


Kdyby…

Často si představuji, co by se stalo, kdybych před deseti lety nezačala jako matka na „dovolené“ 
chodit do Náruče. Fantazie si vůči mně nebere servítky:

Dost možná by se prohloubila má tehdejší rodičovská nejistota, která by se jako bubák plížila 
mým životem a vybafla by na mě vždycky v ten nejméně vhodný okamžik. Nejstarší dcera by 
nejspíš zůstala jedináčkem a plakala by, že chce sestřičku nebo bratříčka (teď pláče kvůli tomu, 
že má obojí). Třeba bych mateřská a rodinná centra považovala za neužitečné místo, kde matky 
mrhají časem klábosením nad kávou, místo aby doma uklízely a vařily. Pravděpodobně bych 
nezjistila, že lze dosáhnout stavu, kdy zaměstnání je zároveň koníčkem, něčím, co sice často 
hodně bere, ale mnohem více dává. Neznala bych tisíce rodinných příběhů, které mi vždy 
pomohou uvědomit si, jak dobře mi je v rodině mé vlastní.

Jsem šťastná, že realita je jiná, a věřím, že nejen v uplynulém roce 2017 nejsem sama, komu by 
Náruč v životě dost chyběla.

Za kolektiv Náruče
Anna Bergerová



CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI
Centrum pro rodinu Náruč v Turnově sídlí v budově Sokolovny, Skálova 540. Zde probíhala větší 
část aktivit centra. Dalším místem působení je Mnichovo Hradiště, kde jsme v roce 2017 v prostorách 
Volnočasového centra Mnichovo Hradiště realizovali interaktivní vzdělávací programy pro rodiče 
s dětmi a těhotné na podporu zdravého rodičovství a zdravé rodiny.

Činnost centra se dá rozdělit do 3 základních oblastí:
• Rodinné centrum Náruč
• Centrum podpory náhradní rodinné péče
• Miniškolka

Centrum pro rodinu Náruč nabízela v roce 2017:
• preventivní aktivity na podporu rodin s dětmi
• aktivity na podporu rodin v agendě sociálně právní ochrany
• podpora rodin se specifickými potřebami
• volnočasové a další aktivity pro rodiny s dětmi v Turnově a okolí
• aktivity na podporu náhradní rodinné péče v rámci Centra podpory náhradní rodinné péče
• odborné poradenství
• prostor pro volné setkávání rodičů a dětí

Zásadní změnou v existenci Centra pro rodinu Náruč byla změna správní subjektivity ze zapsaného 
spolku na zapsaný ústav. Tato změna proběhla ke dni 24. 8. 2017. Statutárním zástupcem centra – 
ředitelkou – byla správní radou zvolena Tereza Linhartová. 

Náruč team 2017
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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 po-
skytováno 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 – 72 lekcí – 652 účastí
• Mimicvičení – Kurz rozvoje pohybových dovedností – 141 lekcí – 1046 účastí
• Hlídání dětí – individuální péče na vyžádání 

DĚTI 3-7 let
• Šikovné ručičky – kreativní kroužek – 31 lekcí – 199 účastí
• Tanečky – pohybová a taneční průprava – 30 lekcí – 563 účastí
• Jóga pro děti – relaxační aktivita – 32 lekcí – 236 účastí

RODIČE
• Powerjóga – 29 lekcí – 254 účastí
• Hatha Jóga – 13 lekcí – 20 účastí
• Ranní jóga – 22 lekcí – 112 účastí
• Pilates – 27 lekcí – 106 účastí
• Mindfulness – 20 lekcí – 83 účastí

Tanečnice – Tanečky 2017
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1.3. VZDĚLÁVÁNÍ

Interaktivní vzdělávací aktivity s odborníky a kvalifikovanými lektory s možností následného 
odborného poradenství. Vzdělávání převážně v menších skupinkách, tak aby byl umožněn indivi-
duální přístup, interaktivita vzdělávání a zároveň pocit intimity.

• Kurzy zdravotní gramotnosti – 14 akcí – 140 účastí
Prevence respiračních onemocnění, Račte si přisednout, Dítě a jídlo, Homeopatie, Cyklická žena, 
Prevence kožních onemocnění nohou, Úrazy a první pomoc u dětí, Zdravé prostředí pro zdra-
vé děti – toxické látky kolem nás, Pánevní dno, Zdravý úsměv, Zdravá snídaně, Látkování, Zdravé 
zoubky, Nohy boty, Zdravé pečení, DEN zdraví – Zdravý start, zdravá snídaně, svačiny.

