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Online Adresář služeb pro NRP 

•  Cílem Adresáře je poskytovat aktuální informace 
o dostupných službách pro náhradní rodinnou péči. 

•  Byl vytvořen banner Adresáře, který je možné na 
vyžádání získat a umístit na webové stránky. 

•  Webové stránky s Adresářem byly spuštěny na začátku 
roku 2011, jsou jedním z výstupů projektu Metodické 
centrum pro NRP, který podpořila Nadace Sirius. 

 
 
Charakteristika Adresáře: 

• Adresář je určen těm, kteří uvažují o náhradní rodinné 
péči, žadatelům o zprostředkování náhradní rodinné 
péče, náhradním rodinám, dětem v náhradních 
rodinách, dětem opouštějícím náhradní výchovu, 
rodičům dětí, poskytovatelům služeb a orgánům 
sociálně-právní ochrany dětí a všem dalším, kteří 
potřebují informace o službách. 

• Adresář nabízí přehledné a jednoduché hledání služeb 
podle kraje a typu služby. 

• Služby jsou členěny do kategorií podle konečného 
příjemce služby (náhradní rodiče, děti v NRP, biologičtí 
rodiče dětí v NRP) a období (před přijetím dítěte do 
rodiny, během přijetí dítěte do rodiny a těsně po přijetí 
dítěte do rodiny, během náhradní rodinné péče, během 
odchodu dítěte z náhradní výchovy). 

• Poskytovatelé služeb si data do adresáře mohou 
zadávat sami pomocí internetového formuláře a jsou 
pravidelně vyzýváni k jejich aktualizaci. 

• Kromě konkrétních poskytovatelů služeb obsahuje 
Adresář i Rozcestník - seznam dalších užitečných 
kontaktů týkajících se problematiky náhradní rodinné 
péče seřazených podle abecedy. 
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Vyhledávání pomocí Adresáře: 
 
- hledání podle kraje nebo typu služby zaškrtnutím 

v jednoduchém formuláři  
- fulltextové vyhledávání v názvu i v popisu organizace 
 

 
 
 
 
 
 
 

Služby vybrané 
uživatelem 
k vyhledávání. 

Služby ve zvolené 
kategorii, ze kterých 
může uživatel vybírat. 

Výsledky hledání se zobrazí jako 
seznam obsahující název organizace, 
místo působení a stručný popis. 

Kliknutím na zvolenou organizaci 
otevřete okno s detailními údaji, 
kontakty a službami, které 
organizace poskytuje. 
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Detailní údaje o organizaci 

 
 

Zadávání údajů do adresáře 

 
 

Organizace poskytující služby pro 
náhradní rodiny se může zaregistrovat 
(v menu položka "Zaregistrovat 
organizaci") a po vyplnění přístupového 
jména (vždy se musí jednat o emailovou 
adresu - bude používána ke komunikaci 
s organizací) a hesla může organizace 
zadávat své údaje. 
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Zadávání údajů o organizaci 
 

 
 
 
 
 
 
 

V případě zadávání poboček je 
třeba nejdříve zadat mateřskou 
organizaci a tu pak zde vybrat ze 
seznamu. 

Po přihlášení lze změnit přístupové jméno i 
heslo. 
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Zadávání kontaktních údajů 
 
Organizace si může zvolit, kolik a jaké kontakty o sobě chce 
v adresáři zveřejnit. Žádná z těchto položek není povinná, 
poskytovatelé služeb si sami určují, jaké kontakty považují za 
vhodné ke zveřejnění. 
 

Kontakty 

 

 
 
 
 
 
 

Je vhodné vyplnit k čemu je kontakt určen, 
zda se jedná o místo, kde jsou poskytovány 
určité služby, kontakt na specialistu – např. 
psychologa, nebo webové stránky určené 
konkrétní cílové skupině – viz. detail 
organizace výše v manuálu. 

Upřesnění polohy pomocí souřadnic GPS. 
V případě, že nevyplníte souřadnice, zobrazí se 
na mapě adresa, kterou jste zadali. 

