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SLOVO ÚVODEM 

Rok 2017 byl pro nás velkou slavností. Prožívali jsme ho s vděčností za 10. výročí našeho 
vzniku. Především na kulturních a společenských akcích, které probíhaly, jsme si připo-
mínali začátky a postupné rozrůstání. 

Na podzim 2006 nastal čas k uskutečnění našeho přání mít v Jihlavě místo, které by bylo 
přístavem pro rodiny v každé situaci. A věříme, že toto rozhodnutí bylo požehnané. Díky 
nasazení zakladatelek a jejich rodin můžeme dnes vidět plody náročných začátků. Naší 
nosnou nabídkou byly kluby pro rodiče s dětmi, nabídka interaktivních programů pro 
školy a dobrovolnický program Návštěvy. Centrum pro rodinu je stále živá a dynamická 
organizace, proto nezůstává jen u nostalgického vzpomínání, ale můžeme se radovat 
i z dalšího vývoje a z úspěchů.

Mnoho našich programů má již dlouhou historii a pro zájem klientů se staly nezbytnou součástí nabídky služeb, které 
připravujeme. Vedle těchto stálých aktivit – ať už pravidelných nebo jednorázových - připravujeme i nové programy, 
které vznikají zpravidla na základě poptávky. Tímto způsobem jsme se stali místem vzdělávání rodičů, poskytovatelem 
sociálních služeb pro rodiny, organizací s pověřením k sociálně právní ochraně dětí a také významným dobrovolnickým 
centrem.

Naší důležitou nabídkou jsou přípravy snoubenců na manželství a široká nabídka interaktivních vzdělávacích a etických 
programů pro školy.

Život Centra pro rodinu v roce 2017 přinesl opět ubezpečení, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná, naše služby 
jsou potřebné, a proto má naše práce smysl. Uplynulý rok můžeme bez váhání označit za úspěšný. Podařilo se nám 
nejen zachovat, ale i rozšířit nabídku programů.

V současné době můžeme nabízet služby a programy pro rodiny v dobré kvalitě a rozsahu, protože naši pracovníci 
jsou jednotní v naplňování poslání a hodnot. Patří jim za to všem velký dík! Kouzlo našich služeb z velké části spočívá 
v jejich nasazení a obětavosti, jejich lásce a pokoji, které jsou pro ně charakteristické a které neváhají předávat těm, 
s nimiž se setkávají.

Zásadní poděkování patří rovněž našim příznivcům a podporovatelům. 
Děkujeme všem, kteří neváhají podpořit naši činnost finančně nebo morálně. 
Bez této podpory by to skutečně nešlo. Je pro nás ctí být partnery a prostředníky lidí, kteří se velkoryse dělí s ostatními.

Slavka Dokulilová, předsedkyně
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Naše poslání 
Podporujeme rodinu ve všech fázích jejího vývoje, oceňujeme její význam pro společnost a hájíme její zájmy, podpo-
rujeme všechny členy rodiny, manželství a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot.

Naše hodnoty 
Mezi základní hodnoty, které definují křesťanskou etiku, řadíme lidskou důstojnost, svobodu, nedotknutelnost lidské-
ho života, rodinu jako základní jednotku společnosti, právo na seberealizaci, soukromí, důvěrnost a autonomii. 

Pozdrav od Jiřího Pavlici 
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2017.
Velice si vážíme Vaší důvěry, ochotné podpory a všech darů.
Bez Vás by to nešlo. 

Individuální dárci
P. Mgr. Tomáš Caha, MUDr. Jiří Coufal, Ing. Jan Dokulil, Dodo – Zbyněk Dokulil, MUDr. Jana Hrobařová, 
manželé Miroslava a Ondřej Hukovi, MUDr. Miluše Kadlecová, Ing. Jaromír Kalina, MUDr. Vít Kaňkovský, Jan Krajíček, 
Petr Kubíček, manželé Helena a Petr Kulhánkovi, Mgr. Jiřina Kuncová, manželé Marie a Stanislav Novákovi, 
manželé Marie, DiS. a Martin Plešingrovi, Eva Pospíchalová, manželé Jana a Jan Poukarovi, Mgr. Martin Šalanda, 
Pavel Vitešník, DiS., manželé Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi, manželé MUDr. Jiřina a RNDr. Pavel Zachovi a další,  
kteří si nepřáli být zveřejněni. 