• Kurzy péče o dítě a rodičovských dovedností – 27 akcí – 452 účastí
Jak vést děti k opravdovým hodnotám, Okamžik zrození, Setkání s logopedem, Dětský vzdor, Jak 
naučit potomka správně hospodařit, Waldorfská pedagogika, Dítě a barvy, Do školky v Turnově, 
Bříško na bříško, Partnerské vztahy, Jak vést děti k opravdovým hodnotám, Tvořivost a nadání, Dětské 
zlozvyky, Partnerské vztahy po příchodu dětí, Znakování miminek Baby Signs, Dítě a svoboda, 
Čteme v dětské kresbě, Manipulace s miminkem, Dítě a internet, Setkání s logopedem, Jak se děti 
učí mluvit, Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí, Den otců – Pleskoty – role otců, aktivní otcovství, Jistoty 
ve výchově, Dvoleté děti a MŠ, Jak budovat nejen rodičovskou autoritu, Hraní – hlavní práce dětí

• Besedy osobnostního rozvoje a občanské gramotnosti – 17 akcí – 166 účastí
Návrat na trh práce po rodičovské dovolené, Tvořivá a naplněná žena, VZP novinky pro klienty 
v roce 2017, Hledám práci , Návrat na trh práce  – sebeprezentace na přijímacím pohovoru, Stíny 
a výzvy mateřství – Mateřství jako každodenní seberozvoj, Cyklická žena, 2x Finanční gramotnost 
pro ženy – jak si dovolit mateřskou dovolenou, Mužství I – porozumění a komunikace s mužem, 
Mužství II – porozumění a komunikace s mužem II, Koučing – v čem vám může pomoci, Jak rozpo-
znat své strachy a udělat z nich své spojence, Mužství III – porozumění a komunikace s mužem III, 
Mužství IV – partnerská komunikace, výchova synů, Jídlo z blízka – KPZ v Turnově, Mužství IV 
– porozumění a komunikace

Celkem 60 akcí, 654 dospělých účastníků, 326 dětí

Vzdělávání rodičů
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1.4. SETKÁVÁNÍ PODPŮRNÝCH A SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN

• Klub waldorfské pedagogiky 
Tradiční klub v centru vedený zakladatelkou spolku Hankou Hajnovou. 
K dispozici vlastníme řadu publikací s waldorfskou tématikou. Centrum je členem Kruhu mateř-
ských center, který sdružuje waldorfská MC. Hana Hajnová je lektorkou a mentorkou waldorfské 
pedagogiky i na dalších místech ČR.

• Setkávání rodičů dětí s autismem, ADHD a poruchami učení
pravidelné setkávání jednou za měsíc, vzájemná podpora, odborné besedy, dílny
10 setkání odborně vedených – účast: 53x dospělí 30x dítě

• Setkávání celiaků – podpora rodin s celiakií 
– sdílení, podpora, inspirace, recepty – 6 setkání, 32 účastí

• Podpora vícečetných rodin a rodin s vícerčaty
Setkávání „velkých“ rodin, sdílení zkušeností, společná výtvarná činnost a setkání s odborníky. 
Témata: Zlozvyky dětí, sourozenecká rivalita, Setkání vícečetných rodin a rodin s vícerčaty – bazárek 
a slaďování, Rozpočet velké rodiny, Výchova vícerčat, Setkání vícečetných rodin a rodin s vícerčaty 
– škola a rodina
5 akcí, 42 dospělých účastí, 33 dětí

• 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 

1.6. VEŘEJNÉ AKCE

Turnovské staročeské trhy – dětský koutek
Dětský den s Ponorkou
Vítání občánků města Turnova  
Výtvarné dílny V Domě přírody v Dolánkách

1.7. SLAVNOSTI A KAMPANĚ

Vystoupení Tanečků (2x ročně) 
Dětský karneval
Oslava Dne vítězství 
Den rodiny 
Den dětí pro naše nejmenší
Slavnostní zakončení školního roku Miniškolky – výlet, soutěže, jízda na koni, pasování na školkáčky 
a opékání
Martinská světýlka
Adventní spirála
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1.8. OSTATNÍ AKCE

