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Úvod

Rok 2021 nebyl úplně lehký. Byl poznamenán různými pandemickými omezeními. Život v Kroku 

se však nezastavil. Největší radost mám z toho, že se rozjely takzvané edukace – přednášky pro 

rodiče, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a musí řešit společnou péči o děti. Edukace probíhaly již 

od března pravidelně jednou za čtrnáct dnů a účastnilo se jich na 162 rodičů. Naše lektorky si vedly 

skvěle, i když mluvili hodinu s nasazeným respirátorem. Po celý rok jsme si uvědomovali, že projekt 

Podpora ohrožených rodin má smysl právě v době, kdy bylo rodinné soužití testováno nejistotami 

a obavami ze smrtícího viru.

V projektu Podpora pěstounů nám přibylo dalších devět rodin. Pracovnice, která do června pracovala 

na dohodu o provedení práce, ukončila rodičovskou dovolenou a přešla na hlavní pracovní poměr 

a významně posílila toto pracoviště. Ani doprovázení nebylo jednoduché. Byla období, kdy se vše 

muselo domlouvat jen po telefonu. Vzdělávací programy byly často odvolány. Pěstouni si plnili 

svoji vzdělávací povinnost  e-learningovou formou.

Rodinné centrum fungovalo i o prázdninách. I když se snížila frekvence setkání pro maminky 

s dětmi, přibyla setkání pro starší generaci a klub pro pěstounské děti pod názvem Domácí tvoření. 

Tento kroužek je určen pro pěstounské děti a přihlásili se nám samí kluci. Takže chlapci se učí vařit. 

Nevěřili byste, jak je to baví. Starší generace se schází na Sousedském posezení a tříbí si mozky 

různými kvizovými otázkami. Při kávě a koláči si také rádi zahrají deskové hry.

Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům a účastníkům aktivit za to, že i v letošním roce přinášeli 

kus sebe. Děkuji všem dárcům a institucím, které aktivity podpořily grantem, darem či radou, 

a děkuji také všem spolupracujícím subjektům a externistům. Jedině spolu s vámi se nám podařilo 

vytvořit prostředí přívětivé pro rozvoj rodinného života.

Miroslav Boš – ředitel

Nakladatelství GEUM s. r. o.Křesťanské společenství Česká Lípa

Jsme členy těchto asociací:
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•	 Napomáháme	rozvoji	přirozeného	života	napříč	všemi	generacemi,	v	životě	jednotlivce,	 

rodiny a společnosti v souladu s tradičními křesťanskými hodnotami.

•	 Vytváříme	prostor	pro	setkávání	lidí	různých	generací	formou	klubové	činnosti,	přednášek,	

akcí a aktivit. 

•	 Podporujeme	rodinný	život	a	zdravé	rodinné	vazby,	podporujeme	pěstounské	rodiny.

POVĚŘENÍ K VÝKONU SPO

1. Pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

2. Poskytovat nebo zprostředkovat poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené

3. Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

4. Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče

5. Poskytovat odborné poradenství a pomoc i žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytovat poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se 

osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 

svěřením dítěte do pěstounské péče

6. Poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, pověřená osoba povinná 

výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

7. Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pověření bylo uděleno na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého Kraje dne 5. 2. 2014 

pro Okres Česká Lípa. Od 3. 1. 2018 pro celý Liberecký kraj.

POSLÁNÍ
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Počet setkání celkem     

Klubová setkání pro rodiče s dětmi

Výchovné vzdělávací okýnko

Domácí tvoření

Diskuzní skupiny ženy/muži

Klub seniorů

SWAP

Počet rodin navštěvujících RC Zahrádka

Klubová setkání 

Výchovné vzdělávací okýnko

Domácí tvoření – klub pro pěstounské děti 

Diskuzní skupiny matky/otcové

Klub seniorů

SWAP

Výchovné vzdělávací okénko:

RODINNÉ CENTRUM ZAHRÁDKA

79

36

4

12

24

5

2

43

12

12

5

10

6

10

Pracovníci a dobrovolníci rodinného centra

Mgr. Miroslav Boš – vedoucí RC, lektor okýnek, vedoucí diskuzní skupiny mužů

Mgr. Kateřina Spejchalová – klubová setkání, SWAP 

Lenka Fialová – domácí tvoření, vedoucí diskuzní skupiny žen

Pavla Bošová – domácí tvoření

Ing. Lukáš Herudek – klub seniorů

Ing. Václav Merhulík – klub seniorů

Bc. Marcela Jadrná – komunitní bazárek, SWAP

Náhradní rodinná péče

Identita

Růst odpovědnosti u dětí

Zralost dítěte pro nástup do MŠ
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Po dobrých zkušenostech z let 2015  – 2017, kdy jsem navštěvovala Rodinné centrum Zahrádka 

se svou starší dcerou, jsem neváhala pro svého mladšího synka jako místo k setkávání s ostatními 

rodiči s dětmi vybrat znovu právě toto centrum. 

