


Náruč team 2018

NÁRUČ PLNOLETÁ
Osmnácté narozeniny. Mezník, ke kterému se upínají představy skorodospěláků. Bod zlomu, 
který je hranicí za dětským světem. Nůžky, co navždy přestřihnou pupeční šňůru... Ráno po 
Dni D se člověk probudí a zjistí, že až na pořádnou kocovinu a plnou právní zodpovědnost se 
v jeho životě vlastně zas tak moc nezměnilo.

Ani v osmnáctileté Náruči nezpůsobila čerstvá dospělost žádné zemětřesení. Ba naopak. Díky 
dobře odvedené práci v uplynulých letech nás (zatím) neohrožují existenční potíže, funguje 
spolupráce s městem, krajem, ostatními organizacemi, návštěvnost roste a turnovská Sokolovna 
nám stále poskytuje bezvadné a bezpečné zázemí. 

Ale aby to nevypadalo, že stagnujeme – máme za sebou inovaci grafické podoby včetně loga, 
která čelila bouřlivé diskuzi napříč celým týmem. Učinili jsme krok vstříc digitálnímu světu 
novými internetovými stránkami a především on-line rezervačním systémem. Splnili jsme 
předsevzetí více zapojovat i ostatní členy rodiny, i když naší nejpočetnější cílovou skupinou 
nadále zůstávají maminky s malými dětmi. Dostáli jsme závazku přiblížit se seniorům. Vybu-
dovali jsme nové sociální zázemí, abychom vyhověli stále se zvyšujícím hygienickým nárokům. 
Těší nás, že v Mnichově Hradišti neutuchá hlad po našich službách. 

Seznam úkolů za rok 2018 máme „odfajfkován“. Doufáme, že pro návštěvníky bude Náruč 
nadále otevřeným prostorem, kde se laskavost a odbornost navzájem nevylučují. 

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 2018 v rámci Volnočasového 
centra Mnichovo Hradiště rozšířili a zpravidelnili naši dosavadní činnost. Kromě interaktivní vzdě-
lávacích programů a poradenství pro rodiče s dětmi a těhotné na podporu zdravého rodičovství 
a zdravé rodiny jsme zahájili pravidelný pondělní kurz podpory rozvoje motorických dovedností 
dětí a páteční podpůrné skupiny a cvičení pro maminky.

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

Centrum pro rodinu Náruč nabízelo v roce 2018:
• 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
• provoz Centra podpory náhradní rodinné péče
• odborné poradenství
• prostor pro volné setkávání rodičů a dětí
• dobrovolnická činnost
• mezigenerační programy
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1. RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ

1.1. INFORMAČNÍ ČINNOST
Kontaktní poradenství – našimi pracovníky je poskytováno primární poradenství a vstupní kon-
zultace s klientem, doporučovány jsou naše i jiné 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 4 let
• Zpívánky – kurz rozvoje komunikačních a motorických schopností a prevence vzniku opožděného
 řečového vývoje a vad řeči u dětí – 111  lekcí – 916 účastí
• Mimicvičení – Kurz rozvoje pohybových dovedností – Turnov – 152 lekcí – 1034 účastí
• Mimicvičení – Kurz rozvoje pohybových dovedností – MH – 31 lekcí – 139 účastí
• Mimihrátky - Kurz rozvoje pohybových dovedností – Turnov – 14 lekcí – 59 účastí
• Hlídání dětí – individuální péče na vyžádání

DĚTI 4-7 let
• Šikovné ručičky – kreativní kroužek – 35 lekcí – 186 účastí
• Tanečky – pohybová a taneční průprava – 32 lekcí – 576 účastí
• Jóga pro děti – relaxační aktivita – 29 lekcí – 109 účastí

RODIČE, DOSPĚLÍ
• Powerjóga – TU - 30 lekcí – 265 účastí
• Ranní jóga – TU - 19 lekcí – 84 účastí
• Pilates – TU - 32 lekcí – 99 účastí
• Zdravotní cvičení – TU - 35 lekcí – 149 účastí
• Cvičení pro ženy – MH – 27 lekcí – 99 účastí

Zpívánky
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1.3. VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací aktivity s odborníky a kvalifikovanými lektory s možností následného odborného 
poradenství. Vzdělávání převážně v menších skupinkách tak, aby byl umožněn individuální 
přístup, interaktivita a zároveň pocit intimity.

