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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Obecně prospěšná společnost Kruh rodiny se svou činností zaměřuje na
pomoc ohroženým dětem a rozvoj náhradní rodinné péče jako jednou
z forem účinné podpory dětí, jež z vážných důvodů nemohou vyrůstat se
svými rodiči. Mezi hlavní projekty v této oblasti patří osvětové náborová

kampaň Hledáme rodiče, která je určena široké veřejnosti, a celá řada
podpůrných aktivit, jež mají veřejnost seznámit s tématem pěstounské
péče a motivovat tak vhodné zájemce k přijetí dítěte do pěstounské péče.
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PROJEKTY V ROCE 2014

Kampaň Hledáme rodiče

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, jednak na řadě akcí pro rodiny s dětmi. Neziskové a
příspěvkové organizace upozornily na téma pěstounské péče u příležitosti
Mezinárodního dne rodiny, kdy se konalo XX akcí v XX krajích ČR.
Partneři

Kruh rodiny se jako spoluorganizátor kampaně Hledáme rodiče zapojil
v roce 2014 do vyhledávání nových náhradních rodičů pro děti, jež
z vážných důvodů nemohou vyrůstat se svými rodiči. Mezi hlavní cíle
kampaně, která už běží od roku 2012, patří zvýšení reputace pěstounů ve
společnosti, posílení zájmu a informovanosti veřejnosti o pěstounství a
především pomoc najít nové pěstouny ve všech krajích ČR.

Díky novým partnerům kampaně se o pěstounské péči veřejnost dověděla
veřejnost formou netradiční reklamy ve vlacích Leo expres nebo
prostřednictvím kvízové hry Česko společnosti Albi. Osvětu v oblasti
náhradní rodinné péče podpořila mj. také společnost Cartec výtěžkem ze
startovného tradičního golfového turnaje nebo kavárna Bella vida café
výtěžkem z prodeje kohoutkové vody.
Akce

Média
Kampaň díky medializaci tématu v celostátních médiích, reklamě na
billboardech, citylightech, v tisku, televizi i rozhlase oslovila tisíce
potenciálních pěstounů, kteří následně navštívili webové stránky

Kampaň Hledáme rodiče se také v roce 2014 stala jedním z partnerů Táta
festů, Dětského dne pořádaného při Mezinárodních závodech
v parkurovém skákání v Olomouci, Dětského dne KÚ Karlovarského kraje a
Festivalu v ulicích v Ostravě.
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Nejvýznamnější akcí pořádanou v rámci kampaně Hledáme rodiče byla
bezesporu výstava velkoformátových portrétů, která veřejnosti přiblížila
život pěstounských rodin a upozornila na fakt, že pěstouni jsou lidé
různého věku, pohlaví, vzdělání nebo povolání. Výstavu viděli návštěvníci
obchodních center 9 krajských měst, konkrétně Prahy, Brna, Ostravy,
Plzně, Olomouce, Liberce, Českých Budějovic, Ústí n. Labem a Pardubic.

Informační setkání pro zájemce o náhradní
rodičovství
Kruh rodiny uspořádal ve spolupráci s partnerskými neziskovými
organizacemi v roce 2014 prvních 18 z celkem plánovaných 42 besed,
přednášek a neformálních setkání pro zájemce o náhradní rodinnou péči
v různých regionech celé České republiky. Cílem projektu je zvýšit
povědomí o různých formách náhradní péče a podnítit zájem o
pěstounskou péči u co nejvyššího počtu motivovaných a emocionálně
stabilních zájemců.
Pro některé účastníky bylo setkání první příležitostí získat informace o
náhradní rodinné péči a čeká je teď období, kdy budou zvažovat, zda se
touto cestou vydají. Pro mnohé z nich ale bylo setkání posledním
iniciačním krokem před samotným podáním oficiální žádosti. V rámci
zpětné vazby poskytnuté účastníky se ukázalo, že pro ně velkou přidanou
hodnotou byla možnost setkání s pěstouny či osvojiteli, kteří jim předali
mnoho podnětných zkušeností z každodenní praxe.
Projekt, který doplňuje celostátní osvětovou kampaň
na regionální úrovni, pně financovala Nadace ČEZ.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY - AKTIVA
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY - PASIVA
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PLÁNOVANÁ ČINNOST V ROCE 2015

V roce 2015 bude Kruh rodiny, o. p. s. 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 zaměřených
jak na odbornou veřejnost, tak na náhradní rodiny.
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