2

Vážení přátelé,

s úctou a vděčností celému týmu Aliance náhradních rodin ČR se
ohlížím za minulým rokem, který byl pro mnohé z nás velmi těžkým.
Čelili jsme mnoha výzvám v podobě organizace svého času, kdy naše
děti absolvovaly distanční výuku. Výzvám, kdy se komunikace i
zaměstnání přenášela do online prostorů a my pracovali z domu.
Výzvám o zajištění chodu domácnosti přes vše, co doba covidová
obnášela. Přes to vše jsme v sobě, my pěstouni i osvojitelé, dokázali
najít ještě spoustu citu, lásky a pomáhat tam, kde bylo zapotřebí.
Naše přijaté děti odlišný a do té doby neznámý způsob života velmi
zasáhl a často prohluboval jejich traumata. Obavy z opětovného
uzavírání škol a volnočasových aktivit, opakované karantény, strach o
své blízké se podepsal na jejich křehkých duších. A na nás, náhradní
rodiče, kladl daleko větší požadavky, než tomu bylo dříve.

V této nelehké době se zrodila Aliance náhradních rodin ČR. A hned
od začátku dávala najevo, proč zde je. Aliance vznikla v době, kdy
bylo zapotřebí za pěstouny a jejich děti bojovat. V době, kdy bylo
zapotřebí víc než jindy pěstounům a jejich dětem pomoci. V době,
kdy musel zaznít hlas z řad náhradních rodin.
Jsme zde pro vás
Bohumila Krejčíková

Předsedkyně Aliance náhradních rodin ČR
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Základní údaje, Statutární orgány
Aliance náhradních rodin ČR, z. s.
Činnost spolku
Spolupráce
Projekty
Podporují nás
Média - výstupy
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Zapsaný spolek Aliance náhradních rodin České republiky
byl zapsán u Krajského soudu v Brně dne 23. 12. 2020 pod
spisovou značkou L 27326.
Statutární orgány ANR ČR

Statutárním orgánem byli zvoleni zakladatelé spolku:
Předseda

Bohumila Krejčíková

DIČ: CZ09756990
Bankovní spojení:
IČ: 09756990
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2801925248/2010
Sídlo sdružení:
Lidická 700/19, Brno, 602 00
Email: info@anrcr.cz
web: www.anrcr.cz

Místopředseda

Pavla Bečvářová

Místopředseda

Leopold Vahala

Místopředseda

Hana Martinková Bojková

Místopředseda

Radka Švecová

Kontrolní komise

Šárka Jindrová, Eva Vahalová, Barbora Kiczmerová

Datová schránka: 2xr3yqj

Účetní spolku

Jana Žižkovská

Valná hromada se konala dne 20. 11. 2021 v areálu SOS vesniček Brno – Medlánky.
Dne 6. 12. 2021 jsme si odsouhlasili změnu stanov. Změny budou zapsány v rejstříku až v
roce 2022.
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• V roce 2021 jsme podpořili téměř 300 dětí v náhradních rodinách.
• Za rok 2021 jsme zodpověděli přes 1500 dotazů
•

Z toho se 1/3 týkala novely zákona o SPOD, na 400 dotazů se vztahovalo k daňovému
•

a účetnímu poradenství, zbytek tvořily individuální dotazy.

• Z těchto dotazů jsme se 48 případy zabývali velmi intenzivně po dobu několika týdnů.
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Struktura klientů ANR ČR
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Žadatelé o PP a osvojení v procesu

Zájemci o PP

Doprovázející organizace

OSPOD

Zaměstnanci ústavních zařízení

Biologické rodiny dětí
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O
Jsme nezisková organizace, která vznikla před Vánocemi
2020 z potřeb náhradních rodičů – pěstounů
a adoptivních rodičů z celé České republiky. Svou
činností navazujeme na Asociaci náhradních rodin ČR
a jsme tedy zastřešující organizací pro náhradní rodiny.

Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních
rodin pro zajištění kvality života dětí
vyrůstajících mimo jejich biologickou rodinu
a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče
v České republice.

