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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 2020.
Přináší Vám přehled o aktivitách a projektech, které MC Krůček realizoval za uplynulý rok 2020, stejně
tak jako přehled jeho hospodaření a statistiku návštěvnosti.
Rok 2020 se svou dynamikou zcela rozbil představy o tom co se může přihodit.
V březnu nás zasáhla díky epidemii Covid-19 vládní opatření a omezení, které jsme doufali, že
budou trvat pár týdnů. Nakonec jsme během roku měli zavřeno 22 týdnů.
Již celý rok 2019 jsme intenzivně pracovali na vzniku nového centra Krůček Moravská Třebová.
Podařilo se nám během ledna a února přetvořit prostory po městské policii tak, aby to bylo
místo pohody, bezpečí a radosti pro všechny rodiny, které sem zavítají. Slavností otevření
proběhlo 29. 2. 2020. Přes velká omezení vycházející z vládních opatření, které tento rok
provázel, se i tak povedlo mnoho krásných akcí a nastartovalo se síťování napříč organizacemi
v Moravské Třebové. Více informací se dozvíte v samostatné kapitole.
Přes velmi náročný rok, kdy jsme hledali cesty jak se s rodiči spojovat, podpořit je a zároveň co
nejvíce naplňovat podstatu fungování Krůčku jsme se i my mnohému naučili.
Vyzkoušeli jsme si jaké je to vysílat pro rodiče na živo, natočit pohádku, namluvit pohádku,
uspořádat venkovní „bezkontaktní“ hry i to, jak moc důležití jsou rodiče a jejich zpětná vazba.
V neposlední řadě to byla vzájemná podpora v týmu.
V létě jsme úspěšně pořádali posledním rokem naše čtyři příměstské tábory s podporou
tříletého projektu „Příměstské tábory – Svitavsko“ realizovaného přes MAS Svita, podpořeného
z EU a MPSV a dokonce jsme pro děti připravili i tábor pátý. Za celou organizaci patří zejména
vedoucím obrovský dík.
Nově jsme vyzkoušeli v Moravské Třebové dva tábory pro rodiče s dětmi. Příjemná atmosféra
vedla k tomu, že v dalším roce se do nich pustíme i ve Svitavách.
Dobrovolnické centrum fungovalo opět po celý rok a přineslo spoustu radosti na straně
organizací i dobrovolníků. Jaro bylo ve znamení šití roušek, kterých se ušilo přes 500. Bohužel
omezení činnosti znemožnilo, aby se dobrovolníci angažovali ve všech přijímajících
organizacích.
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.
Další velkou změnou, která nás v roce 2020 potkala byla transformace Hlídáčku na Dětskou
skupinu Krůček. Dětská skupina začala oficiálně fungovat v létě 2020 a to na nové adrese, ve
spodním patře školky Na Zámečku.
Největším oceněním za naši práci je spokojenost těch, pro které tu jsme a radost v dětských očích.
Kateřina Novotná
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II. Náš tým
Tým MC Krůček je rozdělen na složku statutární a výkonnou.

A. STATUTÁRNÍ SLOŽKA SPOLKU
Pracuje bez nároku na odměnu, v roce 2020 byla zajištěna 6 volenými členkami a tvořena
Radou spolku a Revizní komisí
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je složena ze členů spolku. Členem MC Krůček je
rodina, k 31. 12. 2020 bylo evidováno 80 členských rodin.
Rada spolku pro rok 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
Revizní komise
• Iva Dvořáková
• Milena Zemanová
• Vlasta Pechancová
Podle stanov je Rada pobočného spolku Krůček Moravská Třebová stejná jako Rada mateřské
organizace, dokud se nezvolí jiná. K volbě Rady pobočného spolku v roce 2020 nedošlo, tudíž je
stejná jako ve Svitavách.