• Kurzy péče o dítě a rodičovských dovedností

Turnov – 26 akcí – 160 účastí 
Působení médií na děti, Jak se domluvit s dětmi a dosáhnout spolupráce 1. díl a 2. díl, Jak pomáhat 
dětem zvládat jejich emoce I., Pohádka pro dětská ouška, Jak pomáhat dětem zvládat jejich 
emoce II., Období vzdoru a negace u malých dětí,
S knížkou do života, Jak zvládat vlastní emoce a řešit problémy s dětmi, Nový život – kurz pro 
těhotné, Fantazie – výsada dětství, Jak zvládat vlastní emoce a řešit problémy s dětmi II., Mateřské 
školy v Turnově, Dětské jídlo je víc než potrava, Okamžik zrození - dar, cesta k sebepoznání nebo 
noční můra?, Znakování miminek I., Sdílení a podpora v mateřství, Vyrábíme hračky pro děti, 
Cestování s dětmi, Prostor pro malé děti, Pohyb pro dítě, Teplo pro dítě, Slavení svátků s dětmi, 
Znakování miminek II., Hra a hračka, Spánek malých dětí

Mnichovo Hradiště – 5 akcí – 35 účastí

Cestování s dětmi, Od vyrovnané mámy ke spokojené rodině, Fantazie u dětí, Dětské jídlo je víc než 
potrava, Spánek malých dětí

• Kurzy zdravotní gramotnosti – 25 akcí – 458 účastí

Turnov – 12 akcí – 118 účastí 
O kojení, Aby zoubky nebolely, Vadné držení těla u dětí, Prevence kožních onemocnění nohou, 
Nejnovější výživová doporučení, Setkání s logopedkou, Zdravý úsměv, Zdravotní gramotnost dítě 
a očkování, Odstranění stresů a strachů, Rýma, kašel, imunita, Vánoce zdravěji

Mnichovo Hradiště – 4 akce – 30 účastí
Jsme to, co jíme, Jídlo z blízka, Porody, kojení, Diastáza a pánevní dno

• Besedy osobnostního rozvoje a občanské gramotnosti 
Turnov – 6 akcí – 40 účastí
VZP - novinky pro klienty v roce 2018, Uctění mužství, Návrat na trh práce po rodičovské dovolené 
I, Návrat na trh práce po rodičovské dovolené II, Příprava na pracovní pohovor, Návrat na trh práce
Mnichovo Hradiště – 7 akcí – 69 účastí
Umění relaxace, Podpůrná a sdílecí skupinka, Práce s tělem pro zmírnění stresu, Péče o sebe v nároč-
ných situacích, Vědomé žití života, Rodinné vztahy, Mateřství jako cesta k sebepoznání

• Kurzy první pomoci – 4 akce – 26 účastí
První pomoc - Základní pravidla, bezvědomí (MH), První pomoc u dětí – Resuscitace (MH), První 
pomoc - Dětské úrazy (MH), První pomoc nejmenším (TU)
Celkem 62 akcí, 482 dospělých účastníků, 251 dětí

• Kurz školní připravenosti – Veselá školička
Program zaměřený na komplexní rozvoj dovedností pro zahájení školní docházky u dětí s odkladem, 
případně dětí ohrožených školním neúspěchem
 – 2 kurzy/ 10 lekcí – cekem 20 lekcí, 23 dětí, 23 rodičů + 21 odborných individuálních konzultací 
rodičů se speciálním pedagogem

