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ÚVOD 
 
"Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět." (Gándhí) 
 
"Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout." 
(B. Ferrero) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také ta naše Náruč – s velkým „N“ - je otevřená a prostorná. Děkujeme všem, 

co se námi nechali v roce 2014 obejmout. 
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CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI  

 

Centrum pro rodinu Náruč v Turnově sídlí v budově Sokolovny, Skálova 540.  

Během roku 2014 pokračuje a rozšiřuje se činnost v Mnichově Hradišti. 

 

 RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ  

 MINIŠKOLKA  

 NÁVŠTĚVNOST 

 PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY  

 CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  

 HUMANITÁRNÍ PROJEKTY  

 KAMPAŇ „KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY“ 

 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI 

 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 PROJEKTY 2014 

 ZÁMĚRY PRO ROK 2015 

 FINANČNÍ ZPRÁVA 

 PERSONALISTIKA 

 FINANČNÍ PODPORA 
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RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ  
 

PRAVIDELNÝ PROGRAM: 

 RODIČE S DĚTMI do 6 let 

-      Zpívánky – hudebně-pohybová aktivita 

- Mimicvičení – kurz rozvoje pohybových dovedností  

- Hlídání dětí – individuální péče na vyžádání  

 

 DĚTI 3-7 let 

- Šikovné ručičky – kreativní kroužek 

- Tanečky – pohybová a taneční  

      průprava  

- Jóga pro děti – relaxační aktivita   

 

 RODIČE 

- Jóga  

- Powerjóga  

- Gravidjóga 

- Pilates  

- Tai – chi   

- Tanec pro radost  

- Spinning ve spolupráci s TJ Turnov  

 

 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE NA PODPORU RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ A RODINNÝCH VZTAHŮ: 

 

Speciálně-pedagogické přednášky 

(besedy): 

Školní zralost 

Rodičovská očekávání  

Tužka je můj kamarád 

Úvod do montessori pedagogiky  

Besedy na podporu rozvoje 

osobnostních a sociálních kompetencí:  

Osobní rozvoj-asertivita 

Aktivní návrat na trh práce  

Mediální výchova a bezpečný internet  

Psychologické přednášky (besedy): 

Jak být dobrým rodičem  

Šikana v dětském kolektivu 

Sourozenci, mají se vůbec rádi?  

Co děti potřebují  

Jak si lépe rozumět s dětmi, jak s nimi v pohodě žít  

Jak se s dětmi lépe domluvit  
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 TRÉNINKOVÉ KURZY NA PODPORU MATEŘSTVÍ, PÉČE O DÍTĚ A ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI: 

 

Vzhledem k nárůstu poptávky ze strany rodin jsme zařadili více besed se zdravotní problematikou – 

ke spolupráci jsme přizvali kvalifikované lektory. 

 

Těhotenství, příprava k porodu, laktační poradna, raná péče       

Beseda s gynekoložkou 

Just a zdravotní aspekty jeho užívání 

Zubní hygiena 

Zdravě žít, zdravě jíst                                                                                  

Vadné držení těla 

Péče o zrak našich dětí  

Aby záda nebolela 

První pomoc dětí do 6 let  

Zdravé přebalování  

Péče o dítě - masáž miminek 

První pomoc bylinkami 

Zubní hygiena nejen u dětí 

Manipulace s miminky - "miminkování"  

Setkání celiaků – od září pravidelně 1x/měs. 

Zdravé obouvání 

Kurz Masáže dětí a kojenců 

Výživa dětí do 3 let 

Péče o tělo po porodu 

Jak správně zacházet s léky 

Screening vývojových vad – 10x 

Aromaterapie a domácí kosmetika 

Psychika ženy v těhotenství 

Sváteční stůl zdravě  

 

 

 INFORMAČNÍ ČINNOST 

Provoz internetového portálu pro rodiny – www.turnovprorodinu.cz  

Kontaktní poradenství – našimi pracovníky je poskytováno primární poradenství a vstupní 

konzultace s klientem, doporučovány jsou naše návazné odborné služby, poradenství je 

poskytováno osobně, telefonicky nebo mailovou cestou.   