Příměstský tábor pro předškoláčky
Příměstský tábor sdružení Povyk – prostory Náruče jsou o letních prázdninách využívány jako 
zázemí příměstského tábora

2. PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY

V roce 2017 bylo rodinám z Turnova a okolí nabízeno toto 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
občansko-právní poradenství

Celkem 213 konzultací, 286,5 hodin poradenství, 160 unikátních osob

Jarní pobyt  rodičů s dětmi – Benecko 2017
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3. PROJEKT „DÁVÁME RODINÁM ŠANCI“

Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce se sociálními odbory, orgány sociálně právní ochrany dětí 
v Turnově a v Mnichově Hradišti. Reaguje na potřebu klientů a pracovníků orgánů sociálně právní 
ochrany dětí (SPOD) a zároveň na poptávku služeb v situaci, kdy mají rodiny s dětmi potřebu své potíže 
sdílet a řešit. Primárním cílem projektu je pomoci rodinám s dětmi, které se mohou nebo se ocitají 
v ohrožení a předejít prohlubování obtíží, snížit počet klientů, pro které bude nezbytná sociální služba.

Realizované aktivity projektu pro rodiny:

Odborné poradenství
• 70 odborných konzultací (52 konzultací s psychologem, jež využilo celkem 104 klientů a 19 sociálně-
-právních konzultací pro 41 klientů).

Osvěta o NRP
• 5 informativních setkání pro zájemce o náhradní rodinnou péči v Turnově a Mnichově Hradišti.

Osvěta o právech dětí „Znáš svá práva?“ 
• v rámci školních a preventivních programů byla poskytnuta osvěta pro 284 účastníků 
Den prevence 22. 9. 2017 účast 212 dětí 
veřejné aktivity naší organizace (2. 9. 2017 účast 22 dětí, 18. 10. 2017 účast 50 dětí)

Spolupráce s orgány SPOD
• zajištění 2 akreditovaných seminářů „Úvod do mapování potřeb a názorů dětí v rodině procházející 
krizí“, s účastí 10 pracovnic orgánu SPOD a „Emoce (nejen) u dětí“ s účastí 16 pracovnic orgánu SPOD
• Účast na 5 asistovaných kontaktech pro klienty orgánu SPOD.
• Vedení případové konference.

Psychosociální aktivity pro biologické děti v pěstounských rodinách.
• Sportovně, výtvarně a hudebně zaměřené aktivity pro biologické děti v pěstounských rodinách 
zaměřené na stmelení pěstounských rodin, rozvíjení pozitivních vazeb v rodinách s přijatým dítětem.

Vzdělávání pracovníků naší organizace
• projektu 200 hodinového výcviku „Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů“ 
se účastnily tři pracovnice (4 vzdělávací setkání + 1 supervizní setkání) 

Podpora školní úspěšnosti dětí
• podpořeno 10 dětí
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4. MINIŠKOLKA

Miniškolka v Náruči funguje již osmým rokem. Tento hravý dopolední program nabízí dětem ve 
věku 2-3 let rozvoj sociálních, verbálních, výtvarných a pohybových dovedností a díky individuálnímu 
přístupu a malému počtu přítomných dětí postupné přivyknutí pobytu v MŠ a osvojit si dovednosti, 
které mohou vstup do „opravdové“ školky usnadnit. V roce 2017 prošlo miniškolkou celkem 58 dětí 
ve frekvenci 1 – 5x týdně. 

Program byl veden podle dlouhodobého vzdělávacího plánu, který zohledňuje roční období, svátky, 
obyčeje a zvyky. 

Provoz miniškolky: v pracovní dny 8:00 – 12:00, v roce 2017 celkem 193 dní
Koordinátorka a lektorka: Kateřina Hornová
Lektorky: Lenka Dědková, Kateřina Kosíková
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5. NÁVŠTĚVNOST CENTRA 

NÁVŠTĚVNOST 2017 
POČET 

DOSPĚLÝCH
POČET DĚTÍ 

DĚTÍ 
NA HLÍDÁNÍ

POČET AKCÍ
CELKEM 

DĚTI A DOSPĚLÍ

leden 301 387 11 81 688

únor 421 543 24 72 964

březen 675 885 21 98 1560

duben 464 689 20 81 1153

květen 550 849 24 89 1399

červen 486 748 12 61 1234

červenec, srpen 217 471 0 17 688

září 468 529 23 69 997

říjen 833 902 91 119 1735

listopad 799 952 57 103 1751

prosinec 417 635 18 58 1052

CELKEM 5631 7590 301 848 13221

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, kontaktní činnost ani počty návštěv Centra podpory 
náhradní rodinné péče.