1.4.  SETKÁVÁNÍ PODPŮRNÝCH A SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN

• Setkávání rodičů dětí s autismem, ADHD a poruchami učení
pravidelné setkávání jednou za měsíc, vzájemná podpora, odborné besedy, dílny, 8 setkání, 
35 dospělých, 15 dětí

• Setkávání celiaků – podpora rodin s celiakií 
sdílení, podpora, inspirace, recepty, 6 setkání, 35 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
2 akce, 18 dospělých, 23 dětí

• Podpora rodin s DM 1. typu
setkávání rodin s dětmi s diabetem 1. typu. Sdílení zkušeností, setkávání s odborníky, 9 setkání, 
31 dospělých, 56 dětí

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. 5 dní, 30 hodin výcviku - 18 dospělých, 30 dětí

• Tábor pro rodiče s dětmi Pleskoty - tábor s tréninkovým programem aktivního rodičovství, 
sportovním a poradenským programem, 5 dní, 30 hodin kurzu rodičovských dovedností, kurzu 
podpory pohybových a řečových dovedností - 26 dospělých, 43 dětí

Interaktivní vzděllávání maminek - Zdravý vývoj dětí
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Témata: Zlozvyky dětí, Sourozenecká rivalita, Setkání vícečetných rodin a rodin s vícerčaty - bazárek 
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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. 5 dní, 30 hodin výcviku - 18 dospělých, 30 dětí

• Tábor pro rodiče s dětmi Pleskoty - tábor s tréninkovým programem aktivního rodičovství, 
sportovním a poradenským programem, 5 dní, 30 hodin kurzu rodičovských dovedností, kurzu 
podpory pohybových a řečových dovedností - 26 dospělých, 43 dětí

Interaktivní vzděllávání maminek - Zdravý vývoj dětí
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1.6. VEŘEJNÉ AKCE

Dětský den s Ponorkou
Vítání občánků města Turnova – 4x ročně
Výtvarné dílny V Domě přírody v Dolánkách 
Den zdraví

1.7. SLAVNOSTI A KAMPANĚ

Vystoupení Tanečků (2x ročně) 
Dětský karneval (1x)
Den rodiny 
Den dětí pro naše nejmenší
Slavnostní zakončení školního roku Miniškolky – výlet, soutěže, pasování na školkáčky a opékání
Martinská světýlka a dílnička
Adventní spirála 

1.8. OSTATNÍ AKCE

Příměstský tábor pro předškoláčky (2 týdny)
Příměstský tábor sdružení Povyk – prostory Náruče jsou o letních prázdninách využívány jako 
zázemí příměstského tábora

2. PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO RODINY

V roce 2018 bylo rodinám z Turnova, Mnichova Hradiště a okolí nabídnuto 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 
fi nanční poradenství
občansko-právní poradenství

Celkem proběhlo 94 konzultací se 112 účastmi, 130,5 hodin poradenství, 81 unikátních osob

3. MEZIGENERAČNÍ PROGRAMY

5 setkání + 10 dopoledních programů s babičkou
V rámci Miniškolky (dopolední programu pro děti 2-4 let) proběhlo 10x (jednou měsíčně) Dopoledne 
s babičkou. Navázána byla úzká spolupráce s Domovem důchodců Pohoda v Turnově - 2x zde bylo 
realizováno vystoupení dětí z odpoledních kroužků pro seniory, 2x se děti s rodiči účastnily výtvarných 
dílen pro seniory a 1x odpoledne se stolními hrami se seniory.

4. DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

V letošním roce byla zintenzivněna práce s dobrovolníky, podpora dobrovolnické činnosti, aktivního 
občanství a rozvoje komunity. Výsledkem bylo 297 dobrovolnických hodin. Zapojeno bylo
22 dobrovolníků.Den dětí
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5. PROJEKT „DÁVÁME RODINÁM ŠANCI“

Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce s orgánem OSPOD v Turnově a Mnichově Hradišti, 
reaguje na zkušenosti práce s rodinami v rámci sociálně-právní ochrany dětí, 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 
obtíží, snížit počet klientů, pro které bude nezbytná soc. služba.

