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Jak můžete pomoci spolu s Krůčkem? 
 
 

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. chce, tak jako doposud, ve městě 

Svitavy a v jeho širokém okolí nabízet rodinám s dětmi kvalitní služby. Rodiče s 

malými dětmi jsou často ti, kteří mají nejméně peněz. Matky, které zůstávají s dětmi 

doma na „dovolené“ mají pro sebe a dítě méně peněz než ostatní skupiny obyvatel. 

Paradox: Ti, kdo dělají nejdůležitější práci – vychovávají děti – mají často nejméně 

financí. Chceme proto, aby naše služby byly finančně dostupné všem bez rozdílu. 

 

 
Můžete pomáhat spolu s námi. Jakákoliv částka pro nás není malá. 

Za Vaše finanční dary předem děkujeme, na požádání Vám 
vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. 

 
 

č.ú. 2400604099/2010 
 

Všechny finanční prostředky budou použity na naplnění našeho poslání. Pokud 

máte více času než peněz, přivítáme Vás u nás jako dobrovolníky a dobrovolnice. 
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I. Úvodní slovo 

Vážení přátelé a příznivci Krůčku, 

v rukou právě držíte výroční zprávu Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy za 

rok 2019. Přináší Vám přehled o aktivitách a projektech, které MC Krůček realizoval za 

uplynulý rok 2019, stejně tak jako přehled jeho hospodaření a statistiku návštěvnosti. 

Každý rok má svou dynamiku a ani rok 2019 nebyl výjimkou.  Zažili jsme nové výzvy, 

máme nové zkušenosti i zážitky, které v nás zajisté zůstanou. Velkou radost máme 

z projektů, které se nám dařilo naplnit a realizovat. Srdcem našeho poslání  je projekt 

Centrum pro rodinu, díky němuž probíhají kluby pro rodiče, poradny, semináře a kurzy. 

Díky dalším podpořeným projektům jste mohli s námi prožít Výtvarné řádění, 

Halloween, nebo využít příměstské tábory. 

Největším skokem do neznáma pro nás však byla kampaň Zachraňte mateřská a 

rodinná centra, kterou jsme spustili. Ač slýcháváme, jak je rodina pro stát důležitá, 

podpora fungujících rodin je pouze okrajová. Je bohužel běžnou praxí, že to, co dlouhá 

léta funguje, se bere jako automatické a je přehlíženo. Více než 25 let fungují centra 

pro rodiny po celé republice. Jsou tak krásně různorodá a přesně pasující pro dané 

místo, kde fungují – a to proto, že je zakládají lidé, kteří tam žijí. Podpora ze strany 

státu byla již mnoho let stejné, ale náklady rostou.  V roce 2019 díky tomu museli zavřít 

svou činnost i centra, která fungovala bezvadně mnoho let. Zpráva o tom, že zmíněná 

podpora bude ještě pokrácena o dvě třetiny znamenala prakticky likvidaci center. 

Proto jsme se rozhodli vykopnout pomyslný míč a informaci o ohrožení jsme se 

rozhodli rozšířit do světa. Nesmírně si vážím pomoci a odhodlání všech, kteří nám 

s kampaní pomáhali. Zejména maminky, které dobrovolně přišli na natáčení, ač to pro 

nás všechny byl nemalý výstup z komfortní zóny. Vše se však podařilo a my máme 

velikou radost z toho, že se otevřel dialog o potřebnosti center a jejich financování. 

Druhým rokem jsme také pořádali naše tábory s podporou tříletého projektu 

„Příměstské tábory – Svitavsko“ realizovaného přes MAS Svita, podpořeného z EU a  

MPSV. 

Dobrovolnické centrum fungovalo opět po celý rok a přineslo spoustu radosti na straně 

organizací i dobrovolníků. 

V roce 2019 však Krůček zaznamenal ještě jednu velkou změnu. A tím je změna stanov 

Krůčku a následné zřízení pobočného spolku Moravská Třebová. Vzniká tak nové místo 

pro rodiny z kterého máme také velikou radost.  

Zde v úvodu bych ještě chtěla dát velké díky všem skvělým ženám (a jejich mužům) v 

našem týmu. Díky za jejich pracovitost, nápady, energii, bez nich by Krůček nebyl tam, 

kde je. Stejně tak patří díky i všem dobrovolnicím a dobrovolníkům. 

Největším oceněním za naši práci je spokojenost těch, pro které tu jsme a radost 

v dětských očích. 

 

Kateřina Novotná 



II. Náš tým 

Tým MC Krůček je rozdělen na složku statutární a výkonnou. 

 
A. STATUTÁRNÍ SLOŽKA SPOLKU 

Pracuje bez nároku na odměnu, v roce 2018 byla zajištěna 6 volenými členkami a tvořena 

Radou spolku a Revizní komisí 

V roce 2019 proběhli dvě valné hromady – řádná a mimořádná: 

Řádná valná hromada 26.2.2020 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je složena ze členů spolku. Členem MC Krůček je 

rodina, k 31. 12. 2019 bylo evidováno 80 členských rodin. 

Rada spolku zvolená na Valné hromadě 26.2.2020 

• Předsedkyně Rady spolku: Mgr. Kateřina Novotná 

• Místopředsedkyně Rady spolku: Pavlína Černá 

• Radní Rady spolku: Mgr. Soňa Nádvorníková 

Revizní komise (od 26.2.2019) 

• Iva Dvořáková 

• Milena Zemanová 

• Vlasta Pechancová 

Rada spolku zvolená na Mimořádné valné hromadě 20.6.2020 

• Předsedkyně Rady spolku: Mgr. Kateřina Novotná 

• Místopředsedkyně Rady spolku: Pavlína Černá 

• Radní Rady spolku: Mgr. Kateřina Burešová 

• Radní Rady spolku: Jaroslava Roušarová 

• Radní Rady spolku: MgA. Marie Blažková 
 

 
 

B. VÝKONNÁ SLOŽKA SPOLKU 

Počet zaměstnanců MC Krůček v roce 2018: 

V roce 2018 bylo 9 pracovních smluv, 34 dohod o provedení práce, evidenční počet 

zaměstnanců 9, přepočtený počet zaměstnanců 6,05. 