Den dětí 2017
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6. CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 

Provázíme pěstounské rodiny na jejich cestě, pomáháme a podporujeme pěstouny v jejich schop-
nostech 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 
či adopci.

V roce 2017 jsme měli s pěstounskými rodinami uzavřeno 58 dohod, včetně pěstounů 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.

Pěstounským rodinám zajišťujeme různorodou škálu služeb:

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.

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 130 hodin. 

Témata vzdělávání byla např.: Vychovávám dítě svého dítěte, Inkluzivní a exkluzivní vztahy v dlouho-
dobé PP, Potřeby dětí v pěstounské péči, Terapeutické rodičovství, Děti závislých rodičů, Když se ve 
škole nedaří, Jak vést děti k opravdových hodnotám, Jak se připravit na budoucnost, Komunikace 
o biologické rodině.  

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

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.

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 pře-
chodnou dobu. 

Tematická klubová setkání pro pěstouny – v průběhu roku se každý měsíc setkávala skupina 
pěstounů na přechodnou dobu a skupina  pěstounů s dětmi v dlouhodobé péči.

Poradenství – nabízíme Individuální poradenskou práci dětského psychologa, speciálního peda-
goga, 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 škol-
ního věku. Program byl přizpůsoben individuálním potřebám všech dětí a zahrnoval hry, animaci, 
tvůrčí aktivity, arteterapii. Pro starší děti byly připraveny outdoorové aktivity.

Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek, poskytujeme pěstounům finanční příspěvky na zajiš-
tění odlehčení.

Doučování dětí – pro děti školního věku je zajištěna individuální práce v podobě doučování. 
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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Pro zájemce o náhradní rodinnou péči

• Jsme zapojeni do kampaně pod patronací Krajského úřadu Libereckého kraje „Mít domov a rodinu 
„Samozřejmost nebo vzácnost?“, kdy jsme uskutečnili 5 nezávazných informačních setkání o pěs-
tounské péči pro veřejnost. Pro vyhledávání náhradních rodičů využíváme také rozmísťování letáků, 
při akcích rozmístění bannerů a zveřejnění článků o náhradním rodičovství v regionálních časopisech. 

• V rámci dne rodiny 15. 5. 2017 se konal v naší organizaci den otevřených dveří. 

• Tradičně jsme se zúčastnili Staročeských řemeslnických trhů v Turnově a to s nabídkou osvěty 
o náhradní rodinné péči, v duchu našeho motta „I děti se dají pěstovat“.

• Během týdne náhradního rodičovství jsme uspořádali akci na podporu pěstounské péče se 
zábavným doprovodným programem pro širokou veřejnost. Společně jsme s dětmi i rodiči 
vytvořili obrázkové leporelo na téma „Můj domov – moje rodina“ které čítá téměř 300 obrázků. 

Další aktivity

• Připojili jsme se k iniciativě Dobrý start s mottem kampaně „Z rodiny doletí dál“

• Zapojili jsme se do projektu Rozhled v Libereckém kraji, kdy se u nás dne 6.5.2017 konal workshop 
„Otevři dveře svojí kariéře“ pro dospívající děti z pěstounských rodin.

• Na den vítězství 8.kvěna 2017 jsme uspořádali společný výlet pro naše pěstouny po Českém ráji, 
jako poděkování za péči a lásku, kterou dětem dávají. Pro děti jsme měli připravený program, kdy 
hrály hry a soutěžily. Výlet byl zakončený opékáním buřtů. 

• Dne 15. 8. 2017 naši organizaci navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který diskutoval 
s pěstouny na přechodnou dobu.

• Dne 25. 10. 2017 jsme připravili pro pěstounské rodiny dobročinný šatník, kde si mohli bezplatně 
vybrat oblečení nebo obuv pro malé i velké děti.

• V prosinci 2017 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.
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7. 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 nebo přímo potřebným.

Charitní šatník města Turnova – duben a říjen – sbírka oblečení k dispozici sociálně slabým rodinám 
v Turnově. Spolupráce s Odborem SPOD Turnov. Šatník zajišťuje pracovnice Centra pro rodinu Náruč.