A jsem ráda, že se nám zde i po letech dostává přesně to, co jsem očekávala. Děti se zde setkávají 

ve stabilním kolektivu, zvykají si na sebe navzájem a navazují tak důležité první sociální kontakty 

a možná staví základy svých prvních kamarádství. 

Kromě toho je zde každý týden pro děti i rodiče připraven krátký program, který začíná tím, že 

dětem známá postavička Krtečka každé dítě pozdraví, a v kouzelné hromádce má připravenou 

vždy jinou aktivitu, která je úměrná schopnostem věku dětí. Poté se společně s rodiči hraje na 

hudební nástroje a zpívají se dětská říkadla a písničky. A nakonec je pro děti připravené malé 

vyrábění za pomoci pastelek, lepidla, modelíny. 

V době, kdy si děti volně hrají, mají rodiče prostor popovídat si, vyměnit si svoje zkušenosti, chvilku 

si odpočinout. Také se mohou zúčastnit nepravidelných tzv. Okének, což jsou přednášky na témata 

blízká rodinám s dětmi, např. příchod sourozence nebo vliv našeho dětství na výchovu dětí. 

Koncept pravidelných týdenních setkání vidím především jako výbornou přípravu dětí na nástup 

do mateřských škol, získávají představu o fungování v kolektivu, o autoritě, která je vede a také si 

procvičují motoriku. 

Jsem ráda, že moje děti získávají první kolektivní zkušenosti právě v Rodinném centru Zahrádka. 

maminka Petra

Reakce
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PODPORA PĚSTOUNŮ

K 31. 12. 2021 jsme doprovázeli 36 pěstounských rodin  pověření SPO bod č. 4

•	 Dohody	uzavřené	v	roce	2021	9

•	 Dohody	ukončené	v	roce	2021	6

•	 Doprovázených	pěstounů	46	 	 	 	 	 pověření SPO bod č. 6

•	 Doprovázených	dětí	53

•	 Návštěvy	v	rodině	a	kontakt	s	rodinou	385x	

•	 Zajištění	celodenní	péče	o	děti	17x

•	 Zajištění	krátkodobé	péče	8x

•	 Odborná	péče	psychologická	13x		 	 	

•	 Vzdělávání	9x	dopolední	3hod,	2x	sobotní	6hod	(+12	akcí	zrušeno	–	nouzový	stav	-	covid)

•	 Kontakty	dětí	s	biologickou	rodinou	udržuje	44	dětí	

•	 Asistované	kontakty	6	děti

•	 Jednání	se	zájemcem	0x,	beseda	o	náhradní	rodinné	péči	1x	 pověření SPO bod č. 5 a 7

Nejčastěji řešená témata: 
V rámci doprovázení a odborné péče:
•	 Výchovné	problémy

•	 Rodinné	problémy

•	 Škola,	vztahy	se	školou

•	 Vztahy	s	biologickou	rodinou

•	 Zdravotní	problémy,	sebepoškozování

V rámci vzdělávání tyto okruhy:
•	 Péče	o	zdraví

•	 Výchova

•	 Finanční	gramotnost

•	 Poruchy	chování	u	dětí

•	 Péče	o	ohrožené	děti,	co	je	to	SPO

•	 Sexualita	u	dětí

•	 Attachment,	terapeutické	rodičovství

•	 Řešení	stresových	situací

•	 Náměty	k	trávení	volného	času	

atp.

Pracovníci projektu:
Mgr. Miroslav Boš – vedoucí projektu, lektor 

Ing. Blanka Krajníková klíčový pracovník, mentor

Mgr. Hana Jinková – klíčový pracovník

Bc. Marcela Jadrná – klíčový pracovník

Pavla Bošová – pracovník SPO

Odbornou činnost zajišťovali externě: 2 zkušení psychologové
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Nabízené služby využilo 112 rodin                                                      pověření SPO bod č. 1,2,3
•	 Doprovázení:	5	rodin
•	 Psychologické	poradenství:	18	rodin	(43	konzultací	/	49	hodin)
•	 Pedagogické	poradenství:		3	rodiny	(14	konzultací	/	14	hodin)
•	 Případové	konference:		7	rodin
•	 Mediace:		19	rodin	(31	konzultací	/	88	hodin)
•	 Edukace:	81	rodin	(21	setkání)
•	 1	skupinový	seminář:	2	rodiny
•	 Krátkodobá	péče:	5	rodin	(7x	/	9,5	hodiny)
 

Nejčastěji řešená témata:
•	 Škola
•	 Výchova
•	 Trávení		společného	času	rodičů	s		dětmi
•	 Finance
•	 Bydlení
•	 Komunikace	s	partnerem	–	otcem	dítěte
•	 Závislost	na	návykových	látkách
•	 Péče	o	dítě
•	 Zdraví
•	 Domácí	násilí	

 

Pracovníci projektu:
Mgr. Miroslav Boš – manažer projektu

Pavla Bošová – koordinátor projektu

Bc. Marcela Jadrná – klíčový sociální pracovník

Poradenskou	činnost	zajišťovali:	2	psychologové,	1	mediátor,	1	poradce

Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje k žádosti v dotačním programu MPSV Rodina 2022.