Externí odbornice a odborníci na DPP 

EKON Svitavy, s.r.o. – účetní a mzdová agentura 
 

Mgr. Kateřina Novotná – ředitelka MC Krůček, manažerka projektu Centrum pro rodinu, 

manažerka projektu LPT 

Jaroslava Roušarová – koordinátorka Centra pro rodinu, koordinátoka předporodního 

kurzu a administrativa 

Mgr. Soňa Nádvorníková – pedagožka a aktivizační pracovnice a odbornice v oblasti 

předškolního vzdělávaní 

MgA. Marie Blažková – manažerka projektu Centrum pro rodinu (zástup za MD) aktivizační 

pracovnice a koordinátorka projektu Výtvarné řádění a Halloween 



Mgr. Kateřina Burešová – koordinátorka aktivit projektu Centrum pro rodinu a manažerka 

Dobrovolnického centra a koordinátorka projektu ESS 

Mgr. Renata Součková - aktivizační pracovnice Babyklubu  

MgA. Zdeňka Selingerová – aktivizační pracovnice klubu Mama mimi a Rodinný 

Cirkus a koordinace akce Andělský Mikuláš 

Mgr. Radka Marie Trunečková – aktivizační pracovnice, koordinace akce Halloween 

Mgr. Radka Báčová – aktivizační pracovnice 

Mgr. et Bc. Kateřina Ciencialová, Dis – aktivizační pracovnice a lektora pro rodiny 

s dětmi s PAS 

Lenka Švecová Dis. – zdravotní poradna, podpůrná skupina žen, diastáza 

Šárka Prudilová – odborná lektorka předporodní poradny a cvičení 

Pavlína Černá – koordinátorka a manažerka hlídacího centra BabyKrůček 

Mgr. Kateřina Krausová – garant hlídacího centra Babykrůček, odborná lektorka, vedoucí LPT 

Mgr. Eva Šolcová – koordinátorka  a mentorka ESS (do 8/2019) 

 

tým BabyKrůčku: Miriam Moravcová, Andrea Rybníkářová, Ludmila Kolářová, Betlachová Eva, 

Lenka Kodytková, Lenka Kučerová, Martina Kubíková a Lenka Myšková, Lopourová Andrea, 

Adriana Roušová, Mifková Helena 

 

Děkujeme také všem našim externím odborníkům a odbornicím, kteří vedli naše poradny či 

lektorovali naše kurzy – MUDr. Jan Bodó, Ph.D, Mgr. Markéta Březinová, Ivana Dvořáková, Ing. 

Monika Komárková, Mgr. Pavla Koutníková, Mgr. Marie Mrázková, Mgr. Romana Vraspírová,  

Mgr. Macenauerová Jitka, Mgr. Veronika Žáčková, 

 

Mezi naše spolupracovníky, kterým patří dík patří také DanieJ Zezula, Jindřiška Soudková, 

Novotný Michal, Miroslav Bouček, Veronika Kovářová, Tereza Myšková, Galina Močárová 

Děkujeme také vedoucím táborů – Kateřině Krausové, Marii Blažkové, Kateřině Vařejkové, 

Pavlíně Hörlové, Vojtěchu Vařejkovi, Veronice Roušarové, Martině Kubíkové, Roušarová 

Jaroslava, Ivana Štrajtová, Monika Friedlová 
 

C. DOBROVOLNÍCI a DOBROVOLNICE MC KRŮČEK 
 

Bez pomoci a práce dobrovolníků, ať už těch místních, a nebo zahraničních, bychom se v Krůčku 

neobešli a nemohli bychom realizovat naše aktivity v tak velkém rozsahu. Jsme vděční všem 

dobrovolníkům za jejich činnost. Zároveň ze zpětné vazby od dobrovolníků víme, že se jim 

dobrovolnická práce v naší organizaci líbí, baví je, naplňuje a obohacuje jejich život. 

Dobrovolnictví má smysl! 

Vypsat všechny jména těch, kteří nám pomáhají by bylo na mnoho stran a opravdu si velmi 

vážíme každé pomocné ruky a to jak přes dobrovolnické centrum, tak i malou pomocí 

s všedními starostmi. Děkujeme tedy všem matkám i otcům, kteří se bez nároku na odměnu 

zapojují do chodu Krůčku. 



III. Veřejný závazek 

Poslání 

Posláním spolku Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. je být centrem rodinným, 
komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským, 
dobrovolnickým a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi a pro ostatní cílové skupiny. 

 

Cílová skupina 

• rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

• rodiny s dětmi do 6let 

• rodiče na mateřské/rodičovské dovolené 

• rodiny se staršími dětmi 

• prarodiče s vnoučaty 

• těhotné ženy a jejich partneři 
 

Cíle spolku 

• posilovat roli rodiny, umožnit rodičům vzájemně se stýkat, vzdělávat 

• podporovat uplatňování práv děti, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu děti 

• skrz komunitní práci pomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva (hl. rodinám s dětmi) 
k aktivní seberealizaci, prevenci sociální izolace 

• získat a šířit odborné poznatky o výchově, zdraví, psychologii 

• poskytovat a zprostředkovávat vzdělávání a informace vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti 
rodičů s dětmi 

• posilovat rovné příležitosti, pomáhat odstranění diskriminace žen a mužů 

• dětem pomoci v socializaci a připravit je na vstup do škol 
 

Principy spolku 

• důraz na výjimečnou roli rodiny v životě jednotlivce i společnosti 

• respektující přístup 

• profesionalita a kvalita služeb 

• odborný tým a jeho rozvoj 

• tvorba a hledání nových přístupů v práci 

• spolupráce 

• efektivnost a flexibilnost služeb dle aktuálních potřeb CS 

• dobrovolnost, rovnost, svépomoc 

• podpora flexibilních forem práce a slaďování pracovního a soukromého života 



IV. Historie 

• září 1998 – Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. započalo svou činnost pod 
názvem Dětský klub „Krůček“ jako součást krizového centra KROK ve Svitavách. Při vzniku 
stály Vocásková – Plívová, MUDr. V. Křenková, Mgr. K. Macháňová, Mgr. A. Petrová a M. 
Češková 

• 1999 – 2008 Krůček sídlil v Nadaci J. Plívy 

• 10. 8. 2001 – registrováno občanské sdružení s názvem Mateřské centrum Krůček, od září 
začíná jeho pravidelná činnost dvakrát týdně založená na práci dobrovolníků 