 KLUB DVOJČAT 

V průběhu roku proběhly dvě akce na podporu rodin se specifickými potřebami – pro rodiny dvojčat 

pod vedením Mgr. Martiny Melíškové.  

 

 BIO KLUB  

V roce 2014 činnost klubu pokračuje zprostředkováváním kontaktů na dodavatele bio potravin.  

 

 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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 KLUB WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY  

Tradiční klub v centru vedený zakladatelkou spolku Hankou Hajnovou.  

K dispozici vlastníme řadu publikací s waldorfskou tématikou. Centrum je členem Kruhu mateřských 

center, který sdružuje waldorfská MC. Hana Hajnová je lektorkou a mentorkou waldorfské 

pedagogiky i na dalších místech ČR. 
 

Akce klubu:  

Slavnosti - Adventní spirála  
 

10 besed s waldorfskou tématikou: 

Působení televize na dítě 

Autorita vychovatele  

Vůle u dítěte a dospělých  

Fantazie a její význam v dětství  

Co hledá dítě v přírodě  

Jak zacházet s temperamentem dítěte  

Jak vytvořit vztah mezi rodičem a dítětem  

Vnitřní a vnější hranice ve výchově  

Hmatové podněty pro dítě  

Proč děti potřebují slyšet pohádku  
 

 SLAVNOSTI 

Vystoupení tanečnic z kroužku „Tanečky“  

Dětský karneval  

Martinská světýlka  

Slavnostní zakončení školního roku Miniškolky – soutěže a opékání  

 

 POBYTOVÉ AKCE 

Pobyt pro rodiny s nejmenšími dětmi – Benecko - pobyt  s tréninkovým programem aktivního 

rodičovství 

Tábor pro rodiče s dětmi Pleskoty - tábor s tréninkovým programem aktivního rodičovství, 

sportovním a poradenským programem 

Terapeutický víkend v Krkonoších – relaxační, poradenský a terapeutický program pro matky  

 

 VEŘEJNÉ AKCE 

     Den mobility 

Vítání občánků města Turnova  

Výtvarné dílny na hradě Valdštejn  

Výroba adventních věnců  

Parním vlakem s Mikulášem   

 OSTATNÍ AKCE 

Lesní klub Skaláček  - exkurze do lesní 

školky  

Kreslení pravou hemisférou 

Příměstský tábor sdružení Povyk – 

prostory Náruče jsou o letních 

prázdninách využívány jako zázemí příměstského tábora 
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MINIŠKOLKA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniškolka v Náruči funguje již šestým rokem. Nabízí individuální přístup k dětem v malém kolektivu, 

postupné přivyknutí pobytu v MŠ, rozvíjí sociální, verbální, výtvarné a pohybové dovednosti 2-3 letých dětí. 

V roce 2014 prošlo miniškolkou 49 dětí ve frekvenci 1  -5x týdně. 

koordinátorka: Bc. Martina Hockeová Štejfová 
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NÁVŠTEVNOST RODINNÉHO CENTRA vč. MINIŠKOLKY  
 

 počet návštěv celkem počet akcí 

Leden    1259  102 

Únor    1223   96 

Březen     1957   97 

Duben    1245 107 

Květen    1071   89 

Červen      781   52 

Červenec a srpen    1214                                                   36 

Září    1263   90 

Říjen    1176 113 

Listopad    1574 112 

Prosinec      648   75 

Celkem  13411 969 
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PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY 
 

PORADENSKÉ SLUŽBY V RÁMCI PROJEKTU „Přijďte mez nás!“ 

 Psychologické (60 konzultací) 

 Speciálně pedagogické (15 konzultací) 

 Sociálně právní (30 konzultací) 

 Laktační poradkyně a poradkyně raného vývoje (36 konzultací) 

 Finanční poradenství (8 konzultací) 

 Personální poradce (10 konzultací) 

 Psychologické pro těhotné (12 konzultací) 

