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NAŠI MILÍ PARTNEŘI

Především bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhají a fandí. 
Velice si vážíme všech Vašich darů, důvěry a laskavé podpory. 

Jmenovitě děkujeme
MUDr. Jiřímu Coufalovi, Ing. Janu Dokulilovi, Mgr. Michaele Fürychové, MUDr. Janě Hrobařové, manželům Miroslavě 
a Ondřejovi Hukovým, MUDr. Miluši Kadlecové, Ing. Jaromíru Kalinovi, MUDr. Vítu Kaňkovskému, Janu Krajíčkovi, Petru 
Kubíčkovi, Mgr. Jiřině Kuncové, manželům Marii a Stanislavovi Novákovým, manželům Ing. Arch. Barboře a Ing. Petrovi 
Piáčkovým, manželům Janě a Janovi Poukarovým, Mgr. Martinu Šalandovi, manželům Ing. Janě a Ing. Pavlovi Vláčilovým, 
manželům MUDr. Jiřině a RNDr. Pavlovi Zachovým a dalším dárcům.

Za podporu děkujeme také
společnosti Bakhita o.p.s, e-shopu být fit.cz, divadlu DIOD, dm drogerii, Hotelu Gustav Mahler, Oblastní Charitě Jihlava, 
firmě Petex, firmě Porr, firmě Salmo Sadílek, firmě Trialog a Nadačnímu fondu J&T.

S pokorou a vděčností přijímáme duchovní podporu 
o. Christiana Martina Pšeničky, O.Praem, o. Serafima Jana Smejkala, O. Carm., sester z kláštera bosých karmelitek v Dačicích 
a dalších, kteří na nás myslí v modlitbách.

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

DĚKUJEME! 
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ÚVODEM 

Slávko, řekni nám něco o sobě 
Na základě svého vzdělání bych se měla pohybovat v oblasti dřevařského průmys-
lu. Musím se ale přiznat, že v sociální sféře se cítím jako ryba ve vodě, především 
v neziskovém sektoru je mi dobře. Jsem vděčná za to, že mě míjí celý kolotoč kolem 
byznysu.
Žiji v Jihlavě, jsem vdaná, mám tři dospělé děti. Ve své blízkosti mám mimo bezpeč-
nou a milou rodinu i přátele, na které se můžu spolehnout. Ideální kombinace J.

Jak dlouho v Centru pracuješ?
V Centru pro rodinu pracuji od podzimu 2006. Měla jsem to veliké štěstí, že jsem 
mohla být od začátku “u toho”. Za největší čest považuji možnost být po boku všem skvělým zakladatelkám této 
organizace. Ony vdechly Centru život a poslání. Za to jsem jim neskonale vděčná. 

Jak jsi prožívala rok 2016?
Pracovně jsem celý rok vnímala jako dobu zklidnění a odpočinku. Činnost všech středisek byla úspěšně zabez-
pečena a bylo možné s potěšením sledovat, jak se rozvíjí. Byla jsem obklopena velmi dobrými kolegyněmi, které 
odvedly skvělou práci. Na naší činnosti se podílela celá řada našich podporovatelů, mecenášů, dobrovolníků 
a lidí, kteří nám drží palce. A v takovém prostředí je radost pracovat. 

Z čeho jsi měla největší radost?
V práci určitě z toho, že se nám podařilo Centrum stabilizovat po těžkém období, kterým jsme prošli v přede-
šlém roce. V osobním životě jsem prožila krásnou dobu. Měla jsem možnost cestovat a především jsem dostala 
příležitost setkávat se s milými lidmi.

Jaké plány máš na rok 2017?
Ráda bych byla prospěšná tam, kde se ukáže, že je to potřeba.

Potěšilo by mě, kdyby se nám podařilo udržet personální stabilitu Centra, zajistit nezbytné financování našich 
služeb a dále naplňovat poslání. Za nejdůležitější považuji umět nabídnout rodinám právě to, co potřebují a co 
jinde nenajdou.