• 7. 3. 2005 – MC Krůček se stává členem Sítě MC ČR 

• 11. 2006 – získán certifikát "Společnost přátelská rodině" 

• 2007 – změněn název na Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s.; první 
zaměstnanci, směr k profesionalitě a každodenní činnosti 

• květen 2008 – změna sídla – Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika 

• 2009 – akreditace MC Krůček jako vysílající a přijímající organizace Evropské dobrovolné 
služby 

• 2010 – získáno ocenění Uznaná organizace pro činnost v oblasti prorodinných aktivit Minis- 
terstvem práce a sociálních věcí na léta 2010-2012 

• 2011 – v září otevřen BabyKrůček – Hlídací koutek; ocenění od Nadace OKD za projekt 
Partnerství všech generací; ocenění Organizace pracující s dobrovolníky od Pardubického 
kraje a Koalice Nevládek Pardubicka; spolupráce na získání ocenění pro město Svitavy – Obec 
přátelská rodině 2011 + Oslava 10. narozenin organizace 

• 2012 – Hlídací centrum BabyKrůček v nových prostorách na ulici Pražská; Svitavy realizují 
projekt Svitavy pro rodiny, na kterém Krůček spolupracuje; realizace velkého množství 
národních projektů, dvou evropských projektů a volnočasových aktivit a akcí pro veřejnost 

• 2013 – pokračujeme ve všech nastavených činnostech, realizace Centra pro rodinu, Hlída- 
cího  centra  BabyKrůček,  evropských  projektů  Mám  rodinu  a  podnikám  a  Flexi  práce  s 
rodinou, Evropské dobrovolné služby, nově vzdělávání pěstounských rodin 

• Od 1. 1. 2014 je MC Krůček zapsaný spolek 

• V roce 2015 Valnou hromadou schválen nový název spolku „Mateřské a rodinné centrum 
Krůček Svitavy, z.s.“, schváleny nové stanovy spolu s jednacími a volebními řády vyhovujícími 
občanskému zákoníku; spolek zůstává pod názvem Mateřské a rodinné centrum Krůček 
Svitavy, z.s.; získána akreditace pro Dobrovolnické centrum 

• V roce 2016 schváleny nové stanovy spolku a nová akreditace Evropské dobrovolné služby, 
oslava 15. narozenin 

• V roce 2017 – Krůček hostí celokrajský Den dobrovolnictví 

• V roce 2018 – Dobrovolnické centrum nabírá nové organizace a stabilizuje činnost. První 
Halloween aneb strašidelná Fabrika 

• V roce 2019 – vznik pobočného spolku Krůček Moravská Třebová, celorepubliková kampaň 
Zachraňte mateřská a rodinná centra 

  



V. Činnosti 2019 

Začínáme každý den v 8.30 a končíme dle programů, klubů, poraden, cvičení. O letních 
prázdninách byl provoz Krůčku omezen. 

 

A. CENTRUM PRO RODINU 

Projekt Centrum pro rodinu byl i v roce 2019 realizován celoročně. Každý týden se sestával z 
pravidelných aktivit (klubů a poraden) a tak každý týden přinášel komplex aktivit zahrnující 
tréninkové aktivity, setkávání svépomocných rodičovských skupin (vzájemná podpora a sdílení 
problémů každodenního života), informačně konzultační činnost. V průběhu roku probíhala 
řada mimořádných aktivit pro celé rodiny. 

Smyslem všech služeb a aktivit je podpora rodin na Svitavsku s cílem nabídnout rodinám 

komplexní služby vedoucí k posilování funkčních vztahů a předcházení negativním jevům v 

rodině. 
 

AKTIVITA INFORMACE NÁVŠTĚVNOST 

Pravidelné kluby - 
pro rodiče s dětmi, 
pro těhotné 

Nízkoprahové kluby pro rodiče 
s dětmi – každodenní dopolední 
i odpolední aktivita, při které 
spolu rodiče a děti komunikují, 
podporují se, sdílejí. Také 
probíhali kluby pro těhotné a pro 
rodiče s dětmi s poruchou 
autistického spektra 

Ve všední dny v měsíci leden - 
červen proběhlo 7 pravidelných 
klubů, o letních prázdninách kluby 
neprobíhali 
o 1809 rodin 

Kontaktní místo Místo vytvořené pro setkávání 
zejména rozvedených rodičů 
s dětmi či prarodičů s vnoučaty; 
využíváno také OSPODem. 
Přestože počet není vysoký, jde 
o prostor, který není ve městě 
jinde k dispozici v takové 
formě, aby podporoval rozvoj 
vztahu a kompetencí.  

. 
o 2 rodiny 

 

Síťovací setkání pro 
rodiče s dětmi 

5x ročně tedy proběhlo síťovací 
mezigenerační setkání, jehož 
součástí byla řízená aktivita 
networkingu pod vedením 
aktivizační pracovnice. Celkem 
proběhlo 10 síťovacích aktivit 

o 369 rodin (podařilo se zapojit 
síťovací aktivity i v rámci 
velkých akcí) 

Informační centrum Realizace aktivity Informační 
rodinné centrum (IRC) je nedílnou 
součástí projektu CPR. IRC vzniklo 
již v roce 2012 na základě 
identifikovaných potřeb rodin, 
které potřebují informace a MC 
Krůček a projekt CPR je 
přirozeným prostředím, kde lidé 
informace získávají 

ICR v provozu každý den Po – 
Pá, cca 50 hodin týdně. 
V průběhu klubů / 
o 1901 rodin 



Poradny Po celý rok bylo nabízeno celkem 
10 druhů poraden: 
• zdravotní a pediatrická 
• profylaktická pro těhotné 
• psychologická 
• sociálně – právní 
• logopedická 
• pedagogická 
• laktační 
• pro rodiče dětí s PAS 

o 231 rodin 
 

Tréninkové aktivity 
(TA) = aktivity jsou 
zaměřeny na trénink 
nových kompetencí a 
konkrétního 
praktického využití 
rodičovských 
dovedností. V rámci 
TA narůstají rodičům 
a dětem kompetence, 
trénují to, co již umí 
nebo se učí nové věci 
– vždy prakticky.  