8

• Profesionalizace pěstounské péče
• Ustanovení právního zastoupení dítěte při soudních jednáních

• Znovuzavedení centrálního registru dětí vhodných do NRP
a zavedení celostátního registru žadatelů o NRP
• Podpora krajských skupin ANR ČR
• Propagace NRP, podpora dobrovolnictví a hostitelské péče dětí
v ústavní výchově
• Prosazování dodržování Úmluvy práv dítěte – zájem dítěte je nad
zájmem biologického rodiče
• Podpora rodin v NRP,
dostatečných služeb

včetně

adoptivních,

poskytnutím
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• zaměřujeme se primárně na legislativní a
metodické změny v oblasti NRP, jednáme s
poslanci, senátory, ministry, MPSV, GŘÚP, kraji,
hejtmany a dalšími institucemi
• provázíme pěstounské a osvojitelské rodiny na
jejich cestě
• provázíme a podporujeme zájemce o náhradní
rodinnou péči
• informujeme naše členy, ale i ostatní náhradní
rodiny, o změnách v systému NRP
• probíhají setkání náhradních rodin v jednotlivých
krajích v rámci krajských skupin
• pořádáme besedy pro širokou veřejnost, které
postupně rozšiřujeme do dalších krajů
• informujeme širokou – laickou i odbornou –
veřejnost o systému náhradní rodinné péče
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Hlavním tématem a
činností spolku v roce
2021 byla novela
zákona SPOD

Právě na tuto oblast se
upínala velká část naší
činnosti. Mnohé nám
komplikoval Covid-19.

Jednání často nemohla
proběhnout osobně,
ale pouze v online
prostředí.

Na druhou stranu nám
to umožnilo se účastnit
všech schůzek.

• Pravidelná komunikace s Ministerstvem
práce a sociálních věcí, s Generálním
ředitelstvím úřadu práce, s poslanci,
senátory, Veřejným ochráncem práv, kraji a
jinými institucemi a aktivní účast na
jednání s nimi.
• Připomínkování návrhu novely zákona
ZDVOP
• Připomínkování metodiky styku dětí s
biologickou rodinou
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Velikonoční a vánoční přání pro seniory
Projekt „Nebuď sám“
Charitativní kalendář s názvem „Můj táta, hrdina“
Projekt „Chceme domů, ne do ústavu“
Spolupráce s projektem „Vyrůstat doma“ – účast na happeninzích v
Praze

•

Správa facebookové a webové stránky

•

Oslovování médií, poskytování informací, rozhovorů atp.

•

Kampaň Mít rodinu znamená…

•

Tvorba podcastů

•

Projekty na portále Darujme.cz (financování ANR ČR)

•

Přehledné letáčky k novele SPOD
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• Roušky, respirátory, pleny, sunary,
aktovky pro děti aj.
• Školení k novele zákona SPOD nejen
pro členy ANR
• Měsíční bulletiny pro členy ANR
• Zrod členské sekce na webových
stránkách
• Poradenská činnost
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Probíhala pravidelná setkání náhradních rodičů i
laické veřejnosti pořádaná vedoucími v
jednotlivých krajích.

