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ÚVOD 
 
ŠESTNÁCTILETÁ Náruč - SLADKÝCH ŠESTNÁCT 
 
K šestnáctým narozeninám jsem si vysnila kolo. Vybrala jsem si ho sama. Bylo to krásné kolo! Dámské, se 
všemi světly, odrazkami, dokonce nosičem. Okouzlilo mě především atraktivní červeno-černou barvou a 
nápisem SWEET SIXTEEN, který jsem tenkrát vnímala jako osudový. To poslední, co mě napadlo, bylo kolo 
vyzkoušet, a tak jsem od té doby chodila do všech kopců pěšky, protože mé krásné, sladké vozítko vážilo asi 
tunu. Nicméně ani po dvaceti letech nemám odvahu ho vyhodit – je to moje pojítko s dobou, kdy mi bylo 
tolik, kolik je na vybledlém nápisu. Napadlo mě, že bych kolo poslala do Afriky, ale myslím, že lidé, kteří tam 
žijí, potřebují pomoc a ne ještě další zátěž… 
 
A proč to vlastně vyprávím? Inu proto, že naše Náruč má právě svých sladkých šestnáct čerstvě za sebou. A 
už moc dobře víme, že co je na první pohled SWEET, může být taky sakra hořké.  Proto, abychom mohly 
našim klientům předat to hezké a příjemné, musíme často šlapat na tunovém kole, někdy tlačit a občas z 
toho máme i křeče ve svalech. 
Ale potom… potom se vyjede na kopec, a cestou dolů se najednou  to, co jsme doteď vnímaly jako 
nepřekonatelnou zátěž, stane velkou výhodou... 
 
Za (cyklo)tým Náruče 
Anna Bergerová 
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CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI  

Centrum pro rodinu Náruč v Turnově sídlí v budově Sokolovny, Skálova 540. Zde probíhala větší část aktivit 

centra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro rodinu Náruč v roce 2016 nabízelo: 

 preventivní aktivity na podporu rodin s dětmi  

 aktivity na podporu rodin v agendě sociálně právní ochrany 

 podporu rodin se specifickými potřebami  

 volnočasové a další aktivity pro rodiny s dětmi v Turnově a okolí 

 provoz Centra podpory náhradní rodinné péče 

 sociálně aktivizační službu  

 poradenství 

 prostor pro volné setkávání rodičů a dětí 

 

Dalším místem působení je Mnichovo Hradiště, kde jsme v roce 2016 v rámci Volnočasového centra 

Mnichovo Hradiště poskytovali poradenství a vzdělávání pro těhotné a rodiče s dětmi.  
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1. RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ  

 

1.1. INFORMAČNÍ ČINNOST 

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

 

1.2. PRAVIDELNÝ PROGRAM: 
 

RODIČE S DĚTMI do 6 let 

 Zpívánky – hudebně-pohybová aktivita – kurz rozvoje komunikačních a motorických 

schopností a prevence vzniku opožděného řečového vývoje a vad řeči u dětí 

 Mimicvičení – kurz rozvoje pohybových dovedností  

 Hlídání dětí – individuální péče na vyžádání  

 
  

DĚTI 3-7 let 

 Šikovné ručičky – kreativní 

kroužek, tvoření 

 Tanečky – pohybová a 

taneční průprava  

 Jóga pro děti – relaxační 

aktivita  

 Dokolečka s pohádkou – 

pohyb + zpěv  
 

RODIČE 

 Powerjóga  

 Hatha Jóga  

 Ranní jóga 

 Pilates  

 

 

1.3. MIMOŘÁDNÝ PROGRAM: 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Interaktivní vzdělávací semináře s odborníky a kvalifikovanými lektory s možností následného odborného 

poradenství. Vzdělávání převážně v menších skupinkách tak, aby byl umožněn individuální přístup, 

interaktivita vzdělávání a zároveň pocit intimity. 
  

 Kurzy zdravotní gramotnosti  

9x screening vrozených vývojových vad, Jaký postoj zvolíte vy? Aneb, aby klouby nebolely, Prevence 

kožních onemocnění nohou, První pomoc nejmenším, Přirozená strava člověka, Ústní hygiena u dětí, 

Vliv masáže na organismus, Zdravé vaření, Zdravý postoj, Zdravý úsměv, Reflexní masáže dětí, 

Připravujeme tělo na léto, Chodíme na boso, Jak si vybrat spodní prádlo - zdravotní aspekty, Zdravý 

úsměv našich dětí, Jak naučit děti správně jíst 
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 Kurzy péče o dítě  

Bezpečně na silnicích, Masáže dětí, Virtualita vs. Realita - mediální výchova, Vliv her a hraček na rozvoj 

dětí v období raného dětství, Zdravé přebalování, Dětská kresba, Dítě a televize, Dobrou noc! Aneb o 

spánku nejen u dětí, Hudba pro dětská ouška, Pohádky, Příroda plná tajemství, S čím si děti potřebují 

hrát 
 

 Semináře rodičovských dovedností  

Naděje, Výchova a sebevýchova, Kde jsou hranice dítěte a dospělého, Kudy kam v krizi - krizová 

intervence, Obřadnost ve výchově, Pohádky pro různý věk dětí, Vliv psychiky maminky na dítě, 

