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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí,

ráda využívám možnosti k poděkování a sdílení dojmů z roku 2018.

S velkou úctou a poděkováním ke všem našim pracovníkům, dobrovolníkům a podporo-
vatelům mohu zhodnotit období 2018 jako již dvanáctý úspěšný rok fungování Centra 
pro rodinu v Jihlavě.

Přestože na začátku bylo velkým otazníkem, jak zvládneme zafinancovat všechny naše 
služby, na konci roku bylo možné konstatovat, že se to opět povedlo J. I to je pro nás 
známkou požehnání, které naši práci provází.

Vypovídá o tom i to, že se nám opět podařilo rozšířit nabídku našich služeb, což nás velmi těší. 
O programy, které nabízíme, je stále velký zájem. To v nás upevňuje přesvědčení, že naše práce je potřebná a má smy-
sl. Tým pracovníků se rozrostl o mladou psycholožku, takže nově můžeme nabídnout psychologickou poradnu, která 
byla naším dlouhodobým snem.

Během uplynulé doby se opět obměnil náš tým. S některými kolegyněmi jsme se rozloučili, aby je nahradily jiné. Do-
spěla jsem k názoru, že práci každého z nás může odvádět někdo jiný a velmi dobře, ale lidská stránka člověka, který 
se na několik let stane přítelem a svými dary vám dělá každý den milým, se nahradit nedá. Zbývá ale stále velmi silný 
pocit vděčnosti za čas, který jsme mohli strávit společně při práci i při osobních setkáních. Každá zdravá organizace je 
živým organizmem, proto vnímáme i tyto změny jako výzvu posunout se dál.
Velmi si vážím práce všech zaměstnanců. Jsem vděčná, že svým nasazením přispívají k naplňování poslání, pro které 
naše organizace vznikla. V současné době máme v každém středisku sehraný tým, na který je spolehnutí. 

Chceme zůstat místem setkávání, sdílení, předávání zkušeností, ale i místem, kde rodiny najdou pochopení a pomoc 
při řešení svých těžkých situací.

Zdá se, že v naší společnosti a v současném směrování rodinné politiky je rodina ohroženým druhem. Jistě, postupně 
se mění význam rodiny, protože se mění společnost jako taková. Ale některé mnoha generacemi ověřené a dobře 
fungující společenské normy nelze zahodit jen proto, že máme silný lobbing pro nové věci. Zpravidla chystaným změ-
nám ani moc nerozumíme, nechápeme jejich význam, tak je raději necháváme plynout. Každý máme přece své vlastní 
starosti… Obávám se ale, že nastávají změny, které způsobí velké škody, jejichž náprava bude velmi těžká, pokud bude 
možná. Nenechme se ovládnout manipulací, že jsme nepřející a nesnášenliví škarohlídi. Není to pravda, jen chtějme 
hájit i svá práva a své potřeby.
Je mým velkým přáním, aby Centrum pro rodinu Vysočina vždy stálo na straně rodiny, jejímž základem je manželství 
muže a ženy. A ráda bych i nadále podporovala rodiče ve výchově synů a dcer.

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.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2018.
Velice si ceníme toho, že nám věříte. Vaše podpora je pro nás velmi důležitá. 
Bez Vás by to zkrátka nešlo.

Individuální dárci
P. Mgr. Tomáš Caha, MUDr. Jiří Coufal, Ing. Jan Dokulil, PhDr. Radomíra Gilarová, Ph.D., MUDr. Jana Hrobařová, 
manželé Miroslava a Ondřej Hukovi, MUDr. Miluše Kadlecová, manželé Marie a Ing. Jaromír Kalinovi, 
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, Mgr. Eva Pospíchalová, 
manželé Jana a Jan Poukarovi, MVDr. Pavla Příhodová, Mgr. Martin Šalanda, Pavel Vitešník, DiS., 
manželé Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi, manželé Šárka a Ing. Arch. Jiří Vohralíkovi, 
manželé MUDr. Jiřina a RNDr. Pavel Zachovi, Ing. Rostislav Živný a další, kteří si nepřáli být zveřejněni.

