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ÚVOD 
DALY JSME HLAVY DOHROMADY... 

 
 
 
 
 
... a zjistily jsme, že je nás v Náruči rok od roku víc. Je to 
jako s pohádkovou saní, které po utnutí hlavy narostou 
dvě nové. Takovým tempem se zvyšuje počet členek 
našeho (stále ryze ženského) kolektivu. A nic na tom 
nemění ani fakt, že v uplynulém roce tři z nás 
otěhotněly. Ovšem na rozdíl od bájné potvory my nikoho 
nesežereme, ba ani neukousneme. Ze všech sil se 
snažíme, aby život našich klientů a návštěvníků alespoň 
občas připomínal pohádku.   
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CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI  

 

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

V roce 2015 pokračujeme s činností v Mnichově Hradišti. 

Obsah Výroční zprávy: 

 RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ  

 MINIŠKOLKA  

 NÁVŠTĚVNOST 

 PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY  

 CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  

 HUMANITÁRNÍ PROJEKTY  

 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI 

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 2015 

 ZÁMĚRY PRO ROK 2016 

 FINANČNÍ ZPRÁVA 

 PERSONALISTIKA 

 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 

 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  

- Dokolečka s pohádkou – pohyb + zpěv  

 

 RODIČE 

- Jóga  

- Powerjóga  

- Gravidjóga 

- Pilates  

- Angličtina 

 

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM: 
 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE NA PODPORU RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ A RODINNÝCH VZTAHŮ: 

 

Speciálně-pedagogické přednášky (besedy): 

Logopedie – vývoj řeči 

Vstup dítěte do MŠ a ZŠ (2x) 

Jak správně mluvit na děti do tří let 

Jazyk za zuby – logopedie (Mnichovo Hradiště) 

 

Besedy na podporu rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí:  

Návrat na trh práce - líčení 

Návrat na trh práce po MD a RD – jak postupovat 

Umění sebe reprezentace při pracovním pohovoru  

Mediální výchova a bezpečný internet  

Práce se stresem, osobní vyhoření (Mnichovo Hradiště) 

 

Psychologické přednášky (besedy): 

Dětská agresivita a zlobení 

Komunikace v rodině 

Jak připravit děti na změny v rodině 

Prevence závislostí u dětí 

Aby vysvědčení nebolelo (Mnichovo Hradiště) 

Umění relaxovat 
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Jak se učit s dětmi 

Kde se tvoří i boří sebevědomí dětí 

Jak zvládat emoce dětí (2x) 

Volný čas dětí 

Máme doma školáka (Mnichovo Hradiště) 

 
 

 TRÉNINKOVÉ KURZY NA PODPORU MATEŘSTVÍ, PÉČE O DÍTĚ A ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI: 

Vzhledem k trvající poptávce ze strany rodin jsme zařadili více besed a vzdělávání v oblasti zdravotní 

problematiky. Ke spolupráci jsme přizvali kvalifikované lektory – fyzioterapeutka, výživová 

specialistka, zdravotní sestry různých oborů, logopedka, laktační poradkyně, doktorka atd. 

 

Těhotenství, příprava k porodu, laktační poradna, raná péče (1x za měsíc + individuální poradna)    

Zdravý životní styl – Zdraví jako vášeň, Zdravé hubnutí a výživa, Daří se Vám zhubnout?, Jídlo jako 

prevence, Výživa dětí do tří let    

Vyvíjím se správně? 

Screening vývojových vad (individuální na objednání) 

Předcházení nemocí nohou – správná pedikúra 

Pomůcky pro rozvoj psychomotorických dovedností dětí 

Zdravé přebalování 

Masáže dětí 

Prevence kožních onemocnění nohou 

Začínáme s homeopatiky 

Šátkování miminek 

Prevence respiračních onemocnění na podzim 

Krásná maminka – péče o pleť, rychlé líčení 

Zdravý úsměv – předcházení zubnímu kazu u dětí 

Vývoj řeči                                                               

Zubní hygiena nejen u dětí 

Trénink paměti  
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Setkání celiaků  (1x za měsíc) 

Manipulace s miminky 

Prevence respiračních onemocnění v zimě 

 

 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.  