Šeptání do bříška 
 

 Besedy osobnostního rozvoje  

Klíč k úspěchu 3x,  

Návrat na trh práce po rodičovské 

dovolené 
 

 Besedy sociálních kompetencí  

Rodina na druhý pokus  

Jak podpořit rozvoj řeči u dětí  

Jak připravit dítě do MŠ  

Tužka je můj kamarád  

Proč na sebe žárlí  

Nový školní rok lépe a radostněji  

Zpátky z prázdnin 

Komunikace v rodině 
 

Celkem 56 akcí, 319 dospělých, 226 dětí 

 

1.4. SETKÁVÁNÍ, klubová činnost 
 

 KLUB WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY  

Tradiční klub v centru vedený    spolu 

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:  

Slavnost Adventní spirála  

10 besed s waldorfskou tématikou: 

Dítě a televize, Pohádky pro různý věk dětí, Dětská kresba, Kde jsou hranice dítěte a dospělého, Hudba 

pro dětská ouška, Výchova a sebevýchova, Zpátky z prázdnin, Příroda plná tajemství, S čím si děti 

potřebují hrát, Obřadnost ve výchově 
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 SETKÁVÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S AUTISMEM, ADHD A PORUCHAMI UČENÍ: pravidelné setkávání jednou 

za měsíc, vzájemná podpora, odborné besedy, dílny 

9 setkání, z toho 7 odborně vedených – Dotkni se mě srdcem, Jak ošetřit sebe v náročných situacích, 

Integrace do ZŠ, Příprava na prázdniny, Nové přístupy k dítěti s autismem, Integrace + individuální 

poradenství  - účast: 49x dospělí 22x dítě, individuální poradenství - 6 konzultací 6 osob 
 

 SETKÁVÁNÍ CELIAKŮ – podpora rodin s celiakií: sdílení, podpora, inspirace, recepty  

9 setkání, 54 účastí 

 

    KLUB DVOJČAT - V průběhu roku proběhly dvě akce na podporu rodin se specifickými potřebami 

tj. rodiny dvojčat pod vedením Mgr. Martiny Melíškové.  

 

 ŽENSKÉ KRUHY – pravidelné setkávání žen v bezpečí ženského kruhu, podpora ženství, osobní 

rozvoj, podpora mateřství 

 

1.5. POBYTOVÉ AKCE 
 

Intenzivní interaktivní tréninkové programy na podporu rodičovských dovedností a rodinných vztahů 

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

rodičovství, kurzem pohybových aktivit, kurzem na podporu řečových dovedností a prevenci vzniku 

řečových vad, arteterapií. 

 

 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  
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1.6. VEŘEJNÉ AKCE 

Turnovské staročeské trhy – dětský koutek 

Dětský den s Ponorkou 

Den bez aut 

Vítání občánků města Turnova – 4-5x ročně  

Výtvarné dílny na Dlaskově statku  

Výroba adventních věnců  

 

1.7. SLAVNOSTI A KAMPANĚ 

Vystoupení Tanečků (2x ročně)  

Dětský karneval 

Oslava Dne vítězství  

Den rodiny – Den offline  

Slavnostní zakončení školního roku 

Miniškolky – výlet, soutěže, jízda na koni, 

pasování na školkáčky a opékání 

Den dětí pro naše nejmenší 

Martinská světýlka  

 

1.8. OSTATNÍ AKCE 

Příměstský tábor pro předškoláky  

Příměstský tábor sdružení Povyk: prostory 

Náruče jsou o letních prázdninách využívány 

jako zázemí příměstského tábora 

 

1.9. ČINNOST V MNICHOVĚ HRADIŠTI 

Činnost v Mnichově Hradišti byla cílena na 

prevenci možného ohrožení zdravého vývoje 

dětí, zdravých vztahů v rodině a její 

funkčnosti.   

1. VZDĚLÁVÁNÍ – 5 akcí - 28.4. Komunikace  

v rodině,  22.9. Vliv psychiky maminky na dítě, 

25.10. Zdravý úsměv našich dětí, 25.11. Jak naučit děti správně jíst, 8.12. Šeptání do bříška.  

2. ODBORNÉ  PORADENSTVÍ - Proběhlo 16 bloků psychologického a 7 bloků sociálně právního poradenství  

3. OSVĚTA O NRP - V rámci vzdělávacích akcí byli účastníci seznámeni o možnostech náhradní rodinné péče  

a byli pozváni na osvětové kampaně v Turnově. 

V roce 2016 díky dotaci Města Mnichovo Hradiště došlo k dovybavení poradenských a vzdělávacích prostor.  