PORADENSKÉ SLUŽBY V RÁMCI PROJEKTU „Dáváme rodinám šanci“ 

 Psychologické (57 konzultací) 

 Sociálně právní (19 konzultací)  

 Finanční (11konzultací) 
 
VESELÁ ŠKOLIČKA 

Preventivní program pro děti před zahájením školní 

docházky ze sociálně znevýhodněného prostředí 

nebo se specifickými vzdělávacími potřebami, pro 

děti s odkladem školní docházky. Program probíhá 

v rozsahu 25 – 26 týdnů od října do dubna jednou 

týdně. Program je sestaven speciálními pedagogy 

s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Kurz je 

doporučován dětem, které jsou vytipovány 

odborníky ze školských zařízení. Lekce je vedena 

speciálním pedagogem a asistentkou. Realizovány 

byly dvě skupiny, školičku absolvovalo 16 dětí.  

lektor: Mgr. Aneta Svobodová.  

 

 

SPOLU A JINAK  

Program přímé práce s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, podpora školní 

úspěšnosti – pod vedením pedagoga a 

speciálního pedagoga bylo poskytnuto 157 

hodin přímé práce dětem z 1. i 2. stupně 

turnovských škol.  

garant: Mgr. Petra Houšková  
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ZNÁTE SVÁ PRÁVA?  

Preventivní program zaměřený na dětská práva, který žáky především 1. stupně základních škol seznamuje 

hravou a interaktivní formou s jejich základními právy. Programem prošlo 261 dětí. Zajištěna byla veřejná 

distribuce letáků na téma ochrany práv dětí. Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková  
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CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  
 

Jsme organizace s pověřením k výkonu sociálně - právní ochrany podle zákona č. 359/1999 Sb., pověření se 

týká mj. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona.  V roce 2014 jsme měli uzavřeny 

dohody se 62 pěstounskými rodinami. Působíme v rámci Libereckého a části Středočeského kraje 

(Mnichovo Hradiště a okolí). V roce 2014 byla významně rozšířena činnost s pěstounskými rodinami na 

přechodnou dobu.  

 

Vzdělávání pěstounů: připraveno 25 vzdělávacích seminářů v celkovém rozsahu 109 hodin. Témata: 

Trestná činnost u dětí a mladistvých, Právní problematika související s výkonem pěstounské péče, Podpora 

a doprovázení pěstounských rodin, Laická první pomoc, Děti v náročných životních situacích, Jak pomoci 

dítěti se zvládáním úzkosti, s obavami a strachem, Časté poruchy chování, poruchy emocí u přijatých dětí, 

Šikana ve škole, Identita dítěte ve vztahu k biologické rodině, Identita dítěte v náhradní rodině, Podpora 

identity dítěte - kniha života, Vývojové mezníky v životě dítěte, Kontakt s biologickou rodinou, Co má 

zvládat dítě předškolního věku, Dítě s rizikovou zdravotní anamnézou, Výživové poradenství, jak 

předcházet poruchám příjmu potravy, Mediální výchova - (ne)bezpečí internetu. Samostatné semináře 

zaměřené na problematiku dětí nejranějšího věku byly poskytnuty pěstounům na přechodnou dobu.  

Poskytli jsme i individuální vzdělávání a samostudium.  

 
Víkendové vzdělávací pobyty:  
25. - 27. dubna v Bedřichově: Pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 6 let 
 5. - 7. září v Kytlici: Pro rodiny dětmi ve věku od 6 do 15 let 
Víkendové akce kromě povinného vzdělávaní zahrnují tvůrčí a animační program pro děti, terapeutické 
aktivity, práci se skupinou, poradenskou činnost pro pěstouny. Pro nejmenší děti jsou zajištěny 
pečovatelky.  
 
Přímá práce v rodinách:  

Doprovázení  - přímá poradenská práce v rodinách, pomoc se zajištěním péče o dítě, pomoc se zajištěním 

celodenní péče o dítě dle zákona.  Pomoc při spolupráci rodiny se školou.  

