MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU
Asociace náhradních rodin České republiky

Úvod:
Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám
pomoct vyřešit některé problémy, které přichází při výchově našich dětí.
Kluby mohou vzniknout v podstatě kdekoliv, kde se sejdou dohromady alespoň tři rodiny.
Zakládání klubů záleží na aktivitě nás náhradních rodičů. Asociace je cesta, jak si poskytnout
pomoc a zkušenosti vzájemně mezi sebou. Důležitá je pro nás i spolupráce s organizacemi
podporujícími NRP. I pro ně je důležité vědět, co nám chybí a s jakými problémy se
potýkáme.

Klára Hesounová Měkutová
předsedkyně Asociace náhradních rodin České republiky, pěstounka
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Místní kluby tvoří základní kameny Asociace náhradních rodin České republiky. Cílem je,
aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení
starostí i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli být součástí celku, nalézat vzájemnou podporu,
pomoc a pochopení.
Místní kluby jsou založeny na vzájemné svépomoci a dobrovolné práci jejich předsedů/kyň.
ANR ČR zajišťuje jejich koordinaci, poradenství při vedení klubů, informace a metodické
vedení. ANR ČR je koordinátorem spolupráce mezi kluby, pomáhá realizovat místním
klubům projekty.

Proč místní klub založit?
Motivací k založení a aktivitě místního klubu je potřeba rodičů v náhradních rodinách
setkávat se s dalšími rodiči, sdílet a předávat si navzájem svoje zkušenosti, předávat si
kontakty na odborníky, zajímavé akce, informace o možnostech náhradních rodin v čerpání
prostředků na zlepšení života dětí, a prostě proto, že člověk je tvor družný.
Společná setkání a sdílení umožní rodičům i dětem navázat nová přátelství, navzájem se
podpořit a také se radovat z úspěchů.

Kdo místní klub založí?
Místní klub mohou založit minimálně 3 fyzické osoby (dále jen „zakladatelé“, je třeba osoby
minimálně ze tří různých rodin).
Zakladatelé:
¾ jsou bývalými či současnými členy náhradní rodiny (náhradní rodiče, děti vyrůstající
v náhradní rodině, které dovršily 18 let, ať jsou dětmi vlastními či v náhradní péči)
¾ jsou žadateli o náhradní rodičovství
¾ souhlasí se stanovami sdružení (na www.anrcr.cz ke stažení) dodržují tyto stanovy,
dodržují usnesení orgánů organizace
¾ se nezachovali vůči sdružení či jejím členům v rozporu s dobrými mravy
Zakladatelé nemusejí být ze stejného regionu.
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Jak, kde a za co
Postup založení klubu
Nejprve doporučujeme zjistit si přes webové stránky www.anrcr.cz, na kterých se nachází
databáze místních klubů, nebo dotazem na info@anrcr.cz, zda se ve vašem regionu již
nějaký místní klub vyskytuje a zda by nebylo jednodušší se k němu přidat.
Pokud nenaleznete ve vašem regionu dostatečný počet osob pro založení klubu, napište
email na info@anrcr.cz s dotazem, zda Asociace eviduje ve vašem regionu některého svého
člena, který by měl eventuálně zájem se k vám připojit.
Napište výzvu na účast v novém klubu pro rodiče na www.forumnr.cz
Pokud i přes veškeré snahy nelze klub pro malý počet zájemců založit, přidejte se do
některého stávajícího klubu a v budoucnu se pokuste výzvu zopakovat.