Firemní dárci
Asistentia s.r.o., BIOFARMA Sasov, BOHEMIA TREASURY s.r.o., e-shop Být Fit, City.cz, Česká spořitelna, a.s.,  
Divadlo DIOD, Dodo for life s.r.o., Fórum dárců, z.s., FRAME-IT.CZ, KOSYKA, spol. s r.o.,  
Skupina MEDESA (Medesa s.r.o., INTER META s.r.o.), M-SOFT spol. s r.o, Nadace ČEZ, Nadace J&T,  
NEKO KLIMA, s.r.o., Petex Jihlava s.r.o., Porr a.s., PR Stage s.r.o, Salmo Sadílek - stavební firma,  
SNIP & CO, reklamní společnost spol. s.r.o., Trialog spol. s.r.o. a Tripet.

Duchovní podpora
P. Mgr. Jan Serafim Smejkal, O. Carm., sestry z kláštera bosých karmelitek v Dačicích a další, kteří na nás myslí 
v modlitbách.

Zvláštní dík patří také našim skvělým dobrovolníkům a všem, kdo nám fandí. 



Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.4

OBSAH

Slovo úvodem                                                                                                                       1
Naše poslání, naše hodnoty                                                                                                     2

Poděkování                                                                                                                                     3

Kvízové otázky                                                                                                                               5

Programy pro rodiče                                                                                                                   6

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                 8

Náhradní rodinná péče                                                                                                             10

Dobrovolnické centrum                                                                                                           12

Programy pro školy                                                                                                                     14

Jednorázové akce                                                                                                                       16

Duchovní programy                                                                                                                   18

Psychologická poradna                                                                                                             20

Fundraising, PR a administrativa                                                                                           22

Čísla, fakta                                                                                                                                     24

Hospodaření                                                                                                                                 26

Struktura a poskytovatelé dotací                                                                                          28

Poskytovatelé nadačních darů a příspěvků                                                                      29

Spolupracující organizace                                                                                                        30

Chcete nás podpořit?                                                                                                                31

Základní údaje                                                                                                                              32



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 5

KVÍZOVÉ OTÁZKY

Hlavní činností sociálně aktivizačních služeb je:
a) distribuce osvětového materiálu 
b) podpora rodin, které se nacházejí ve složitých životních situacích
c) třídění a recyklace plastů

Dozvíte se na straně 8

Jaký je výsledek dobrovolnictví?
a) dobrovolníci se věnují potřebným a nemají čas na své koníčky
b) dobrovolníci se dělí o dobrou náladu a přináší radost ze života
c) dobrovolníci pomáhají zlepšovat prospěch dětí ve škole na úkor svého

Dozvíte se na straně 12

Který školní program je zaměřený na podporu prosociálního chování?
a) Labyrintem vztahů
b) Evropské kořeny
c) Toulky jihlavskou minulostí

Dozvíte se na straně 14

Co v rámci jednorázových akcí nenabízíme?
a) programy pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost 
b) možnost trávit volný čas spolu a jinak
c) možnost přivýdělku

Dozvíte se na straně 16
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PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI

„Mám tě rád a mám tě ráda.“

Nabízíme
• kurzy, přednášky, besedy, semináře
• víkendové pobyty
• základní bezplatné poradenství – právní, rodinné a psychologické
• přátelské prostředí pro setkávání rodin
• pravidelné aktivity k rozvoji rodičovských dovedností
• mentální klíčování

Výsledek
• rodiče i děti umí sdělit své potřeby 
• rodiče zvládají řešení obtížných životních situací
• prohloubení a upevnění vztahů v rodině
• rodiče jsou ve své roli jistější a spokojenější
• rodiny vzájemně sdílí své radosti i starosti
• rodiče ví, jak sladit péči o rodinu a zaměstnání
• podporujeme sounáležitost v širší rodině 
• hájíme zájmy rodiny na úrovni města, kraje i celé ČR 

Názor rodiče
Jsem moc ráda, že v Jihlavě je zrovna taková organizace, jako je ta Vaše. Centrum pro rodinu je pro nás důležité místo pro 
společné sdílení radostí s dětmi. Docházíme pravidelně na program „Klubík“, a díky lektorkám Klubíku je nám poskytnuto 
mnoho inspirace pro další trávení času s dětmi. Navíc si velmi vážím přístupu lektorek při společných aktivitách, kdy nenásil-
nou formou vtáhnou do děje (nejen) děti.