 

 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: 

Rituály ve výchově 

Stravování dítěte 

Dětská řeč  

Osobnost dítěte 

Dětské zlobení 

Režim a rytmus ve výchově 

Vývojové fáze dítěte 

Role muže a ženy ve výchově 

Podpora dětské tvořivosti 

Soužití mezi generacemi 

 
 

 SLAVNOSTI 

Vystoupení Tanečků (2x ročně)  

Dětský karneval 

Oslava Dne vítězství  

S námi nejste sami – společná oslava 15tých narozenin Náruče  a Dne rodiny 

Slavnostní zakončení školního roku Miniškolky – výlet, soutěže a opékání 

Den dětí na hradě Valdštejně 

Martinská světýlka  

 

 POBYTOVÉ AKCE 

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

rodičovství, kurzem pohybových aktivit, muzikoterapie. 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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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 

Turnovské staročeské trhy – dětský koutek 

Dětský den s Ponorkou 

     Den bez aut 

Vítání občánků města Turnova   

Výtvarné dílny na hradě Valdštejně  

Výroba adventních věnců  

Kurz výroby šperků a ozdob háčkovaných z drátku (2x) 

 OSTATNÍ AKCE 

Lesní klub Skaláček  - exkurze do lesní školky  

Příměstský tábor pro předškoláčky – nová velice oblíbená aktivita Náruče 

Příměstský tábor sdružení Povyk – prostory Náruče jsou o letních prázdninách využívány jako 

zázemí příměstského tábora 

Setkání rodičů dětí s autismem/ADHD – nově od listopadu 2015 1x měsíčně 
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MINIŠKOLKA  
 

Miniškolka v Náruči funguje již sedmým 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 2015 prošlo miniškolkou 36 dětí ve frekvenci 1 - 5x týdně. Učitelky se v letech 2014 a 2015 

zúčastnily vzdělávacího semináře Školky přes hranice, kde inspiraci, zkušenosti, znalosti a dovednosti 

získávaly nejen po celé ČR, ale absolvovaly stáž ve Finsku. 

koordinátorka: Bc. Martina Hockeová Štejfová, lektorka Kateřina Hornová 
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NÁVŠTEVNOST RODINNÉHO CENTRA vč. MINIŠKOLKY  
 

 počet návštěv celkem počet akcí 

Leden 1033 103 

Únor 932 91 

Březen  1098 112 

Duben 1111 113 

Květen 952 91 

Červen 723 65 

Červenec a srpen 942 32 

Září 846 87 

Říjen 1014 109 

Listopad 1257 110 

Prosinec 829 83 

Celkem 10737 996 
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PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY 
 

PORADENSKÉ SLUŽBY V RÁMCI PROJEKTU „Přijďte mez nás!“ 

 Psychologické (56 konzultací) 

 Speciálně pedagogické (7 konzultací) 

 Sociálně právní (36 konzultací) 

 Laktační poradkyně a poradkyně raného vývoje (30 konzultací) 

 Finanční poradenství (16 konzultací) 

 Personální poradce (16 konzultací) 

 Psychologické pro těhotné (21 konzultací) 

 

PORADENSKÉ SLUŽBY, DOUČOVÁNÍ AJ. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU „Dáváme rodinám šanci“ 

 Psychologické poradenství (76 konzultací) 

 Sociálně právní poradenství (5 konzultací) 

 Doučování (108 hodin, 5 lektorů) 

 Vzdělávání zaměstnanců (2 účastníci) 

 Konzultace a metodická setkání s pracovníky OSPOD (14 setkání, 28 účastníků) 

 Případové konference (4 setkání) 

 Kampaň HLEDÁME RODIČE (18 
akcí, 31 účastníků) 
 

 

 

 

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. Bylo zajištěno 5 akcí 

s účastí 124 dětí a dalších 80 osob bylo 

osloveno v rámci osvěty na veřejných 

akcích organizace.   

Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková,  

Bc. Lucie Moťovská  
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CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  
 

Jsme organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně 

právní ochraně dětí. Pověření se týká mj. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle §47b zákona. 

V roce 2015 jsme měli s pěstounskými rodinami uzavřeno 61 dohod, včetně pěstounů na přechodnou 

dobu.  Působíme v rámci Libereckého a části Středočeského kraje (Mnichovo Hradiště a okolí). 

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 

Zajištěno 24 vzdělávacích seminářů v celkovém rozsahu 92 hodin. Témata: Práce se stresem a relaxační 

techniky I., Sebedůvěra a sebevědomí dětí, Práce se stresem a relaxační techniky II.,  Děti s problémy, Práce 

se stresem a relaxační techniky III., Rodinné finance, Děti a média, Kontakt s biologickou rodinou, Jak 

pracuje OSPOD před umístěním dítěte do náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy,  Práce se stresem a 

relaxační techniky IV., Agresivita dětí, Smutek v rodině,  Příbuzenská pěstounská péče, Potřeby pěstounů a 

dětí, Vyrovnávání se s příbuzenskou pěstounskou péčí, Role v příbuzenské pěstounské péči, Kontakt s 

rodiči, Identita přijatého dítěte, Zdravá výživa, Aktuality z úřadu práce, Co nás těší a netěší na pěstounské 

péči  na přechodnou dobu 

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY  

24. 4. – 26. 4. 2015 víkendový pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu v Roudném 

4. 9. – 6. 9. 2015 víkendový pobyt pro pěstouny s dětmi v dlouhodobé a příbuzenské péči v Kytlici 

PŘÍMÁ  PRÁCE V RODINÁCH  

Doprovázení – přímá poradenská práce v rodinách, pomoc při zajištění péče o dítě, pomoc se zajištěním 

celodenní péče o dítě dle zákona. Pomoc při spolupráci rodiny se školou.  
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ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU 

Během roku byl často využíván 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 jednou týdně nebo každý druhý týden, avšak občas se stává, že se rodiče ke smluvenému 

kontaktu nedostaví.  

TEMATICKÁ KLUBOVÁ SETKÁNÍ PRO PĚSTOUNY  

V průběhu roku se setkávala skupina pěstounů na přechodnou dobu (3 setkání) a skupina pěstounů s dětmi 

v dlouhodobé péči (5 setkání). 

PORADENSTVÍ  

Individuální poradenská práce dětského psychologa, speciálního pedagoga, klinického psychologa, sociální 

pracovnice, fyzioterapeuta.  

AKTIVITY PRO DĚTI 

 Terapeutické a psychosociální aktivity: 

 Dětem je v rámci společných akcí nabízena arteterapie, fyzioterapie, canisterapie, aktivity zážitkové 

pedagogiky, tvůrčí činnosti. 

 Doučování dětí:  

Přímá, individuální práce s dětmi školního věku s trvajícím školním neúspěchem 

 Příměstské tábory:  

Jarní a letní prázdniny, dva týdny pro děti předškolního věku, dva týdny pro děti školního věku. 

Program byl přizpůsoben individuálním potřebám všech dětí a zahrnoval hry, animaci, tvůrčí 

aktivity, arteterapii, canisterapii. Pro starší děti byly připraveny outdoorové aktivity. 

 Akce „Jak se točí film“ animační program pro děti z pěstounských rodin, jehož výsledkem byl jejich 

vlastní natočený krátký film.  

 

NÁBOROVĚ EDUKAČNÍ KAMPAŇ „Hledáme rodiče“- setkání pod patronací Nadačního fondu J&T:  

Náborově edukační kampaň „Mít domov a rodinu (samozřejmost nebo vzácnost) – tři setkání pro zájemce 

o pěstounskou péči pod patronací Krajského úřadu v Liberci.  

DALŠÍ AKTIVITY 

V květnu 2015 se konalo setkání k Mezinárodnímu dni rodiny a k 15tému výročí CPR Náruč, z.s.  

Zajišťovali jsme nebo se účastnili případových konferencí a jiných setkání klientů v sociálně právní ochraně 

dětí.  