Tréninkové aktivity jsme zahrnuli 
postupně do všech klubů, kromě 
klubu pro těhotné a jejich 
partnery.  
Tréninkové aktivity probíhali na 
témata já výrok, emoce, 
pochvala, povzbuzení, apod… 

V průběhu roku pravidelně 
probíhali tréninkové aktivity 
 
o 1200 rodin 

Podpůrné skupiny V průběhu roku probíhali 
podpůrné rodičovské skupiny pře 
či po klubech, dále podpůrná 
skupina žen po porodu a od 
podzima pravidelně i podpůrná 
skupina kojících žen. 

o 902 rodin 

Vzdělávací aktivity pro 
rodiče 

• Proběhli 3 vícedenní kurzy 
(Kurz rodičovských dovedností 
a 2x Kurz pro rodiče a 
předškoláky) 

• Proběhl 2 semináře zaměřené 
na prevenci – Šikana a 
netolismus 

• 9 seminářů na téma Pánevní 
dno, Do školky hladce, 
Koučování, Vývoj dětské 
nohy,… 

• 4 besedy na témata zdravého 
stolování, a péče o zuby u dětí 

o 240 rodin 
 

Při vzdělávání je 
zprostředkována doplňková 
služba hlídání dětí. 

 



Kurzy pro těhotné a 
jejich partnery 

Aktivita Kurz pro těhotné ženy a 
jejich partnery úspěšně 
pokračuje již od roku 2015. 
Tímto kurzem rozšiřujeme 
nabídku vzdělávání o intenzivní 
předporodní a porodní péči o 
těhotné ženy a jejich partnery 

Kurzy se konaly ve dvou 
bězích a navštívilo je 
dohromady  

o 79 rodin 
 

Spolupráce V rámci  spolupráce jsme v roce 
2019 byly účastni setkání s 
městem Svitavy, vedením 
Informačního centra , proběhli 2 
setkání skupiny pro rodinu Města 
Svitav, byly jsme účastni 2 
tiskových jednáních, 2 setkání 
neziskových organizací města 
Svitav a okolí, návštěvě 2 jednání 
u kulatého stolu v rámci 
Pardubického kraje a 3 setkání sítí 
mateřských center. 

o 13 lidí 
 

Akce navíc pro děti 
i dospělé 

celkem 8 samostatných 
mimořádných aktivit pro děti i 
dospělé (např. Malíčkův den, 
happening, výlety, divadlo pro 
děti, besídky, aj.) (není 
podpořeno MPSV) 

o 369 rodin 
 

 

 

 
 
 „S Krůčkem jsme už 3 roky určitě. Moje dcera Ema začínala na masážích pro miminka, prošla klubík 
s Myškou až do Dubinky. Navštívili jsme i karnevaly a Dětské dny Krůčkem pořádané. A nyní „jedeme“ druhé 
kolo se synem. Je to místo, kde se rádi potkáváme s dalšími maminkami a ulevíme si po každodenních 
starostech. Děkujeme.“ 

Pavlínka 



Příklad z Klubíku Dubinky – aneb jak to 
chodí…  

Krůček je pro rodiče otevřen již od 
8:30, kde mohou využít čas na 
vzájemné sdílení, když je něco trápí, 
mohou se poradit. Klubík Dubinka - pro 
děti od jednoho roku probíhá každou 
středu od 10:00. Pravidelně se ho 
účastní 5-10 dětí s maminkami. Klubem 
provází Dubinka, která si vždy na 
začátku přivolá básničkou skřítka 
Dubíka. Ten dětem poví, co se mu za 
uplynulý týden přihodilo a obvykle 
potřebuje s něčím pomoct. Děti tak 
pomáhají hledat princezně korálky, 
lovit mouchy pro žábu, která přišla o 
jazyk, nebo nalákat papouška, který 
uletěl z klece. Poté následují různorodé aktivity, které podporují psychomotorický vývoj batolat - 
překážkové dráhy, básničky s pohybovými prvky, tanečky, cvičení na míčích, úkoly na procvičení jemné 
motoriky, rozlišování barev, hry s padákem apod. Aktivity se rychle střídají, aby děti udržely pozornost. Po 
klubíku mají rodiče opět možnost zůstat, využít kuchyňku, herničku, sdílet s ostatními. 
"V Krůčku se nám moc líbí, chodíme rádi do klubíku i na pořádané akce. Je tu pro nás spousty nových 
zážitků." Lucie V. 
"Krůček je naše oblíbené místo, v klubíku jsme našli plno kamarádů a naučili se plno básniček a písniček" 
Martina H. 
"Klubíky jsou moc fajn, jak pro děti, tak pro maminky. Rádi v Krůčku zpíváme, máme rádi padák, opičí dráhu. 
Rádi tady poznáme nové kamarády a s ostatními maminkami si sdělíme různ vychytávky ohledně "výchovy, 
nevýchovy", volného času a aktivit. Je to fajn! Ráda bych nalezla aktivity na podporu sourozeneckých 
konstalací, spolupráce mezi sourozenci (nácviky komunikace, řešení hádek, pozornost rodičů,...). 

 
 
"Krůček je neoddelitelnou 
súčastou života našich 3 
detí. Všetky deti 
navštevovali klubíky veĺmi 
radi, rástli s nimi a písničky 
Krůčku u nás doma znejí 
dodnes takmer denne :-). 
Ďakujeme za tieto chvíle, 
ktoré verím, že deťom 
zostanú v spomienkach po 
celý život." Milena Z. 
 

 
 
Jedna z lekcí předporodní 
přípravy rodičů. 
S lektorkou Mgr. 
Kateřinou Krausovou 

 



Kampaň Rozsviť se 
modře – podpora 
povědomí o autismu 

V rámci „modrého 
dne“ se rozsvítila 
celá fabrika a konalo 
se zážitkové 
odpoledne 
s tématikou podpory 
rodin s dětmi 
s autismem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

B. EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY 
 
V roce 2019 pokračovala realizace projektu Evropského sboru solidarity, který jsme zahájili v roce 
2018 – jde o projekt „S.T.E.P.- Support, Teamwork, Equality, Participation“.  V tomto jsou zapojeny 
2 evropské dobrovolnice – od září 2018 do srpna 2018 v Krůčku působila dobrovolnice Antonie 
Gross z Německa.  