 

Poradenství: individuální poradenská práce 

dětského psychologa  

speciálního pedagoga  

klinického psychologa 

sociální pracovnice 

fyzioterapeuta  

 

Zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou:  

V průběhu roku se podařilo velmi rozvinout tento typ služby pro děti v pěstounské péči. Výrazné 

zastoupení měly asistované kontakty rodičů s dětmi v pěstounské péči na přechodnou dobu. Některé 

kontakty probíhají pravidelně každý týden nebo každý druhý týden, jindy bohužel rodiče za svými dětmi 

nedorazí, a pak pracujeme s velkým zklamáním.  

Tematická klubová setkání pro pěstouny – v průběhu roku se setkávala skupina pěstounů na přechodnou 
dobu – 4 setkání, skupina pěstounů s dětmi školního věku – 3 setkání + 1 společný celodenní výlet do 
Liberce (návštěva Dílny na výrobu svíček a Babylonu)   
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Aktivity pro děti: 

Terapeutické a psychosociální aktivity: dětem je v rámci společných akcí nabízena arteterapie, 

canisterapie, fyzioterapie, aktivity zážitkové pedagogiky, tvůrčí činnosti 

Doučování pro děti: dětem s trvajícím školním neúspěchem byla poskytnuta individuální pomoc se 

zvládáním školních nároků – doučována především čeština, angličtina.  

Příměstské tábory: jarní a letní prázdniny – tři týdny pro děti předškolního věku, tři týdny pro děti školního 

věku – program přizpůsoben individuálním potřebám všech dětí, na realizaci se podíleli i dobrovolníci z řad 

studentů, kteří fungovali jako osobní asistenti pro děti s handicapem,  

Náborově edukační kampaň "Hledáme rodiče" pod patronací Nadačního fondu J&T– realizována byla tři 
otevřená setkání pro zájemce o náhradní rodinnou péči – květen, říjen, listopad. Průběžně je zájemcům o 
náhradní rodinnou péči poskytováno individuální poradenství. Zajištována je distribuce brožury Pěstounská 
rodina můj záchranný kruh a materiálů Nadačního fondu J&T.  

Další aktivity:  
V dubnu 2014 proběhlo na Bedřichově setkání pro osoby čekající na přijetí dítěte do rodiny. 
V červnu 2014 proběhl v Turnově vzdělávací seminář Krajského úřadu Libereckého kraje pro pěstouny na 
přechodnou dobu. 
Zajišťovali jsme nebo se účastnili případových konferencí.  
 

Přeshraniční česko-polská spolupráce - setkání s polskými pracovnicemi z oblasti NRP (Jelenia Góra) 

v Turnově – společná návštěva Dětského centra Sluníčko Liberec – květen 

 

Pro potřeby centra náhradní rodinné péče byly v roce 2014 zcela dovybaveny a dokončeny stávající 

prostory ve 3. patře, které jsou odděleny od běžného chodu organizace. Prostory byly upraveny pro 

individuální práci s rodinami, pro setkávání s biologickými rodiči a pro vzdělávání.  

 

HUMANITÁRNÍ PROJEKTY A AKCE 
 

SBÍRKY A BAZARY  

Sbírka oblečení pro dětský domov a kojenecký ústav - duben a 

říjen 

 

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. Během 

roku 2014 byl vzhledem k situaci v zemi projekt ukončen. 

Koordinátorka projektu: Ing. Jana Rakoncajová  

 

ADOPCE NA DÁLKU  - naším adoptovaným dítětem je Hasifa 

Nambozo z Ugandy  
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KAMPAŇ KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY 
  
Kampaň Křídla a kořeny byla zorganizována jako připomínka 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který 

byl vyhlášen OSN. Vizí celé kampaně je vrátit hodnoty rodiny do centra pozornosti společnosti a politického 

rozhodování. Posláním kampaně bylo otevření prostoru pro veřejnou diskuzi stěžejních odborníků a dalších 

aktérů v oblasti rodinné problematiky včetně zapojení rodin samotných. Ke kampani se připojilo město 

Turnov v rámci projektu Zdravé město Turnov a záštitu nad kampaní převzal starosta Ing. Tomáš Hocke. 

