  AKTIVITY  

 RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ - HERNA- SETKÁVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ – KROUŽKY - 

POBYTY 

 PODPORA FUNGUJÍCÍ RODINY – PORADENSTVÍ – VZDĚLÁVÁNÍ  

 CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

 MINIŠKOLKA 

 KLUBY – BIOKLUB - WALDORFSKÝ KLUB - MIMIKLUB 

 HUMANITÁRNÍ PROJEKTY A AKCE 

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI  

 Leden - proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor v přízemí ,  mezi 

hosty jsme přivítali zástupce Města Turnov, Libereckého kraje, sponzory.  

 Červen – byl vytvořen strategický plán na období 2012 – 2014. 

 Červen – byla podepsána partnerská smlouva se sdružením Spirála Turnov, o. s. 

ohledně projektu na podporu podnikání Na vlastní noze (trvání do května 2014). 

 Červenec - došlo k úpravě prostor stávající kanceláře a otevření nové kanceláře – 

poradny. 

 Červenec až září – v rámci humanitární akce Pomoc pro Kanday byla vyslána tříčlenná 

mise do Pákistánu, v prosinci pak proběhla beseda s účastníky a prodejní výstava 

fotografií v Náruči, výstava dále byla ke zhlédnutí během plesové sezóny v sále KCT 

Střelnice. 

 Předsedkyně Petra Houšková se zúčastnila Benefičního koncertu Libereckého kraje, 

kde se předávaly ceny výhercům soutěže Můj nejveselejší zážitek (vyhlášeno pro děti 

z pěstounských rodin – výhra pro tři „naše“ děti). 

 Byla navázána česko-polská spolupráce se dvěma partnerskými organizacemi 

v Jelenie Góře – k tlumočení jsme využili služeb jedné z „našich“ maminek - Katarzyny 

Kordy. 

 Byla zahájena spolupráce s organizacemi v jiných městech, zejména přednášková 

činnost – v Českém Dubu, Hodkovicích nad Mohelkou, Proseč pod Ještědem. 

 Proběhly studentské a rekvalifikační praxe.  
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PODROBNÝ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ 

 PRO RODIČE S DĚTMI 

Zpívánky – kroužek plný písniček a 

říkanek 

Mimicvičení – pohybová aktivity na 

podporu správného 

psychomotorického vývoje 

nejmenších dětí 

Setkávání rodičů s dětmi  - 

neformální setkávání  

 

 

 PRO DĚTI 

Šikovné ručičky – tvůrčí dílna pro předškoláky 

Tanečky – pohybová a taneční průprava pro předškoláky 

Veselá školička – preventivní program pro děti před zahájením školní docházky ze 

sociálně znevýhodněného prostředí nebo se specifickými vzdělávacími potřebami  

 

 

 PRO RODIČE 

Jóga 

Powerjóga 

Spinning 

Pilates 

 

 KRÁSNÁ MAMINKA 

Relaxační program pro maminky – 

kosmetika, masáže, pedikúra, 

manikúra, kadeřnice 

 

 BIOKLUB 

Seminář Pečení  domácího chleba 

Seminář Příprava salátu z planých rostlin 

Podpora místních farem  
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 PORADENSTVÍ 

S tebou mě baví být  - vzdělávací semináře na podporu rodičovských kompetencí  a 

rodinných vztahů 

Jak žít a přežít - besedy na podporu rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí  

Něžná náruč rodičů - tréninkové kurzy na podporu mateřství  

Waldorfská pedagogika –  besedy pro zájemce o waldorfskou pedagogiku  

 