Lucie Schmerausová



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 7

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí, proto je důležité o rodinu pečovat.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
Velikou ctí je být v týmu se zakladatelkami Centra pro rodinu – v minulém roce nastoupila 
Pavla Kvasničková jako lektorka programů pro rodiče s dětmi. Můžeme se tak „učit“ pří-
mo od pramene. Velmi mě potěšil vzrůstající zájem o naše stávající vzdělávací programy. 
Dále jsme připravili nový program Víkend pro matky a dcery, který jsme pro velký zájem 
realizovali jak pro mladší, tak pro starší dívky.
Eva, vedoucí programů pro rodiče

Tým:
Ing. Slávka Dokulilová, Eva Šalandová, Marie Fohlová, Miroslava Huková,  
Pavla Kvasničková, Marie Pavlovová, Věra Zajíčková, Iva Živná
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Pomáháme rodinám vytvářet bezpečné a klidné prostředí pro děti.

Co děláme?
• pomáháme rodinám, které jsou ve složitých životních situacích
• pomáháme řešit bydlení, finanční situaci i vedení domácnosti
• pomáháme s přípravou dětí do školy 
• podporujeme rodiče v komunikaci se školou, s úřady a dalšími institucemi
• podporujeme zlepšení komunikace v rodinách
• usilujeme o to, aby rodiny byly připravené samostatně řešit své obtíže
• pomáháme rodičům se zrušením ústavní péče jejich dětí
• konkrétní situace s rodinami řešíme v terénu i v ambulanci

Čeho se nám daří dosáhnout?
• nepříznivá situace rodiny se výrazně zlepší
• rodiny se orientují v možnostech řešení otázky bydlení
• rodiče umí hospodařit s rodinným rozpočtem a zvládají vedení domácnosti
• rodiče zodpovědně přistupují k přípravě dětí do školy
• rodiny jsou vybavené potřebnými informacemi 
• rodiny  jsou si jistější při komunikaci s úřady
• děti se z ústavní péče vrací zpět do rodiny

Názor uživatele
Pan K. K. se ocitl v situaci, kdy zůstal na výchovu dvou dětí sám. Při náročném zaměstnání musel zajistit dětem veškerou 
péči. Sociální pracovnice pomohla panu K. K. překonat počáteční těžkosti a nastavit řád, který byl pro fungování rodiny 
nezbytný. Pan K. K. posiloval svoje rodičovské kompetence, aby s důsledností zvládl výchovu a péči o děti. V rodině 
probíhaly názorné ukázky, jak se s dětmi  připravovat na vyučování, jakým způsobem je zapojit do domácích činností 
i jak zvládnout běžné situace, které přináší každodenní život. Spolupráce s rodinou stále probíhá, ale nejtěžší období 
má pan K. K. již za sebou. „Nebyl jsem si jistý, zda výchovu dvou dětí sám zvládnu. Sociální pracovnice mě dokázala 
povzbudit a v řadě věcí poradit. Teď už vím, že to dokážu.“ 
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Důvěra představuje naději.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
Uplynulý rok považuji za úspěšný, událo se v něm mnoho důležitého. Náš tým se zamě-
řoval především na možnosti směřující ke zkvalitnění poskytované služby. Pracovali jsme 
na posílení vztahů a spolupráce se subjekty, se kterými se potkáváme na cestě podpory 
rodin. Společně se nám pak lépe dařilo hledat ta nejvhodnější řešení v konkrétních pří-
padech spolupracujících rodin. Za důležité považuji také zavedení nového systému pro 
evidenci výkonů v sociálních službách, což značným způsobem zjednodušilo a zpřehled-
nilo administrativní část naší práce. Jako nesmírně důležité vnímám to, že spolupracující 
rodiny ve zpětné vazbě vyjádřily spokojenost s naší službou. Bylo a je pro nás důležité, aby 
rodiny vnímaly, že se na nás mohou ve složitých životních situacích s důvěrou obracet. 
Pavlína, vedoucí sociálních služeb

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

Doprovázíme pěstounské rodiny na jejich cestě a spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí 
v náhradních rodinách. 

Co je cílem podpory pěstounských rodin?

Aby pěstouni:
• dokázali zajistit dítěti stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý vývoj
• aktivně trávili volný čas s dítětem
• byli informováni, podporováni a vzděláváni v oblasti výchovy a péče o děti
• upevňovali a dále zvyšovali své schopnosti v oblastech výchovy
• měli informace o dalších návazných službách a měli podporu v jejich získávání
• dokázali zajistit bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou

Aby děti:
• vyrůstaly v rodině, kde cítí lásku, bezpečí, důvěru, respekt a přijetí 
• cítily se v rodině spokojeně a tělesně i duševně prospívaly 
• rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby
• znaly svůj životní příběh, svou identitu a věděly, proč vyrůstají v náhradní rodině
• dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká 
• znaly svá práva a možnosti rozhodování o svých životech
• byly připravovány na odchod z přechodné pěstounské péče ať již zpět ke své biologické rodině nebo do trvalé 

pěstounské péče
• byly připraveny pro vstup do dospělého života

Příklad dobré praxe 
V uplynulém roce jsme uzavřeli několik nových Dohod o výkonu pěstounské péče. Mezi ně patří též Dohoda s pěstoun-
kou, babičkou dvou vnuků, které má momentálně ve své péči. Rodiče chlapců se dostali do složité životní situace, kdy 
už nedokázali péči zajistit. Naše spolupráce v rámci služby Doprovázení byla záhy rozšířena o službu kolegyň v rámci 
Sociálně aktivizačních služeb a zároveň spoluprací s Dobrovolnickým centrem ve službě Kamarád. Mladší ze sourozenců 
nyní navštěvuje Centrum pro rodinu Vysočina a společně s dobrovolníkem se věnují doučování, ale také smysluplnému 
trávení volného času. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout pod jednou střechou kompletní nabídku služeb. 
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Každé dítě potřebuje milující náruč.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
V uplynulém roce jsme navázali cennou spolupráci v rámci Pracovní skupiny Kraje Vysočina 
na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče. Díky této pravidelné aktivitě jsme prohloubili 
pracovní vztahy s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte Jihlava, Krajem Vysočina a dal-
šími doprovázejícími organizacemi. Během těchto setkávání dochází k výměně cenných 
zkušeností a spolupráci na společných projektech. V loňském roce jsme se zúčastnili Týdne 
pěstounství, během kterého jsme uspořádali v Centru pro rodinu Vysočina Den otevřených 
dveří, besedu s pěstounkou a spolupracovali jsme na osvětové akci v jihlavském City Parku. 
Také pro rok 2019 plánujeme řadu akcí jak pro pěstounské rodiny, tak pro širokou veřejnost. 
Hanka, vedoucí Náhradní rodinné péče

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, Mgr. et Bc. Hana Vláčilová, Bc. Lucie Lukšů
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Přinášíme lidem úsměv. J 

Co děláme?
• podporujeme a doprovázíme mladé lidi v pomoci potřebným
• motivujeme a připravujeme je k dobrovolnické službě
• dobrovolníci navštěvují osamělé seniory
• dobrovolníci se věnují dětem základních škol 
• dobrovolníci se podílí na realizaci akcí pro rodiny
• šíříme myšlenku dobrovolnictví 

Výsledek
• díky dobrovolnické službě tráví mladí lidé volný čas užitečně a smysluplně
• mladí lidé získávají nové zkušenosti, rozvíjí své schopnosti a dovednosti 
• pomáháme navazovat nová přátelství a prožívání hezkých zážitků
• přinášíme potřebným lidem naději a ujištění, že nejsou na nic sami
• nasloucháme a společně překonáváme těžká období 
• přinášíme osamoceným seniorům pocit štěstí a přijetí
• podporujeme mezigenerační soužití vedoucí ke vzájemné toleranci a porozumění
• zvyšujeme sebevědomí dětí a jejich uvědomění si vlastní hodnoty
• mnoha dětem se zlepšuje prospěch ve škole a lépe se začleňují do kolektivu
• povzbuzujeme a pomáháme dětem nabývat zdravé sebejistoty
• děti naleznou kamaráda, se kterým se můžou zasmát, poradit a sdílet vše, co prožívají
• tvoříme aktivní programy pro rodiny s dětmi a trávíme s nimi příjemné chvilky 
• zvyšujeme povědomí veřejnosti o dobrovolnictví a jeho možnostech
• dělíme se o dobrou náladu a přinášíme radost ze života

Názor dobrovolnice 
Dobrovolnictví je jedna z nejlepších věcí, co mě kdy potkala. Poznala jsem díky tomu spoustu skvělých lidí a naučila 
se pár nových věcí. Mám ráda pocit, že jsem někomu zlepšila náladu a to třeba jen tím, že jsem za ním přišla. Nejlepší 
na tom je, že když druhého člověka udělám o něco šťastnějšího, udělá to šťastnější i mě a už jenom kvůli tomu je 
dobrovolnictví boží.

Pája Bruknerová
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Snažíme se přinášet ŽIVOT tam, kde se často jen přežívá.