Na otázky odpovídala předsedkyně spolku Slávka Dokulilová 
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Poslání 
Podporujeme rodinu ve všech fázích jejího vývoje, oceňujeme její význam pro společnost a hájíme její zájmy, 
podporujeme 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 lidského 
života, rodinu jako základní jednotku společnosti, právo na seberealizaci, soukromí, důvěrnost a autonomii. 
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Kvízové otázky

Co nejlepší podmínky pro život rodin prosazujeme na úrovni:
a) Města Jihlava
b) Kraje Vysočina
c) Celé ČR

Dozvíte se na straně 6 

Uživatelka sociální služby má radost z:
a) nalezení pronájmu domku na vesnici
b) rady pro děti, jak zorganizovat párty 
c) návštěvy ZOO

Dozvíte se na straně 8

Co říká Verča Lavičková o pomáhání druhým?
a) že ji naplňuje, dodává energii a pocit radosti 
b) že je zbytečné a že je to ztráta času
c) že to ještě nikdy nezkusila, ale jednou by chtěla

Dozvíte se na straně 12

Cílem našich programů pro školy je: 
a) děti převychovat
b) ukázat paní učitelce, jak na ně
c) povzbudit děti k přemýšlení nad sebou a světem

Dozvíte se na straně 14
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PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI
Pomáháme rodinám, aby jim bylo spolu dobře

Co nabízíme? 
• přednášky, besedy, kurzy
• interaktivní programy pro rodiče s dětmi
• poradenství
• prostor, kde se rodiče potkávají, vyměňují si rady a zkušenosti
• pomoc proti sociální izolaci
• individuální přátelský přístup

Čeho se nám daří dosáhnout?
• rodiče k výchově přistupují aktivně a pozitivně 
• rodiče jsou si při výchově jistější a mají větší sebevědomí
• rodiče získávají inspiraci pro rozvoj dětí a společné hraní si
• rodiče svoji roli zvládají dobře a mají z ní radost
• navázání důvěrných vztahů a možnosti sdílení problémů
• schopnosti rodičů pojmenovat obtížné situace
• odbourání zábran k řešení problému
• zapojení se do života společnosti
• uplatnění na trhu práce
• v rodinách je klidnější a pohodovější atmosféra
• prosazujeme zájmy rodin na úrovni města, kraje i celé ČR 

Příběh 
Kurz Nezastupitelné rodičovské kompetence se mi velmi líbil. Nabídl mnoho podnětů pro zamyšlení nad samotným smyslem 
a důležitostí rodičovství a nad tím, kde jsme jako rodiče obzvláště potřební a nezastupitelní. Líbilo se mi, že kurz nenabízí 
dokonalá univerzální řešení a dokonalé pohledy, nýbrž prostor pro hledání vlastních postojů a cílů. Díky kurzu jsem si mohla 
znovu promyslet svoje priority a rozhodnout, co je třeba přehodnotit, abych svoji roli matky mohla lépe prožít a zvládnout. 
Také jsem si uvědomila, jak krátký úsek v životě člověka je doba, kdy může být s dětmi. Daleko více si tohoto času nyní vážím. 
Děkuji za příjemné prostředí, pohodovou atmosféru a za vstřícné, zkušené a citlivé vedení kurzu.

Ivet, účastnice kurzu 
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I v dalších letech budeme rodinám pomáhat ke spokojenému domovu.
Aby v něm mohla vládnout láska, radost a vděčnost

Vedoucí Eva Šalandová odpovídá na otázku: Co ti letos udělalo největší radost? J

„V průběhu roku jsme řešily personální zabezpečení klubů. Velikou radost mi způsobilo 
to, jakým způsobem se poskládal tým, jak kvalitní a všestranní lidé k nám přišli s tím, že 
u nás chtějí pracovat, protože se jim líbí naše organizace, naše práce má smysl a chtějí být 
součástí týmu.“

Tým tvořily: 
Marie Fohlová, Miroslava Huková, Renata Jakoubková, Mgr. Lucia Kudláčová,
Pavla Kvasničková, Marie Pavlovová, Eva Šalandová a Věra Zajíčková
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Každá rodina je jedinečná a má svá specifika, proto s rodinami pracujeme individuálně
 

Co děláme?
• pomáháme rodinám řešit, na co samy nestačí
• pomáháme osamělým rodičům
• podporujeme rodiny, které se ocitly v tíživé životní situaci
• podporujeme rodiče, kteří mají velmi neklidné děti 
• doprovázíme a poskytujeme poradenství
• s rodinami pracujeme individuálně a povzbuzujeme je
• pracujeme v domácnostech, u nás v Centru i v terénu

Čeho se nám daří dosáhnout?
• rodiče se zorientují ve své nepříznivé situaci
• sociální situace v rodinách se přestane zhoršovat
• obnoví se narušené vztahy v rodinách a mezi generacemi
• rodiče se naučí to, co potřebují umět
• rodiče získají jistotu a zkušenosti
• rodiče ví, že na své starosti nejsou sami
• rodiče se navzájem podporují a sdílejí svoje starosti i radosti