 
 

 
„There are many reasons why I 
love working at Krucek. The 
wonderful team welcomed me 
with open arms and helped me 
to integrate in a different 
country and culture. In 
addition, I like that my work in 
Krucek is so versatile. The many 
partner organizations enable 
me to get to know various 
fields of social work.“ 
Antonia 
 
 

V rámci tohoto projektu jsme u nás v Krůčku v červenci 2019 přivítali druhou dobrovolnici, a to 
Sinem Ayaz Akaslan z Turecka, která zde bude působit celý rok až do července 2020.  
 
Dále jsme v rámci Evropského sboru solidarity v září 2019 odstartovali nový projekt „Step by step to 
Intercultural Education and Learning“. V tomto projektu jsme od září 2019 u nás v Krůčku přivítali 
dobrovolnici Leandru Wagner z německého Berlína.  
 
Hlavním cílem projektů Evropského sboru solidarity je podpořit mladé lidi v procesu neformálního 
vzdělávání, předat zkušenosti a znalosti v oblasti práce s rodinami a dětmi a rozvíjet vzájemnou 
solidaritu a toleranci k odlišnostem a rovné příležitosti. Je to v pořadí už 9. a 10. projekt, ve kterém 
evropští dobrovolníci v Krůčku působí a stále více se dostávají do povědomí svitavských organizací i 
jednotlivců.  
 
Dobrovolnice Evropského sboru solidarity se účastní aktivit MC Krůček, spolupracují na 
mezigeneračních dílnách, veřejných akcích, při hlídání dětí a všech aktivitách MC Krůček.  Pro širší 
rozptyl nových zkušeností spolupracují i vybranými neziskovými organizacemi ve městě Svitavy 
(Charita Svitavy - Světlanka, Nízkoprahový klub Díra, ZŠ T. G. Masaryka, Senior centrum, aj.). 
 
Projekty Evropského sboru solidarity jsou financovány z prostředků Evropské unie, a to konkrétně 
v rámci programu Erasmu + mládež. 

 
 
 

C. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
 

V roce 2019 jsme realizovali 4 příměstské tábory v rámci projektu Příměstské tábory – Svitavsko, 

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007740 podpořeného Evropskou unií a MPSV. 

Podporu pro tyto tábory čerpáme přes Místní akční skupinu Svitava. 

 

Během července a srpna jsme se s dětmi vydali na čtyři různá dobrodružství. První odstartoval tábor 



Harryho Pottra s Mary Blažkovou 8.7.2019. Následoval tábor Vzhůru na palubu s Katkou Vařejkovou. 

Třetí týden jsme se vydali na týden s Katkou Krausovou na tábor Superhrdinů a poslední táborový 

týden jsme vyrazili na minitábor Petra pana do Zeměnezemě s Pavlínou Hörlovou. 

Každý týden byl jiný, ale všechny měli jedno společné – spoustu zábavy. Děti si vyzkoušeli společné 

i samostatné činnosti, tvořili, sportovali a zažívali nejedno dobrodružství na výletech. 
 

 
 

  
 

 

D. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRŮČEK 

Dobrovolnické centrum Krůček funguje od roku 2015 pod mateřskou organizací Mateřské a rodinné 
centrum Krůček Svitavy, z. s., jako jediné dobrovolnické centrum ve městě Svitavy a jeho okolí, které 
může nejen přijímat, ale i vysílat dobrovolníky do neziskových organizací celého svitavského regionu. 
V roce 2019, tedy v 5. roce našeho fungování, se nám i nadále úspěšně dařilo zaštiťovat a 
koordinovat práci dobrovolníků v neziskových organizacích ve Svitavách a jeho okolí.  

V roce 2019 jsme měli uzavřeny smlouvy o spolupráci se 17 přijímajícími organizacemi, do kterých 
můžeme vysílat naše dobrovolníky - ti mohou pracovat nejen s dětmi a mládeží, ale i osobami s 
handicapem, se seniory, s pěstounskými rodinami, s osobami bez domova, pomáhají v městské 
knihovně, docházejí do Svitavské nemocnice, pomáhají ve středisku volného času Tramtárie atd. 
Škála dobrovolnických činností je díky různorodosti přijímajících organizací pestrá a každý z našich 
dobrovolníků si „mixuje“ dobrovolnickou činnost tak, aby mu vyhovovala jak charakterem práce, tak 
i časově.  

V roce 2019 čítal náš dobrovolnický tým celkem 84 dobrovolníků  (z toho bylo 50 dobrovolníků 



dlouhodobých a 34 krátkodobých – ti vypomáhali zejména na jednorázových akcích – bazárky, 
příměstské tábory, sbírka Pomozte dětem). S každým dobrovolníkem je uzavřena smlouva, je pro 
výkon své dobrovolnické činnosti pojištěn a řádně proškolen. Počet dobrovolníků se nám 
každoročně daří navyšovat, i přes to, že dobrovolnický tým prochází pravidelnou fluktuací, kdy 
někdo z něj vystupuje a přestává být jako dobrovolník aktivní a naopak noví dobrovolníci do něj 
vstupují.  

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin byl opět vyšší než v roce předchozím, kdy v roce 2019 
naši dobrovolníci odpracovali celkem 4 084 hodin dobrovolnických hodin. 

I za rok 2019 máme pozitivní odezvu na naši činnost, a to jak ze strany návštěvníků našich akcí či 
personálu a klientů našich přijímajících organizací, kde dobrovolníci působí, ale i od vedení města 
Svitavy, Pardubického kraje, od dalších spolupracujících organizací, škol a hlavně od samotných 
dobrovolníků.  

V roce 2019 se nám podruhé povedlo úspěšně zrealizovat 2. Den dobrovolnictví ve Svitavách – ten 
proběhl 31. května v divadle Trám. Osvětového programu určeného především školám /otevřeného 
veřejnosti/ se zúčastnilo celkem 5 tříd ze 3 středních a základních škol ze Svitav a okolí o celkovém 
počtu cca 115 studentů a žáků. Cílem dne dobrovolnictví je mladým lidem ukázat, že dobrovolnictví 
není nuda a že každý člověk může dobrovolnictvím společnosti něco přinést a sám také mnoho 
získat. Na závěr programu dostali účastníci nabídku stát se součástí týmu dobrovolníků, kteří v 
Dobrovolnickém centru Krůček aktivně působí – jedná se nejen o studenty, ale i o seniory, rodiče 
malých dětí nebo prostě jen běžné občany ze Svitav či okolí.  