Na podzim roku 2020 jsme pociťovali velkou potřebu navázat na
činnost Asociace náhradních rodin ČR, která ukončovala svou
činnost. Nechtěli jsme, aby náhradní rodiče a žadatelé o náhradní
rodinnou péči zůstali bez podpory. Tu má sice poskytovat
doprovázející organizace, OSPOD a kraj, ale z praxe víme, že tomu
tak vždy bohužel není. Během různých online jednání, například s
Ministerstvem práce a sociálních věci, jsme se ujistili o nutnosti
fungování naší organizace. Též novela zákona o sociálně právní
ochraně dětí měla spoustu sporných a negativních bodů, které bylo
zapotřebí řešit. Poslanci a senátoři často nevěděli, co náhradní
rodinná péče vlastně obnáší. Bohužel jsme se setkali i se záměnou
adopce a pěstounské péče. Naši zákonodárci tedy dostali informace
z dobré praxe i z terénu, z první ruky – přímo od nás náhradních
rodičů. Dalším důvodem vzniku Aliance byl fakt, že jednotlivec zmůže
velmi málo, ale organizace, pod kterou se seskupí více jednotlivců,
zmůže hodně. A nás zapálených pro dobrou věc bylo více. Po
společné schůzce v Praze, kam jsme se sjeli z různých koutů
republiky, po sepsání stanov, nalezení sídla spolku a jiných
byrokratických peripetiích jsme byli v prosinci zapsáni do spolkového
rejstříku. Vznikli jsme tedy oficiálně, ačkoliv jsme neoficiálně již
jednali na všech úrovních.
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Na lednovém sociálním výboru se projednávala novela zákona o SPOD. Během projednávání bylo předloženo 17 pozměňovacích návrhů poslankyň Pavly Golasowské, Olgy
Richterové, Lucie Šafránkové a poslanců Aleše Juchelky a Petra Dolínka. Některé z nich vycházely ze zaslaných zpracovaných materiálů a návrhů Aliance náhradních rodin.
Bohužel byl doporučen pouze jeden pozměňovací návrh pana poslance Aleše Juchelky, který jsme hodnotili jako nedostatečný.
Poslancům jsme zaslali podklady k návrhu Aliance náhradních rodin, a to převážně o dopadu na státní rozpočet k projednávané novele zákona o SPOD.
Jednali jsme s panem poslancem Alešem Juchelkou, kterého jsme upozornili na možná rizika v několika bodech jeho předloženého pozměňovacího návrhu a projednali
několik změn, které by byly v zájmu pěstounů a ohrožených dětí.
V únoru jsme zveřejnili otevřený dopis poslancům poslanecké sněmovny, ve kterém jsme vyjádřili své obavy a dopad některých bodů pozměňovacího návrhu pana Juchelky
na praxi NRP.
Zasíláme v reakci na odpověď návrh řešení a doplnění k pozměňovacímu návrhu pana poslance Juchelky. Snažíme se iniciovat jednání s některými poslanci sociálního
výboru.
V březnu jsme zaslali Otevřený dopis poslancům, který se týkal zákazu umisťování nejmladších dětí do ústavní péče.

Jelikož jsme považovali za velmi důležité protlačit novelu zákona o SPOD nejdříve poslaneckou sněmovnou, poté senátem a nakonec k podpisu prezidenta, tak se celé
období od července do září točilo ve znamení jednání, rozhovorů pro sdělovací prostředky a psaní otevřených dopisů. Našim zákonodárcům jsme zaslali příběhy
jednotlivých pěstounů s žádostí o podporu novely zákona o SPOD.
Nakonec se podařilo prosadit zákon o zákazu umisťování nejmenších dětí do ústavní péče. Po letech snahy došlo ke schválení valorizačního systému v oblasti dávek odměny
pěstouna. Přes 4000 osob, které měly děti pouze ve svěřenectví, konečně dosáhlo na nárok k pobírání úhrady potřeb dítěte. A též došlo k odstranění posuzování zvláštního
zřetele u pěstounské péče prarodičů, což znamená, že všichni prarodiče, kteří mají dítě svěřené do pěstounské nebo poručnické péče, mají nyní nárok na příspěvek při
pěstounské péči.
Na podzim proběhla schůzka v Senátu, kde jsme jednali s asistentkou senátorky Jelínkové a poslankyně Golasowské – obě za KDU-ČSL. Poskytli jsme informace ohledně
zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče, ohledně výpočtu a následků nepojistných dávek i v případě nezprostředkované cizí pěstounské péče. V jednání
chceme dále pokračovat a budeme hledat cestu, jak v zákoně nevhodné rozdělení pěstounů opravit.
Ještě před koncem roku jsme znovu jednali s poslanci o nápravě chyb v novele ZSPOD. Poslankyně Jílková a Golasowská, pan poslanec Navrátil (za KDU-ČSL) a poslankyně
Šafránková (za SPD) jsou ochotní a vstřícní naše návrhy podpořit. Naše jednání budou pokračovat i v roce 2022.
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Po celý rok jsme byli v úzkém kontaktu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Telefonicky, e-maily a
také pravidelná online setkání, která byla v době nouzového stavu velice intenzivní. Často i dvakrát do
měsíce. Vybíráme to nejpodstatnější.
První jednání se uskutečnilo hned v lednu 2021. Účastnili se ho zástupci MPSV, ZDVOPů a pěstounských
organizací. Zde jsme toho měli na srdci opravdu hodně. Mimo novelu zákona o SPOD, která zabrala
podstatnou část jednání, jsme se soustředili na prosazování jednorázové odměny pro pěstouny za první a
druhou vlnu koronaviru a též na vyjednání poskytnutí ochranných pomůcek pro děti pěstounů. Bohužel
se za pěstouny postavila pouze Aliance náhradních rodin a Profesní sdružení přechodných pěstounů.
Jsme rádi, že ANR vznikla. Vznikla právě i z tohoto důvodu.
V březnu jsme opětovně řešili očkování pěstounů. Potěšila nás výsledná informace o zařazení
přechodných pěstounů do prioritní skupiny k očkování proti Covid. Dalším probíraným tématem bylo
sčítání lidu. Posledním a velmi žhavým tématem byla novela zákona o SPOD, respektive pozměňovací
návrh pana poslance Juchelky.