Pro potřeby centra náhradní rodinné péče jsou vytvořeny zcela oddělené a vybavené prostory, které je 

možné využívat pro individuální práci s rodinami, pro setkávání biologických či náhradních rodičů a pro 

vzdělávání. 
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HUMANITÁRNÍ PROJEKTY A AKCE 
 

SBÍRKY A BAZARY  

Sbírka oblečení pro dětský domov a kojenecký ústav - duben a říjen. Doslova „našlapené“ auto odvážíme 2x 

ročně do dětských domovů, kojeneckých ústavů, azylových domů pro matky s dětmi. Co se už do auta 

opravdu nevejde nabízíme Sociálnímu odboru Města Turnov nebo přímo potřebným. 

 

 

 

 

 

ADOPCE NA DÁLKU  

Naše adoptované dítě Hasifa Nambozo 

z Ugandy byla Náručí podporovány přes 10 

let částkou 7000,-Kč ročně. Díky této 

podpoře vystudovala Hasifa základní školu, 

čímž získala vekou šanci na zlepšení životní 

úrovně nejen své, ale i celé její rodiny. 

Hasifa je díky podpoře připravena na další 

vzdělávání, avšak z důvodu stěhování rodiny 

do jiné oblasti (nové zaměstnání matky), 

musela být její podpora ukončena. 

 

Náhradou za Hasifu se stala Swathi Poojari 

(na fotografii)– indická 18ti letá dívka, které 

zemřela matka a otec jejich rodinu opustil. 

Nyní žije se svými sourozenci u rodiny 

strýce, který se jich ujal, avšak jako 

námezdní dělník s velmi nízkým příjmem 

nemůže zajistit dětem základní potřeby, 

natož studium. 

Z těchto důvodů jsme re rozhodli Swathi 

Poojari podpořit částkou 4900,- Kč ročně a 

zajistit jí tak nejen vzdělání, ale i vyhlídky na 

lepší život.  
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SPOLUPRÁCE s ostatními organizacemi 
 
Spolupracujeme s: 
T. J. SOKOL Turnov – blízká spolupráce (společné prostory i klientela) 

Město Turnov – oboustranně ochotně spolupracujeme se zaměstnanci města Turnov, s odborem SPOD  a 

odborem školství, podílíme se na Vítání občánků v Muzeu Českého ráje 

AC TURNOV – hlídání dětí při Memoriálu Ludvíka Daňka 

Muzeum Českého ráje Turnov – naše spoluúčast na akci 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 nabízí prostory a zázemí pro konání příměstských táboru pořádaných Povykem 

Partners – veřejná akce – výtvarná dílna pro děti 

Středisko volného času Žlutá ponorka – Den dětí s Ponorkou aj. akce 

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

 
REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2015   
 

PŘIJĎTE MEZI NÁS: služby pro rodiny, preventivní program na podporu rodiny, prevence vzniku a rozvoje 
negativních jevů v rodině. Hlavní náplní jsou vzdělávací a tréninkové aktivity, poradenství oblasti 
psychologie, rodičovství, zdraví, finanční gramotnosti, těhotenství, laktace, sociálně-právní problematiky, 
speciálně-pedagogické a personální.  

DÁVÁME RODINÁM ŠANCI: služby pro rodiny - podpora rodin s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení.  
Projekt ve spolupráci s OSPOD Turnov a Mnichovo Hradiště.  

POZVEDNĚTE SLABÉ!  - Nadace Euronisa: podpora dětí v náhradní rodinné péči – doučování, logopedie 

CVIČÍME, TANČÍME A MALUJEME UŽ OD KOLÉBKY: podpora volnočasových aktivit  

ZDRAVÁ RODINA: zdravotní prevence rodin  

DÁVÁME DĚTEM ŠANCI – Nadace Euronisa: školní příprava dětí a zajištění logopedie 

NÁRUČ DĚTEM: podpora volnočasových aktivit 

UČENÍ BEZ MUČENÍ – Škoda Auto: doučování dětí z pěstounských rodin 

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY – HLEDÁME RODIČE aneb S NÁMI NEJSTE SAMI – Nadační fond JaT  – 
realizace dne rodiny 2015, kampaň Hledáme rodiče dětem z dětských domovů 

TERAPEUTICKÉ AKTIVITY PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN – Nadační fond Terezy Maxové: canisterapie 
a arteterapie pro děti z pěstounských rodin 

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 2016 
 

V roce 2016 plánujeme zahájit činnost Sociálně aktivizační služby.  