Iniciátorem a realizátorem kampaně bylo Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Do kampaně byly dále zapojené 

tyto organizace: Odbor sociálních věcí, Turnovské památky a cestovní ruch, Městská knihovna A. Marka 

Turnov, Rodinné centrum Bouda, Žlutá ponorka, Skautské středisko Štika Turnov a Sbor hasičů města 

Turnov. Mediálním partnerem celé kampaně bylo Turnovsko v akci.  

Během kampaně Křídla a kořeny probíhala celoroční rodinná hra, jejímž mottem bylo: Hrajeme si a jsme 

spolu. Cílem hry bylo nasbírat co nejvíce razítek z akcí zapojených organizací na hrací kartu. Vítězi celoroční 

rodinné hry se stala rodina Kvapilových z Turnova, která získala za svou snahu cenu – poukázku v hodnotě 

1000 Kč na odběr služeb v Centru Babylon v Liberci.    

Další akcí v rámci kampaně byla výtvarná soutěž pro děti z turnovských mateřských škol a 1. stupně 

základních škol „Moje kořínky“. Do výtvarné soutěže se zapojily desítky dětí ze školek a škol, z nichž bylo 

vybráno 7 dětí z kategorie školkových dětí a 8 dětí z kategorie 1. stupeň ZŠ.  Zvláštní ocenění získala třída 

MŠ Sluníčko. Dětem byly předány odměny v červnu 2014 během dětského dne na hradě Valdštejn.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během kampaně probíhala i fotografická soutěž „Když jsme všichni pohromadě, aneb zaplníme celou 

fotografii?“ na téma „Naše rodina“. Do kampaně se zapojilo několik rodin z Turnova a okolí a vítěz soutěže 

byl vyhlášen v rámci Turnovských vánočních trhů. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli ceny do soutěže či jinak sponzorsky přispěli do 

kampaně: Město Turnov, Alžběta Tvarůžková - pekárna, Tomovy parky, s. r. o., Tiskárna Interprint, grafik 

Jíří Bárta, Kavárna Muzeum, Regionální produkty z Českého ráje a Turnovsko v akci.  
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NAŠE SPOLUPRÁCE ANEB ve dvou se to lépe táhne 
 

Spolupracujeme s: 
T. J. SOKOL Turnov – stále pokračuje vstřícná a blízká spolupráce (společné prostory i klientela) 

Město Turnov – oboustranně ochotně spolupracujeme se zaměstnanci města Turnov  

TJ TURNOV – spinning pro maminky 

AC TURNOV 

Muzeum Českého ráje Turnov – naše spoluúčast na akci - Velikonoce na Dlaskově statku  a Staročeské trhy  

Hrad Valdštejn – společně pořádáme Den dětí a letní výtvarné dílny 

Městská knihovna A. Marka Turnov – účast na Noci s Andersenem, čtení a propagace knih na Dnu dětí na 

Valdštejně 

Povyk – Náruč nabídla prostory a zázemí pro konání příměstských táboru pořádaných Povykem 

Matrika Turnov – podílíme se na Vítání občánků v Muzeu Českého ráje 

Klub přátel železnic Českého ráje – Parním vlakem s Mikulášem 

Partners – veřejná akce – výtvarná dílna pro děti 

Spirála Turnov – projekt „Na vlastní noze“ 

Středisko volného času Žlutá ponorka – spolupráce na akcích 

PPP Semily – při zajištění programů pro rodiny  

SPC Turnov – Parním vlakem s Mikulášem 

KC Turnov – bezplatné zveřejnění měsíčního programu v Hlasech a ohlasech Turnova  

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ   
 

INTERNÍ: Jak vyhovět všem, Rodina pohledem rodinných terapeutů, Exkurze – Dětské centrum Sluníčko 