Příběh 
Paní M. Š. se na nás obrátila s prosbou o pomoc. Chtěla poradit s tím, jak na špatnou finanční situaci a kde nalézt 
vhodné bydlení pro rodinu. 
Během roční spolupráce se podařilo nastavit pravidelné splácení dlužných částek, zajistit rodině přivýdělek a také nalézt 
pronájem malého domku na vesnici. Rodina se do nového domu stěhuje s nadšením a velkými plány do budoucna. 
„Spolupráce s Centrem pro rodinu mně osobně pomohla s chodem domácnosti a s upevněním vztahů členů 
rodiny. Celá má rodina je se spoluprací spokojená a já osobně doporučuji všem, kdo se potýkají s nějakými problémy, 
aby se na Centrum pro rodinu obrátili. 
Z mé strany 100% spokojenost.“

M. Š., uživatelka
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I „malé“ úspěchy nás motivují a povzbuzují v dalších pracovních dnech

Vedoucí Hanka Páleníčková odpovídá na otázku: Co ti letos udělalo největší radost? J
„ Začátkem roku jsem dostala příležitost pracovat v Centru pro rodinu. Pro mě to byl velký 
osobní i pracovní úspěch, protože jsem se dokázala po pěti letech rodičovské dovolené 
zařadit do pracovního procesu a zároveň mi byla dána důvěra, abych vedla naší milou 
SASku. Díky tomu všemu jsem potkala spoustu nových lidí, kteří se stali součástí mého 
života a kterých si velmi cením.“ 

Tým tvořily: 
Ing. Slavka Dokulilová, Mgr. Libuše Dvořáková, DiS., Marcela Láníková, DiS., Mgr. Lenka 
Neckářová, Mgr. Hana Páleníčková, DiS., Mgr. Alena Rousová a Lucie Zajíčková DiS.
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NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Ať má každé dítě šanci …

Co děláme?
• řešíme situaci ohrožených dětí
• vyhledáváme vhodné osoby pro náhradní rodinnou péči
• doprovázíme a vzděláváme náhradní rodiče
• zajišťujeme asistovaný kontakt s biologickou rodinou
• pomáháme nést zátěž

Čeho se nám daří dosáhnout?
• zmírňujeme dopady nepříznivé situace na děti
• náhradní rodiče se mohou plně věnovat péči o děti
• náhradní rodiče jsou proškoleni
• v rodinách vládne větší klid a pohoda

Příběh 
„V r. 2016 jsem měla v péči dvouletá dvojčata, jejichž matka byla akutně hospitalizována na JIP a o děti se neměl 
kdo postarat. Děti byly velmi agresivní a opožděné ve vývoji. Centrum pro rodinu jako doprovázející organizace jim 
poskytla pomůcky k rozvoji motorických funkcí a mně zprostředkovala odborné poradenství. Půl roku na to děti vývo-
jové handicapy překonaly a v některých oblastech předčily své vrstevníky. 
Matka dětí však tuto situaci nepřijala. Byla agresivní, fyzicky mě napadala, několikrát na mě zavolala policii. Příslušný 
OSPOD toto neřešil, proto muselo velmi aktivně zasáhnout Centrum pro rodinu. Přimělo OSPOD svolat postupně dvě 
případové konference, vyjednalo podmínky asistovaného kontaktu, zpočátku kontakt dětí s matkou asistovalo, zpro-
středkovalo mi právní poradenství. 
Pracovníci Centra pro rodinu byli přítomní při soudních jednáních. Zajistili hlídání dětí během soudních jednání 
a odborného poradenství. Bez jejich podpory a pomoci bych tak psychicky náročnou situaci nezvládla.“

O. M., pěstounka
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Doprovodíme děti v náročném období života

Vedoucí Lucka Lukšů odpovídá na otázku: Co ti letos udělalo největší radost? J
„Kromě každodenní radosti s našimi dětmi, jsme si v loňském roce udělali s manželem 
vzájemnou radost při obnovení manželského slibu a poděkování Bohu za 10 let našeho 
manželství.”

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

Nemusíme, chceme! 