Ti nejaktivnější svitavští dobrovolníci byli 1. června oceněni v rámci slavnostního ceremoniálu na 
pódiu na náměstí Míru při akci HrajemeSy, kde jim za jejich dobrovolnickou činnost veřejně 
poděkoval mimo jiné i starosta města.  

Po celý rok 2019 jsme se věnovali také osvětě a propagaci dobrovolnické činnosti – kromě Dne 
dobrovolnictví a besedách na místních středních školách zhotovila koordinátorka ve spolupráci se 
zástupci Pardubického kraje brožuru o dobrovolnictví seniorů:  

Dobrovolnické centrum prezentuje svoji činnost také na facebooku, webových stránkách organizace 
a v místním tisku.  

Přijímající organizace Dobrovolnického centra Krůček v roce 2019: 
1. Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.  
2. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 
3. Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov 
4. Napísku z.s. Kukle, lesní klub  
5. Azylový dům pro matky s dětmi Svitavy Český červený kříž  
6. Sociální služby města Svitavy - Azylový dům pro muže   
7. Městská knihovna ve Svitavách  
8. Středisko volného času Svitavy Tramtáryje 
9. ZŠ A MŠ Sokolovská 1  
10. ZŠ, Riegrova 4 Svitavy 
11. Oblastní Charita Svitavy – Světlanka, centrum denních služeb  
12. Domov na Rozcestí Svitavy 
13. Nemocnice Pardubického kraje – Svitavská nemocnice  
14. Děti patří domů, z. s.  
15. Seniorcentrum města Svitavy  
16. Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera 

                   17. Sdružení přátel kulturního domu v Boršově, z. s. 

Výběr z fotografií Dobrovolnického centra Krůček v roce 2019: 



 

 Prezentace na Veletrhu sociálních služeb, který 
proběhl ve Fabrice dne 7. října: 

 

 

 

Svitavský den 
dobrovolnictví: 

 

Akce se zúčastnilo cca 115 žáků a 
studentů…..napřed je čekala 
teoretická přednáška a beseda o 

dobrovolnictví….. 

 Poté možnost vyzkoušení si 
dobrovolnických aktivit 
jednotlivých příjímajících 
organizací Dobrovolnického centra 
Krůček – ty byly přetvořeny do 
teambuildingových aktivit, 
studenti i žáci si je náležitě užili a 
zažili tak pocit, že „dobrovolnictví 
není nuda“. 

 

Malíčkův den s Mickeyem. 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarné řádění v parku  

Dobrovolníci na bazárku.  

 Fungování DC Krůček se řídí 
zákonem č. 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dobrovolnické centrum funguje 
pod akreditací MV ČR. 

Činnost Dobrovolnického centra 
Krůček je podpořena z rozpočtu 
Pardubického kraje, města Svitavy 
a Ministerstva vnitra ČR.  

Dobrovolníkem se můžete stát i vy 
- stále hledáme nové 
dobrovolníky, kteří rozšíří náš 
dobrovolnický tým! Dobrovolnictví Vám může přinést nejen pracovní zkušenosti v neziskovém 
sektoru, ale i nové přátele, zážitky a cenné životní zkušenosti. Činnost neziskových organizací se bez 
pomoci dobrovolníků neobejde, proto máte-li byť jen chvíli volného času a chuť pomáhat, neváhejte 
a zapojte se již dnes.  

 

Více informací poskytne Mgr. Kateřina Burešová, koordinátorka Dobrovolnického centra Krůček a 
dobrovolníků Evropského sboru solidarity, tel. 604 291 490, 
dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz 

 

  



E. HLÍDACÍ CENTRUM BABY KRŮČEK - „HLÍDÁČEK“ 

Hlídací centrum BabyKrůček vzniklo v roce 2011 na základě neustále se zvyšující poptávky maminek 
na kvalitní služby hlídání již těch nejmenších dětí. 
V BabyKrůčku zajišťujeme nejčastěji hlídání dětí od 1měsíce do 6ti let. Svou flexibilitou (hlídání 
krátkodobé/dlouhodobé, nepravidelné/pravidelné), individuálním přístupem, kvalitními 
zaměstnanci a příjemným zázemím jsme se staly nejčastěji vyhledávanou institucí na hlídání dětí 
předškolkového věku ve Svitavách. 

Již 9 let jme tu pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené či docházející do zaměstnání, ať již 
potřebují občas pár hodin denně pro sebe, nebo hledají dlouhodobější řešení péče o potomka, my 
pro ně nabízíme služby hlídacího centra, kterému říkáme Hlídáček. Nabízíme hlídání:  dětí v domácím 
prostředí, nemocných dětí doma, při vzdělávacích akcí MC a jiných organizací, při rodinných akcí 
(svatba, narozeniny či porod dalšího potomka), doprovázení dětí z družiny domů atd…. O děti se 
starají vyškolení lidé, naší prioritou je respektující a individuální přístup k dítěti. Snažíme se 
respektovat návyky dítěte, ale i s ohledem na celý kolektiv. Hlídání je doplněno o vzdělávací aktivity, 
cvičení s dětmi, muzicírování, Eko tvoření a výchovu, zařazujeme prvky z výukového programu 
Montessori pedagogiky, vzdělávání přizpůsobené věku dětí. V roce 2019 využilo našich služeb 68 
rodin = 2397 návštěvnost. O bezpečnost dětí, v průběhu roku 2019, se staral tým Hlídáčku v čele s 
Pavlínou Černou ve složení: Miriam Moravcová, Andrea Rybníkářová, Ludmila Kolářová, Betlachová 
Eva, Lenka Kodytková, Lenka Kučerová, Martina Kubíková a Lenka Myšková, Lopourová Andrea, 
Adriana Roušová, Mifková Helena Pomáhají nám i dobrovolníci z Dobrovolnického centra Krůček – 
Zdeňka Pelikánová a zahraniční dobrovolnice Antonie z Německa a Sinem z Turecka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za dlouhodobou spolupráci směstem Svitavy a s MŠ a ZŠ Sokolovská.  
 