Pro přidání dalšího kontaktu klikněte zde. 
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Zadávání poskytovaných služeb 
Organizace zaškrtne v seznamu služeb všechny, které poskytuje: 

 
Služby před přijetím dítěte do rodiny: 
· sociální poradenství 
· právní poradenství 
· e-prostor (web poradny, online 

poradny) 
· podpora a doprovázení 

uchazečů o NRP 
· přípravy žadatelů 
· průběžné vzdělávání žadatelů 
 
Služby během přijetí dítěte a těsně  
po přijetí dítěte do rodiny: 
· sociální poradenství 
· právní poradenství 
· e-prostor (web poradny, online poradny) 
· psychologické poradenství 
· výchovné poradenství 
· dlouhodobé doprovázení 
· podpora Attachmentu 
· pomoc při úpravě kontaktu dítěte s 

biologickou rodinou 
 
Služby během náhradní rodinné péče: 
· sociální poradenství 
· právní poradenství 
· e-prostor (web poradny, online poradny) 
· psychologické poradenství 
· výchovné poradenství 
· spec.služby pro rodiny s postiženými  

dětmi 
· služby pro rodiny s dětmi jiného  

etnika 
· dlouhodobé doprovázení rodin 
· průběžné vzdělávání náhradních rodičů 
· podpora Attachmentu 
· asistovaný kontakt dítěte s bio rodinou 
· pravidelná klubová setkávání 

 náhradních rodičů 
· pobyty pro náhradní rodiny  

· respitní péče 
· další služby terapeutické služby pro 

náhradní rodiny (rodinná terapie, 
arteterapie, podpůrné rodičovské i dětské 
skupiny, terapeutické konzultace …) 

· finanční pomoc náhradním rodinám 
· kulturní a zábavné rozvíjející 
· programy pro rodiny s přijatými dětmi 
 
Služby pro děti v NRP: 
· sociálně právní poradenství a konzultace 
· dlouhodobá podpora a doprovázení 
· výcvik sociálně-komunikačních 

dovedností 
· podpora identity dítěte 
· e-prostor (web poradny, online poradny,  

e-learning kurzy) 
· terapie 
· osobní asistence 
· dobrovolnická pomoc (doprovázení, 

doučování ….) 
· chráněné dílny 
· pobyty, tábory a další setkávání dětí 

z náhradní výchovy 
 
Služby během odchodu dítěte  
z náhradní výchovy: 
· sociální poradenství 
· právní poradenství 
· e-prostor (web poradny, online poradny) 
· psychologické poradenství 
· doprovázení 
· chráněná bydlení a domy na půl cesty 
· Služby pro biologické rodiny dětí v NRP 
· sociálně-právní poradenství 
· psychologická pomoc 
· e-prostor (web poradny, online poradny) 
· sanace rodiny 
·  podpora kontaktu s dítětem v NRP
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Aktualizace zadaných údajů 
 
V hlavním menu je položka "Upravit informace o mé 
organizaci". Po přihlášení jménem a heslem lze ve formuláři 
upravit údaje o organizaci. 
Každá organizace, která se do adresáře přihlásí, bude dvakrát 
ročně dostávat emailem výzvu k aktualizaci zadaných údajů. 
V případě zapomenutí hesla ho lze zaslat na emailovou adresu, 
která byla zadána jako přístupové jméno. 
 
 
Kontaktní osobou pro Adresář služeb v NRP je: 
Markéta Ferbrová, DiS. 
info@nahradnirodina.cz 
Tel/fax: 233 355 309 
Tel. 603 247 943 
 
Středisko náhradní rodinné péče, o.s. 
Jelení 91 
118 00 Praha 1 
Tel.: 233 356 701 (infolinka) 
E-mail: info@nahradnirodina.cz 
Web: www.nahradnirodina.cz 
 
 

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu! 
 
 
Našim cílem je, aby Vám byl Adresář užitečný. Proto 
uvítáme jakékoliv dotazy, náměty či připomínky. 
 