Realizované aktivity projektu:
• 73 odborných konzultací (37 konzultací s psychologem, jež využilo celkem 46 klientů a 36 sociálně-
 právních konzultací pro 48 klientů)
• 5 informativních setkání pro veřejnost v rámci vyhledávání zájemců o NRP (17 účastníků), osvěta
 o NRP v rámci Týdne náhradního rodičovství „I děti se dají pěstovat“ a Dne rodiny
• 15 setkání s pracovnicemi orgánu SPOD, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou –
 přednáška pro metodiky prevence základních a středních škol Semilska
• facilitace 5 případových konferencí
• ukončení 200 hodinového výcviku „Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů
 (3 účastníci), vzdělávací akreditovaný seminář „Attachement - teorie citové vazby“ (15 účastníků),
 vzdělávací seminář pro 6 pracovnic projektu „Techniky přímé práce s dětmi“
• podpora školní úspěšnosti dětí – přímá práce s dětmi (podpořeno 6 dětí)
• psychosociální aktivity pro biologické a osvojené děti v pěstounských rodinách (10 dětí) - aktivity
 vedoucím ke stmelování celých rodin, kooperaci biologických i přijatých dětí v rodinách, harmo-
 nizační tvůrčí a relaxační techniky práce s dětmi a rodinami, sportovní a zábavné aktivity pro děti
• osvěta o právech dětí: 244 účastníků v rámci školních a preventivních programů (Den prevence
 21. 9. 2018, 200 dětí) a veřejných aktivit naší organizace

6. 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 individu-
álnímu přístupu a malému počtu přítomných dětí postupné přivyknutí pobytu v MŠ a osvojení 
dovedností, které mohou vstup do „opravdové“ školky usnadnit. V roce 2018 prošlo Miniškolkou 
celkem 70 dětí ve frekvenci 1 - 5x týdně. Celkem bylo 1462 účastí.

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 2018 celkem 192 dní
Koordinátorka a lektorka: Kateřina Hornová
Lektorky: Kateřina Kosíková, Petra Bartošová, Veronika Udeaja, Lenka Dědková

7. NÁVŠTĚVNOST RODINNÉHO CENTRA 

NÁVŠTĚVNOST 2017  POČET
DOSPĚLÝCH

POČET DĚTÍ DĚTÍ
NA HLÍDÁNÍ

POČET AKCÍ CELKEM
DĚTI A DOSPĚLÍ

leden 502 692 14 57 1194

únor 406 611 35 51 1017

březen 525 697 19 69 1222

duben 569 894 74 74 1463

květen 453 733 14 64 1186

červen 317 639 5 51 956

červenec, srpen 87 162 0 8 249

září 524 649 4 58 1173

říjen 729 868 38 83 1597

listopad 644 787 46 76 1431

prosinec 349 583 25 60 932

CELKEM 5105 7315 274 651 12420

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.
Počet unikátních rodin, které využily naše služby, je téměř 600.

Miniškolka na hřišti

Týden náhradního rodičovství
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8. 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. V rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí můžeme vykonávat 
tyto činnosti:

• poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
• pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních
 a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
• zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti
• uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče
• poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu
 o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu
 požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
• poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské
 péče a poskytovat poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny
• vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu
 úřadu obce s rozšířenou působností

V roce 2018 jsme měli s pěstounskými rodinami uzavřeno 64 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