Co důležitého se v minulém roce stalo? J
Jak jen mám to všechno krásné vměstnat na pár řádků? Jsem novou koordinátorkou dob-
rovolníků s touhou nabízet co nejvíce mládežníkům dobrovolnickou službu a tím pomáhat 
potřebným. Skvěle! S Boží pomocí se daří. Neuvěříte, jak obrovský je zájem pomáhat lidem. 
Zažili jsme s dobrovolníky neskutečně mnoho! Nejen doprovázení dětí, koncerty pro senio-
ry, tvoření maminek s dětmi a babičkami, účast dobrovolníků na besídce, karnevalu, akcích 
v ZOO… Prožili jsme s dobrovolníky krásný víkend v přírodě, plný hudby a báječných zážit-
ků… Přespali jsme v Centru na zemi ve spacáku a pekli perníčky… Těším se na další akce 
s dobrovolníky, protože jsme skvělá parta a je to vždy načerpání pořádné dávky RADOSTI! 
Dobrosrdeční dobrovolníci prolamují ledy smutku, chladu a neužitečnosti. Stále je komu 
pomáhat. Skvělí dobrovolníci, děkuji vám!
Maruška, vedoucí dobrovolnického centra

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, Mgr. Marie Kárová, Bc. Helena Pokorná
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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:
• Labyrintem vztahů – etické programy zaměřené na podporu prosociálního chování žáků, posilování úcty a respektu 

k sobě samému i ke svému okolí. Žáci se učí jednat dle pozitivních morálních a etických norem, učí se poznávat 
sebe i druhé, být empatičtí, efektivně komunikovat a vzájemně si pomáhat. 

• Evropské kořeny – děti mají možnost seznámit se s křesťanskými kořeny evropské kultury i s historickými souvis-
lostmi a smyslem slavení našich svátků a lidových tradic. 

• Toulky jihlavskou minulostí – žáci se seznamují s historií a kulturním bohatstvím jihlavských památek, zejména 
kostelů. Učíme děti vnímat krásu místa, kde žijí a vedeme žáky k zodpovědnosti za své město.

Předpokládaný přínos programů
• žáci vnímají důležitost péče o mezilidské vztahy a sami svým aktivním přístupem pozitivně působí na své okolí
• žáci získávají konkrétní znalosti a dovednosti v oblasti etiky, prosociálního chování a efektivní komunikace
• u žáků je prohloubena schopnost empatie, ochota pomáhat a vzájemná solidarita
• mají pozitivní vliv na klima školní třídy
• žáci se orientují v milnících naší křesťanské kultury, poznávají své město a učí se vážit si naší historie

Názor pedagoga
Oceňujeme, že dokážete nenásilnou a srozumitelnou formou předat žákům témata z běžného života a že nabízíte 
žákům jiný úhel pohledu na situaci. Žáci mají změnu oproti sezení v lavici. Vážíme si vašeho pozitivního naladění a pre-
ciznosti. Líbí se nám, že žákům ve třídách zůstává nějaká památka na proběhlý program. Hlavním přínosem školních 
programů je podle mě prolnutí s běžným životem. Žáci díky absolvovaným programům pak dokáží říci například „Mám 
tě rád“ bezprostředně a bez hraní si na něco, dokáží komunikovat, nepřemýšlejí tolik o tom, jestli se mají stydět říci, 
co potřebují.

Mgr. Lucie Ryšavá
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Ať se nám daří žít svůj život dobře. 

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
V září minulého roku vzniklo středisko školních programů jako samostatné středisko Centra 
pro rodinu Vysočina. Doplňujeme se a tvoříme skvělý tým. V loňském roce byly obzvláště 
úspěšné a žádané programy Sv. Václav z cyklu Evropské kořeny a program Sv. Ignác z cyklu 
programů Toulky jihlavskou minulostí. Na metodikách našich programů dle principů etické 
výchovy, jejichž autorem jsou R. R. Olivar a L. Lencz, stále pracujeme a snažíme se je zdoko-
nalovat. Jsme nadšené, že se žákům i učitelům líbí a věříme, že má velký smysl věnovat dě-
tem čas a ukazovat jim pozitivní etické hodnoty. Klademe důraz na vytváření a udržování lás-
kyplných a funkčních mezilidských vztahů, efektivní komunikaci, empatii a vzájemný respekt.
Ivet, vedoucí školních programů

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, Marie Fohlová, , Bc. Patrícía  Kondrlová, Mgr. Iveta Pejchalová, 
Ing. Mária Sedláková, Eva Šalandová
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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
Jsem moc ráda, že Centrum pro rodinu pořádá akce, které baví nejen mé děti, ale i mne a manžela. Vždy je velmi 
pestrý program za doprovodu skvělé nálady a úsměvů všech zúčastněných lidí. Děti se nejen pobaví, ale vždy se i něco 
nového naučí a po každé akci se všichni těšíme na další a další.