Firemní dárci
Asistentia s.r.o.,  BOHEMIA TREASURY s.r.o., Česká spořitelna, a.s., Divadlo DIOD, Charme Clinic s.r.o.,  
KOSYKA, spol. s r.o., Skupina MEDESA (Medesa s.r.o., INTER META s.r.o.), M-SOFT spol. s r.o., NEKO KLIMA, s.r.o., 
Petex Jihlava s.r.o., PR Stage s.r.o, Salmo Sadílek - stavební firma, SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.,  
Trialog spol. s r.o., Tripet.

Duchovní podpora
O. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem., o. Christian Martin Pšenička, O.Praem., sestry z kláštera bosých karmelitek 
v Dačicích a další, kteří na nás myslí v modlitbách.

Zvláštní dík patří také našim skvělým dobrovolníkům a všem, kteří jsou v tom zkrátka s námi. 
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KVÍZOVÉ OTÁZKY

Pro uživatelku sociální služby je důležité:
a) že bude otevřen nový supermarket
b) že v Jihlavě funguje městská doprava
c) vědomí, že v těžkých chvílích není sama 

Dozvíte se na straně 8

Naši dobrovolníci
a) by měli být odměňováni mzdou 
b) jsou k nezaplacení
c) jsou zbyteční

Dozvíte se na straně 12

Ve školních programech společně s dětmi: 
a)  hledáme odpovědi na otázky, jak prožívat život hezky a naplno 
b)  učíme se nebát použít „ostré lokty“ v životě 
c) řešíme krizové situace, suplujeme školní psychology,  
 někdy i policajty

Dozvíte se na straně 14

Mezi naše tradiční akce nepatří:
a) ples 
b) karneval
c) masopust

Dozvíte se na straně 23
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PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI

Aby bylo doma dobře.

Nabízíme
• vzdělávací aktivity pro rodiče
• interaktivní workshopy pro rodiče s dětmi
• bezplatné poradenství
• příjemné zázemí pro setkávání rodin
• prevenci sociální izolace
• přátelský vstřícný přístup

Výsledek
• rodiče ví, jak na děti, jsou si při výchově jistější
• rodiče děti vychovávají aktivně a pozitivně 
• rodiče svoji roli zvládají dobře a mají z ní radost
• v rodinách vládne klidnější a pohodovější atmosféra
• rodiče navazují nová přátelství a sdílí své radosti i starosti
• rodiče dokážou řešit obtížné situace
• rodiče dokážou sladit rodinu a zaměstnání
• podporujeme mezigenerační komunikaci a soužití
• hájíme zájmy rodin na úrovni města, kraje i celé ČR 

Názor rodiče
Jsem tak ráda, že se dá i v Jihlavě sehnat organizace, která pomůže maminkám a jejich ratolestem strávit příjemné dopole-
dne. Na programech pro rodiče s dětmi panuje přátelské klima. 
Lektorky mezi dětmi a rodiči budují přátelství a kamarádství a učí je těm nejdůležitějším věcem pro život, jako jsou empatie 
k ostatním a vděčnost za věci kolem nás.
Jsem vděčna za řadu nejrůznějších aktivit, které pro nás lektorky vymýšlejí s velkým nadšením a díky kterým se mi rozšiřují 
obzory a učím se s dcerkou spoustu nových věcí.

Jana Ivanová
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Rodina je to nejcennější, co máme, proto rodiny podporujeme. A to chceme i dál.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Moje práce má smysl, který je pro mě motivací. Jsem ráda, že se do práce můžu těšit. 
Pracuji v týmu lidí, které jejich práce také těší, a vím, že táhneme za jeden provaz, máme 
stejné cíle a vzájemně se podržíme. 
Eva, vedoucí programů pro rodiče

Tým: 
Ing. Slavka Dokulilová, Marie Fohlová, Miroslava Huková, Mgr. Lucia Kudláčová, 
Pavla Kvasničková, Marie Pavlovová, Mgr. Iveta Pejchalová, Eva Šalandová, Věra Zajíčková, 
Iva Živná
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Podporujeme rodiny s dětmi ve zvládání složitých životních situací, v rozvoji osobnostních 
a rodičovských kompetencí a ve vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí.