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
Probíhá prostřednictvím seminářů, přednášek a kurzů v rozsahu od několika hodin až po vícedenní 
akce. Bylo zajištěno 30 vzdělávacích seminářů v celkovém rozsahu 130 hodin.
Témata vzdělávání: „Jak se připravit na budoucnost“, „Jak mě pěstounská péče ovlivnila, kam mě 
posunula“, „Attachement – o důležitosti citového pouta“, „Lhaní krádeže a podvody u dětí v PP“,
„Bezpečná manipulace s kojencem“, „Poruchy chování u dětí v pěstounské péči“, „Zpracování životního 
příběhu dítěte“, „Zvládání stresu“, „Strachy a obavy pěstounů“, „Předávání dětí z pěstounské péče na 
přechodnou dobu“, „Aby škola nebolela“, „První pomoc nejmenším“, „Geny a výchova dětí v pěstounské 
péči“, „Sebeúcta dítěte v náhradní rodinné péči“.

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY
Ve dnech  21. 4. – 23. 4. 2018 proběhl víkendový pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu na 
Zvířeticích. Téma vzdělávání byl – Attachement – o důležitosti citového pouta v životě, o jeho 
poruchách a léčení. 

Dne 14. 9 . – 16. 9. 2018  se konal na Benecku víkendový pobyt pro pěstouny s dětmi v dlouhodobé 
a příbuzenské péči. Vzdělávací témata byla -  „Attachement – o důležitosti citového pouta v životě, 
o jeho poruchách a léčení“ a „Cesta k dítěti přes hudební aktivity“.

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. Prioritou 
spolupráce je vždy posílení vztahu mezi dětmi a náhradními rodiči.

ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU
Sociální pracovník doprovází dítě, rodiče i náhradní rodiče jejich setkáními tak, aby bylo zajištěno 
bezpečí dítěte. Nabízíme neutrální prostředí v naší organizaci, kde máme vytvořené zcela oddělené 
a vybavené prostory.
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 PRO PĚSTOUNY
V průběhu roku se každý měsíc (kromě prázdnin) setkávala skupina pěstounů na přechodnou 
dobu a skupina pěstounů s dětmi v dlouhodobé péči.
PORADENSTVÍ
Rodinám poskytujeme sociální, psychologické, speciálně pedagogické, event. právní poradenství, 
které zajišťuje sociální pracovník či přizvaný specialista. Nabízíme individuální poradenskou práci 
dětského psychologa.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Realizovali jsme příměstské tábory - dva týdny pro děti předškolního věku a 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.
Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme pěstounům i finanční příspěvky na 
zajištění odlehčení.

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.

NÁBOROVĚ EDUKAČNÍ KAMPANĚ O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Během roku jsme aktivně vyhledávali náhradní rodiče:
• Kampaň pod patronací Krajského úřadu Libereckého kraje „Mít domov a rodinu - Samozřejmost
 nebo vzácnost?“ Proběhla nezávazná informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči,
 během roku 2018 se konala čtyři setkání. 
• V rámci dne rodiny 15. 5. 2018 se konal v naší organizaci den otevřených dveří.
• Během týdne náhradního rodičovství jsme uspořádali akci na podporu pěstounské péče se
 zábavným doprovodným programem pro širokou veřejnost.

DALŠÍ AKTIVITY
• Zajišťovali jsme nebo se účastnili případových konferencí a jiných setkání klientů v sociálně-právní
 ochraně dětí.
• Dne 13. července 2018 jsme uspořádali setkání pěstounských rodin. Pro rodiny s dětmi byly
 připraveny různé aktivity a soutěže. Akce byla uspořádána s myšlenkou společného setkání
 pěstounských rodin dlouhodobých, rodin s dětmi v příbuzenské péči a pěstounů na přechodnou
 dobu. Při popíjení kávy nebo pozdějším opékání buřtů si mohli všichni společně popovídat.
 Ačkoli si každý žije svůj příběh a řeší různé problémy, světy všech jsou často velmi propojeny.
 Společné setkání umožnilo všem, aby se tyto rozdílné světy sobě přiblížily.
• V prosinci 2018 se konalo pod záštitou našeho centra Vánoční setkání pěstounů se zástupci Města
 Turnov.
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8. CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
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9. HUMANITÁRNÍ PROJEKTY A AKCE

SBÍRKY A BAZARY 
Sbírka oblečení pro dětský domov a kojenecký ústav - duben a říjen. Sbírku odvážíme do dětských 
domovů, kojeneckých ústavů, azylových domů pro matky s dětmi. Spolupráce s Diakonií Broumov.