Posílena byla i spolupráce s OSPOD v Mnichově Hradišti. Realizovalo se 9 setkání na OSPOD, v rámci nichž 

byli pracovníci OSPOD informováni o projektových aktivitách, byla konzultována problematika klientů, 

probíhalo metodické poradenství pracovníků OSPOD. V rámci projektu proběhly v Mnichově hradišti 3 

případové konference.  Zástupce realizačního týmu se zúčastnil komunitního plánování. Z výsledků těchto 

schůzek a aktivit budeme vycházet při přípravě aktivit v Mnichově Hradišti v roce 2017. 
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2. PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY 
 

V roce 2016 bylo rodinám z Turnova a 

okolí nabídnuto poradenství: 

Psychologické poradenství pro děti 

Speciálně pedagogické poradenství 

Sociálně právní poradenství 

Poradenství waldorfského pedagoga 

Personální poradenství 

Poradenství laktační poradkyně a duly 

Poradenství raného vývoje  

Psychologické poradenství pro těhotné  

Poradenství manželské a rodinné  

Rodinná terapie  

Finanční poradenství 

 

 

 

 

3. PROJEKT „DÁVÁME RODINÁM ŠANCI“ 
 

Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce s orgánem OSPOD v Turnově a reaguje na zkušenosti práce s 

rodinami v rámci sociálně právní ochrany dětí přímo v Turnově, na jejich potřeby a zároveň na poptávku 

služeb v situaci, kdy mají rodiče či děti potřebu své potíže sdílet a řešit. Cílem bylo pomoci rodinám s dětmi, 

které se mohou nebo se ocitají v ohrožení, a předejít prohlubování obtížím, snížit počet klientů, pro které 

bude nezbytná soc. služba. 

Realizované aktivity projektu: 

 200 hodinový výcvik "Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů“ 

 Seminář „Práce s rodinou s přihlédnutím i na náhradní rodiny“  

 Psychosociální aktivity pro biologické děti v pěstounských rodinách -  společné akce vedoucí ke 

stmelení rodin, volnočasové aktivity (sportovní i společenské hry), výtvarná dílna  

 Konzultace, metodická setkání a pracovní schůzky s pracovníky OSPOD či jiných organizací. 2 

asistované kontakty 

 5 setkání na OSPOD (propagace, odborné porady) 

 7 informačních setkání osvětové kampaně o NRP pro veřejnost a zájemce 

 Poradenství a terapie: 

Psychologické poradenství 

Sociálně právní poradenství  

Rodinná terapie pro rodiče a děti, pro adoptivní rodiny 

Individuální práce psychologa a sociálního pracovníka 

Rozhovory, konzultace, terapie s dítětem, rodiči  
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4. MINIŠKOLKA 
 

Mezi stále oblíbenou nabídku našeho rodinného centra patří již 8. rokem naše Miniškolka. V dubnu 2016 si 

koordinátorka Bc. Martina Hockeová Štejfová „odskočila“ na mateřskou dovolenou. Její místo zastoupila 

zkušená lektorka Kateřina Hornová. Lektorku Lenku Dědkovou od září nahradila Kateřina Kosíková. Lenka 

Dědková změnila pouze místo působení a stala se asistentkou v kanceláři. V případě potřeby vždy ráda ve 

školce vypomůže. 

Děti si zde 1-5x týdně zvykají na čtyři hodiny bez rodičů. Někteří rodiče uvítají i možnost 2x týdně odpolední 

školky. Hlavní náplní je v bezpečném a příjemném prostředí navazovat první sociální vazby. Učit se 

samoobsluze (při oblékání, stravování, zvykání na nočník), pohrát si, zazpívat, zacvičit, něco si vyrobit a 

společně si užít i pobyt venku.  

V roce 2016 Miniškolku navštívilo 63 dětí ve 199 dnech (1.149 účastí).   
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5. NÁVŠTEVNOST RODINNÉHO CENTRA  

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI 2016 

 
měsíc akcí dospělá účast dětská účast  
leden 98 486 618 

 
únor 86 435 622 

 
březen 104 469 759 

 
duben 101 398 700 

 
květen 106 464 760 

 
červen 78 310 589 

 
červenec, srpen 20 54 112 

 
září 81 404 452 

 
říjen 95 542 583 

 
listopad 113 740 780 

 
prosinec 68 306 390 

 
CELKEM 950 4608 6365       
     

CELKEM 10973 

 

Počet kontaktů je počet účastí „osobohodin.“ Jedna konkrétní osoba je počítána tolikrát, kolika akcí se 

zúčastnila. Počet akcí zahrnuje celkový počet mimořádných akcí, besed, přednášek, lekcí pravidelného 

programu/kurzu, počet provozních dní miniškolky, počet dopoledních a odpoledních otevřených heren. 

Neobsahuje poradenství ani kontaktní činnost, ani statistiku sociálně aktivizační činnosti. 