Co děláme?
• využíváme chuť mladých lidí pomáhat a měnit svět
• připravujeme a motivujeme dobrovolníky k dobrovolnické službě
• dáváme o dobrovolnictví vědět
• dobrovolníci navštěvují opuštěné seniory a děti hospitalizované v jihlavské nemocnici
• dobrovolníci doučují školní děti, hrají si s nimi a povídají, věnují jim svůj volný čas 
• dobrovolníci pomáhají při akcích pro rodiny s dětmi a znevýhodněné lidi

Čeho se nám daří dosáhnout?
• mnoho lidí díky nám tráví svůj volný čas aktivně 
• dokazujeme, že nikdo není zbytečný a nemusí být na všechno sám
• přinášíme pocit přijetí a zájmu těm, co už zájem od ostatních neznají
• zvyšujeme sebevědomí dětí a jejich uvědomění si vlastní hodnoty 
• mnoha dětem se zlepšuje prospěch ve škole
• pomáháme dětem zvládat to, na co samy nestačí
• společně překonáváme těžká období
• vzájemně se obohacujeme, přinášíme si radost, porozumění a nové zkušenosti 
• veřejnost se více dozvídá o dobrovolnictví a jeho možnostech
• pomáháme navazovat nová přátelství
• podporujeme mladé lidi v zájmu o okolí
• máme skvělé a motivované dobrovolníky J

Příběh 
Naši dobrovolníci přináší radost, útěchu a pomoc. Co za to dostávají?
„Je těžké shrnout slovy, co mi dobrovolnictví přináší, protože mi pokaždé přinese mnoho nových pocitů, myšlenek 
a zkušeností. Nejen dobrovolnictví, ale i pomáhání druhým v každodenním životě mě naplňuje, dodává mi energii 
a pocit radosti. Cítím se šťastná, když dokážu vykouzlit úsměv na tváři druhého člověka. Jsem ráda, když můžu dělat 
společnost druhému a když mu pomůžu aspoň na chvíli zapomenout na jeho problémy. V tomto ohledu zastávám 
názor, že naším největším bohatstvím je štědrost.“ 

Verča Lavičková, dobrovolnice
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Chceme myšlenku dobrovolnictví šířit dál a  zvát k dobrému dílu další mladé lidi

Vedoucí Danielka Dokulilová odpovídá na otázku: 
Co ti letos udělalo největší radost? J
“Možná to bude znít jako klišé, ale mám opravdovou radost z každého nového dobro-
volníka 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!”

Tým tvořily: 
Mgr. Daniela Dokulilová a Ludmila Mičánová
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PROGRAMY PRO ŠKOLY

Pomáháme najít odpověď na otázku: Kdo jsem a kým chci být?

Co nabízíme? 
Interaktivní vzdělávací programy pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ z cyklu:

• Labyrintem v nás
• Evropské kořeny
• Toulky jihlavskou minulostí

Čeho se nám daří dosáhnout?
• probouzíme u dětí zájem o kulturní dědictví
• děti získávají úctu k hodnotám a tradicím společnosti
• děti hravou formou poznávají svět v souvislostech
• děti si uvědomují svoji hodnotu i hodnotu ostatních lidí 
• děti mají vstřícnější vztahy mezi sebou i ke svému okolí

Příběh 
Náš kolektiv učitelek prvních a druhých tříd ze ZŠ Jihlava, E. Rošického navázal spolupráci s Centrem pro rodinu Vyso-
čina hned od počátku jeho existence. Často se zúčastňujeme se svými třídami programů, které nám nabízí. Občas se 
nám stalo, že pokud jsme si nepospíšily s objednáním termínů, byly už všechny obsazené. Svědčí to o tom, že nejen 
my, ale i další jihlavské školy považují programy za kvalitní a přínosné pro své žáky. Bývají vždy pečlivě připravené, 
vedené zkušenými lektorkami s pěkným vztahem k dětem, které používají tvořivé a aktivizační metody práce. Dětem 
se nedostává pouze zprostředkování nových vědomostí či osvojení si určitých dovedností, ale je jim také umožněn 
prožitek vedoucí k posílení jejich prosociálního chování. Je radost vidět, že děti předkládaná témata zajímají a způsob 
jejich předávání se jim líbí. Za vše, co děláte pro to, aby v našich rodinách a školách rostli zdraví, vyrovnaní, ohleduplní 
a přátelští mladí lidé, vám všem patří náš dík.

Magdalena Kodetová, ZŠ Jihlava, E. Rošického
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Děti jsou naše budoucnost

Vedoucí Majka Sedláková odpovídá na otázku: Co ti letos udělalo největší radost? J
„V roce 2016 mi udělalo největší radost zjištění, že naděje neklame a že člověk může mít 
naději i tam, kde už „žádné naděje nebylo“.“

Tým tvořily: 
Marie Fohlová, Bc. Zuzana Nováková a Ing. Mária Sedláková
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JEDNORÁZOVÉ AKCE 

Pro příjemný den pojďte s námi ven!