Hlavním tématem druhého jednání měsíce března bylo testování při kontaktech dětí s biologickou
rodinou, testování při poskytování respitní péče atd.
V březnu byla vrácena novela SPOD zpět do poslanecké sněmovny. Jednali jsme tedy nad tímto tématem.
Novela pak byla převážně hlavním tématem všech dalších online jednání s Ministerstvem práce a
sociálních věcí. Tato jednání probíhala až do konce roku.
V prosinci se po dlouhých jednáních o novele konečně otevřel časový prostor i pro další důležitá témata
jako jsou podpůrné služby před přijetím dítěte vyžadujícího náročnou zdravotní péči, přítomnost PPPD
v nemocnici či způsob vyřazování pěstounů z evidence. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu opustí rodinu
pěstouna, pak je pěstoun vyřazen z evidence a pohlíží se na něj jako na prvožadatele, což nás trápí.
Jednání nad těmito tématy vyvolala Aliance náhradních rodin. V něčem jsme se shodli, v něčem se
názorově rozcházíme. Rok 2022 ukáže, jaké změny se podaří vyjednat a kam se systém NRP posune dále.
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Měsíc leden je vždy pro pěstouny náročný. Je potřeba se dostavit na pobočku
Úřadu práce, podepsat daňové přiznání na další rok, nahlásit případné uplatnění
daňových bonusů, doložit potřebné náležitosti. Ne vždy pobočky fungují, jak mají.
Rozhodli jsme se tedy oslovit pěstouny, vypracovali jsme rozsáhlý dotazník a z
údajů, které jsme získali, vytvořili přehled, který jsme zaslali na GŘÚP. Následovalo
několik online jednání, kde jsme se snažili docílit zjednodušení a jednotnosti
systému, např. možnost pěstounského tlačítka na pobočkách, možnost objednání
se na konkrétní termín atp. Také jde však o jiné záležitosti spojené s náhradní
rodinnou péči, které pěstouny trápí. Nejednotnost je v mnoha oblastech.
Zpracovali jsme další důležité body jako čerpání rodičovského příspěvku, souběh
úhrady potřeb dítěte a sirotčího důchodu, potíže s pozastavováním dávek
přechodným pěstounům, příspěvky na úhradu potřeb dítěte, konkrétně ukončení
výplaty přechodného pěstouna při předání dítěte do dlouhodobé pěstounské
péče.
S GŘÚP práce máme v plánu jednat i v roce 2022. Věříme, že alespoň po malých
krůčcích se podaří docílit změn, i když je to velice komplikované, jak jsme v roce
2021 zjistili.
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Institut Veřejného ochránce práv považujeme v naši branži za jeden ze stěžejních. Jelikož nemáme v České republice dětského
ombudsmana, který by byl jistě velkým přínosem, jednáme s kanceláří VOP. Letos jsme se na tento institut obrátili několikrát s žádostí o
pomoc v individuálních případech.
Hned v lednu 2021 se konala konference Sdružení pěstounských rodin na téma „Vyjádření náměstkyně ombudsmana ohledně kontaktů
dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou.“ Již začátkem února jsme na toto téma zaslali 14 kazuistik na Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Jsme přesvědčeni, že k tvorbě metodiky, která se chystá, máme co říct hlavně z dobré praxe.
Následně jsme se v únoru 2021 zúčastnili konference na téma chystané metodiky ke kontaktům dětí v pěstounské péči s biologickou
rodinou. Nebyli jsme zcela v souladu s tím, co navrhovalo Sdružení pěstounských rodin. Rozhodli jsme se vyčkat na oficiální představení
metodiky, ve které měly být zohledněny naše připomínky. Nakonec jsme až na pár nesrovnalostí byli s výsledkem spokojeni. V červnu
spatřila metodika světlo světa.
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi informaci, že kancelář VOP chystá i metodiku ke kontaktům dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči
ve výkonu trestu, požádali jsme o jednání nad tímto tématem. Chceme tak předejít zmatku a špatnému výkladu ze strany OSPODů a
doprovázejících organizací, jak se stalo v případě předchozího Doporučení ke kontaktům dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou.