Co děláme?
• pomáháme zastavit zhoršování sociální situace rodin
• pomáháme zlepšit životní úroveň rodin
• pomáháme zvýšit sociální dovednosti a kompetence rodičů
• pomáháme zlepšit nebo obnovit narušené funkce rodiny
• pomáháme zvýšit připravenost rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
• pracujeme s rodinami v terénu i v ambulanci

Výsledek
• rodiče zvládají lépe péči o děti
• rodiče mají pravidelný příjem
• rodiče zvládají hospodaření s rodinným rozpočtem
• rodiče vědí, jak jednat s úřady a jinými institucemi
• rodiče umí hledat nové zaměstnání
• rodiče mají informace o specifických potřebách dětí a dokáží je využít při výchově
• rodiny mají vyhovující bydlení
• rodiny dokáží naplnit základní potřeby všech svých členů

Názor uživatelky
Paní I. K. se na nás obrátila s žádostí o pomoc v době, kdy její pětičlenná rodina žila v jednopokojovém bytu. Rodina 
byla na cestě k získání vhodného bydlení blokována existencí dluhů, pro které nebylo možné žádat například o sociální 
byt. Sociální pracovnice ji podpořila při řešení dluhu na jihlavském magistrátu a následně při procesu žádosti o sociální 
byt. Rodině se tak podařilo získat vyhovující bydlení. Paní I. K. současně využívá pomoc sociální pracovnice při přípravě 
syna na školní povinnosti, řešeny jsou výchovné a vzdělávací problémy. Zároveň má zájem podpořit při hledání pracov-
ního uplatnění a jejím cílem je zlepšit finanční situaci rodiny. 
„Jsem ráda, že spolupracuji s Centrem pro rodinu, sociální pracovnice je moc ochotná, a pokud si nevím rady, vždycky 
se na ni mohu obrátit. Vědomí, že v těžkých chvílích nejsem sama, je pro mě nesmírně důležité.“ 

I. K.
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Cesta k větším úspěchům bývá vyšlapána drobnými krůčky.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Důvodů k radosti je tu hned několik. Především si vážím toho, že mohu být součástí tak neu-
věřitelně milého a sehraného pracovního kolektivu. Těší mě, pokud se uživatelům služby 
daří zvládnout těžké situace k jejich spokojenosti a zároveň je výsledek ku prospěchu celé 
rodině. Pokud mají radost naši uživatelé služeb, pak mám radost také já. Rodina a domov je 
zázemím člověka a já mám radost, když mohu jakkoli přispět, aby tomu tak bylo. 
Pavlína, vedoucí sociálních služeb

Tým: 
Ing. Slavka Dokulilová, Mgr. Pavlína Kadlecová Růžičková, Bc. Patrícia Kondrlová, 
Mgr. Hana Páleníčková, DiS., Mgr. Alena Rousová, Soňa Štorková, Mgr. Lucie Vitešníková, 
Lucie Zajíčková, DiS
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NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

Co děláme?
• podporujeme a doprovázíme pěstouny
• zajišťujeme vzdělávání pěstounů
• zprostředkováváme odbornou pomoc náhradním rodinám
• nabízíme prostor a asistenci pro kontakty s biologickou rodinou
• pomáháme dětem v těžkých životních situacích
• spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí

Výsledek
• náhradní rodiče jsou si ve své roli jistější 
• děti se cítí v náhradní rodině přijaté
• pěstouni jsou v případě potřeby odborně ošetřeni
• náhradní rodiče nejsou na těžké situace sami
• krizové situace dětí jsou aktivně a včas řešeny

Názor pěstounky 
Pěstounkou na přechodnou dobu jsem 5. rok. Když jsem začínala, byla tato forma ještě v plenkách. Tehdy se mi nepo-
dařilo ve svém okolí najít doprovázející organizaci, která by byla ochotná se mnou uzavřít dohodu. Služby mi nabídlo 
až Centrum pro rodinu Vysočina. Nejsem z kraje Vysočina, ale i přes to mám zajištěný veškerý servis pro své povo-
lání. Z důvodu místní příslušnosti a návaznosti služeb a některých formálních zdrojů jsem byla v loňském roce nucena 
vyhledávat doprovázející organizaci se sídlem v našem kraji. Výběru jsem věnovala značné úsilí, hledala jsem opravdu 
intenzivně, ale nehodlala jsem slevit ze standardu, na který jsem byla zvyklá. 
Po důkladném zvažování a s nově získanými zkušenostmi jsem se rozhodla zůstat u Centra pro rodinu Vysočina. Velice 
mi vyhovují podmínky, způsob a rozsah doprovázení. Vzdálenost sídla organizace vůbec nevnímám jako překážku. 
Spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina jsem si uhájila a jsem nadmíru spokojená.