V roce 2012 jsme nabídli témata: Odpočinek malých dětí, Péče o smysly dítěte, 

Vnímání času u dětí, Jak zvládnout přijímací pohovor, Rodinný rozpočet, Pohádky a 

nepohádky, Vstup do mateřské školy, Asertivity v mezilidských vztazích, Partnerské 

vztahy, Co slyší dítě, Výchova v kojeneckém období, Potřeby dětí, Identita dítěte, Jak 

ochránit své peníze před drahými a nepotřebnými finančními produkty, Osobní 

vyhoření, První pomoc u dětí, Mezigenerační vztahy, Vlněné panenky, 

Psychomotorický vývoj dítěte od 3 měsíců, Ekologické mycí prostředky, Konflikty 

v rodině, Homeopatika, Ztráty v rodině, Nebojte se podnikat, Efektivní rodičovství, 

Jak být dobrým rodičem  

Individuální poradenství - dětský psycholog, speciální pedagog, pedagog, sociální 

pracovník, laktační poradkyně a poradkyně raného vývoje, personální poradce 

Kontaktní poradenství - primární poradenství, vstupní konzultace s klientem,  

doporučení odborných služeb 

 

 KREATIVNÍ DÍLNY 

Kurz háčkovaných šperků z drátu 

Jarní dílna 

Pletení výrobků z pedigu 

Výtvarné dílny na hradě Valdštejn  

Výroba adventních věnců  

Pletení vánočních ozdob z pedigu 

 

 

 

 VÝLETY, SPORTOVNÍ A OSTATNÍ AKCE 

Den matek s výletem 

Výlet do Sedmihorek 

Příměstský tábor o. s. Povyk 

Výměnný bazar 
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 SLAVNOSTI, VYSTOUPENÍ 

Vystoupení tanečnic z kroužku „Tanečky“  

Dětský karneval  

Martinská světýlka 

Adventní spirála 

Posezení u betléma 

 

 POBYTOVÉ AKCE 

Zimní pobyt v Harrachově  

Jarní pobyt pro rodiny s dětmi Pleskoty (Rozvoj pohybových dovedností)  

Letní tábor Pleskoty (Dětská olympiáda)  

Lady víkend v Peci pod Sněžkou 

 

 VEŘEJNÉ AKCE 

Velikonoce na Dlaskově statku  

Songfest v Turnově  

Den dětí na Valdštejně 

Týden otevřených dveří 

Maloskalský jarmark 

Den bez aut 

Parním vlakem s Mikulášem 

Prodejní výstava fotografií Pomoc pro Kanday 

Vánoční jarmark 

 

 HUMANITÁRNÍ PROJEKTY A AKCE 

2x Sbírka oblečení, hraček aj. potřeb pro kojenecké ústavy, dětské domovy a azylové 

domy Pomoc pro Kanday  

Adopce na dálku  

 

 MINIŠKOLKA 

Dopolední setkávání  pro děti, které se 

chystají do mateřské školy.  Děti jsou vedeny 

v malých skupinkách dvěma lektory.  

V programu je zahrnuta volná hra, tvůrčí, 

pohybové  a hudební činnosti, pobyt venku, 

ekologické hry apod.  

Vítaná služba pro zaměstnané rodiče.   

 

Miniškolku v roce 2012 navštěvovalo 37 dětí. 
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 CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

Jsme organizace s pověřením k výkonu sociálně - právní ochrany podle zákona č. 

359/1999 Sb. V roce 2012 byla významně rozšířena nabídka poskytovaných služeb na 

podporu náhradní rodinné péče především díky navýšení finančních prostředků na 

tuto činnost. Finanční podporu jsme obdrželi z Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace táta a máma, Nadace Euronisa, Města 

Turnov, Libereckého kraje.  

Aktivity a služby na podporu pěstounské péče:  

Vzdělávání – realizováno bylo 9 vzdělávacích seminářů pro pěstounské rodiče 

v rozsahu 27 hodin (témata: Jak se učit a rozvíjet dovednosti u dětí, Význam pochvaly 

ve výchově, Kontakty s biologickou rodinou, Zvládneme přijmout další dítě do rodiny, 

Interaktivní seminář k sexuální výchově, Budování identity dítěte v NRP, nebezpečí 

internetu a kyberšikana, Psychologické těhotenství náhradních rodičů,  školení 

k novele zákona č. 359/1999 Sb.). 