Prostory
Místní klub může fungovat na bázi společných výletů, dovolených, pobytů, ale i formou
pravidelného nebo nepravidelného setkávání v nějakých veřejných prostorách. Proto
uvádíme více možností, na koho se lze obrátit s žádostí o poskytnutí prostor. Není povinností
těchto organizací prostory poskytovat, ale v případě dobré vůle se může některá z možností
podařit uskutečnit.
¾ Oslovte DDM, nebo jiná volnočasová zařízení s žádostí o spolupráci
¾ Oslovte obecní (městský) úřad s žádostí o poskytnutí prostor pro setkávání klubu zdarma
¾ Oslovte mateřské centrum, jinou NNO zabývající se rodinnými tématy

Volba předsedy místního klubu
Zakladatelé si při první nebo druhé schůzce zvolí první členy místní rady - předsedu,
místopředsedu a pokladníka a pokud má místní klub nejvýše 9 členů, určí si pouze předsedu
místního klubu. Z této volby pořiďte zápis, který zašlete spolu s žádostí o licenci místního
klubu do kanceláře ANR ČR.
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Postup při licenci místního klubu
¾ Na stránkách www.anrcr.cz v sekci „ke stažení“ naleznete formulář „Žádost o licenci
místního klubu“ nebo můžete požádat kancelář Asociace na info@anrcr.cz o jeho zaslání.
¾ Vyplněnou žádost o licenci místního klubu zašlete na adresu:

Asociace náhradních rodin České republiky
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1 – Nové Město

¾ Žádost musí být podepsána třemi zakladateli klubu, datována a musí z ní být patrné, kdo
jsou členové místní rady a jejich funkce.
¾ Pokud zakladatelé ještě nejsou členy Asociace, přiloží k žádosti o licenci též přihlášky do
místního klubu Asociace, kterou naleznou na www.anrcr.cz v sekci „ke stažení“.
¾ Výkonná rada, či osoba výkonnou radou zmocněná, udělí či zamítne písemně licenci
místnímu klubu, kterou zašle na adresu předsedy místního klubu. Pokud je licence
místnímu klubu udělena, má se za to, že místní klub vznikl dnem doručení žádosti o
licenci na adresu Asociace. Pokud je licence zamítnuta, mohou se zakladatelé odvolat se
svou žádostí k dozorčí radě, která s konečnou platností udělení licence potvrdí či
zamítne.
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Financování
Veškeré prostředky, které půjdou přes účetnictví Asociace, je předem nutné konzultovat s
manažerkou ANR ČR a domluvit konkrétní podmínky a postupy.

Členský poplatek
Dle stanov ANR ČR je částka 300 Kč z členského poplatku k použití místního klubu daného
člena.
Tuto částku mohou členové použít na úhradu nájemních prostor, proplacení faktury za
lektora atd. V tomto případě je nutné domluvit se s manažerkou ANR ČR na přesném
postupu vyúčtování, email: svata.mc@seznam.cz.
Tyto prostředky je možné využít pouze do výše částky, která odpovídá počtu členů místního
klubu ANR ČR a je tedy nutné vést si evidenci a čerpání prostředků.

Další zdroje
V případě zapojení se místního klubu do projektů Asociace, je zde možnost čerpat finanční
prostředky z těchto projektů na aktivity klubu.

Přílohy:

1. Zápis z volby orgánů místního klubu
2. Prezenční listina
6
ANR ČR - Manuál na založení místního klubu

Příloha 1

ZÁPIS Z VOLBY ORGÁNŮ MÍSTNÍHO KLUBU
místní klub
dne
místo
zapisovatel

Přítomni:
Kandidáti:
Na předsedu Na místopředsedu Program:
¾ Představení kandidátů
¾ Tajná volba – na lístečky každý napíše jméno dle volené pozice
Volba předsedy – kandidát 1. (2., 3…)
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:
Volba místopředsedy – kandidát 1. (2.,3…)
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:
Průběh a výsledky setkání
Zvoleni byli:
Zapsala:
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Příloha 2

PREZENČNÍ LISTINA
Místní klub:
Místo setkání:
Datum:
Jméno a příjmení

Počet dětí

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Asociace náhradních rodin České republiky
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1 – Nové Město
info@anrcr.cz
www.anrcr.cz

Vypracovali: Tomáš Řemínek, Svatava Staňková 2009
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