V červnu 2021 se konalo jednání v kanceláři VOP, kde jsme vysvětlovali dopad v praxi Doporučení VOP, které se týkalo kontaktu dětí v
pěstounské péči s biologickou rodinou a osobami blízkými. Uvedli jsme jednotlivé případy, kde se nedá Doporučení VOP aplikovat a též
vysvětlili, že zájem dítěte a zájem biologické rodiny není vždy totožný
22
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Podařilo se nám uskutečnit několik jednání s Libereckým krajem. Ta začala březnovou online schůzkou, kde jsme
představili Alianci náhradních rodin ČR. Pavla Bečvářová se pravidelně účastní kulatých stolů. Jednání jsou často
náročná, ale oporou je ji zastupitelka Libereckého kraje paní Anna Provazníková. Jednání pokračují i v roce 2022 a my
věříme, že přinesou své ovoce.
Zároveň se podařila jednání na Magistrátu Hl. města Prahy. Hana Martinková a Radomíra Švecová jednaly se zástupci
úřadů náhradní rodinné péče, s radní pro sociální i bytovou politiku. Podařilo se spolupracovat na nadačním fondu pro
pěstouny a také jednat o možnosti „služebních“ bytů pro větší pěstounské rodiny. Opět i zde je v plánu jednat i v roce
2022.
V neposlední řadě jednala Bohumila Krejčíková s organizací Dobrý start, kde v rámci kulatých stolů řešili společně s
Ministerstvem práce a sociálních věcí systémové zlepšení v oblasti náhradní rodinné péče.
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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 samotných krajů. Členové pracovních skupin jsou si navzájem podporou, předávají si zkušenosti, organizují
společná setkávání. Těchto setkání proběhlo v roce 2021 několik, a to především v Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a ve Středočeském
kraji. Bohužel protiepidemiologická opatření nám často ničila plány a tak byly mnohé akce rušeny a přesouvány. Pevně věříme, že v roce 2022 bude
lépe.
Pomocí krajských skupin se nám podařilo získávat užitečná data alespoň online formou – pomocí krátkých dotazníkových šetření. Tato data jsme poté
využili přijednáních na krajích i s MPSV.
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Jsme si vědomi toho, že o čem se nepíše, jako by téměř nebylo. Propagaci Aliance považujeme za jeden z důležitých bodů naší práce. Pokud o nás
lidé ví, je větší šance, že se k potřebným dostane informace o naší existenci a my jim budeme moci být nápomoci. Díky tomu, že o sobě dáváme
vědět, o nás projevují zájem i média a byli jsme účastni více než desítky natáčení reportáží z oblasti náhradní rodinné péče. Vzhledem k tomu, že
Aliance nemůže vynakládat finanční prostředky na tuto oblast, jsme nuceni být kreativní. Často se učíme za chodu.
Se založením Aliance jsme se ponořili do tvorby webu a správy účtu na Facebooku. Obě platformy aktivně obhospodařujeme, aktualizujeme a
sdělujeme vám pomocí nich veškeré novinky.
Oslovili jsme a také jsme byli sami osloveni několika médii. Poskytli jsme desítky rozhovorů do médií tištěných a více než desítku vyjádření a
rozhovorů na kameru. Jsme rádi, že nás novináři již sami aktivně využívají a zajímá je náš postoj na danou problematiku.
Během roku jsme také natočili několik podcastů s názvem Nepošmourné dny s Gabrielou Pošmournou. Na našem webu si můžete poslechnout
desítku rozhovorů s lidmi o jejich životě. Převážně tedy náhradních rodičů.
Vzhledem k tomu, že je Aliance financována pouze z členských příspěvků a darů, využíváme portálu Darujme.cz, kde máme několik aktivních i
proběhlých projektů. Díky nim jsme vybrali přibližně 30 tisíc korun. Věříme, že v roce 2022 to bude více.
Aliance náhradních rodin nafotila kalendář na rok 2021 s názvem Můj táta hrdina. Díky výtěžku z něj jsme letos mohli pomoci několika rodinám.
Komu jsme mohli finančně pomoci najdete na našem webu.
Proto jsme se rozhodli v této tradici pokračovat a kalendář s názvem Mít rodinu znamená… jsme prodali v počtu 300 výtisků. Dalších několik
desítek kusů jsme použili na propagaci Aliance, při jednáních s politiky, senátory, poslanci, ministry a úředníky. Výtěžek bude letos použit na
projekty Aliance. Tento kalendář vznikl díky miniprojektu na podporu novely ZSPOD s názvem Co znamená mít domov a rodinu. Fotografie
náhradních rodin, které nám rodiny zaslaly, jsme zpracovali do letáků a výzev, jež jsme zasílali našim zákonodárcům, a též do filmových pásů, které
jsme zveřejňovali na našich stránkách. Když se paní poslankyně Aulická v poslanecké sněmovně snažila přesvědčit své kolegy o neschopnosti
pěstounů postarat se o děti s handicapem, o děti předčasně narozené atd., byli to právě náhradní rodiče, kteří společně s námi natočili krátká
videa a zaslal je všem, kteří pochybovali o pěstounech.
A protože novela zamotala všem trochu hlavy, změn v odměnách bylo skutečně hodně, a to hlavně kvůli rozdělení pěstounů na zprostředkované a
nezprostředkované, rozhodli jsme se to náhradním rodičům i médiím ulehčit a zpracovali jsme sérii přehledných letáčků vč. názorných 27
příkladů.
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O naše členy se staráme rádi. Kromě pravidelných
informací a podpory, kterou od nás mají, jsme jim v
letošním roce zprostředkovali i materiální pomoc.
Nenechali jsme je vykoupat v zapeklitostech novely
ZSPOD a uspořádali pro ně dvě tříhodinová školení
na toto téma.
Každý měsíc je rozptýlíme pestrým bulletinem, kde
najdou užitečné informace, tipy, ale i něco na
odlehčenou.
Na konci roku jsme spustili na našem webu
členskou sekci, v které naleznou mnoho užitečného
a zajímavého.
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Velkým tématem konce zimy byly roušky a respirátory. Byl jich všude nedostatek, byly
drahé a hlavně početné rodiny vycházely na stovky korun měsíčně. Proto jsme se
rozhodli tuto situaci řešit v několika směrech. Mimo jiné po linii Ministerstva práce a
sociálních věcí, kde jsme po neúprosných tlacích dosáhli výsledku. Bohužel brzy přišlo
zklamání. Oslovili jsme také soukromé subjekty a podařilo se nám nakonec zásobit
všechny členy, kteří měli o respirátory zájem. Jednalo se o více než 10 tisíc
respirátorů!