Liberec, Přímá práce s dětmi, Empatie a asertivita v pomáhání, Šikana, Mediální výchova a bezpečný 

internet, individuální a týmová supervize  

EXTERNÍ: Maxík – stimulační kurz pro děti se speciálními potřebami (P. Houšková), Pěstounská péče na 

přechodnou dobu – Dobrá rodina (P. Houšková), Přímá práce s dětmi v SPOD (P. Bělohlávková), Děti 

v agendě SPO (P. Houšková, J. Leitnerová), Manipulace s kojenci (M. Mansfeldová), Kvalifikační kurz – 

pečovatelky (J. Chmelíková, A. Bergerová), První pomoc (E. Pleslová), Sfumato (P. Houšková, J. Leitnerová), 

Jak z pelíšku ven (P. Houšková, J. Leitnerová), Jak připravit případovou konferenci (P. Bělohlávková, A. 

Brožová Doubková), Příbuzenská PP (P. Bělohlávková, K. Stránská), Standardy SPO (P. Bělohlávková), Školky 

přes hranice (M. Hockeová Štejfová, K. Hornová), semináře pro sociální pracovnice -  Rizika pomáhání: 

syndrom vyhoření, Úvod do problematiky domácího násilí, Rodinné právo  
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2014   
 

PŘIJĎTE MEZI NÁS 
Projekt na podporu služeb pro rodiny – preventivní program na podporu rodiny - prevence vzniku a rozvoje 
negativních jevů v rodině. Hlavní náplní byly vzdělávací a tréninkové aktivity, poradenství oblasti rodiny a 
rodičovství.  

DÁVÁME RODINÁM ŠANCI 
Projekt na podporu služeb pro rodiny - podpora rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení.  
Projekt ve spolupráci s OSPOD Turnov a Mnichovo Hradiště.  

SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN TURNOV-JELENIA GÓRA PL - projekt na podporu pěstounské péče a 
zahraniční spolupráce  

POZVEDNĚTE SLABÉ  - Nadace Euronisa - projekt na podporu pěstounské péče 

HRA, POHYB A POZNÁVÁNÍ s Náručí – projekt na podporu volnočasových aktivit  

ZDRAVÁ RODINA – projekt na podporu zdravotní prevence  

DEN DĚTÍ NA VALDŠTEJNĚ - projekt na podporu volnočasových aktivit 

PARNÍM VLAKEM S MIKULÁŠEM – projekt na podporu volnočasových aktivit 

MARTINSKÁ SVĚTÝLKA – projekt na podporu volnočasových aktivit  

VESELÁ ŠKOLIČKA – projekt na podporu školní přípravy dětí 

 

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH  

NA VLASTNÍ NOZE 

Realizátor projektu: Spirála Turnov, o. s. 

Partner projektu:  Centrum pro rodinu Náruč, o. s.  

Termín realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014 

Místo realizace: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Česká Lípa 

Grantový projekt č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 s názvem: Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu 
práce, zkrácený název Na vlastní noze. 

SOBĚ TOBĚ - Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě 

Realizátor projekt: Síť mateřských center, o. s.  

Termín realizace: 1. února 2013 do 31. ledna 2015 

Místo realizace: v 10 krajích ČR   

Grantový projekt Sítě MC - ESF OPLZZ  

 

ŠKOLKY PŘES HRANICE  

Realizátor: Prázdninová škola Lipnice, o. s. 

Termín realizace: březen 2014 – červen 2015  

Grantový projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0088 

s názvem: Školky přes hranice 

Místo realizace: území České republiky (Praha) a 

území Finska (Helsinky) 
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ZÁMĚRY PRO ROK 2015 
 

V nadcházejícím roce náš čeká oslava 15 let činnosti.  
 

Důležitým bodem bude realizace nového strategického plánování a tvorba nového rozvojového dokumentu 

na další roky. Zhruba v polovině roku 2015 se zeptáme: Quo vadis Náruč?  
 

Mnoho úkolů a práce nás čeká v oblasti sociálně právního výkonu dětí, neboť na sklonku roku bylo 

rozšířeno pověření pro výkon této činnosti, náš pracovní tým se rozšířil o několik dalších pověřených osob 

k výkonu SPO.  