Olga Marešová
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Doprovodíme děti v náročném období života.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Především je to smysl práce, kterou dělám. Bez přesvědčení, že je důležitá, že pomáhá 
těm, pro které je určená, by ani nebylo možné ji dělat. Těší mě setkávat se s lidmi, kteří 
dávají bez ohledu na to, co se jim vrací, kteří se dělí o svoje pohodlí, svůj čas a především 
o lásku, které je kolem nás stále málo. Těší mě setkávat se s dětmi a vnímat jejich pro-
měnu a zklidnění vlivem bezpečného prostředí nových rodin.
Libuška, vedoucí Náhradní rodinné péče

Tým: 
Ing. Slavka Dokulilová, Mgr. Libuše Dvořáková, DiS. a Bc. Lucie Lukšů
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Být tu pro druhé je dobrodružství. 

Co děláme?
• podporujeme chuť mladých lidí pomáhat 
• připravujeme je k dobrovolnické službě
• dobrovolníci navštěvují opuštěné seniory
• dobrovolníci se věnují školním dětem 
• dobrovolníci se podílí na realizaci akcí pro rodiny
• šíříme myšlenku dobrovolnictví 

Výsledek
• mladí lidé tráví volný čas užitečně a smysluplně
• dobrovolníci získávají nové zkušenosti, rozvíjí své schopnosti a dovednosti
• podporujeme mezigenerační soužití, toleranci a porozumění
• pomáháme navazovat nová přátelství
• dělíme se o dobrou náladu a přinášíme radost ze života
• přinášíme naději a ujištění, že nikdo není na starosti sám
• nasloucháme a společně překonáváme těžká období
• přinášíme pocit štěstí, přijetí, pocit důležitosti, že na každém záleží
• dobrovolníci se stávají opravdovými kamarády dětem, které často žádné nemají
• děti mají zdravé sebevědomí a uvědomují si vlastní hodnotu
• děti se ve škole zlepšují a lépe se začleňují do kolektivu
• tvoříme aktivní programy pro rodiny s dětmi a trávíme s nimi příjemné chvíle
• zvyšujeme povědomí veřejnosti o dobrovolnictví a jeho možnostech

Názor dobrovolnice 
Dobrovolnictví je moc krásná věc. Najednou poznáte, že je někdy strašně obohacující a až povznášející pomoci 
i někomu jinému než jen sobě. Díky dobrovolnictví máte i možnost poznávat nové skvělé lidi a občas se dostat do  
situací, do kterých byste se jinak nedostali, což je myslím naprosto úžasné. Samozřejmě někdy to může být i na nervy, 
ale nic není jen růžové. A myslím, že pokud něco za trochu složitostí stojí, tak je to určitě pomoc druhým.

Mája Volmanová
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Společně škrtáme sirkou radosti a rozsvěcujeme světlo v srdcích potřebných lidí.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Možná to bude znít jako klišé, ale mám opravdovou radost z každého nového dobrovol-
níka a ze všech skutků radosti a pomoci, které rozdávají. Letošní rok byl mým čtvrtým 
rokem v  Centru pro rodinu a to množství dobra a ochoty i v mladých lidech mě nepře-
stává fascinovat. Je krásné být u toho, děkuji!
Danielka, vedoucí dobrovolnického centra

Tým: 
Mgr. Daniela Dokulilová a Mgr. Ludmila Čechová
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PROGRAMY PRO ŠKOLY

Společně s dětmi se učíme hledat a nacházet, co je opravdu důležité, na čem skutečně záleží.

Nabízíme 
Interaktivní vzdělávací programy pro žáky 1. stupně ZŠ z cyklu:

• Labyrintem v nás
• Evropské kořeny
• Toulky jihlavskou minulostí (také pro děti MŠ)

Výsledek
• učíme se nacházet radost v hezkých vztazích 
• společně s dětmi v sobě pěstujeme návyk reagovat na ostatní nesobecky
• přicházíme „na kloub“ smyslu slavení různých svátků
• učíme děti vnímat krásu svého města
• probouzíme v dětech hrdost na své město a odpovědnost za něj

Názor pedagoga
Pro nás je přínosem, že můžeme na programy navázat v dalších hodinách. Často je téma a náplň programu výzvou, 
která nás inspiruje k tomu věnovat se těmto věcem i nadále, hlouběji, v souvislosti s jinými tématy. Stává se, že si děti 
samy vzpomenou až po nějaké době, když probíráme něco jiného, jak to souvisí s tím, co říkaly „Majky“.
U programu Labyrint, který se zabývá etickými otázkami, např. tématem komunikace s kamarády, tématem nezištnosti 
apod. navíc vnímáme ten dopad, že tyto otázky jsou aktuální dnes a denně v každé škole, v každé třídě, týkají se kaž-
dého, takže je neustále možnost konkrétně navazovat na věci, které v programu zazněly a trénovat je v konkrétních 
reálných situacích.