Charitní šatník města Turnova – duben a říjen – sbírka oblečení k dispozici sociálně slabým rodi-
nám v Turnově. Spolupráce s OSPOD Turnov. Šatník zajišťuje pracovnice Centra pro rodinu Náruč.

Mimořádné sbírky - se sociálním odborem spolupracujeme na mimořádných sbírkách potřeb pro 
konkrétní rodiny.

ADOPCE NA DÁLKU 
Od roku 2005 jsme podporovali Swathi Poojari - indickou 18letou dívku, 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 stu-
dium. Díky naší podpoře dokončila Swathi bakalářské studium Obchodního managementu. Náš 
cíl umožnit dívce vzdělání a zlepšit její vyhlídky na lepší budoucnost byl splněn.
V roce 2018 jsme tedy vybrali nové dítko, kterému bychom rádi pomohli k lepšímu životu. Nově 
se jím stala indická nyní 6letá holčička Starlyn Rorita D’souza, která žije se svým 2letým bratrem, 
maminkou, nemocným otcem a prarodiči. Otec trpí velkými bolestmi. Kameny ve slinivce břišní, 
které tyto bolesti způsobují, však nelze vyoperovat. Maminka se stará o 3 krávy a vydělává prodejem 
mléka. Vzhledem k výdajům na lékařskou péči o otce jsou však tyto příjmy nedostačující.

STÁNEK PRO DOBROU VĚC
Spolupráce s místní dobročinnou iniciativou maminek ze skautského střediska Štika, jejichž výrobky 
se prodávaly na Vánočních trzích v Turnově. Centrum pro rodinu Náruč poskytla zdarma prostor 
na výrobu prodejních předmětů. Výtěžek z prodeje (95.000,- Kč) byl předán třem chlapcům a jejich 
rodinám z Turnova. Chlapec Samuel s nevyzpytatelným onemocněním Megalencephaly capillary 
malformation syndrome dostal příspěvek na ozdravný pobyt v lázních Klimkovice. 
Dalšímu chlapci - Vítkovi s dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a výrazným zpožděním vývoje 
– bylo umožněno pořízení speciálního rehabilitačního kočárku. A do třetice byl příspěvkem na 
pořízení notebooku podpořen 12letý Lukáš, který zůstal po tragickém úmrtí rodičů pouze se svou 
babičkou. 
Stejným způsobem – prodejem vlastních výrobků – jsme získali 6.000,- Kč na Velikonočních trzích 
na Dlaskově statku. Rodina nemocného Ondry tak mohla nakoupit speciální odsávačku hlenů.

10. 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 a dalších akcí města 
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – Dům přírody Českého ráje – realizace Letních výtvar-
ných 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“
Panochova nemocnice Turnov, a.s. – spolupráce na akci Den zdraví
Domov důchodců Pohoda – spolupráce při realizaci mezigeneračních programů

11. REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2018 

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, fi nanční gramotnosti, těhotenství, laktace, sociálně-právní 
problematiky, speciální pedagogiky a personalistiky. 
MPSV

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. 
MPSV a Liberecký kraj

ZDRAVÁ RODINA 2018: zdravotní prevence rodin 
Liberecký kraj

NÁRUČ DĚTEM 2018
Podpora volnočasových aktivit nejmenších dětí.
Liberecký kraj 

PODPORA ZDRAVÉ RODINY A NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 2018
Podpora rodin, prevence možného ohrožení zdravého vývoje dětí, zdravých vztahů v rodině 
a funkčnosti rodiny prostřednictvím vzdělávání, tréninků a poradenství. Osvěta a podpora náhradní 
rodinné péče.
Město Mnichovo Hradiště