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

PŘEHLED O FINANČNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

Náklady 2014   

Spotřeba materiálu                  322 311,00 Kč  

Spotřeba energie                    24 000,00 Kč  

Cestovné                    49 462,00 Kč  

Ostatní služby                  544 502,63 Kč  

Mzdové náklady               1 931 668,00 Kč  

Zákonné pojištění                  539 155,00 Kč  

Jiné ostatní náklady                    14 793,00 Kč  

Poskytnuté členské poplatky                       1 400,00 Kč  

Náklady celkem               3 427 291,63 Kč  

  Výnosy 2014   

Tržby z prodeje služeb                  735 997,00 Kč  

Úroky                          282,13 Kč  

Jiné ostatní výnosy                       1 646,00 Kč  

Přijaté příspěvky (dary)               1 305 130,73 Kč  

Provozní dotace               1 547 825,00 Kč  

Výnosy celkem               3 590 880,86 Kč  

  Hospodářský výsledek                  163 589,03 Kč  

 
ROZVAHA 

  AKTIVA Počáteční stav Koncový stav 

Pokladna 3 531,00 Kč 4 625,00 Kč 

Účty v bankách 1 620 748,01 Kč 3 021 642,81 Kč 

Odběratelé 81 682,00 Kč 19 340,00 Kč 

Příjmy příštích období 66 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Aktiva celkem 1 771 961,01 Kč 3 135 607,81 Kč 
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PASIVA Počáteční stav Koncový stav 

Dodavatelé 1 267,49 Kč 7 523,99 Kč 

Zaměstnanci 12 390,00 Kč 32 260,00 Kč 

Zákonné pojištění 6 750,00 Kč 14 931,00 Kč 

Ostatní přímé daně 960,00 Kč -  11 253,00 Kč 

Nároky na dotace -   Kč 14 328,00 Kč 

Výnosy příštích období 967 869,95 Kč 2 131 505,22 Kč 

Fondy 248 357,07 Kč 248 357,07 Kč 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení 

209 907,64 Kč 209 907,64 Kč 

Nerozdělený zisk minulých let 324 458,86 Kč 324 458,86 Kč 

Pasiva celkem 1 771 961,01 Kč 2 972 018,78 Kč 

   Hospodářský zisk celkem 
 

1639,03 Kč 

Přijaté a čerpané provozní dotace, nadační příspěvky a dary.           Celkem:  2.852.955,73 Kč 

z toho: 
MPSV ČR:          852.054,- Kč 
Město Turnov:        267.000,- Kč 
Liberecký kraj:                   134.034,- Kč  
Přijaté příspěvky – Nadace:           45.800,- Kč 
Dary - darovací smlouva (Tříkrálovská sbírka)         5.000,- Kč 
Dar – darovací smlouva            5.000,- Kč 
Dar – Granát Turnov          15.000,- Kč     
ÚP – dotovaná pracovní místa:       294.737,- Kč 
ÚP – podpora - Výkon sociálně právní ochrany:               1.234.330,73 Kč 
  
Nevyčerpané přijaté dary ve výši 19.000,- Kč budou čerpané v roce následujícím. 
 

PERSONALISTIKA 

 

Dle nové legislativy byla zrušena občanská sdružení, Centrum pro rodinu Náruč se tak v roce 2014 stalo 

zapsaným spolkem. 

 Nejvyšší orgán – Členská schůze zapsaná 15. října 2014  

Statutární orgán: předseda spolku: Mgr. Petra Houšková 

Kontrolní komise: Soňa Báčová (předsedkyně), Jaroslava Bernatová, Michaela Uchytilová 

 ZAMĚSTNANCI 

Mgr. Petra Houšková, Tereza Linhartová, Eva Pleslová, Michaela Mansfeldová, Ing. Jana 

Rakoncajová, Bc. Martina Hockeová Štejfová, Mgr. Jana Leitnerová, Anna Bergerová, Veronika 

Frydrychová, Mgr. Petra Bělohlávková, Kateřina Hornová, Ing. Kateřina Stránská, Bc. Tereza Záleská, 

Kveta Sliacká, Bc. Lucie Moťovská  

 

 



18 
 

V roce 2014 byla vytvořena přes Úřad práce v Semilech 2 pracovní místa – veřejně prospěšné práce 

pro ohrožené skupiny, která jsme obsazovali maminkami po rodičovské dovolené.  