Mimořádné sbírky – se Sociálním odborem spolupracujeme na mimořádných sbírkách potřeb 
pro konkrétní rodiny.

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 – 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. 

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 
(80.000,- Kč) byl předán pro Elenku Koškovou z Vyskře, která odmalička bojuje s pletencovou 
svalovou dystrofií.

Sbírka oblečení a potřeb pro dětské domovy
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8. 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  
AC TURNOV – hlídání dětí při Memoriálu Ludvíka Daňka
Muzeum Českého ráje Turnov – naše spoluúčast na akcích Staročeské trhy
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – Dům přírody Českého ráje – realizace Letních výtvarných dílen 
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“

9. 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 2017: zdravotní prevence rodin 

UČENÍ BEZ MUČENÍ 2017: Podpora vzdělání dětí se specifickými potřebami a jejich lepšího 
začlenění do společnosti

Výtvarné dílny na Staročeských trzích

15



10. PERSONALISTIKA
Statutární orgán – ředitelka spolku: Tereza Linhartová
Nejvyšší orgán – správní rada 
Předseda správní rady:  Petra Houšková
Členové správní rady:  Hana Hajnová, Josef Uchytil, Jana Leitnerová, Iveta Šéfrová

ZAMĚSTNANCI
HPP: 

DPČ: Ing. Kateřiná Stránská – sociální pracovnice

V průběhu roku 2017 byly přes Úřad práce v Semilech zaměstnány v rámci veřejně prospěšných 
prací pro ohrožené skupiny 4 osoby (3 maminky po rodičovské dovolené, 1 žena ze skupiny 50+).

Tereza Linhartová
ředitelka

Eva Pleslová
koordinátorka, lektorka

Michaela Uchytilová, Dis.
programová koordinátorka

Lenka Dědková
asistentka

Vladimíra Eršilová
provozní pracovnice

Monika Fénová
provozní pracovnice

Kateřina Hornová
vedoucí miniškolky

Kateřina Kosíková
lektorka miniškolky

Bc. Altmanová Jitka
vedoucí CNRP

Mgr. Petra Bělohlávková
zástupkyně vedoucí CNRP,
sociální pracovnice

Bc. Martina Hockeová
Štejfová
vedoucí miniškolky MD

Mgr. Lucie Moťovská
sociální pracovnice

Hana Lamačová, DiS.
sociální pracovnice

Jana Chmelíková
asistentka
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DPP:
Báčová Soňa Ing. – finanční poradenství
Barabášová Lucie Dis. – pomoc při péči o děti
Bělohlávková Petra Mgr. – sociálně právní poradce, soc. pracovnice
Bergerová Anna – tiskové zprávy, korektura, doučování
Bímová Dita – pomoc při práci s dětmi, doučování
Brabcová Karolína – lektorka
Cymbálová Šárka – pomoc při práci s dětmi
Drobník Michal Dis – metodická supervize
Eršilová Vladimíra – úklid
Faifrová Radka Mgr. – péče o děti
Faifrová Radka Mgr. – lektorka
Faltová Marcela – Respitní pomoc
Fénová Monika – úklid
Hajnová Hana – lektorka
Háková Klára Mgr. – partnerské a rodinné, psychologické poradenství, lektorská činnost
Hassová Jaroslava – lektorka
Havlíčková Světlana Mgr. – lektorka doučování 
Hlavová Barbora – pomoc při hlídání dětí při vzd.
Hoetzelová Zuzana Mgr. – Lektorka, terapeutka
Horák Radek – lektor doučování 
Horáková Lidmila – lektorka doučování 
Houšková Petra Mgr. Vedoucí centra VýSPO
Chmelíková Jana – asistent lektora aktivit, koordinátorka-práva dětí
Jirošová Sandra – pomoc při práci s dětmi
Kalousková Pavla DiS. – lektorka
Klimeš Jeroným PhDr. – lektor
Kočišová Lenka Dis – péče o děti
Kolářová Šárka – Lektorka
Komárek Jiří Ing. – lektor volnoč. aktivit
Korda Jedzoková Katarzyna – psycholožka, lektorka
Kořínková Jitka Ing. – lektorka
Kouřilová Iva Ing. – Svobodná lektorka
Kvochová Markéta – úklid, pomocné práce, péče o děti
Lamačová Hana – asistent programu práva dětí
Leitnerová Jana Mgr. – lektor, psycholog
Linhartová Tereza – účetnictví projektu, lektor
Lukešová Pavla Mgr. – lektorka
Malinová Alena Mgr. – lektorka – autismus/ADHD
Mašínová Marie – pomoc při péči o děti
Melíšková Martina Mgr. – speciální pedagožka, lektorka
Moťovská Lucie – koordinátorka kampaní
Muchková Monika Mgr. – lektorka
Mydlářová Michala – koordinátorka MH
Peukerová Martina Mgr. – poradenská činnost, lektorka
Pleslová Eva – lektorka
Přibylová Barbora – péče o děti
Stránská Kateřina Ing. – sociální pracovnice
Suchardová Martina – lektorka
Svobodová Jarmila Mgr. – lektorka fyzioterapie
Svobodová Michaela – lektorka – dětská jóga
Šmídová Kateřina Mgr. – lektorka doučování – ČEZ
Špetlíková Eliška Mgr. – lektorka zdr. prevence
Uchytilová Michaela Dis. – projektové práce, lektor aktivit
Vacková Helena Mgr. – lektorka, poradkyně
Vágenknechtová Bára – péče o děti
Večeřová Jana Mgr. – lektorka doučování
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11. FINANČNÍ ZPRÁVA