Nadace Nory Fridrichové nám na základě naší poptávky darovala respirátory firmy
BTL. Rozdělili jsme 25 ks na člena ANR. Poštovné se podařilo zajistit za finanční
pomoci sponzora pana Procházky.
Na naši prosbu zareagovala také firma RespiLion a poslala dětské jednorázové
roušky. Ty jsme dětem našich členů.
Nedostatek respirátorů byl ovšem i po tom všem velký, a proto jsme oslovili přímo
firmu BTL. Podařilo se nám získat 10 000 kusů respirátorů. Část respirátorů jsme
věnovali naší partnerské organizaci Profesní sdružení přechodných pěstounů.
Zároveň jsme intenzivně řešili očkování pěstounů. Žádali jsme o zařazení pěstounů
mezi prioritní skupinu k očkování proti COVID-19. Zvlášť u přechodných pěstounů
dochází často k rizikovým kontaktům. Nakonec se podařilo, ač později, než jsme
žádali.
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Ozvala se nám mladá maminka, která Alianci nabídla výrobky
firmy Sunar. Z Prahy do Liberce tak mířilo několik krabic, které
jsme pečlivě přebrali, zabalili a rozeslali. Kojenecká mléka a kaše
od firmy Sunar udělaly radost nejedné náhradní rodině.