Lenka Boudná
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Ať se nám daří žít svůj život dobře. 

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Trávit hodně času s dětmi; vidět, jak velký „potenciál k dobru“ v nich je; být pokaždé svěd-
kem toho, jak jsou otevřené a dychtivé po všem, co promlouvá o pravdě, o kráse; denně 
zažívat, že je každému z nich možné brnknout na citlivou strunku, která v nich rozechvívá 
touhu být DOBRÝM ČLOVĚKEM v tom nejlepším a nejhlubším smyslu slova, to je nesmírně 
inspirativní a radostná práce.
Majka S., lektorka programů pro školy

Tým: 
Marie Fohlová a Ing. Mária Sedláková
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JEDNORÁZOVÉ AKCE 

S námi volný čas není nuda!

Nabízíme
• kulturní a společenské akce 
• programy pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost
• možnost trávit volný čas spolu a jinak
• oddych a relaxaci

Výsledek
• rodiny mohou kvalitně využít společný volný čas
• rodiče a děti se zapojují do volnočasových aktivit
• zlepšují se vztahy a komunikace mezi generacemi
• otvírají se příležitosti k navázání nových přátelství
• možnost vzájemného sdílení

Názor rodiče
S jihlavským Centrem pro rodinu jsem se seznámila přes dětské Klubíky, které mně naprosto učarovaly nejen svým 
programem, ale i profesionálním a zároveň hřejivým lidským vedením. Proto jsem se začala účastnit i dalších akcí 
pro rodinu, na které se vždy těšíme, průběh si užijeme a rádi na ně vzpomínáme. Z osobní zkušenosti mohu doporu-
čit Dětský karneval, Senohraní a Koncert rodin. Osobně se těším, že se nám letos podaří zavítat na Pouť ke sv. Jánu 
a zúčastnit se alespoň části programu Noci kostelů.

Kateřina Mikolajková
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Vytváříme prostor pro radost.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Vždy mě potěší, když vidím, že lidé z našich akcí odcházejí spokojení a že se za námi rádi 
vracejí ... těší mě, že naše práce má smysl!
Lucka, koordinátorka jednorázových akcí

Tým: 
Marie Fohlová, Bc. Lucie Lukšů, Věra Zajíčková
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DUCHOVNÍ PROGRAMY

Další rozměr našeho života.

Nabízíme
• zázemí pro společenství mladých rodin
• duchovní obnovu, duchovně-relaxační víkend 
• přípravu na manželství 
• modlitbu gestem a biblické tance
• zamýšlení se nad hodnotou manželství
• prostor k diskuzi a sdílení zkušeností

Výsledek
• připravenost mladých párů na život v manželství
• posílení manželských vztahů
• předávání křesťanských hodnot
• otevřenost v rodinách ke komunikaci 
• zkvalitnění mezilidských vztahů
• posílení víry

Názor snoubenky
Celá příprava na manželství předčila moje očekávání. Moc děkuji lektorům, vnesli mi jiný pohled na problémy a jejich 
řešení. Moc si toho vážím.

účastnice kurzu Večery pro snoubence
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Na život nejsme sami.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Těší mě pracovat s lidmi, kteří jsou opravdoví a nadšení pro vztah do manželství. Vidím, 
že tato práce má smysl. 
Lída, koordinátorka Večerů pro snoubence

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, Ludmila Pivoňková, Bc. Helena Pokorná, Eva Šalandová
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FUNDRAISING, PR A ADMINISTRATIVA

Vytváříme podporu a servis pro chod Centra.