Co nabízíme?
• kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost
• volnočasové aktivity pro celé rodiny
• prostor pro setkávání rodin
• netradiční programy pro celé rodiny

Čeho se nám daří dosáhnout?
• kvalitně využitého společného volného času rodin
• možnosti vzájemného sdílení
• zlepšování vztahů a komunikace mezi generacemi
• zapojení do volnočasových aktivit rodičů i dětí
• možnost navázat nova přátelství 

 

Příběh 

„Na hezká setkání a zážitky se nemá zapomínat. Pro mě bylo důležité setkání s Centrem pro rodinu. Je zde pro nás už 
řadu let, navštěvovala jsem ho již před několika lety se starší dcerkou Kačenkou. Na březnové akci  Den Země jsem si 
po letech existenci Centra pro rodinu zase připomněla. Od prvního okamžiku, kdy paní Fohlová promluvila na mého 
ročního syna Viktora, jsem věděla, že se do Centra chci zase podívat. A nezůstalo jen u podívání, nyní opět navštěvuji 
pravidelné programy i jednorázové akce pro rodiče s dětmi. Jsem vděčná za všechna setkání. Chtěla bych všem z Cen-
tra pro rodinu poděkovat za krásné zážitky a těším se na další akce.“

Božena Pešoutová, účastnice programů
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Vytváříme prostor pro vzájemné setkávání a obohacování rodin 

Vedoucí Majka Fohlová odpovídá na otázku: Co ti letos udělalo největší radost? J
„V roce 2016 mi udělalo největší radost to, z čeho se raduji každý den, který v Centru pra-
cuji. Je to setkávání s lidmi, kteří sem přicházejí na programy, ale i s lidmi, kteří zde pracují. 
Radost jsou také programy ve školách, radost je předávat dětem hodnoty. Darem je praco-
vat tam, kde je radost a pokoj.“ 
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FUNDRAISING, PR A ADMINISTRATIVA

Děláme maximum pro to, aby se Centru dařilo a všem se v něm dobře pracovalo

Co děláme?
• vyhledáváme vhodné dotační tituly
• oslovujeme partnery a sponzory
• navazujeme a rozvíjíme spolupráci s partnery, sponzory a podobně zaměřenými organizacemi
• spravujeme webové stránky a Facebook
• tvoříme plakáty, pozvánky, letáky

Čeho se nám daří dosáhnout?
• máme prostředky na činnost
• ostatní kolegyně mají servis a podporu při své práci
• máme dobré vztahy v Centru i s veřejností
• zajistíme chod Centra

Příběh 
„Kolegyně jsou pro mě cenným partnerem. Díky jejich práci se můžu plně soustředit na přímou práci s rodinami. Vím, 
že naše nápady a vize díky jejich práci dojdou k lidem, pro které je připravujeme. Milé kolegyňky mají pro nás vždy 
připravenou pomocnou ruku a milý úsměv.“

Eva Šalandová, pracovnice CPR
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I v dalších letech chceme vytvářet zázemí pro pohodové fungování týmu a celé organizace

Vedoucí Hela Pokorná odpovídá na otázku: Co ti letos udělalo největší radost? J
„Největší radost jsem měla z rodinných událostí: z narození aprílové neteře, krásné svatby, 
očekávání dalšího přírůstku a zásnub :)“

Tým tvořily:
Mgr. Daniela Dokulilová, 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 10x 88

Devatero úspěšného rodiče 1x 11

Nezastupitelné rodičovské kompetence 1x 10

Rodiče rodičům 1x 50 120

Spolu na cestě 11x 17

Sdílení 37x 37

Otevřená beseda 10x 47

Odborné poradenství 71x 71

Tréninkové aktivity 237x 234 245

Hlídání dětí 35x 321

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

941 35 92

Dobrovolnické centrum 
Název programu Počet dobrovolníků Počet dobrovolnických hodin

Návštěvy 46 1 831

Dětem – Pohádky 5 52

Dětem – Tvoření 20 643

Dětem – Kamarád 43 1 017

Vzdělávání dobrovolníků 784

Celkem 114 4 327
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Programy pro školy 

Název programu Termín realizace Počet ZŠ Počet tříd Počet 
dětí

Cyklus Kořeny evropské kultury – téma:
Velikonoce

7. 3. – 18. 3. 7 41 800

Cyklus Kořeny evropské kultury – téma:
Dušičky nebo Halloween? … co vlastně slavíme?