Pěstounce Pavle Sovinové, která s námi úzce
spolupracuje, se podařilo vyjednat dar 10 000 plen od
firmy Huggies. Naši členové, náhradní rodiče těch
nejmenších, tuto akci s radostí využili. Do každé rodiny
putovalo několik balíků plen.
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Ivana Viktorová a firma Malui.cz nám darovali
krásné senzorické a výukové karty.
Navázali jsme spolupráci s knihkupectvím Želví
doupě, a to při akci březen – měsíc knihy. Naši
členové dostali 15 % slevu na veškerý sortiment
v průběhu celého měsíce března. Věříme, že to
nebyla akce poslední.

Firma Stil nám poskytla sponzorský dar ve formě dvou desítek školních aktovek, batohů a také
školních setů. Některé děti s nimi letos hrdě nakráčely do prvních i dalších tříd.
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Prosinec se nesl v duchu školení. Uspořádali jsme pro naše členy dvě tříhodinová školení
nabitá informacemi. Členové ANR měli školení zdarma. Obsah podrobně představil změny
v organizaci NRP z novely. Zapeklité otázky z finanční oblasti zodpověděly i naše dvě přítomné
účetní.

V prosinci 2021 jsme otevřeli brány členské sekce, která se nachází na našem webu
www.anrcr.cz. Sekce je dostupná všem členům, kteří řádně uhradili členský příspěvek.
Naleznou v ní různé aktuality, informace z oblasti daní, ale i například novely zákona SPOD.
Jsou jim k dispozici vzorové formuláře, které mnohé a urychlí vyřizování žádostí vztahujících
se k NRP.

Naši členové dostávají každý měsíc do svým e-mailových schránek několikastránkový bulletin,
který je nabitý jak praktickými informacemi, tak tipy a triky a příběhy.
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Velkým tématem podzimních a zimních měsíců byl příběh
opuštěného chlapečka z Ústeckého kraje, který byl téměř
rok hospitalizovaný v nemocnici bez doprovodu. Vzhledem
k tomu, že tento příběh nebyl a není ojedinělý a Aliance
byla oslovena s prosbou o pomoc, rozhodli jsme se
tématem intenzivně zabývat. V neděli 31. 10. 2021 jsme
vystoupili v televizním pořadu 168 hodin. V neděli 8. 11.
2021 jsme v tomto pořadu vystoupili podruhé. Oslovili jsme
kraj, MPSV, Oslovili jsme Krajský úřad Ústeckého kraje,
MPSV, paní Mgr. Kláru Laurenčíkovou za Vládní výbor pro
práva dětí, OSPOD dítěte, komunikovali jsme i s dalšími
lidmi a úzce jsme spolupracovali s paní Petrou Jirglovou, její
právničkou a dalšími. Hledali jsme řešení nejen pro tohoto
malého chlapce, ale především jsme chtěli upozornit na
další malé holčičky a chlapečky, kteří uvízli v systému. Toto
je cílem i do roku 2022. I proto vznikl na přelomu roku
projekt na portálu Darujme.cz s názvem Právo na rodinu.
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Byli jsme podporou přechodné pěstounce, která
měla v péči dítě, jehož biologická matka byla
psychiatricky nemocná a pěstounku ohrožovala.