Poradenství – individuální poradenská práce  psychologa, speciálního pedagoga, 

sociální pracovnice 

Přímá  práce v rodinách – nabídka individuální konzultací a metodické práce přímo 

v rodinách – poskytována sociální pracovnicí, speciálním pedagogem, logopedem, 

odlehčovací péče pro rodiny – péče v rodinách, zajištění péče v rámci aktivit pro 

rodiče (vzdělávání, poradenství apod.) 

Setkávání skupiny pěstounských rodičů  - 9 setkání  

Terapeutické aktivity pro rodiče – muzikoterapie, fyzioterapie, workshop 

s fyzioterapeutem Prevence vadného držení těla u dětí a míčkování, relaxační aktivity  

Psychosociální aktivity pro děti – terapie (arteterapie, dramaterapie, canisterapie, 

muzikoterapie, hipoterapie),  interaktivní seminář k sexuální výchově 

Zážitkové aktivity pro děti – karneval, geocaching, divadlo Rolnička, vánoční dílna a 

divadlo, výtvarná dílna, sportovní programy 

Pobytová akce – víkendový pobyt pro rodiny v rekreačním zařízení Drhleny – 7. – 

9.9.2012 

Letní příměstský tábor  

Příměstský tábor o podzimních prázdninách s eko programem  

Výtvarná soutěž Můj nejveselejší zážitek – vyhlášena Libereckým krajem – odborem 

sociálních věcí (odesláno 17 obrázků)  
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Informační a osvětová činnost:  

Realizace otevřeného setkání pro zájemce o pěstounskou péči  - 18. 5. 2012 

Setkání se sociálními pracovnicemi pro náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji –  

21. 9. 2012 

Pěstounská rodina můj záchranný kruh – vydání průvodce pro zájemce o 

pěstounskou péči v Libereckém kraji – náklad 600 kusů, vydáno za podpory 

Libereckého kraje  

Přeshraniční česko – polská spolupráce 

s rámci Euroregionu Nisa – za podpory 

Euroregionu Nisa bylo realizováno první 

setkání odborníků pro náhradní 

rodinnou péči 9.3.2012 v Liberci, za 

českou stranu byla pozvána naše 

organizace společně s Poradnou pro 

rodinu, manželství  a mezilidské vztahy 

a zástupci OSPOD krajského úřadu. 

Spolupráce byla navázána s polskými 

partnery Stowarzyszenia Rodzicielstwa 

Zastepczego w Jeleniej Górze, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie “Nadzieja“  a 

psychologem Marii Pietkou. Další setkání 28. 5. 2012 v Jelenie Gore. 

Počet spolupracujících rodin : 27 

 INFORMAČNÍ ČINNOST 

Provoz internetového portálu pro rodiny – www.turnovprorodinu.cz s kontaktní 

linkou  

Vydávání časopisu Centráček – č. 14 

Spolupráce v regionu  

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 INTERNÍ: Speciálně pedagogické proškolení týmu náhradní rodinné péče, Sociálně 

psychologické hry, Míčkování, Osobní vyhoření, Obtěžující klient, Ztráty v rodině, 

Identita dítěte v náhradní rodinné péči 

 EXTERNÍ: Cvičitel III. třídy, Kontakt s biologickou rodinou, Je to na vás – funkce NNO 

v systému náhradní rodinné péče, Školení první pomoci, Rozvoj a profesionalizace PP, 

Metodické školení pověřených osob KÚ, Orientační logopedické vyšetření, Základy 

vedení rozhovoru s dítětem, Sociální podnikání – celoroční vzdělávání 

 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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PERSONALISTIKA 

 RADA SDRUŽENÍ 

Mgr. Petra Houšková (předsedkyně), Hana Hajnová, Bc. Martina Hockeová Štejfová, 

Ing. Soňa Báčová, Ing. Kateřina Stránská, Tereza Linhartová, Dis. Michaela Uchytilová 