17. 10. – 4. 11. 9 49 1050

Cyklus Labyrintem v nás – téma:
Nezištnost

30. 9. – 11. 11. 6 21 500

Jednorázové akce 

Název programu Realizace Počet účastníků
Dětský karneval v Jihlavě 16. 1. 120

Ples rodin 23. 1. 100

Dětský karneval v Třešti 31. 1. 80

Duchovní obnova pro manžele 20. 2. 58

Den Země 20. 4. 60

Koncert Jiří Pavlica&Hradišťan 8. 5. 800

Týden otevřených dveří 9. 5. – 13. 5. 20

Koncert rodin 11. 5. 200

Senohraní 14. 5. 500

Průvod rodin 15. 5. 150

Noc kostelů 10. 6. 1000

Pouť ke sv. Jánu 26. 6. 250
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HOSPODAŘENÍ

Struktura dotací Kč %

MPSV 737 368 25

MPSV prostřednictvím kraje 1 033 000 35

Ministerstvo vnitra ČR 152 000 5

Kraj Vysočina 625 666 22

Statutární město Jihlava 385 000 13

Celkem 2 933 034 100

Rozvaha 
AKTIVA PASIVA

Číslo 
účtu

Název účtu Počáteční 
stav

Koncový 
stav

Číslo účtu Název účtu Počáteční 
stav

Koncový 
stav

211 Pokladna 125 630 89 149 321 Dodavatelé 336 6 743

221 Bankovní 
účet 1

42 357 52 121 336 Zúčtování s institucemi soc. 
zab. a zdrav. poj.

44 859 -11

221 Bankovní 
účet 2 

25 048 163 117 342 Ostatní přímé daně 1 383

314 Poskytnuté 
provozní 
zálohy 

65 000 60 000 379 Jiné závazky

342 Ostatní 
přímé daně

4 391 384 Výnosy příštích období 192 151

347 70 000 70 000 389 Dohadné účty pasivní 59 330 55 000

381 2 622 6 149 911 Fondy 392 095 226 095

385 Příjmy 
příštích 
období

931 Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení

-161 572

Aktiva celkem 335 048 440 536 Pasiva celkem 335 048 481 361

Hospodářský výsledek -40 825

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

2 933 034
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Výsledovka
Rodiny dnes SAS Návštěvy Dětem Volný čas

Náklady
50x Spotřebované nákupy 42 954 55 522 10 961 7 183 91 183
51x Služby 147 421 291 853 6 970 35 817 84 158
52x Osobní náklady 907 794 1 167 424 292 069 74 127
53x Daně a poplatky
54x Ostatní náklady 10 000 14 960
55x Odpisy
58x Příspěvky
5xx Náklady celkem 1 098 169 1 514 799 320 000 132 087 175 341

Výnosy
60x Tržby za vlastní výkony 107 650 38 090
64x Ostatní výnosy 3 120
65x Tržby z prodeje majetku
68x Přijaté příspěvky, dary 227 799 50 000 7 087 67 250
69x Provozní dotace 987 368 1 287 000 270 000 125 000 70 000
6xx Výnosy celkem 1 098 138 1 514 799 320 000 132 087 175 340

Hospodářský výsledek -31 0 0 0 -1

Rodiny NRP Noc kostelů Týden pro rodinu Hradišťan Provoz Celkem

11 610 5 544 13 440 8 204 6 144 45 860 298 605
7 140 31 957 30 160 78 508 96 918 21 391 832 293

56 848 5 400 12 000 74 451 2 590 113
0

4 938 11 836 41 734
0

2 000 2 000
18 750 94 349 49 000 86 712 120 000 155 538 3 764 745

4 800 36 000 25 030 211 570
1 449 4 569

0
89 549 133 062 574 747

18 750 49 000 49 000 84 000 -7 084 2 933 034
18 750 94 349 49 000 49 000 120 000 152 457 3 723 920

0 0 0 -37 712 0 -3 081 -40 825
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POMÁHAT RODINÁM JSME MOHLI DÍKY 

 
 

 

Nadační fond J&T daroval 200 000 Kč  na projekt Rodina – příjemné místo pro život dítěte.

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Kraj Vysočina

Statutární město Jihlava 

Bakhita, o.p.s.. Nadační fond J&T

Aktivity projektu „Rodiny dnes“ 
 jsou podpořeny z dotačního 

programu Rodina
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