Intenzivně jsme řešili případ odebrání
dítěte z biologické rodiny a zasadili se o
jeho umístění k prarodičům, místo aby
putovalo do ústavního zařízení.
Také jsme ověřovali stav chlapečka ve FN
Ostrava, jenž byl rovněž osamocen – dva
měsíce. Na náš apel pro něj
Moravskoslezský kraj zajistil přechodnou
pěstounku.

Intenzivně jsme pomáhali paní pěstounce, která měla peripetie s holčičkou svěřenou do své přechodné péče. Odvolací
soud rozhodl, pro nás všechny zcela nesmyslně, o zrušení přechodné pěstounské péče a přemístění dítěte zpět do
Dětského centra, a to na základě odvolání matky, která s PPPD nesouhlasila. Naštěstí má vše dobrý konec a děťátko je
zpět u milující pěstounky.
To je pouze drobná hrstka případů, kterými jsme se v roce 2021 zabývali. Většina z nich nemohla být medializována,
nebo se je podařilo vyřešit i bez pomoci médií. A ačkoliv věříme, že je potřeba na tyto případy upozorňovat, není vždy v
zájmu dítěte, aby se tak stalo a my toto ctíme.
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Na jaře jsme se poprvé rozhodli propojit
pěstounské děti s osamělými klienty.
Navázali jsme spolupráci s Asociací domácí
péče ČR i dalšími institucemi po republice.
Děti s radostí vytvořily na 300 krásných
velikonočních přáníček, která jsme rozeslali
do jednotlivých koutů naší země. Přáníčka
udělala seniorům velkou radost a dostaly se
k nám velmi pozitivní reakce jako zpětná
vazba.
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Tímto projektem jsme propojili děti v pěstounských a osvojitelských
rodinách nejen napříč celou Českou republikou, ale též jsme s
českými dětmi propojili i děti ze Švýcarska. Poslední dva roky jsou
pro děti velice náročné, a my se už nemohli dívat na to, jak se naše
děti ocitají v sociální osamělosti. Kontakt se spolužáky byl přerušen,
kontakt s kamarády omezen. Pro děti v náhradní rodinné péči, které si
prošly ranými traumaty, je tato doba sociální izolace nestabilní a
těžká. Proto jsme se jim rozhodli v Alianci náhradních rodin pomoci
navazovat kontakty tak trošku již zapomenutou formou. A to s pomocí
korespondenčních lístků. Našim generálním partnerem pro tento
projekt se stala organizace For Family. Společně jsme natiskli 100
kusů korespondenčních lístků a opatřili jsme je poštovními známkami.
Tyto balíčky rozeslali mezi děti napříč republikou a pak jen společně s
nimi sledovali, co naleznou v poštovní schránce. Dětem se akce moc
líbila. Starší děti si psaly milé vzkazy, některé kreslily obrázky a ty
nejmenší děti lepily na lístky různé nálepky.
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Protože měla velikonoční akce velký
úspěch, rozhodli jsme se ji zopakovat.
Tentokrát v čase vánočním. Opět jsme
rozeslali více než 300 přání mezi klienty
domácí zdravotní péče, ale i do
domovů důchodců. Krásná zpětná
vazba na sebe opět nenechala dlouho
čekat.
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ANR ČR, z. s., spolupracovala na projektu s organizací
Vyrůstat doma na podpoře novely ZSPOD např. účastí
na všech happeninzích organizovaných tímto
uskupením v Praze. Těch jsme se zúčastnili dvakrát v
měsíci červnu, kdy za Alianci náhradních rodin
promluvila Hana Martinková, Gabriela Pošmourná,
Bohumila Krejčíková a Šárka Jindrová. A dále v červenci,
kdy hovořil Georg Podzimek.
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ANR ČR, z. s., spolupracovala na projektu Nebuď sám s
organizací ForFamily.cz
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Vážíme si všech podporovatelů, kteří nám pomáhají finančně i materiálně, a to jak
prostřednictvím portálu Darujme.cz, tak zakoupením našeho charitativního kalendáře,
zasláním částky na náš transparentní účet, zaplacením členského příspěvku, nebo
materiálními dary, které následně pomohly a potěšily nejen naše členy (viz výše).
DĚKUJEME
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Rozvaha ve
zkráceném
rozsahu
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