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ
Podpora zdravé rodiny, náhradní rodinné péče a volnočasových aktivit v Turnově.
Město Turnov - Sociální oblast

I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT…
Kampaně zaměřené na vyhledávání náhradních rodičů.
Nadace J&TPředání daru
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10. 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 a dalších akcí města 
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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“
Panochova nemocnice Turnov, a.s. – spolupráce na akci Den zdraví
Domov důchodců Pohoda – spolupráce při realizaci mezigeneračních programů

11. REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2018 

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, fi nanční gramotnosti, těhotenství, laktace, sociálně-právní 
problematiky, speciální pedagogiky a personalistiky. 
MPSV

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. 
MPSV a Liberecký kraj

ZDRAVÁ RODINA 2018: zdravotní prevence rodin 
Liberecký kraj

NÁRUČ DĚTEM 2018
Podpora volnočasových aktivit nejmenších dětí.
Liberecký kraj 

PODPORA ZDRAVÉ RODINY A NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 2018
Podpora rodin, prevence možného ohrožení zdravého vývoje dětí, zdravých vztahů v rodině 
a funkčnosti rodiny prostřednictvím vzdělávání, tréninků a poradenství. Osvěta a podpora náhradní 
rodinné péče.
Město Mnichovo Hradiště

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ
Podpora zdravé rodiny, náhradní rodinné péče a volnočasových aktivit v Turnově.
Město Turnov - Sociální oblast

I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT…
Kampaně zaměřené na vyhledávání náhradních rodičů.
Nadace J&TPředání daru

14 15



12. 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:

DPP:
Bc. Altman Jitka MSc., Ma. – tlumočnice
Ing. Báčová Soňa – fi nanční poradenství
Mgr. Bělohlávková Petra – sociálně-právní poradce, soc. pracovnice
Bergerová Anna – doučování
Berndtová Eliška – asistent volnočasových aktivit dětí
Cymbálová Šárka – pomoc při práci s dětmi
Hajnová Hana – lektorka
Mgr. Háková Klára – partnerské a rodinné, psychologické poradenství, lektorská činnost
Hassová Jaroslava – lektorka
Horák Radek – asistent volnočasových aktivit
Chmelíková Jana – asistent lektora aktivit, koordinátorka – práva dětí
Jirošová Sandra – pomoc při práci s dětmi
Kalousková Pavla, DiS. – lektorka
Karhutová Veronika – úklid
Mgr. Korda Jedzoková Katarzyna – psycholožka, lektorka
Kvochová Markéta – úklid, pomocné práce, péče o děti
Lamačová Hana – asistent programu práva dětí
Mgr. Leitnerová Jana – lektor, psycholog
Linhartová Tereza – účetnictví projektu, lektor
Mgr. Lukešová Pavla – lektorka
Mašínová Marie – pomoc při péči o děti
Mgr. Melíšková Martina – speciální pedagožka, poradkyně, lektorka
Moťovská Lucie – koordinátorka kampaní
Mgr. Muchková Monika – lektorka
Mydlářová Michala – koordinátorka aktivit v Mnichově Hradišti
Olšanská Irena – lektorka 
Ondruchová Adéla – lektorka volného času
Pleslová Emma – péče o děti
Pleslová Eva – zajištění charitního šatníku
Polívková Iveta – lektorka
Mgr. Pospíšil David – asistent lektora volného času
Přibylová Barbora – hlídání dětí při vzdělávání
Sokolář Jiří – stavební práce, úpravy a údržba
Steinerová Aneta – pomoc při péči o děti
Ing. Stránská Kateřina – sociální pracovnice
Suchardová Martina – lektorka
Mgr. Špetlíková Eliška – lektorka 
Uchytilová Michaela, Dis. – lektorka volnočasových aktivit
Mgr. Vacková Helena – lektorka, poradkyně