V listopadu 2015 jsme zahájili činnosti na podporu rodin s dětmi s autismem/ADHD. Naší vizí je v roce 2016 

s touto činností pokračovat, propagovat, mapovat možnosti pomoci, vyhledávat odborníky, pomáhat 

konkrétním rodinám, hledat možnosti financování asistentů atd. 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
PŘEHLED O FINANČNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

Náklady 2015 v Kč   

Spotřeba materiálu                  291 553,00   

Spotřeba energie                    58 000,00   

Cestovné                    47 457,00   

Ostatní služby                  619 322,07   

Mzdové náklady               2 402 129,00   

Zákonné pojištění                  612 847,00   

Jiné ostatní náklady                     17 619,74   

Poskytnuté členské poplatky                       1 200,00  

Náklady celkem               4 050 127,81  

  Výnosy 2015 v Kč   

Tržby z prodeje služeb                  588 376,00  

Úroky                          517,30   

Jiné ostatní výnosy                          760,00   

Přijaté příspěvky (dary)               1 674 052,16   

Přijaté členské příspěvky                       1 800,00 

Provozní dotace               1 979 978,00   

Výnosy celkem               4 245 483,46   

  Hospodářský výsledek                  195 355,65  

 
 
 
ROZVAHA  

AKTIVA Počáteční stav 

 Pokladna        4 625,00 Koncový stav 

Účty v bankách 3 021 642,81                  12 221,00  

Odběratelé       19 340,00  4 274 968,31  

Náklady příštích období 
 

        1 500,00  

Příjmy příštích období       90 000,00           1 245,00 

Aktiva celkem          3 135 607,81      102 150,00  

  
4 392 084,31  

PASIVA Počáteční stav 
 

Dodavatelé  7 523,99  Koncový stav 
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Ostatní závazky 
 

   1 451,00  

Zaměstnanci 32 260,00           3 202 977,06 

Zákonné pojištění 14 931,00                34 097,00  

Ostatní přímé daně         -  11 253,00  17 111,00  

Nároky na dotace   14 328,00  -  5 186,00  

Výnosy příštích období        2 131 505,22  14 328,00  

Fondy   248 357,07  2 131 505,22  

Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení 

   373 462,67  
248 357,07  

Nerozdělený zisk minulých let    324 458,86  0 

Pasiva celkem 3 135 607,81  697 921,53  

  
         4 196 728,66  

Hospodářský zisk celkem 
 

    

 
 
 
Přehled přijatých provozních dotací a přijatých příspěvků celkem:  3.654.030,16 Kč 
Z toho: 
MPSV ČR:                             1.006.377,- Kč 
Město Turnov:       350.000,- Kč 
Liberecký kraj:                  129.000,- Kč  
Nadace Euronisa:             10.610 ,- Kč 
Nadace dětem Terezy Maxové:          4.500,- Kč 
Nadační fond J a T:                                                                     6.850,- Kč 
Nadační příspěvek ŠKODA Auto:          30.000,- Kč 
Dary poskytnuté v roce 2014, čerpané 2015                                 9.000,- Kč  
Drobné dary na adopci na dálku                                                      1.530,- Kč 
ÚP – dotovaná pracovní místa:        494.601,- Kč 
ÚP – podpora - Výkon sociálně právní ochrany dětí:            1.611.562,16 Kč 
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PERSONALISTIKA 

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 Uchytilová, Dis., Bc. Martina 

Hockeová Štejfová, Anna Bergerová, Jana Chmelíková, Mgr. Petra Bělohlávková, Kateřina Hornová, 

