Výroční zpráva 2019
Asociace náhradních rodin
České republiky, z.s.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.
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Poslání a cíle:
Posláním Asociace náhradních rodin ČR je zejména sdružovat jednotlivce a rodiny, které vykonávají
náhradní rodinnou péči nebo zvažují vykonávat náhradní rodinnou péči, a jejich příznivce. Hájit práva
a oprávněné zájmy náhradních rodin a pomáhat vytvářet podmínky pro jejich činnost.
Provozovat síť podpůrných a poradenských služeb pro žadatele o náhradní rodinnou péči, pro
stávající pěstouny či adoptivní rodiny.
ANR ČR prosazuje a zastupuje zájmy náhradních rodin ve sborech organizací, které se zabývají
náhradní rodinnou péčí
Cílem ANR ČR je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči, zajištění důstojných
podmínek pro výkon náhradní rodinné péče.

Způsoby dosažení cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informační a morální podpora členů sdružení
pravidelná setkávání náhradních rodin, žadatelů o NRP a jejich příznivců
spolupráce členů s odborníky, úřady a organizacemi
podpora členů při komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi
zajišťování informovanosti veřejnosti a osvěta v oblasti NRP
propagace náhradní rodinné péče
zastupování zájmů členů sdružení při jednáních s orgány veřejné i místní správy
prosazování práv a oprávněných zájmů členů sdružení v NRP
usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti NRP
publikační činnost

2

Základní údaje:
Zapsaný spolek Asociace náhradních rodin české republiky, zapsaný spolek je zapsán u Krajského
soudu v Brně ode dne 1.ledna 2014 pod sp.zn. L22939
IČ: 26560127
DIČ: CZ26560127

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 4316567001/5500
Sídlo sdružení:
Staré sídlo: Křídlovická 465/2a, Brno 603 00 - do 3. 4. 2020
Nové sídlo: Lidická 700/19, Brno, 602 00 – od 3. 4. 2020
Email: info@anrcr.cz
web: www.anrcr.cz
Datová schránka: 276empe

Statutární orgány ANR ČR
Rada spolku:
Viceprezident - Marcela Dědová
Místopředseda – Magdaléna Zemanová
Místopředseda – Rudolf Kovář

Na valné hromadě konané v centru Eden, Bystřice nad Perštýnem dne 15. 6. 2019 bylo zvoleno nové
vedení Asociace náhradních rodin ČR.
Předseda

Marcela Dědová

Místopředseda

Magdaléna Zemanová

Místopředseda

Jana Žižkovská

Kontrolní komise

Magdaléna Malá, Vít Holešovský, Lenka Blažková

Účetní spolku

Jana Žižkovská

Byly schváleny nové stanovy, kterými se mění následující – členem Asociace náhradních rodin se
může stát i příznivec ANR ČR, tedy nejen pěstoun či osvojitel. Hlasování, schvalování, valná hromada
či jiná jednání mohou probíhat i elektronickou formou. Článek II. odstavec 4 bod d) je ze stanov zcela
vyjmut. Vše je zapsáno a uloženo ve sbírce listin u Krajského soudu.
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Z činnosti spolku:
•
•
•
•
•
•

V roce 2019 spolek obnovil svoji činnost.
Zaměřuje se primárně na legislativní změny v oblasti NRP.
Probíhá poradenská činnost pro pěstounské a osvojitelské rodiny.
Probíhají informativní setkávání se zájemci o NRP
Spolupráce s ForFamily.cz, z.s., při Mezinárodních pobytech dětí a mládeže
Postupně vznikají krajské pracovní skupiny.

Krajské pracovní skupiny:
Cílem vzniku krajských pracovních skupin je sbírání poznatků z jednotlivých krajů. Každý kraj v ČR má
svou specifičnost. Krajské skupiny mapují práci doprovodných organizací, OSPODů i samostatných
krajů. Členové pracovních skupin jsou si navzájem podporou, předávají si zkušenosti, organizují
společná setkávání.
Koordinátorem krajských pracovních skupin: Bohumila Krejčíková
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Spolupráce:
ANR ČR, z.s. úzce spolupracuje s For Family.cz, z.s.

Projekty:
ForFamily.cz ve spolupráci s Asociací náhradních rodin ČR uspořádala Mezinárodní pobyt pro děti a
mládež v Krzyzowa v Polsku a to v termínu 11. 2. 2019 – 16. 2. 2019. Tohoto pobytu se zúčastnily děti
z pěstounských rodin.
V termínu 1. 3. 2019 – 7. 3. 2019 proběhla druhá část Mezinárodního pobytu dětí z Německa, Polska
a České republiky. Opět se pobytu zúčastnily děti z pěstounských rodin.
V termínu 1. 7. 2019 – 9. 7. 2019 proběhl letní pobyt opět v polském Krzyzowě. Tématem
mezinárodního pobytu bylo Boření bariér. Pobytu se zúčastnily i děti s handicapem a děti různých
etnických skupin. Účastníci přijeli z Německa, Polska, Ukrajiny a České republiky. Drtivá část dětí z ČR
byla z pěstounských a adoptivních rodin.

Děti z pěstounských rodin se již 3. rokem společně s partnerem Kreisau-Initiative a For Family.cz
zúčastnily Mezinárodního INCLUSIVE tanečního festivalu. V termínu 2. 9. 2019 – 8. 9. 2019 se sešlo na
100 tanečníků z 10 zemí.
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Hospodaření
Náklady
Služby …………………………………….. 12 446,- Kč
Ostatní náklady………………………..

200,- Kč

Náklady celkem ………………………. 12 646,- Kč

Příjmy
Členské příspěvky……………………. 9 200,- Kč
Příjmy celkem ………………………… 9 200,- Kč
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Podporují nás
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