Nabízíme
• hledáme partnery a sponzory a spolupracujeme s nimi 
• žádáme o dotace
• propagujeme naši činnost
• zajišťujeme administrativu
• poskytujeme technickou podporu

Výsledek
• získáme finance na naši činnost
• rodiny využívají naše služby a akce
• dobré vztahy v týmu i s okolím
• kolegyně mají zázemí pro svou práci

Názor kolegyně
Abychom mohly odvádět svou práci, potřebujeme často administrativní podporu, ať už jde o evidenci vykonaných 
služeb, zajištění kancelářského sortimentu nebo materiálu na skupinové aktivity. Naštěstí se můžeme obracet na naše 
milé kolegyně, které nám vždy a ochotně vycházejí vstříc. Je radost pracovat v kolektivu, kde milý přístup a přátelské 
prostředí hrají prim.

Pavlína Kadlecová Růžičková, vedoucí sociálních služeb
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Těšíme se na další práci a všechno, co nás čeká.

Co tě na tvé práci nejvíc těší? J
Asi to, že má smysl. Jsem vděčná, že můžu být součástí skvělého kolektivu a že můžu svou 
troškou přispívat ke zdaru dobrého díla. 
Hela, vedoucí administrativního střediska

Tým:
Mgr. Daniela Dokulilová, Bc. Lucie Lukšů, Bc. Helena Pokorná a Iva Živná
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ČÍSLA, FAKTA

Programy pro rodiče 
Název programu Počty realizací Počet rodičů Počet dětí

Odborné přednášky 6 56

Devatero úspěšného rodiče 1 9

Devatero úspěšného rodiče plus 1 14

Laudato si 1 13

Rodiče rodičům 1 47

Spolu na cestě 12 20

Sdílení 24 33

Otevřená beseda 6 48

Poradna pro rodiny 29 20

Právní poradna pro rodiny 6 6

Workshopy pro rodiny s dětmi 197 226 220

Krátkodobé hlídání dětí 24 - 321

Celkem 308 492 541

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Počet kontaktů Počet podpořených rodin Počet dětí v rodinách

1 124 38 77

Dobrovolnické centrum 
Název programu Počet dobrovolníků Počet dobrovolnických hodin

Návštěvy 38 1 478

Dětem - Kamarád 33 1 044

Dětem - Tvoření 47 809

Vzdělávání dobrovolníků 1 066

Celkem 118 4 397
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Programy pro školy 
Název programu Termín realizace Počet škol Počet tříd Počet dětí

Toulky jihlavskou minulostí 27. 3. – 7. 4. 2017 4 MŠ a 7 ZŠ 26 650
Evropské kořeny 27. 11. – 8. 12. 2017 10 34 870
Labyrintem v nás v průběhu roku 10 73 1 880

Celkem 4 MŠ a 10 ZŠ 133 3 400

Jednorázové akce 
Název programu Termín realizace Počet účastníků

Ples 21. 1. 120
Karneval 4. 2. 200

Výstava Svoji 4. - 10. 2. nelze vyčíslit
Velikonoční vyrábění 5. 4. 10

Senohraní (Týden pro rodinu) 13. 5. 890
Den otevřených dveří (Týden pro rodinu) 15. 5. 50

Koncert rodin (Týden pro rodinu) 17. 5. 110
Průvod rodin (Týden pro rodinu) 21. 5. 150

Noc kostelů 9. 6. 1600
Pouť ke sv. Jánu 25. 6. 250

Kreativní večer - podzimní dekorace 6. 10. 6
Kreativní večer - svícen 24. 11. a 27. 11. 16

Duchovní programy
Název programu Počet realizací Počet účastníků

Duchovně relaxační víkend s L. Heryánem 1 48
Biblické tance 5 20

Večery pro snoubence 2 18
Duchovní obnova pro manžele 1 20

Celkem 9 106
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HOSPODAŘENÍ

Rozvaha 
ke dni 31. 12. 2017 stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního obdobív Kč

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem 0,00 10 773,50

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 21 147,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 10 373,50

Krátkodobý majetek celkem 440 536,38 324 447,39

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 130 000,00 67 780,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 304 387,38 246 066,69