 ZAMĚSTNANCI 

Petra Houšková, Tereza Linhartová, Eva Pleslová, Eva Horáčková, Kateřina Stránská, 

Michaela Mansfeldová, Jana Rakoncajová, Anna Bergerová 

 PORADENSTVÍ 

Mgr. Jana Leitnerová – psychologické poradenství, vzdělávání 

Ing. Kateřina Stránská – sociálně právní poradenství 

Mgr. Petra Houšková – speciálně pedagogické poradenství 

Hana Hajnová – předškolní výchova, waldorfská pedagogika 

Mgr. Helena Vacková – logopedie 

Mgr. Martina Peukerová – laktační poradenství, předporodní příprava 

Ing. Jana Rakoncajová – podpora podnikání 

 LEKTOŘI 

Bc. Martina Hockeová Štejfová – koordinátorka Miniškolky 

Jana Chmelíková – lektorka Miniškolky 

Mgr. Jana Vrzáňová – lektorka Miniškolky 

Bc. Aneta Capoušková – lektorka animačních programů, pedagog Veselé školičky 

Mgr. Andrea Brožová Doubková – supervizor, lektor  

Mgr. Zuzana Hoetzelová – fyzioterapeut 

PhDr. Ilona Špaňhelová – psycholog  

Mgr. Kateřina Krtičková – psycholog 

Mgr. Martina Melíšková – speciální pedagog 

Mgr. Věra Provazníková – psycholog 

Mgr. Pavlína Provazníková – psycholog 

Eva Bělohlavá – expert mediální výchovy 

Mgr. Kateřina Kudlvasrová – sociální pedagog, terapeut 

Jaroslava Hassová – lektorka powerjóga 

Ing. Jana Nováková – lektorka jógy 

Kateřina Dostálová – lektorka pilates a jógy 

Hana Hajnová – besedy pro rodiče, práce s dětmi 

Ing. Iva Poláková – lektorka zpívánek 

Dis. Michaela Uchytilová – lektorka zpívánek, lektor pro oblast osobní rozvoje 

Mgr. Alena Tomášová – pedagog 

Bc. Zbyněk Báča – pedagog volného času 

Věra Franců – muzikoterapeut 
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 DOBROVOLNÍCI, SPOLUPRACOVNÍCI A PRAKTIKANTI 

Soňa Báčová, Kateřina Lamačová, Ing. Kristýna Stará,  Irena Fridrichová, Milan Knížek, 

Dagmar Finke, Dita Chuchmová, Iva Krejčí, Barbora Vágenknechtová, František 

Záleský, Michaela Zámečníková, Markéta Veselá, Lucie Vavřichová, Denisa Islová, 

Dana Kňapová, Camila Boleslavová, Veronika Tichá, Petra Kašpárková, Monika 

Radoňová, Zuzana Hyblerová, Iva Dubická 

a mnoho dalších účastníků a účastnic našeho programu, manželů, partnerů a rodinných 

příslušníků… 

 

NÁVŠTĚVNOST VŠECH AKCÍ  V ROCE 2012 

leden 744 

únor 864 

březen 969 

duben 1207 

květen 990 

červen 729 

červenec, srpen 452 

září 710 

říjen 1024 

listopad 1338 

prosinec 653 

  

poradenství PMN 89 

kontaktní činnost PMN 124 

setkání OSPOD 21 

vzdělávání CPPR  77 

pobyt CPPR 31 

psychosociální aktivity CPPR  336 

poradenství CPPR  59 

  

CELKEM 10417 
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SPOLUPRÁCE  

 TJ Sokol Turnov 

 TJ Turnov 

 Muzeum Českého ráje v Turnově  

 Městská knihovna Antonína Marka v Turnově 

 Klub přátel železnic Českého ráje 

 Správa hradu Valdštejn 

 KCT Střelnice 

 OS Povyk 

 Spirála Turnov o. s. 