Podrobnější rozpis aktivit přikládáme v příloze, další statistiky a originály prezenčních listin, výkazy práce jsou 

k nahlédnutí na vyžádání v CPR Náruč. 
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6. CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  
 Provázíme pěstounské rodiny na jejich cestě, pomáháme a podporujeme pěstouny v jejich schopnostech a 

dovednostech při výchově a péči o děti. Podporujeme sounáležitost dětí v pěstounské péči s jejich biologickou 

rodinou.  

 Vyhledáváme nové zájemce o náhradní rodinnou péči a provázíme je na jejich cestě k pěstounství. 

V roce 2016 jsme měli s pěstounskými rodinami uzavřeno 62 dohod, včetně pěstounů na přechodnou dobu.  Z počtu 

62 dohod je 34 dohod tzv. příbuzenská pěstounská péče (prarodiče, sourozenci biologických rodičů), 20 dohod je tzv. 

klasická pěstounská péče a 8 dohod je uzavřeno s osobami v evidenci (pěstounská péče na přechodnou dobu). 

Působíme v rámci těchto obcí s rozšířenou působností: Turnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Tanvald, Liberec, Železný 

Brod, Česká Lípa, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav 

 

SLUŽBY PĚSTOUNSKÝM RODINÁM 

 Vzdělávání - pro všechny pěstouny zajišťujeme povinné vzdělávání, v rozsahu minimálně 24 hodin za 12 

měsíců. Pěstouni mají také možnost vzdělávání i u jiné organizace. Vzdělávání probíhá prostřednictvím 

jednodenních i víkendových seminářů. Bylo zajištěno 30 vzdělávacích seminářů v celkovém rozsahu 100 hodin.  

Témata vzdělávání byla např. Příbuzenská pěstounská péče, Cesta ke kořenům, Vývoj nejmenších, vývojové 

vady, Výchova k sexualitě a zodpovědné lásce, Identita dítěte, Výchovné problémy a možnosti jejich řešení, 

Vychovávám dítě svého dítěte, Kontakt s biologickou rodinou. 

Během vzdělávání pěstounů máme vždy pro pěstounské děti zajištěn program – tvůrčí dílny, pohybové aktivity 

a společenské hry.  

 Doprovázení – poskytujeme přímou poradenskou práci v rodinách, pomáháme při zajištění péče o dítě a se 

zajištěním celodenní péče o dítě. Pomáháme pěstounům při spolupráci rodiny se školou. 

 Zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou – náš sociální pracovník doprovází dítě, rodiče i náhradní 

rodiče jejich setkáními tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte. Nabízíme neutrální prostředí v naší organizaci, 

kde máme pro setkání vytvořené podmínky a soukromí. 
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Během roku byl často využíván tento typ služby pro děti v pěstounské péči. Výrazné zastoupení měly 

asistované kontakty biologických či náhradních rodičů s dětmi v pěstounské péči na přechodnou dobu.  

 Tematická klubová setkání – v  průběhu roku proběhlo 10 setkání skupiny pěstounů na přechodnou dobu a 9 

setkání pěstounů s dětmi v dlouhodobé péči. 

 Poradenství – nabízíme individuální poradenskou práci dětského psychologa, speciálního pedagoga, 

klinického psychologa, sociální pracovnice, fyzioterapeuta. 

 Odlehčovací služby – umožňují pěstounům vybrat si každoroční dovolenou. Realizovali jsme  příměstské 

tábory, a to dva týdny pro děti předškolního věku a dva týdny pro děti mladšího školního věku. Program byl 

přizpůsoben individuálním potřebám všech dětí a zahrnoval hry, animaci, tvůrčí aktivity, arteterapii, 

canisterapii. Pro starší děti byly připraveny outdoorové  aktivity. Příměstských táborů se účastnilo celkem 15 

dětí. 

Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme pěstounům  finanční příspěvky na zajištění odlehčení. 

 Doučování dětí – zajistili jsme doučování pro 6  pěstounských dětí.  

PRO ZÁJEMNCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI - NÁBOROVĚ EDUKAČNÍ KAMPANĚ 

Jsme zapojeni do kampaně pod patronací Krajského úřadu Libereckého kraje „Mít domov a rodinu - samozřejmost  

nebo vzácnost?“, kdy jsme uskutečnili 6 nezávazných informačních setkání o pěstounské péči pro veřejnost, z toho 2 

besedy byly s účastí našich pěstounů. Pro vyhledávání náhradních rodičů využíváme rozmísťování letáků, při akcích 

rozmístění bannerů a zveřejnění článků o náhradním rodičovství v regionálních časopisech. 

V rámci kulturní akce Města Turnov „Staročeských řemeslnických trhů“ jsme prezentovali osvětovou kampaň 

vyhledávání náhradních rodičů, která byla pod patronací Nadačního fondu J&T . 

DALŠÍ AKTIVITY 

 V květnu 2016 se konalo setkání k Mezinárodnímu dni rodiny. 

 V prosinci 2016 se konalo pod záštitou našeho centra Vánoční setkání pěstounů se zástupci Města Turnov.  

Během roku jsme se účastnili případových konferencí a jiných setkání klientů v sociálně právní ochraně dětí. 