Liberecký	kraj	od	roku	2019	spolufinancuje	projekty	osob	pověřených	Krajským	úřadem	Libereckého	

kraje k výkonu sociálně-právní ochrany podpořených v projektu Rodina MPSV. K tomuto kroku 

přistoupil	 Liberecký	 kraj	 po	 získání	 závazku	 o	 spolufinancování	 pověřených	 osob	 od	 všech	

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje. Projekty organizace Krok pro 

všechny	generace	z.	s.,	které	byly	v	 letech	2019	-	2021	podpořeny	MPSV	v	dotačním	programu	

RODINA, byly podpořeny také Libereckým krajem. V rozpočtu Libereckého kraje jsou alokovány 

prostředky i pro rok 2022. Služby organizace Krok pro všechny generace z. s. zpracované v projektu 

„Podpora ohrožených rodin 2022“ vznikly na základě požadavku orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí Městského úřadu Česká Lípa a Nový Bor a jsou ve svém regionu poskytovány pouze touto 

organizací. Služby tak hodnotíme jako v regionu potřebné a jedinečné.

PODPORA OHROŽENÝCH RODIN
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HOSPODAŘENÍ 
Rozvaha (v tisících Kč)

Aktiva
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 436

Oprávky k dlouhodobému majetku -436

Nároky na dotace a ostatní zúčtování -0,7

Pokladna 5

Peněžní prostředky na účtech 496

Aktiva celkem 501

Pasiva
Vlastní zdroje 39

Vlastní jmění 115

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -19

Dodavatelé 1

Zaměstnanci 193

Závazky k institucím SP a ZP 102

Ostatní přímé daně 23

Jiné závazky 2

Výnosy příštích období 140

Pasiva celkem 501

Náklady
Spotřeba materiálu a energie 211

Opravy a udržování 2

Cestovné 24

Náklady na reprezentaci 0,3

Ostatní služby 405

Mzdové náklady 1 853

Zákonné sociální pojištění 588

Ostatní náklady 1

Náklady celkem 3 085

Výnosy
Provozní dotace 2	981

Přijaté příspěvky 31

Tržby za služby 15

Výnosy celkem 3 028

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
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Úřad práce ČR 1 784 000

MPSV Rodina 666	729

Město Česká Lípa 254	599

Liberecký kraj 118 845

Celkem 2	825	957

Dotační příspěvky

Dárci
Křesťanské společenství Česká Lípa 20 000

NAKLADATELSTVÍ GEUM s. r. o.  3 000

Ostatní dárci  8 172

Celkem 31 172

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče nebyl zcela vyčerpán. Do roku 2022 bylo převedeno 

107 846 Kč.
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INFORMACE O ORGANIZACI

Kro pro všechny generace z. s.
Sídlo organizace: Mariánská 551/47, 470 01 Česká Lípa

IČO:	22734228

Tel.:	604	670	510

Webová stránky: www.kropro.cz

Bankovní spojení: ČSOB,	číslo	účtu:	223288208/0300

Statutární zástupce:
Ing. Petr Mertin – předseda

info@krokpro.cz

Výbor spolku:
Ing. Petr Mertin – předseda, Mgr. Miroslav Boš, Ing. Václav Merhulík

Právní forma: spolek

Registrace: 
od	29.	5.	2008	u	Ministerstva	vnitra	ČR	pod	č.	VS/1-1/7181/3/08-R	

od	1.	1.	2014	u	Krajského	soudu	v	Ústí	nad	Labem	pod	č.	L	6459

Projekty:
Rodinné centrum Zahrádka od r. 2013

Podpora pěstounů  od r. 2014

Podpora	ohrožených	rodin	 od	r.	2019
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Účelovým darem na konkrétní projekt. Pokud použijete bankovní převod, napište prosím do 

poznámky,	jaký	projekt	hodláte	podpořit:	

Rodinné centrum Zahrádka 

Podpora pěstounů 

Podpora ohrožených rodin. 

Pokud nebude v poznámce napsáno nic, dar použijeme na provozní náklady související s chodem 

celé organizace.

Číslo účtu najdete na předchozí stránce. Pokud se rozhodnete předat dar osobně, můžete se 

domluvit	telefonicky	a	složit	finanční	prostředky	hotově	do	pokladny	v	sídle	naší	organizace.

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT



Kro pro všechny generace z. s.  (c) 2022