Miroslava M.
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Vytváříme prostor pro radost.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
Pro mě je důležitý průběh každé naší akce. Když vidím, jak děti i dospělí odcházejí 
spokojení, je to největší odměna. V loňském roce jsme poprvé zkusili Hru po městě pro 
rodiny, která se těšila velkému zájmu, bylo vidět, jak je pro rodiny společně strávený čas 
cenný a důležitý.
Lucka, koordinátorka jednorázových akcí

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, Marie Fohlová, Bc. Lucie Lukšů
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DUCHOVNÍ PROGRAMY

Jít o kousek dál.

Nabízíme
• zázemí pro společenství mladých rodin
• duchovní obnovu, duchovně-relaxační víkend 
• přípravu na manželství
• biblické tance – modlitba gestem
• 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 účastnice Biblických tanců
Biblické tance jsou pro mě modlitba vyjádřená tělem, kdy si uvědomuji svoje ženství při nádherné hudbě. Děkuji za ně 
lektorce a Centru pro rodinu.

Hana Konířová
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Nesu za nás zodpovědnost.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
Nová a důležitá je pro mě spolupráce s manželi Švíkovými, kteří se ochotně a obětavě ujali 
vzdělávání a koučování snoubenců připravujících se na manželství. MUDr. Jana a Ing. Petr  
Švíkovi tak do příprav snoubenců vnášejí své letité zkušenosti, které získali vedením Man-
želských setkání.
Eva, vedoucí duchovních programů

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, Ludmila Pivoňková, Bc. Helena Pokorná, Eva Šalandová, 
manželé Marie a Ing. Jaromír Kalinovi, manželé Miroslava a Ondřej Hukovi
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

„Být sám sebou a neztratit druhé. Být spolu s druhými a neztratit sebe.“

Nabízíme
• pomoc rodičům a jejich dětem při řešení aktuálních obtížných situací
• objevování východisek ze začarovaného kruhu potíží
• mapování současného fungování rodiny a podnícení ozdravného procesu v rodině

Výsledek
• podpora a pomoc v náročných či krizových situacích
• lepší porozumění sobě i druhým
• zpracování zátěžových situací
• zlepšení komunikace rodiče a dítěte
• nalézání východisek z konfliktních situací
• zvládání emočních potíží či potíží se školou

Názor klientky
Děkuji za psychologickou poradnu v Centru pro rodinu. Pomohla a stále nám pomáhá v cestě za uzdravením. Kdy jiní 
by sahali po lécích, nám se daří za pomoci skvělé paní psycholožky situaci řešit terapií. Dcera se sem vždy těší a začala 
se zase usmívat a je to zase ona, jak sama říká. Ač to byl běh na dlouhou trať a pořád je. Má zde zastání a oporu, něko-
ho, komu se může svěřit, poradit se. Za což jsem nesmírně vděčná, protože pro dítě v pubertě hlas rodiče, jako rádce 
není úplně brán vážně.
Děkuji za velké srdce a obětavost paní psycholožky, i mně jako matce její klientky, byla několikrát nápomocná.

Jana K.
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Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
Domnívám se, že nejdůležitější událostí v kontextu psychologické poradny je samo její ote-
vření v roce 2018. Mám velikou radost, že můžeme nabízet tento typ služby a těší mě 
zájem klientů. Je pro nás velmi důležité, aby tato pomoc byla dostupná co nejvíce lidem, 
kteří mají zájem v bezpečném a přijímajícím prostředí objevovat, kým jsou, jak je život 
utvářel a jak to nyní ovlivňuje jejich současný život. Nabízím klientům podporu a porozu-
mění a společně hledáme nové možnosti, jak žít v souladu se svými potřebami. 
Mgr. Hana Vláčilová, psycholožka 
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FUNDRAISING, PR A ADMINISTRATIVA

Vytváříme podporu a servis pro chod Centra.