Spolupracujeme se sociálními pracovnicemi městských úřadů, oddělení sociálně právní ochrany dětí, kterým tímto 

děkujeme za spolupráci a citlivý přístup k dětem. 
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU V ČÍSLECH za období 2014 – 2016 

V Centru pro rodinu Náruč máme uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu celkem  

s 8 pěstounskými rodinami. Z toho je 6 pěstounských rodin z Libereckého kraje a 2 rodiny ze Středočeského kraje. 

Počet dětí, o které pečovali pěstouni na přechodnou dobu, během období 2014 –2016 je celkem  26 dětí. 

 Přehled počtu dětí během jednotlivých let:                     Celkový přehled předaných dětí do následné péče: 

 

 

Děti byly předány od pěstounů na přechodnou dobu převážně do osvojení, a to v 15 případech. Zpět do biologické 

rodiny se vrátily 4 děti. Do pěstounské péče bylo předáno 5 dětí. Z toho ve dvou případech šlo o příbuzenskou 

pěstounskou péči. Ve 2 případech byly děti umístěny do ústavního zařízení (jednalo se o sourozence ve věku 11 a 12 

let).  

Přehled předaných dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu do následné péče, rozdělený po letech: 

Další péče Počet dětí 

2014 5 

osvojení 4 

pěstounská péče 1 

2015 9 

biologická rod. 3 

osvojení 3 

pěstounská péče 1 

ústavní výchova 2 

2016 12 

biologická rod. 1 

osvojení 8 

pěstounská péče 3 

Celkem 26 

 

Ve 22 případech převzaly pěstounky na přechodnou dobu děti z nemocnice po jejich narození, takže byly první pečující 

osobou dítěte. Nejdelší péče trvala 13  měsíců (3 případy). Nejkratší péče trvala 1 měsíc (dítě si od pěstounky přezvala 

biologická matka). 

Přehled věku dětí, ve kterém přecházely od pěstounů na přechodnou dobu do následné péče: 

  

 

Děti žijí v rodinách přechodných pěstounů průměrně 6 měsíců. 

Další péče     Počet děti 

biologická rod. 4 

osvojení 15 

pěstounská péče 5 

ústavní výchova 2 

Celkem 26 

Rok   Počet dětí 

2014 5 

2015 9 

2016 12 

Celkem 26 

Věk dětí    Počet dětí 

0-6 měsíců 14 

7-12 měsíců 7 

nad rok 5 

Celkový součet 26 



15 
 

7. SAS – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA „Spolu a jinak“ 

Centrum pro rodinu Náruč poskytovalo v roce 2016 sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti dle zákona  

o sociálních službách. Služby byly uživatelům poskytovány zdarma. Na poskytování sociálních služeb jsme  

v roce 2016 získali finanční podporu od Města Turnov ve výši 100tis. Kč a částečně jsme jí hradili sami. 

Posláním služby bylo zajistit pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi žijících v Turnově a okolí, které  

se nacházely v nepříznivé životní situaci, kterou nedokázaly samy překonat.  

Cíle sociálně aktivizační služby: 

 obnovení zdravého fungování rodiny 

 zvýšení samostatnosti rodiny a schopnosti řešení problémů 

 umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí 

 prevence sociálního vyloučení 

 zlepšení životní úrovně rodiny 

 zlepšení informovanosti rodiny 

 podpora zdravých sociálních a pracovních návyků 

Mezi hlavní činnosti patřilo poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jednání  

s úřady, doprovod při jednání s lékaři, pomoc při obstarávání osobních  či běžných záležitostí (např. zajištění 

osobních dokladů, kartiček ZP, vyplňování a podávání žádostí). Rodiny byly podporovány při řešení finanční 

problematiky, dluhů a exekucí, tvoření finančního plánu, jednání s exekutory a zprostředkování kontaktu na 

odborníky. Podpora byla poskytována při hledání bydlení, zaměstnání, při přípravě dětí do školy,  pomoc při 

získání finančních prostředků od nadačního fondu a zajištění materiální pomoci. Pomoc zahrnovala rovněž 

psychickou podporu, hledání zdrojů podpory, pomoci a motivace k řešení situace vlastními silami klientů.  

Sociálně aktivizační službu „Spolu a jinak“ hodnotíme jako velmi přínosnou. U většiny rodin byl zaznamenán 

určitý posun, některé problémy se vyřešily nebo alespoň zmírnily. V některých případech se však jednalo o 

dlouhodobou situaci, která vyžaduje víceletou snahu klientů k jejímu vyřešení.  

Naše organizace nebyla zařazena Krajským úřadem v Liberci do Základní sítě sociálních služeb. Na finanční 

zajištění této služby nelze tedy žádat z dotačních programů Libereckého kraje ani ze státního rozpočtu. 

Služba byla proto k 31. 12. 2016 ukončena.   
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8. HUMANITÁRNÍ PROJEKTY A AKCE 

 
SBÍRKY A BAZARY  

 

Sbírka oblečení pro dětský domov a kojenecký ústav - duben a říjen. Doslova „našlapané“ 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, Diakonii nebo přímo potřebným. 