Jiná aktiva celkem 6 149,00 10 600,70

Aktiva celkem 440 536,38 335 220,89

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 185 270,08 14 154,89

Jmění celkem 226 095,24 185 270,08

Výsledek hospodaření celkem -40 825,16 -171 115,19

Cizí zdroje celkem 255 266,30 321 066,00

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 63 115,00 18 114,00

Jiná pasiva celkem 192 151,30 302 952,00

Pasiva celkem 440 536,38 335 220,89
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Výkaz zisků a ztrát
ke dni 31.12.2017

v Kč Činnost

Název položky hlavní hospodářská celkem

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby 907 550,33 907 550,33

Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace 0,00

Osobní náklady 3 046 472,00 3 046 472,00

Daně a poplatky 468,50 468,50

Ostatní náklady 51 941,27 51 941,27

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek

10 373,50 10 373,50

Poskytnuté příspěvky 2 000,00 2 000,00

Daň z příjmů 0,00

Náklady celkem 4 018 805,60 0,00 4 018 805,60

Výnosy

Provozní dotace 2 909 248,00 2 909 248,00

Přijaté příspěvky 676 000,00 676 000,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží 262 376,00 262 376,00

Ostatní výnosy 66,41 66,41

Tržby z prodeje majetku 0,00

Výnosy celkem 3 847 690,41 0,00 3 847 690,41

Výsledek hospodaření před zdaněním -171 115,19 0,00 -171 115,19

Výsledek hospodaření po zdanění -171 115,19 0,00 -171 115,19
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Struktura dotací Kč %

MPSV prostřednictvím kraje 1 173 000 40,3

Kraj Vysočina 781 773 26,9

 MPSV 455 475 15,7

Statutární město Jihlava 326 000 11,2

Ministerstvo vnitra ČR 163 000 5,6

Ministerstvo kultury 10 000 0,3

Celkem 2 909 248 100

MPSV prostřednictvím kraje
Kraj Vysočina
MPSV
Statutární město Jihlava
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury

POSKYTOVATELÉ DOTACÍ, NADAČNÍCH DARŮ A PŘÍSPĚVKŮ
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Jsme členem Rodinného svazu ČR z.s., KOUS Vysočina, z.s. a MAS Třešťsko, o.p.s. 

Spolupracujeme s těmito organizacemi:

Bakhita, o.p.s., Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace, Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., 
Domov Ždírec, příspěvková organizace, Alzheimercentrum Jihlava z. ú., Integrované centrum sociálních služeb Jihlava,  
příspěvková organizace, Tyflo ČR Vysočina o.p.s., Charitní pečovatelská služba Nová Říše, Nemocnice Jihlava, příspěvková 
organizace, jihlavské základní a mateřské školy, Základní škola a mateřská škola Kněžice, příspěvková organizace,  
ZUŠ Jihlava, příspěvková organizace, Diecézní charita Brno – oblastní charita Jihlava, Jihlavský havířský průvod, z.s., 
Spolek KUŠ, Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace, Římskokatolická farnost Třešť, Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jakuba, Jihlava.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Přispějte finančním darem
Každá částka pomůže dobré věci! Zaslané finanční příspěvky si můžete odečíst z daňového základu a to na základě 
potvrzení o daru.

Pomozte nám dovybavit prostory
Pořád je hodně věcí, kterými potřebujeme naše zázemí dovybavit. 
Uvítáme např. počítače, tonery, voucher na nákupy, nábytek do kanceláře, nádobí, projektor, vysavač či mop.

Věnujte nám hodinu svého času a schopností
Můžete například připravit přednášku na téma, kterému se věnujete, uspořádat workshop, nebo nám poradit s něčím, 
co my neumíme tak dobře jako Vy.

Mluvte o nás a fanděte nám 
Lajkujte nás na Facebooku, řekněte o nás známým a pozvěte je na naše programy.
 
Pomáhejte s námi. Děkujeme!
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Chlumova 3, 586 01 Jihlava
www.centrumrodin.cz
Telefon: 739 247 357
E-mail: centrum@centrumrodin.cz
www.facebook.com/Centrum.pro.rodinu.Vysocina

Právní forma: spolek
IČ: 22858202
DIČ: CZ 22858202
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8079060247/0100

ČLENSKÁ STRUKTURA

Výkonná rada: 
Ing. Slavka Dokulilová, předsedkyně
Eva Šalandová, místopředsedkyně
Jaroslava Fialová
Miroslava Huková

Kontrolní komise: 
Mgr. Marie Palánová, předsedkyně komise
Mgr. Lenka Neckářová
Bc. Patrícia Kondrlová

Členové spolku:
Mgr. Daniela Dokulilová
Renata Jakoubková
Pavla Kvasničková
Marie Plešingrová, DiS.
Bc. Helena Pokorná
Mgr. Šárka Pospíchalová
Mgr. Gabriela Šterclová
Mgr. Lucie Vitešníková
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