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PROJEKTY V ROCE 2016

Kampaň Hledáme rodiče
Také v roce 2016 pokračoval Kruh rodiny jako spoluorganizátor v edukačně-náborové kampani Hledáme rodiče, jejímž hlavním cílem je posílení zájmu a
informovanosti veřejnosti o pěstounství, zvýšení reputace pěstounů ve společnosti a především pomoc najít nové pěstouny pro děti, které z vážných důvodů
nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči.
Média
Kampaň v roce 2016 také díky mediální spolupráci s deníkem Blesk či komunitním webem pro křesťany Signály.cz 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. Spoty kampaně Jsou situace, které zažijete jen v rodině s herci O. Vetchým, S. Rašilovem a D. Švehlíkem doplnily kraje Moravskoslezský a
Královehradecký o vlastní kontaktní údaje a aktivně je prezentují na veřejných místech a akcích.
Partneři
Osvětu v oblasti náhradní rodinné péče podpořil v roce 2016 mj. také Tenisový klub Sparta Praha, který děti pozval na turnaj tenisových špiček a umožnil jim
rovněž následné setkání s tenisovými hvězdami. Kavárna Bella Vida Café podpořila kampaň výtěžkem z prodeje kohoutkové vody a díky běžecké lize
RunCzech si mohli běžci zakoupit registraci na některý ze slavných závodů přímo přes kampaň Hledáme rodiče a zaběhat si tak s pocitem, že dělají něco pro
sebe i pro druhé. Všem partnerům děkujeme za podporu.
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Akce
Také v roce 2016 patřila mezi významné akce výstava velkoformátových portrétů Jsem pěstoun, která veřejnosti přiblížila život pěstounských rodin a
upozornila na fakt, že pěstouni jsou lidé různého věku, pohlaví, vzdělání nebo povolání. Výstava putovala opět po celé ČR, k vidění byla v devíti českých
městech. Neziskové a příspěvkové organizace upozornily na téma pěstounské péče u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kdy se konalo 14 akcí v 12
krajích ČR. Kampaň Hledáme rodiče se také v roce 2016 stala jedním z partnerů Dětského dne pořádaného při Mezinárodních závodech v parkurovém
skákání v Olomouci a Festivalu v ulicích v Ostravě.

Nakupujte s láskou aneb dobročinný internetový obchůdek
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Pro podporu kampaně Hledáme rodiče byl v prosinci spuštěn internetový obchod. Ke koupi jsou trička, ponožky a batůžky s motivem Hledáme rodiče.
Veškerý
výtěžek
z prodeje zboží putuje na podporu pěstounské péče. Cílem je
nejen podpořit kampaň
finančně, ale i propagovat její „značku“.

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) v roce
2016 čerpal z dotace 2 713 542,13 Kč. přičemž první fáze projektu byla ukončena v dubnu 2016 a od
června 2016 byla zahájena druhá fáze projektu. Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro

děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP, kterých proběhlo celkem deset. Jako podpůrné materiály pro práci
s dětmi v NRP vznikly didaktické pomůcky a metodiky. Projekt byl slavnostně ukončen v březnu 2017 v Laterně Magice, kde se následně
konala 14-denní výstava výtvarných výstupů z projektu.
Projekt Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči (reg. číslo MGS/B4/2014) v roce 2016 byl ukončen a dočerpal dotaci ve
výši 595 553,98 Kč. Informační a osvětová kampaň byla zaměřena 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. V březnu se
konala konference k projektům Hlas dítěte v NRP a Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v NRP. Vedle prezentace výstupů projektových aktivit,
nabízela konference rovněž zhodnocení vývoje náhradní rodinné péče v České republice od přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a
nového Občanského zákoníku a shrnutí nových trendů v této oblasti včetně inspirace ze zahraničí.
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•

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.

PROJEKT NADACE ČEZ
•

Společně o pěstounské péči
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Během roku 2016 jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi zrealizovali celkem 14 prorodinných akcí v rámci celé ČR s cílem zvýšit
povědomí o náhradní rodinné péči mezi širokou veřejností. Projekt byl plně financován Nadací ČEZ.

OSTATNÍ
Zástupci Nadačního fondu J&T a Kruhu rodiny se zúčastnili konference „Participační práva dětí - sdílení dobré praxe“, která se uskutečnila ve
dnech 24. až 25. října v Brně. Akci uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD). Náplní konference bylo kromě příspěvků i
několik workshopů. Jeden z nich na téma práva dětí probíhal pod vedením Marie Oktábcové a Marcely Sedláčkové.
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PLÁNOVANÁ ČINNOST V ROCE 2017
V roce 2017 bude Kruh rodiny, o. p. s. nadále pokračovat v aktivitách směřujících k rozvoji náhradní rodinné péče. Konkrétně půjde o kampaň Hledáme
rodiče. Dále se ve své činnosti zaměří více na téma práv dítěte v náhradní rodinné péči prostřednictvím projektů zaměřených jak na odbornou veřejnost, tak
na náhradní rodiny.

Účetní závěrka a zpráva auditora jsou nedílnou součástí této výroční zprávy, jsou uloženy v sídle organizace a zveřejněny v souladu s právními předpisy.
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