Ing. Kateřina Stránská, Bc. Tereza Záleská, Kveta Sliacká, Bc. Lucie Moťovská  

V roce 2015 byla vytvořena přes Úřad práce v Semilech 3 pracovní místa – veřejně prospěšné práce 

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

Od 12/2014 do 12/2015 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. Adam Ivan  doučování 

Bečvářová Pavla  pomoc při péči o děti 

Mgr. Bělohlavá Eva  lektorka med. výchovy 

Mgr. Brožová-Doubková supervize 

Brychová Markéta  pomoc při péči o děti 

Brychová Kristýna  pomoc při péči o děti 

Ing. Cimbálová Anna  angličtina dospělí 

Dostálová Kateřina  pilates 

Farská Marie   poradkyně úřadu práce 

Mgr. Fojtíková Jana              dokolečka s písničkou 

Hajnová Hana   waldorfská pedagožka 

Mgr. Háková Klára  psycholožka 

Hassová Jaroslava  powerjoga 

Bc. Havlová Stanislava lektorka soc.odbor 

Mgr. Hinková Ivana  doučování 

Mgr. Hoetzelová Zuzana fyzioterapeutka 

Mgr. Horčičková Zuzana lektorka doučování 

Hudská Eliška   lektorka doučování 

Mgr. Chmelíková Zdeňka pomoc při péči o děti, úklid 

Mgr. Korda Jedzoková K. psycholožka 

Kalousková Pavla, Dis. výživová specialistka 

Mgr. Kňapová Dana  pomoc při péči o děti 

Kolářová Šárka  dentální hygiena 

Lamačová Hana  pomoc při péči o děti 

PhDr. Lányová Božena lektorka 

Leitnerová Eva  vaření, úklid 

Mgr. Leitnerová Jana  dětská psycholožka 

Mašínová Marie  pomoc při péči o děti 

Mgr. Melíšková Martina vícerčata, speciálně pedagogické poradenství 
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Mgr. Peukerová Martina laktační poradna 

Plívová Lenka   lektorka výtv.dílen 

Přibylová Barbora  pomoc při péči o děti 

PhDr. Sedláčková Anna dětská psycholožka 

Mgr. Sokolová Zdeňka psycholožka 

Svobodová Iva   pomoc při péči o děti 

Svobodová Michaela  jóga pro děti 

Šímová Jaroslava  pomoc při péči o děti  

Šonská Ivana   úklid 

Šťastná Dita   masáže miminek 

Bc. Tichá Veronika  pomoc při péči o děti 

Bc. Tománková Kateřina trénink paměti 

MuDr. Tomanová Helena poradenství v oblasti lékařství 

Mgr. Vacková Helena  logoped 

Vágenknechtová Bára  pomoc při péči o děti 

Vlčková Lucie   powerjóga 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ   
 

INTERNÍ:  Mediální výchova a bezpečný internet, Práce s rodinou – psycholožka Mgr. Hana Heindorferová, 

individuální a týmová supervize 

EXTERNÍ: Vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči  (L.Moťovská K. Stránská, 
A.Bergerová), Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků (L. Moťovská, A. Bergerová), Jak facilitovat 
případovou konferenci (P. Bělohlávková), Školky přes hranice (M. Hockeová Štejfová, K. Hornová), Hudební 
metodický akreditovaný vzdělávací program Agentury Tandem (M. Uchytilová, E. Pleslová, J. Chmelíková), 
Hudba v životě dítěte (M. Uchytilová)  
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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 2015 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI 
 

MPSV ČR        
Město Turnov       
Liberecký kraj     
Úřad práce – dotovaná pracovní místa 
Úřad práce – podpora – Výkon sociálně právní ochrany dětí              
Nadace ŠKODA Auto 
Nadace Euronisa 
Nadační fond J a T 
Nadace dětem Terezy Maxové 
 
 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou podporu děkujeme: 

ROSSMANN drogerie parfumerie 

Ontex Hygienic Disposabies 

Pekařství Jiří Mikula 

Pivovar Rohozec 

Řeznictví a uzenářství Milan Dlouhý 

 

  