Co děláme?
• vyhledáváme možnosti financování našich programů
• oslovujeme partnery a sponzory a spolupracujeme s nimi
• připravujeme rozpočty
• podáváme žádosti o dotace
• propagujeme naše programy a služby 
• zajišťujeme administrativu
• kolegyním poskytujeme technickou podporu

Výsledek
• zajistíme finance pro naši činnost
• vyúčtujeme a doložíme čerpání dotací 
• veřejnost ví o našich aktivitách
• kolegyně mají prostor pro svou práci

Názor kolegyně
Díky práci našich milých kolegyň z oblasti administrativy, PR a Fundraisingu může celá naše organizace fungovat 
a jednotlivá střediska mohou vykonávat svoji specializovanou činnost. Potřebujeme kvalitní propagaci, aby lidé věděli 
o naší činnosti, a také potřebujeme mít ve svém týmu lidi, kteří jsou schopni zajistit finanční prostředky nezbytné pro 
uskutečnění našich plánů a akcí. Vnímám jako velmi pozitivní, že právě tyto kolegyně u nás v organizaci máme. Nejen, 
že podporují naši činnost, ale také zajišťují materiály potřebné pro činnost ostatních středisek, pečují o naše donáto-
ry, vytvářejí zkrátka podmínky pro úspěšnou práci nás všech. Jsem velmi vděčná za to, že mohu spolupracovat s tak 
schopnými, ochotnými a milými kolegyněmi, které u nás v této oblasti pracují.  

Iveta Pejchalová, vedoucí školních programů
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Těšíme se na další práci a všechno, co nás čeká.

Co důležitého se v uplynulém roce stalo? J
Z pohledu PR bylo podle mě důležité vytvoření a spuštění nových webových stránek, 
na které jsme se už dlouho těšili a ze kterých máme radost. Také si velice vážím spoluprá-
ce s Jihlavskými listy.
Hela, vedoucí administrativního střediska

Tým:
Ing. Slavka Dokulilová, s. Samuela Kateřina Loubová, Bc. Alena Krejčová, 
Bc. Helena Pokorná, Iva Živná
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ČÍSLA, FAKTA

Programy pro rodiče 
Název programu Počty realizací Počet rodičů Počet dětí

Odborné přednášky 12 183

Devatero úspěšného rodiče 1 10

Večery pro snoubence 1 10

Vzdělávací víkend pro rodiče 1 28

Víkend pro ženy/ matky a dcery 2 30

Interaktivní seminář 1 26

Spolu na cestě 10 15

Otevřená beseda 10 32

Poradna pro rodiny 30 30

Právní poradna pro rodiny 10 10

Tréninkové aktivity 166 236 250

Krátkodobé hlídání dětí 17 - 208

Celkem 261 610 458

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

1 066 33 61

Dobrovolnické centrum 
Název programu Počet dobrovolníků Počet dobrovolnických hodin

Návštěvy 55 1 747

Dětem – Kamarád 48 923

Dětem – Spolu 30 641

Vzdělávání dobrovolníků 1 202

Celkem 133 4 513
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Programy pro školy 
Název programu Termín realizace Počet škol Počet tříd Počet dětí

Toulky jihlavskou minulostí leden, listopad 16 66 1413

Evropské kořeny březen, říjen 14 90 1924

Labyrintem v nás leden, prosinec 13 67 1558

Celkem 43 223 4895

Jednorázové akce 
Název programu Termín realizace Počet účastníků

Ples 20. 1. 100

Karneval 10. 2. 162

Senohraní (Týden pro rodinu) 12. 5. 800

Týden otevřených dveří (Týden pro rodinu) 14.–18. 5. 10

Koncert rodin (Týden pro rodinu) 16. 5. 120

Hra Recept na rodinné štěstí (Týden pro rodinu) 14.–18. 5. 100

Noc kostelů 25. 5. 1550

Pouť ke sv. Jánu 24. 6. 150

Duchovní programy
Název programu Počet realizací Počet účastníků

Duchovně relaxační víkend s L. Heryánem 1 28

Biblické tance 7 19

Večery pro snoubence 1 10

Celkem 9 57
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HOSPODAŘENÍ

Rozvaha 
ke dni 31. 12. 2018 stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního obdobív Kč

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem 11 000,00 0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 21 000,00 21 000,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 10 000,00 21 000,00

Krátkodobý majetek celkem 324 000,00 387 000,00

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 68 000,00 76 000,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 246 000,00 291 000,00