PŘEHLED O FINANČNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH – VÝSLEDOVKA (v kč)

ROZVAHA

AKTIVA                                                               Počáteční stav Koncový stav
Pokladna 27952 25586
Účty v bankách 4904857 4680771 
Odběratelé 4500 0 
Poskytnuté provozní zálohy 77000 8640 
Náklady příštích období 46080 8640
Příjmy příštích období 72000 117627
Aktiva celkem 5132389     4841264 

PASIVA Počáteční stav                 Koncový stav
Dodavatelé 2442 36006 
Ostatní závazky 3781493 3425038
Zaměstnanci 28304 22195 
Zákonné pojištění 11053 11078 
Ostatní přímé daně -13570 -817 
Nároky na dotace 72000 8640 
Fondy 248357 248 357 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 109032 0
Nerozdělený zisk minulých let 893277 1002310 
Pasiva celkem 5132389 4752807
Hospodářský zisk celkem 88457

V roce 2017 byly přijaty následující dotace a dary:

Poskytovatel Částka v Kč
ÚŘAD PRÁCE – Smlouvy SPO 3274948
MPSV 918145
ÚŘAD PRÁCE – dotovaná pracovní místa 479077
Město Turnov 400000
Liberecký kraj 130714
Nadace ERA 60000
Město Mnichovo Hradiště 50000
Drobné dary od sponzorů 24000
Celkem 5336884

Výnosy 2017 v Kč  

Tržby z prodeje služeb 756210 

Úroky 662  

Přijaté příspěvky (dary) 3360530  

Provozní dotace 1 977936  

Výnosy celkem 6110010  

Hospodářský výsledek 88457 

Náklady 2017 v Kč  

Spotřeba materiálu 195329  

Spotřeba energie 48000  

Cestovné 103004  

Ostatní služby 969085  

Mzdové náklady 3610371  

Zákonné pojištění 1067692  

Jiné ostatní náklady 27872  

Poskytnuté členské poplatky 200 

Náklady celkem 6021553 
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12. PODPORUJÍ NÁS

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            
Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji
Nadace ČEZ – doučování dětí
Kamax s.r.o. – rekonstrukce toalet

Za věcnou podporu děkujeme:
ROSSMANN drogerie parfumerie
Řeznictví Milan Dlouhý
Pekařství Jiří Mikula

MEDIÁLNÍ PODPORA:

www.turnovskovakci.cz
www.turnovsko.info
HOT – HLASY A OHLASY TURNOVSKA
Turnovsko  – měsíčník 
Liberecký kraj – měsíčník 5+2

13. KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA

Název:    Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.
      zapsaný ústav – U 151 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
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: Tereza Linhartová (ředitelka)
Bankovní spojení:  č. ú. 170677989/0300 (Poštovní spořitelna) 
ID datové schránky: tqivper

KDE SE O NÁS DOZVÍTE

www.naruc.cz
www.facebook.com/NarucTurnov
www.turnovprorodinu.cz

Dále na cca 16 vývěsných místech  v Turnově a Mnichově Hradišti.
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