V prosinci 2014 bylo vytvořeno pracovním místo přes Úřad práce – Odborné praxe pro mladé do 30 

let v LK a obsazeno studentkou, která si tímto vytváří pracovní praxi v oblasti administrativy, 

personalistiky, statistiky, PR atd. 

 PORADENSTVÍ, LEKTOŘI  

Mgr. Jana Leitnerová – psychologické poradenství, lektorská činnost 

Mgr. Petra Houšková – speciálně pedagogické poradenství 

Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková – psychologické poradenství, lektorská činnost 

Hana Hajnová – předškolní výchova, waldorfská pedagogika 

Mgr. Helena Vacková – logopedie 

Mgr. Martina Peukerová – laktační poradenství, předporodní příprava 

Dis. Michaela Uchytilová – lektor pro oblast osobní rozvoje 

Ing. Iva Dubická – finanční poradenství  

Mgr. Aneta Svobodová – lektorka animačních programů, pedagog Veselé školičky  

Mgr. Andrea Brožová Doubková – supervizor, lektor  

Jana Chmelíková – lektorka animačních a tvůrčích programů 

Mgr. Eva Bělohlavá – mediální výchova 

Mgr. Kateřina Krtičková – psychologické poradenství  

Mgr. Veronika Feštrová – fyzioterapeutka 

Mgr. Zuzana Hoetzelová – fyzioterapeutka, screening vrozených vad u dětí 

Zuzana Horčičková – pedagogická činnost, doučování 

Dis. Pavla Kalousková – poradkyně správné výživy, koordinátorka klubu celiaků 

Mgr. Martina Melíšková – koordinátorka klubu dvojčat 

 

 

DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

Ing. Soňa Báčová, Jaroslava Hassová, Šárka Kolářová, Mgr. Klára Kubátová, Čestmír Kvíčala, Eva Leitnerová, 

Mgr. Malinová Alena, Mgr. Věra Nováková, Jiří Sokolář, Michaela Svobodová, Šímová Jaroslava, Dita 

Šťastná, Bc. Veronika Tichá, Bára Vágenknechtová , Emília Janovská, Milan Knížek, Šimon Krátký, František 

Záleský, Mgr. Dana Kňapová, Kateřina Dostálová, Zdeňka Chmelíková, a mnoho dalších účastníků a 

účastnic našeho programu, manželů, partnerů a rodinných příslušníků… 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 
 

Název:    Centrum pro rodinu Náruč, z. s. 

Právní forma:   zapsaný spolek – spisová značka - L 3892 vedená u Krajského soudu     

                                                     v Hradci Králové 

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

IČO:    70155097 

Adresa:   Skálova 540, 511 01 Turnov 

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 je vyvěšen na 16 vývěsných místech. 

 

 

MEDIÁLNÍ PODPORA 

www.turnovskovakci.cz 

HOT – HLASY A OHLASY TURNOVSKA 

Turnovsko  - měsíčník  

Liberecký kraj – měsíčník 5+2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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V ROCE 2014 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI 
 

MPSV ČR        
Město Turnov       
Liberecký kraj     
Úřad práce – dotovaná pracovní místa 
Úřad práce – podpora – Výkon sociálně právní ochrany dětí              
Nadace B. J. Horáčka  
Nadace Euronisa 
Nadace dětem Terezy Maxové 
Nadace Preciosa 
Dary: 
Římskokatolická farnost Semily – děkanství Semily - Tříkrálovská sbírka                        
Granát  
Resim, s.r.o. 
Aqua program, s.r.o. 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