13. FINANČNÍ ZPRÁVA 
PŘEHLED O FINANČNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH – VÝSLEDOVKA 
(v Kč, zaokrouhleno na tisíce)

Tereza Linhartová
ředitelka

Eva Pleslová
koordinátorka, lektorka

Michaela Uchytilová, Dis.
programová koordinátorka,
lektorka

Lenka Dědková
asistentka

Petra Bartošová
lektorka Miniškolky

Monika Fénová
pomocné a úklidové práce

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, DIS.
vedoucí miniškolky MD

Mgr. Lucie Moťovská
sociální pracovnice

Hana Lamačová, DiS.
sociální pracovnice

Jana Chmelíková
asistentka, sociální
pracovnice

16 17

DPČ: Ing. Kateřiná Stránská – sociální pracovnice

V průběhu roku 2018 bylo přes Úřad práce v Semi-
lech zaměstnáno v rámci veřejně prospěšných 
prací pro ohrožené skupiny 5 osob (4 maminky 
po rodičovské dovolené, 1 matka samoživitelka) 

Výnosy 2018 v Kč

Tržby z prodeje služeb 886000 

Úroky 1000  

Jiné ostatní výnosy 1000

Přijaté příspěvky (dary) 3661000

Provozní dotace 2134000

Výnosy celkem 6683000

Hospodářský výsledek -208000 

Náklady 2018 v Kč
Spotřeba materiálu 200000

Spotřeba energie 48000  

Cestovné 90000  

Ostatní služby 1046000  

Mzdové náklady 4178000  

Zákonné pojištění 1270000

Jiné ostatní náklady 29000

Daně a poplatky 11000

Dary 6000

Náklady celkem 6891000 
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ROZVAHA

V roce 2018 byly přijaty následující dotace a dary:

14. V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI:
Za fi nanční podporu děkujeme:  Za věcnou podporu děkujeme:
MPSV ČR      Řeznictví Milan Dlouhý   
Město Turnov    Miroslav Štrojsa
Město Mnichovo Hradiště     
Liberecký kraj    
Úřad práce – dotovaná pracovní místa
Úřad práce – podpora – Výkon sociálně-právní ochrany dětí   
Nadace J&T         

MEDIÁLNÍ PODPORA:
www.turnovskovakci.cz   Turnovsko – měsíčník
www.turnovsko.info   TV RTM plus
Pekařství Jiří Mikula   Český rozhlas Liberec
HOT – HLASY A OHLASY TURNOVSKA Liberecký kraj – měsíčník 5+2

15. KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA

Název:    Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.
Právní forma:  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@naruc.cz
        www.naruc.cz
Statutární zástupce: Tereza Linhartová (ředitelka)
Bankovní spojení:  č. ú. 170677989/0300 (Poštovní spořitelna) 

KDE SE O NÁS DOZVÍTE
www.naruc.cz
www.facebook.com/NarucTurnov
www.turnovprorodinu.cz

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

18 19

AKTIVA                                                               Počáteční stav Koncový stav
Pokladna 25000 50000
Účty v bankách 4681000 3802000
Zásoby 9000 0
Ostatní přímé daně 1000 7000
Náklady příštích období 9000 0
Příjmy příštích období 117000 89000
Aktiva celkem 4842000 3948000

PASIVA Počáteční stav Koncový stav
Dodavatelé 36000 3000
Ostatní závazky 3425000 2797000
Zaměstnanci 22000 17000
Zákonné pojištění 11000 0
Fondy 248000 248 000
Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení

88000 0

Nerozdělený zisk minulých let 1003000 1091000
Dlouhodobé závazky celkem 9000 0
Pasiva celkem 4842000 3948000
Hospodářský zisk celkem -208000
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