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KRUH RODINY, o. p. s. 

Sídlo společnosti:  

Prosecká 64, 190 00 Praha 9 

IČ: 2083094 

www.kruh-rodiny.cz  

 
Správní rada 

Předsedkyně: Ing. Helena Svárovská 

Člen: Monika Veselá 

Člen: Mgr. Tereza Jelínková 

 

Dozorčí rada  

Předseda: Mgr. Miloš Badida 

Člen: Ing. Mgr. Ondřej Popelka 

Člen: Lenka Sudová 

 

Kontakt 

Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti  

E-mail: oktabcova@kruhrodiny.cz  

Tel. 724 829 391 

http://www.kruh-rodiny.cz/
mailto:oktabcova@kruhrodiny.cz


 

3 

 

PROJEKTY V ROCE 2015 

 

 

 

Kampaň Hledáme rodiče 

Kruh rodiny jako spoluorganizátor pokračoval i v roce 2015 v edukačně-

náborové kampani Hledáme rodiče, jejímž hlavním cílem je zvýšení 

reputace pěstounů ve společnosti, posílení zájmu a informovanosti 

veřejnosti o pěstounství a především pomoc najít nové pěstouny pro děti, 

které z vážných důvodů nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči.   

Média 

Kampaň v roce 2015 také díky mediální spolupráci s deníkem Blesk či 

podpoře Českého rozhlasu oslovila tisíce potenciálních pěstounů, kteří 

následně navštívili webové stránky www.hledamerodice.cz , informovali 

se o pěstounské péči na bezplatné telefonické lince kampaně 800 888 245 

nebo se stali fanoušky facebookové stránky kampaně.   

Propagační materiály 

Propagační a osvětové materiály o pěstounské péči byly distribuovány 

zájemcům prostřednictvím partnerských neziskových organizací a úřadů 

OSPOD v regionech. Neziskové a příspěvkové organizace upozornily na 

téma pěstounské péče také u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kdy 

se konalo 14 akcí v 9 krajích ČR. Kampaň Hledáme rodiče se také v roce 

2015 stala jedním z partnerů Tátafestů.  

Partneři 

Osvětu v oblasti náhradní rodinné péče podpořila v roce 2015 mj. také 

společnost iQlandia, která pozvala pěstounské rodiny na bezplatnou 

návštěvu libereckého IQ parku, nebo kavárna Bella Vida Café a Cup and 

Spoon výtěžkem z prodeje kohoutkové vody a lineckého pečiva. 

Společnost Original Afrika nám darovala výtěžek z prodeje designových 

slunečních brýlí Hout Couture, konkrétně modelu Cat Eye mini.   

 

http://www.hledamerodice.cz/
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Akce 

Také v roce 2015 patřila mezi významné akce výstava velkoformátových 

portrétů, která veřejnosti přiblížila život pěstounských rodin a upozornila 

na fakt, že pěstouni jsou lidé různého věku, pohlaví, vzdělání nebo 

povolání. Stejně jako v roce 2014, putovala výstava i v roce 2015 po celé 

ČR. Zájemci ji tak mohli zhlédnout např. ve veřejných prostorách několika 

krajů ČR, v galerii Českého rozhlasu, kinech, kavárnách, knihovnách, na 

konferencích apod. V prosinci se konaly také dvě mikulášské besídky 

v Praze a Ostravě pro celkem 50 dětí z pěstounských rodin. 

 

Informační setkání pro zájemce o náhradní 

rodičovství 

Kruh rodiny dokončil v roce 2015 projekt, v rámci kterého uspořádal ve 

spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi v období od října 

2014 do března 2015 celkem 42 setkání pro zájemce o náhradní 

rodičovství v celé České Republice. Setkání se dohromady zúčastnilo 587 

účastníků. Pro některé účastníky bylo setkání první příležitostí získat 

informace o náhradní rodinné péči. Pro mnohé z nich ale bylo setkání 

posledním iniciačním krokem před samotným podáním oficiální žádosti.  

  

 

Projekt, který doplňuje celostátní osvětovou kampaň na 

regionální úrovni, plně financovala Nadace ČEZ.  



Projekty zaměřené na práva dětí v NRP  

Ve spolupráci s Nadačním fondem J&T realizuje Kruh rodiny, o.p.s tři projekty financované z fondů Evropského hospodářského společenství: 

 

• Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat (reg. číslo MGS/A11/2014) byl podpořen grantem ve výši 3 288 317 CZK a zaměřuje 

se zejména na vzdělávání sociálních pracovníků jak naučit dítě v NRP, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je a dokázalo 

nezávisle formulovat svůj názor. Od června 2015 probíhají pro odborné pracovníky ve všech krajích akreditované kurzy MPSV. Do prosince bylo 

celkem proškoleno 240 osob, vznikly metodické příručky a sborník kazuistik. 

 

• Projekt Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči  (reg. číslo MGS/B4/2014) byl podpořen dotací ve výši 2 516 935 CZK. 

Cílem je realizace informační a osvětové kampaně zaměřené na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné 

péči. V rámci kampaně vznikly podpůrné materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.naseprava.cz. 

 

• Projekt Norsko - české sdílení zkušeností o náhradní rodinné péči  a péči o ohrožené rodiny (reg. číslo EHP-CZ04-BFB-1-012-01-2015) s podporou 

384 266 CZK, vznikl v rámci bilaterální spolupráce s cílem navázat a prohloubit vzájemná partnerství s donorskými státy EHP.  V rámci tohoto 

projektu se uskutečnila zahraniční studijní cesta odborného týmu do Norska a následně expertní setkání v Praze s cílem sdílení praxe a zkušeností 

zástupců českých a norských NNO.   
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PLÁNOVANÁ ČINNOST V ROCE 2016 

V roce 2016 bude Kruh rodiny, o. p. s. nadále pokračovat v aktivitách 

směřujících k rozvoji náhradní rodinné péče. Konkrétně půjde o kampaň 

Hledáme rodiče a organizování neformálních setkání a přednášek pro 

zájemce o náhradní rodičovství, zároveň se ve své činnosti zaměříme více 

na téma práv dítěte v náhradní rodinné péči prostřednictvím projektů 

cílených jak na odbornou veřejnost, tak na náhradní rodiny. 
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Účetní závěrka a zpráva auditora jsou nedílnou součástí této výroční zprávy, jsou uloženy v sídle organizace a zveřejněny v souladu s právními předpisy. 