 

Mimořádné sbírky - se Sociálním odborem spolupracujeme na mimořádných sbírkách potřeb pro konkrétní 

rodiny. 

 

BMW RUN 

spolupráce na sbírce 

sportovního vybavení, 

knížek a hraček pro 

dětské domovy  

 

Daruješ kabelku, daruješ 

naději… 

proběhla sbírka kabelek 

pro Nadaci pro 

transplantaci kostní 

dřeně. 

 

Sběr víček od pet-lahví 

jsme jedním 

z pravidelných 

sběrných míst, kde se 

shromažďují víčka potřebným. Převážně dětem s rozličnými postiženími na kompenzační pomůcky.  

 

ADOPCE NA DÁLKU 

Swathi Poojari je  indická 19ti 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.  

 

STÁNEK PRO DOBROU VĚC 

Spolupráce s místní iniciativou maminek, které vyrábí výrobky k prodeji na Vánoční trhy v Turnově. Centrum 

pro rodinu Náruč poskytla zdarma prostor na výrobu těchto výrobků. Výtěžek z prodeje byl předán šestileté 

Adélce s Aicardii syndromem a dvouletému Víťovi s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. 
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9. SPOLUPRÁCE s ostatními organizacemi 
 

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   

Město Mnichovo Hradiště – využití volnočasového centra v Mnichově Hradišti, stálé rozšiřování služeb 

AC TURNOV – hlídání dětí při Memoriálu Ludvíka Daňka 

Muzeum Českého ráje Turnov – spoluúčast na akcích Staročeské trhy, Velikonoce na Dlaskově statku a 

realizace Letních výtvarných dílen na Dlaskově statku 

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

Středisko volného času Žlutá ponorka – Den dětí s Ponorkou  

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

Skautské Středisko Štika Turnov – spolupráce na projektu „Stánek pro dobrou věc“ 

Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Semily – spolupráce s lektory a 

poradci 

 

10. REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2016  
 

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, speciální-

pedagogicky a personalistiky.  

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.  

ZDRAVÁ RODINA 2016: zdravotní prevence rodin  

NÁRUČ DĚTEM 2016: podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

UČENÍ BEZ MUČENÍ 2016: Podpora vzdělání dětí se specifickými potřebami a jejich lepšího začlenění do 

společnosti 

 

11. ZÁMĚRY PRO ROK 2017 
 

Během roku 2017 plánujeme zrealizovat změnu právní formy Náruče ze zapsaného spolku na zapsaný ústav. 

Do roku 2017 si dáváme za úkol tmelení stávajícího týmu zaměstnanců. Budeme se snažit o maximální 

profesionalizaci a ustálení stávajících zaměstnanců Rodinného centra.  

Plánujeme výjezd do obdobných organizací v jiných krajích, pro inspiraci a ujištění, zda naši práci děláme 

kvalitně a dobře.  

Zavedeme společné měsíční porady všech zaměstnanců – rodinné centrum + centrum podpory náhradní 

rodinné péče + miniškolka. Ač máme rozdílné pracovní náplně i rozdílnou klientelu, stále jsme jedna 

organizace, která by měla dobře fungovat jako jeden tým.  

Pro zjednodušení a lepší přehled výstupů (statistika, počty  klientů,  počet besed a jejich návštěvnost, počet 

akcí, počty zúčastněných dospělých, dětí atd.), bychom rádi zavedli a začali používat v praxi statistický 

program tipu „Arum“. 
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12. 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 

  

V průběhu roku 2016 bylo přes Úřad práce v Semilech zaměstnáno v rámci veřejně prospěšných prací pro 

ohrožené skupiny 8 osob (7 maminek po rodičovské dovolené, 1 žena ze skupiny 50+). 

 

ZAMĚSTNANCI 

HPP:  

   

 

          

       

   

 

 

 

Tereza Linhartová              Michaela Uchytilová, Dis.      Eva Pleslová                        Ing. Ivana Hinková 

manager,  ekonom             projektový manager               koordinátor, lektor            asistentka  

 

 

 

 

               

  

Bc. Jitka Altmanová           Mgr. Petra Bělohlávková           Mgr. Lucie Moťovská         Jana Chmelíková 

vedoucí CNRP                     zástupkyně vedoucí CNRP         sociální pracovnice             asistentka 

                             

     

          

 

 

 

Hana Lamačová, Dis.             Kateřina Hornová Lenka Dědková                    Kateřina Kosíková 

sociální pracovnice SAS         vedoucí miniškolky                     asistentka, minišk.               lektorka miniškolky 
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Kvetoslava Sliacka       Vladimíra Eršilová                     Bc. M. Hockeová Štejfová 

úklid                                     úklid                                            vedoucí miniškolky (MD) 

 

DPP (48 dohod): 