Jiná aktiva celkem 10 000,00 20 000,00

Aktiva celkem 335 000,00 387 000,00

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 14 000,00 -1 000,00

Jmění celkem 185 000,00 14 000,00

Výsledek hospodaření celkem -171 000,00 -15 000,00

Cizí zdroje celkem 321 000,00 388 000,00

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 18 000,00 22 000,00

Jiná pasiva celkem 303 000,00 366 000,00

Pasiva celkem 335 000,00 387 000,00
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Výkaz zisků a ztrát
ke dni 31. 12. 2018

v Kč Činnost

Název položky hlavní hospodářská celkem

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 060 000,00 1 060 000,00

Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace

Osobní náklady 3 957 000,00 3 957 000,00

Daně a poplatky

Ostatní náklady 48 000,00 48 000,00

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

11 000,00 11 000,00

Poskytnuté příspěvky 3 000,00 3 000,00

Daň z příjmů

Náklady celkem 5 079 000,00 5 079 000,00

Výnosy

Provozní dotace 3 848 000,00 3 848 000,00

Přijaté příspěvky 793 000,00 793 000,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží 423 000,00 423 000,00

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 5 064 000,00 5 064 000,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -15 000,00 -15 000,00

Výsledek hospodaření po zdanění -15 000,00 -15 000,00
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STRUKTURA A POSKYTOVATELÉ DOTACÍ

Struktura dotací Kč %

MPSV prostřednictvím Kraje 1 648 000 43,8

MPSV 699 552 18,2

 Kraj Vysočina 667 000 17,3

Statutární město Jihlava 644 000 16,7

Ministerstvo vnitra ČR 154  000 4,0

Celkem 3 848 552 100 MPSV prostřednictvím Kraje
MPSV
Kraj Vysočina
Statutární město Jihlava
Ministerstvo vnitra ČR
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POSKYTOVATELÉ NADAČNÍCH DARŮ A PŘÍSPĚVKŮ
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Individuální	dárci:	
Mgr.	Tomáš	Caha,	MUDr.	Jiří	Coufal,	 Ing.	Jan	Dokulil,	PhDr.	Radomíra	Gilarová,	Ph.D.,	MUDr.	Jana	Hrobařová,	
manželé	Miroslava	a	Ondřej	Hukovi,	MUDr.	Miluše	Kadlecová,	manželé	Marie	a	Ing.	Jaromír	Kalinovi,	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,Mgr.	 Eva	 Pospíchalová,	 manželé	 Jana	 a	 Jan	
Poukarovi,	 	MVDr.	Pavla	Příhodová,	Mgr.	Martin	 Šalanda,	Pavel	Vitešník,	DiS.,	manželé	 Ing.	 Jana	a	 Ing.	Pavel	
Vláčilovi,	Šárka	a	Ing.	Jiří	Vohralíkovi,	manželé	MUDr.	Jiřina	a	RNDr.	Pavel	Zachovi.	
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Mgr.	Tomáš	Caha,	MUDr.	Jiří	Coufal,	 Ing.	Jan	Dokulil,	PhDr.	Radomíra	Gilarová,	Ph.D.,	MUDr.	Jana	Hrobařová,	
manželé	Miroslava	a	Ondřej	Hukovi,	MUDr.	Miluše	Kadlecová,	manželé	Marie	a	Ing.	Jaromír	Kalinovi,	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,Mgr.	 Eva	 Pospíchalová,	 manželé	 Jana	 a	 Jan	
Poukarovi,	 	MVDr.	Pavla	Příhodová,	Mgr.	Martin	 Šalanda,	Pavel	Vitešník,	DiS.,	manželé	 Ing.	 Jana	a	 Ing.	Pavel	
Vláčilovi,	Šárka	a	Ing.	Jiří	Vohralíkovi,	manželé	MUDr.	Jiřina	a	RNDr.	Pavel	Zachovi.	
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Jsme členem Rodinného svazu ČR z.s., KOUS Vysočina, z.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 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., 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 u kostela sv. Jakuba, Jihlava
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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 a Instagramu, 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
Telefon: 739 247 357
E-mail: centrum@centrumrodin.cz
Web: www.centrumrodin.cz
FB: www.facebook.com/Centrum.pro.rodinu.Vysocina
Instagram: centrum.pro.rodinu

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
Bc. Helena Pokorná
Bc. Patrícia Kondrlová

Členky spolku:
Mgr. Daniela Dokulilová
Renata Jakoubková
Pavla Kvasničková
Mgr. Lenka Neckářová
Marie Plešingrová, DiS.
Mgr. Šárka Pospíchalová
Mgr. Gabriela Šterclová
Mgr. Lucie Vitešníková
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