 PPP Semily 

 SPC Turnov 

 

 

ZÁMĚRY ORGANIZACE PRO ROK 2013 

 Rozvoj činnosti v oblasti výkonu sociálně - právní ochrany dětí,  rozšíření pověření, 

sepisování dohod  o výkonu pěstounské péče  

 Rozvoj jednotlivých strategických oblastí činnosti  

 V souladu s finančními možnostmi  hledat další prostorové zázemí   

 Aktualizace  průvodce pro žadatele o pěstounskou péči 

 Příprava transformace sdružení v souladu s novým občanským zákoníkem  
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVAHA NA ROK 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady 2012  

Spotřeba materiálu 260567 

Spotřeba energie 19200 

Opravy a udržování 2448 

Cestovné 18595 

Ostatní služby 390343 

Mzdové náklady 974666 

Zákonné pojištění 247466 

Kurzové ztráty 7912 

Dary 11262 

Jiné ostatní náklady 5166 

Poskytnuté členské poplatky 1000 

Náklady celkem 1938625 

  

Výnosy 2012  

Tržby z prodeje služeb 616213 

Úroky 110 

Jiné ostatní příspěvky -2 

Přijaté příspěvky (dary Kanday) 102112 

Přijaté příspěvky (dary RCN) 9000 

Dotace MPSV 881380 

Dotace Město Turnov 228000 

Dotace Liberecký kraj 110000 

Nadační příspěvky 97251 

Dotace pracovního místa - ÚP 32000 

Výnosy celkem 2076064 

  

Hospodářský výsledek 137439 
 

AKTIVA Počáteční stav Koncový stav 

Krátkodobý majetek celkem 522000 6270000 

Pohledávky celkem -571000 21000 

Krátkodobý finanční majetek celkem 1058 000 569000 

Jiná aktiva celkem 35000 37000 

Aktiva celkem 522000 627000 

PASIVA 
  

Vlastní zdroje celkem 477000 615000 

Jmění celkem 395000 478000 

Výsledek hospodaření celkem 82000 137000 

Cizí zdroje celkem 45000 12000 

Krátkodobé závazky celkem 1000 2000 

Jiná pasiva celkem 44000 10000 

Pasiva celkem 522000 627000 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 

Název:     Centrum pro rodinu Náruč, o.s. 

Právní forma:    občanské sdružení 

Registrace:    VS/1-1/42390/00-R 6.1.2000 

IČO:     70155097 

Adresa:    Na Sboře 79, 511 01 Turnov 

Provozovna a kontaktní místo: Skálova 540, 511 01 Turnov (budova sokolovny) 

Druhá provozovna:    Hruborohozecká 388, 511 01 Turnov (budova hasičárny) 

Telefonické spojení:   775 964 314, 775 964 312 

Internetové spojení:   naruc.turnov@seznam.cz 

       www.naruc.cz 

Statutární zástupce:   Mgr. Petra Houšková (předsedkyně) 

Bankovní spojení:   č. ú. 170677989/0300 (Poštovní spořitelna)  

 

 

 

KDE SE O NÁS DOZVÍTE 

www.naruc.cz 

www.facebook.com/NarucTurnov 

www.turnovprorodinu.cz 

 

Pravidelný měsíční program rovněž bývá pravidelně vyvěšen v budově Žluté ponorky, 

v městském Infocentru, v prosklené vitríně u Kláštera, v dětském bazárku v Krajířově ulici, 

v prodejně Kuřecí svět na Nádražní ulici, v nemocnici, v některých mateřských školách a 

v čekárnách turnovských dětských lékařů. 

 

MEDIÁLNÍ PODPORA 

www.turnovskovakci.cz 

HOT – HLASY A OHLASY TURNOVSKA 

Turnovsko  - měsíčník  

Liberecký kraj – měsíčník  

 

 

 

 

 

 

mailto:naruc.turnov@seznam.cz
http://www.naruc.cz/
http://www.facebook.com/NarucTurnov
http://www.turnovprorodinu.cz/
http://www.turnovskovakci.cz/
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