Adam Dominik doučování Bc. Kočišová Tereza  pomoc při péči o děti 

DiS. Barabášová Lucie pomoc při péči o děti Kolářová Šárka dentální hygiena 

Benešová Romana pomoc při péči o děti Ing. Kořínková Jitka  lektorka kurzu 

Bergrová Anna doučování Lamačová Hana pomoc při péči o děti 

Berndt Matyáš 
doučování 

PhDr. Lányová 
Božena 

lektorka 

Bímová Dita doučování Leitnerová Eva vaření, úklid 

Mgr. Brožová-
Doubková 

supervize Mgr. Leitnerová Jana dětská psycholožka 

Faltová Marcela pomoc při péči o děti Mgr. Lukešová Pavla lektorka kurzu 

Mgr. Fojtíková Jana lektorka kurzu Mgr. Malinová Alena lektorka 

Hajnová Hana 
waldorfská 
pedagožka 

Mašínová Marie pomoc při péči o děti 

Hanušová Andrea pomoc při péči o děti 
Mgr. Melíšková 
Martina 

vícerčata, spec. 
pedagožka 

Mgr. Háková Klára psycholožka Michalová Jana asistentka MŠ 

Hassová Jaroslava powerjoga Mydlářová Michaela lektorka 

Hlavová Barbora pomoc při péči o děti 
Nejezchlebová 
Barbora 

doučování 

Mgr. Hoetzelová 
Zuzana 

fyzioterapeutka 
Mgr. Peukerová 
Martina 

laktační poradna 

Mgr. Hinková Ivana doučování Svobodová Iva pomoc při péči o děti 

Horák Radek doučování Svobodová Michaela jóga pro děti 

Mgr. Horčičková 
Zuzana 

lektorka doučování Straussová Romana lektorka 

Hudská Eliška lektorka doučování 
Mgr. Svobodová 
Aneta 

lektorka 

Mgr. Chmelíková 
Zdeňka 

péče o děti, úklid 
Mgr. Svobodová 
Jarmila 

lektorka 

Ježková Irena pomoc při péči o děti Šťastná Dita masáže miminek 

Mgr. Korda 
Jedzoková K. 

psycholožka 
Bc. Tománková 
Kateřina 

trénink paměti 

Kalousková Pavla, 
Dis. 

výživová specialistka Mgr. Vacková Helena logoped 

Kočišová Lenka, DiS. pomoc při péči o děti 
Vágenknechtová 
Bára  

pomoc při péči o děti 
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 

Jméno 
zaměstnance 

Název kurzu, školení Školitel Pořádající organizace 

Všichni 
zaměstnanci 

První pomoc, Požární ochrana a 
bezpečnost práce 

Arnošt Černý, 
Josef Fabián, ČČK 

CPR Náruč 

Mgr. Petra 
Bělohlávková 

XVI. celostátní seminář „Vztahy a vazby 
dítěte v NRP a v ÚV“ (12 h) 

PhDr. Věduna 
Bubleová 

Triada – Poradenské 
centrum Brno 

  
„Rodiny vlastní a náhradní pohledem 
rodinných terapeutů“ (akreditovaný 200 h 
výcvik: v roce 2016 72 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

  
Seminář „Práce s rodinou – příbuzenská 
pěstounská péče (8 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

Bc. Lucie 
Moťovská 

„Rodiny vlastní a náhradní pohledem 
rodinných terapeutů“ (akreditovaný 200 h 
výcvik: v roce 2016 72 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

  
Seminář „Práce s rodinou – příbuzenská 
pěstounská péče (8 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

Jana Chmelíková 
Akreditovaný program „Vhled do 
problematiky práv dítěte v NRP“ (8 h) 

Marie Oktábcová Kruh rodiny o.p.s., Praha 

  
Seminář „Práce s rodinou – příbuzenská 
pěstounská péče (8 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

  
„Rodiny vlastní a náhradní pohledem 
rodinných terapeutů“ (akreditovaný 200 h 
výcvik: v roce 2016 72 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

Bc. Jitka 
Altmanová 

XVI. celostátní seminář „Vztahy a vazby 
dítěte v NRP a v ÚV“ (12 h) 

PhDr. Věduna 
Bubleová 

Triada – Poradenské 
centrum Brno 

  
Akreditovaný vzdělávací program  MPSV - 
Sebezkušenostní výcvik (24 h) 

Mgr. Michaela 
Charyparová 

bfz o.p.s. Cheb 

  
Seminář „Práce s rodinou – příbuzenská 
pěstounská péče (8 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

Ing. Kateřina 
Stránská 

Seminář „Práce s rodinou – příbuzenská 
pěstounská péče (8 h) 

Mgr. Hana 
Heindorferová, 
Mgr. David Cichák 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy Liberec 

  
Akreditovaný vzdělávací program „Základy 
pěstounské péče a osvojení (6 h) 

  Agentura IPSUM s.r.o. 

  
Akreditovaný vzdělávací program „Vztahy 
mezi rodiči a dětmi“ (8 h) 

  Agentura IPSUM s.r.o. 