 
 
 
 
 



 

F. HALLOWEEN RECY VĚCI ANEB STRAŠIDELNÁ FABRIKA 
 

V roce 2019 jsme se opět sešli ve strašidelné Fabrice a to díky projektu podpořeného 
Pardubickým krajem a za podpory Střediska Kulturních služeb. Nejprve jsme na rukodělném 
workshopu vyráběli originální kostýmy a rekvizity a pak jsme se společně sešli v potemnělé 
Fabrice. Akce se zúčastnilo 151 dospělých a 176 dětí, celkem tedy 105 rodin ze Svitav a okolí. 
Samotná stezka vedla budovou Fabriky tak, aby přítomným ukázala i zákoutí, kam se běžně 
nedostanou. Vše bylo umocněno hudbou a až magickými světly. 

Díky podpoře Pardubického kraje se podařilo zrealizovat akci, která se stává součástí svitavské 
kultury a která neotřelým způsobem připomíná ekologická témata. 

 

 

 

 

  



G. VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 

 
Akce Výtvarného řádění proběhla 14. 6. 2018 v Parku Jana Palacha. Díky příznivému počasí se 
dostavilo mnoho spokojených občanů Svitav a okolí. Celkem se akce zúčastnilo 87 dospělých osob a 
102 dětí. Děti si spolu s rodiči vyzkoušeli řadu zajímavých a netradičních technik. Vládla příjemná 
atmosféra. Akci zakončilo interaktivní divadelní vystoupení Zdeňky Selingerové. Akce měla velký 
ohlas a rodiče spolu s dětmi se již nyní těší na příští ročník akce. 
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H. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Proběhly tradiční a osvědčené akce Jako karneval, Malíčkův den s Mickeyem nebo Mikuláš, 
návštěvnost ukazuje, že mají své pevné místo v programu svitavských rodin. 
 
 

Krůček slavil plnoletost! Už je mu 
rovných 18 let… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Happening s Krůčkem aneb 
Znáte Krůček? – neformální 
představení aktivit v parku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andělský Mikuláš s Krůčkem… 
 



I. Ostatní vzdělávací aktivity, cvičení, herna, osvětové akce... 

Důležitou aktivitou doplňující činnost Krůčku je VZDĚLÁVÁNÍ. Nejen pro rodiče dětí, ale i pro 

širokou veřejnost pořádáme vzdělávací kurzy, semináře, besedy a workshopy – jejich spektrum 

je široké a zaměřené jsou víceméně na zvyšování rodičovských kompetencí, seberozvojová 

témata, nácvik praktických dovedností ad. V roce 2019 jsme realizovali např. Kurz rodičovských 

dovednosti – rosteme společně, Školení první pomoci, Besedy pro rodiče děti s PAS, Montessori 

přístup ve výchově a mnoho jiných. Všechny formy vzdělávání zajišťují erudovaní odborníci 

z praxe, zájem o vzdělávání je vysoký a těší nás pozitivní zpětná vazba od účastníků vzdělávání. 

V MC Krůček probíhá pravidelně 3x týdně cvičení – jedná se jednak o cvičení pro těhotné, 

jednak o cvičení pro ženy po porodu a kondiční cvičení pro ženy.V čase, který není vyplněn jinou 

aktivitou, je pro veřejnost otevřena volná herna. 

 

VI. KRŮČEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ pobočný spolek 
Na mimořádné valné hromadě došlo ke změně stanov a Krůček má nyní možnost zřizovat 
pobočné spolky. Vznikl tak pobočný spolek Krůček Moravská Třebová. Důvodem vzniku tohoto 
spolku je rozšíření činnosti do Moravské Třebové. Z důvodu zachování komunitního charakteru 
rodinného centra jsme zvolili právě tento krok. Historie, zkušenosti i zázemí Krůčku Svitavy 
umožní brzký rozjezd rodinného centra v Moravské Třebové. Díky intenzivnímu jednání s městem 
Moravská Třebová a jejich podpoře se podařilo vyjednat podporu pro rok 2020 a pronájem 
prostor. Jsme rádi, že se spolupráce zdárně vyvíjí a těšíme se na vznik nového centra. Pro rok 
2020 budou provozní projekty žádány ještě přes Krůček Svitavy a to zejména z důvodu chybějící 
historie pobočného spolku.  
Rada pobočného spolku a tím i statutární zástupci Krůčku Moravská Třebová jsou stejní jako 
v mateřské organizaci Krůčku Svitavy. 
 
Krůček Moravská Třebová IČO: 08411735 
Spisová značka: L 13143  vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Den zápisu: 29. srpna 2019 
Sídlo: Boršov 259, 569 21 Moravská Třebová 
 
 
 

  



VII. STATISTIKA 

 

   
Návštěvnost MC Krůček 2018 Rodin Dospělých Děti Celkem osob 
Centrum pro rodinu (CPR) 6500 6788 5627 12415 

Ostatní akce – mimo projekt CPR  900   603  1223 1826 

Hlídací centrum 2397 0 2397 2397 

Dobrovolnické centrum  835  835 

     

Unikátní rodiny  (každá rodina se počítá pouze jednou) 

V rámci projektu CPR 643    

Celkem za organizaci 947    
Dobrovolnické centrum   87    

Celková návštěvnost 9797             8226 9247         17473 

     

     
 

VIII. HOSPODAŘENÍ 2019 

Pokladna 
Počáteční stav 

 
42 514,00 

Konečný stav 65 810,00 

Běžné účty 2400604099/2010 
Počáteční stav  

 
447 041,37 

Příjmy  3 746 866,03 
Výdaje  2 768 961,71 
Konečný stav  

 
1 424 945,69 
 

Transparentní účet ke kampani 2301642196/2010 
Počáteční stav  

 
          0,00 

Příjmy  56 350,00 
Výdaje  44 215,00 
Konečný stav  
 

 

12 135,00 
 

 
Rozpis příjmů 
MPSV – CPR 459 644,00 
Pardubický kraj – CPR 49 000,00 
Město Svitavy – CPR 230 000,00 
Pardubický kraj  - Halloween 19 500,00 
Pardubický kraj – Výtvarné řádění 10 000,00 
Ministerstvo vnitra – Dobrovolnické centrum 86 000,00 
Pardubický kraj – Dobrovolnické centrum 129 000,00 
Město Svitavy – Dobrovolnické centrum 30 000,00 
Národní institut – EDS 9 338 003,42 
Národní institut – EDS 10  127 324,55 
MPSV, EU -ESF 144 924,00 



Hlídací centrum BabyKrůček 454 818,00 
Dotace na pracovní místo - ÚP 339 290,00 
Teritoriální pakt – dotace na pracovní místo 109 862,00 
Přijaté dary – Kampaň zachraňte centra   16 250,00 
Činnost MC (členské příspěvky, pobytové, příměstské 
tábory, mimořádné vklady, podnájem) 573922,09 
C e l k e m 3 117 502,06 

Rozpis výdajů 
 

   Kancelářské potřeby,potraviny a spotřební materiál 

 
 
182 318,95 

   DHM      61 134,00 

Opravy a udržování  2 667,00 
Cestovné a ubytování 19 849,00 
Nájemné 230 650,00 
Poštovné, telefony, internet 32 300,76 
Ostatní služby 294 999,30 
Odborné služby 44 594,00 
Hrubé mzdy, OON, DPP 1 026 454,00 
DPP    579 927,00 
Sociální a zdravotní pojištění 346 353,00 
EDS – stravování, kapesné 126 780,00 
Pojištění 25 809,00 
Ostatní výdaje – kurzové ztráty, členské příspěvky 13 752,27 
  
C e l k e m 2 911 749,28 
Výsledek hospodaření 205 752,78 

 
 

 
 
 
  



  

IX. KAMPAŇ ZACHRAŇTE MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA 
 

V dubnu 2019 jsme se po informaci, že hrozí reálné snížení alokace dotačního titulu Rodina 
rozhodli vykopnout pomyslný míč a upozornit na stávající kritickou situaci. Snížení alokace by vedlo 
k zavření mnoha center a degradaci služeb pro rodinu, která se zde budovala více než 20 let. 
Kampaň zahrnovala petici, natáčení videí, facebookový kanál, oslovování politiků, novinářů a 
propojování center. Jsme velmi hrdí na to, že naše rodiny neváhali a pomáhali nám nejen 
s natáčením, ale také s další propagací a sdílením informací.  
Ke kampani se přidalo postupně více než 70 center a podařilo se zmobilizovat síly a oslovit mnoho 
politiků, senátorů a to včetně paní ministryně financí. Další centra se přidala se svými aktivitami a 
podařilo se rozvířit debatu na téma podpory funkčních rodit a tenkého ledu mezi fungující a 
„disfunkčí“ rodinou. Jako velmi významné také vnímáme, že se podařilo spojit zastřešující 
organizace a nastínit společné úsilí vedoucí ke změnám v systému. Na podzim se konal kulatý stůl 
s paní ministryní, kde jsme mohli vyslovit naše obavy do budoucna a hledali jsme možné směry 
řešení. 
Kampaň byla pro nás velmi náročná. Jednu věc však ukázala velmi silně. Má smysl se ozvat, i když 
se může zdát, že jeden hlas nic nezmůže. Když se postupně lidé spojí a ozvou se za smysluplnou 
věc, mohou se ledy pohnout. 
Moc si přeji, abychom podobnou kampaň již nemuseli opakovat a rodina byla pro stát opravdu na 
prvním místě a to ne jen na papíře. 
 
V rámci celé kampaně vznikl i transparentní účet z kterého se platily výdaje spojené s kampaní. 
Tímto děkujeme všem za příspěvky na kampaň. Transparentní účet číslo: 2301642196 / 2010 

 
 
 

X. Co přinese rok 2020 nového 

- Pokračujeme v projektu Centrum pro rodinu i v ekoprojektu Halloween a Výtvarné 

řádění, v Evropském sboru solidarity, v aktivitách Dobrovolnického centra Krůček, 

v pořádání menších i větších akcí pro veřejnost, chystáme nové projekty, snažíme 

se být nadále prostorem pro váš růst. 

- Třetí rok příměstských táborů podpořených velkým projektem z evropských fondů 

přes MAS Svitava 

- Rozvoj vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů ad. Aktivit 
- Transformace Hlídacího centra na Dětskou skupinu Krůček 

 
 

  



XI. Poděkování 

Děkujeme všem, pro koho jsme inspirativní organizací a kdo nás podporuje ať již tím, že navštíví 

naše aktivity či nás podpoří finančně. Naše díky patří rodinám navštěvujícím MC Krůček, dětem, 

maminkám, tatínkům, prarodičům, seniorkám a seniorům, dobrovolníkům a dobrovolnicím a 

všem ženám, mužům i organizacím za jejich podporu! 

Děkujeme i svým rodinám, rodinám pracovnic MC Krůček za trpělivost, podporu a pomoc v 

případě potřeby. 

Za výjimečnou podporu finančního i nefinančního charakteru děkujeme městu Svitavy a všem 

spolupracujícím osobám, jmenovitě zejména pak panu starostovi Davidovi Šimkovi, 

odborníkům na úřadech – Šárce Řehořové, Erichu Stündlovi, Evě Huschkové a Světlaně 

Richterové, panu radnímu PK Pavlu Šotolovi za podporu a umožnění růstu organizace tak, aby 

byla stále přínosná potřebným. 

Na základě úspěšných projektů jsme v roce 2019 získali podporu od následujících donátorů: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Svitavy 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Ministerstvo vnitra 

Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+ 

Nadace ČEZ 

ČSOB Pomáhá regionům 

ÚP ČR 

Naše díky patří také mnoha místním firmám ze ziskového sektoru, které nás podpořili: 

Moravské pekárny 

Jana Jánová – profesionální koučka 

CzechYan.cz  

Westrock 

Papera  

Zelená lékarna 

Knihkupectví Josef Selinger 

Jitka Novotná - kosmetické služby 

Raffaelo café 

obchod Mamomama 

Markéta Dobešová - manikůra pedikůra 

A děkujeme všem ostatním, každá pomoc, každé vyjádření podpory je pro nás důležité. 

DĚKUJEME! 
 



 
 

 

Výroční zpráva MC Krůček 2019 

Obsah a fotografie: Tým MC Krůček, zpracovala Mgr. Kateřina Novotná 

www.kruceksvitavy.cz 

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. 

Svitavy  20.6. 2019 

http://www.mckrucek.cz/