  
Akreditovaný vzd. program „Kurz řešení 
finanční situace zadlužených osob (24 h) 

Bc. Kateřina Jírová Rubikon Centrum, Praha 

Kateřina 
Hornová 

Intuitivní pedagogika v rámci inovativního 
vzdělávání 

různí školitelé 
Institut pro podporu 
inovativního vzdělávání 

  Bakalářské studium UJEP - Pedagogika MŠ   
Univerzita J.E. Purkyně - 
Ústí nad Labem 

Tereza 
Linhartová 

Rekvalifikační kurz Manažer neziskové a 
příspěvkové organizace (128 h) 

různí školitelé Neziskovky cz.  

Michaela 
Uchytilová, Dis. 

Lidské tělo v pohybu s hudbou 
Prof. PhDr. Eva 
Jenčková 

Vzdělávací instituce 
TANDEM 

  Muzikoterapeutický seminář 
Mgr. Jana 
Prokešová 

DRAK 

Eva Pleslová 
Maturitní zkouška - ČJ, RJ, Podnikatelské 
kompetence, Ekonomnika, Právo   

Střední škola SPEKTRUM 
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13. FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
PŘEHLED O FINANČNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH - VÝSLEDOVKA 

Náklady 2016 v Kč   

Spotřeba materiálu                  271 424,00   

Spotřeba energie                    48 000,00   

Cestovné                    78 296,00   

Ostatní služby                  826 985,61   

Mzdové náklady               2 796 347,00   

Zákonné pojištění                  804 186,30   

Jiné ostatní náklady 13 955,79   

Poskytnuté členské poplatky                       1 200,00  

Náklady celkem 4 840 394,70  

  
Výnosy 2015 v Kč   

Tržby z prodeje služeb                  639 902,00  

Úroky                          606,35   

Přijaté příspěvky (dary) 2 361 883, 87   

Přijaté členské příspěvky                       1 800,00 

Provozní dotace               1 945 234,80   

Výnosy celkem               4 949 427,02   

Hospodářský výsledek                  109 032,32  

 
ROZVAHA  

AKTIVA Počáteční stav Koncový stav 

Pokladna                 12 221,00                  29 952,00  

Účty v bankách 4 274 968,31  4 904 857,06  

Odběratelé         1 500,00          4 500,00  

Poskytnuté provozní zálohy 0 77 000,00 

Náklady příštích období          1 245,00          46 080,00 

Příjmy příštích období     102 150,00      72 000,00  

Aktiva celkem   4 392 084,31  5 132 389,06  
  

PASIVA Počáteční stav Koncový stav 

Dodavatelé    1 451,00     2 442,00  

Ostatní závazky          3 202 977,06          3 781 493,19 

Zaměstnanci               34 097,00                28 304,00  

Zákonné pojištění 17 111,00  11 053,30  

Ostatní přímé daně -  5 186,00  -  13 570,00  

Nároky na dotace 0  72 000,00  

Fondy 248 357,07  248 357,07  

Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení 

195 355,65 0 

Nerozdělený zisk minulých let 697 921,53  893 277,18  

Pasiva celkem 4 392 084,31  5 023 356,74  

Hospodářský zisk celkem  109 032,32 
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Přehled přijatých provozních dotací a přijatých příspěvků celkem:  4.308.918,67 Kč 
z toho: 
MPSV ČR:                            700.974,00 Kč 
Město Turnov:      400.000,00 Kč 
Město Mnichovo Hradiště:         40.200,00 Kč 
Liberecký kraj:                             120.198,80 Kč  
Nadace Poštovní spořitelny ERA:         28.400,00 Kč 
Nadace J.B.Horáčka:        10.000,00 Kč 
ÚP – dotovaná pracovní místa:     683.862,00 Kč 
ÚP – podpora - Výkon sociálně právní ochrany dětí:         2.321.483,87 Kč 
Dary – darovací smlouva:             2.000,00 Kč 
Příspěvky členů:              1.800,00 Kč  
 
 

 

 

14. 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:  775 964 312, 775 964 314 

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 prezentován na 16 vývěsných místech. 
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15. V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI 
 

Za finanční podporu děkujeme: 

MPSV ČR        

Město Turnov  

Město Mnichovo Hradiště      

Liberecký kraj     

Úřad práce – dotovaná pracovní místa 

Úřad práce – podpora – Výkon sociálně právní ochrany dětí             

Nadační fond J a T 

Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji 

Fórum dárců – Era pomáhá regionům 

Radek Novák - Opravy a prodej náhradních dílů 

 

Za věcnou podporu děkujeme: 

ROSSMANN drogerie parfumerie 

Pekařství Jiří Mikula 

Poděbradka, a.s. 

  

Mediální podpora: 

www.turnovskovakci.cz 

HOT – HLASY A OHLASY TURNOVSKA 

Turnovsko  - měsíčník  

Liberecký kraj – měsíčník 5+2  
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Centrum pro rodinu Náruč – I. vydání 
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