B. VÝKONNÁ SLOŽKA SPOLKU
Počet zaměstnanců MC Krůček v roce 2020:
• V roce 2020 bylo zaměstnáno 9 zaměstnanců formou pracovní smlouvy, 34 na dohody 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
Pozn. Pro zjednodušenou orientaci přidáváme k našim pracovníkům ještě SV – projekt ve
Svitavách a MT – projekt v Moravské Třebové
Mgr. Kateřina Novotná – ředitelka MC Krůček, manažerka projektu Centrum pro rodinu,
manažerka projektu Centrum pro rodinu Moravská Třebová (do 07/2020), manažerka
projektu LPT, manažerka projektu Dětská skupina
Jaroslava Roušarová – administrativa a koordinátorka Centra pro rodinu SV,
koordinátorka předporodního kurzu a administrativa Centra pro rodinu MT
Mgr. Kateřina Burešová – koordinátorka aktivit projektu Centrum pro rodinu SV a manažerka
Dobrovolnického centra a koordinátorka projektu ESS, lektorka SV i MT
Mgr. Renata Součková - aktivizační pracovnice Babyklubu - SV
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MgA. Zdeňka Selingerová – aktivizační pracovnice klubu Mama mimi SV a MT a
Rodinný Cirkus (do srpna 2020)
Mgr. Radka Marie Trunečková – aktivizační pracovnice smyslohrátky a notička SV
Mgr. Radka Báčová – aktivizační pracovnice SV (do srpna)
Mgr. et Bc. Kateřina Ciencialová, Dis – aktivizační pracovnice SV a lektora pro rodiny
s dětmi s PAS – SV
Monika Šudomová - manažerka projektu Centrum pro rodinu MT /od srpna 2020/
Radka Pražanová – koordinátorka aktivit projektu Centrum pro rodinu MT,
aktivizační pracovnice MT
Eliška Pánková – aktivizační pracovnice – SV i MT
Gabriela Henčlová – aktivizační pracovnice MT
Monika Trojáková – aktivizační pracovnice MT
Eliška Pánková – aktivizační pracovnice MT a SV (od září)
Lenka Švecová Dis. – zdravotní poradna, podpůrná skupina žen, diastáza – vše SV
Šárka Prudilová – odborná lektorka předporodní poradny a cvičení – SV
Alexandra Dokoupilová – předporodní a poporodní příprava - MT
Marie Freivaldová - předporodní a poporodní příprava - MT
Mgr. Soňa Nádvorníková – lektorka a odbornice v oblasti předškolního vzdělávaní – SV
Ing. Monika Komárková – lektorka, podpůrná skupina kontaktního rodičovstí – SV, MT
Pavlína Černá – koordinátorka a manažerka hlídacího centra BabyKrůček a pak Dětské skupiny
Krůček
Mgr. Kateřina Krausová – garant hlídacího centra Babykrůček, odborná lektorka, vedoucí LPT
Mgr. Pavlína Hörlová – vedoucí LPT
Mgr. Kateřina Vařejková – vedoucí LPT
tým BabyKrůčku: Pavlína Černá, Miriam Moravcová, Andrea Rybníkářová, Sinem Ayaz Akaslan
Děkujeme také všem našim externím odborníkům a odbornicím, kteří vedli naše poradny či
lektorovali naše kurzy – MUDr. Jan Bodó, Ph.D, Ivana Dvořáková, Mgr. Romana Vraspírová, Mgr.
Veronika Žáčková.

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.
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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
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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 Ministerstvem 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 roce 2020 bylo 29. 2. slavnostně otevřeno centrum Krůček Moravská Třebová
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V.

Činnosti 2020

V roce 2020 jsme rozšířili činnost Krůčku o centrum v Moravské Třebové. V roce 2020 byly činnosti
Krůčku v Moravské Třebové realizovány přes mateřský spolek svitavského Krůčku, kdy jsme
společnými silami centrum otevřeli a vzájemně si pomáhali v rozběhu. Pro rok 2021 již bude
rodinné centrum Krůček Moravská Třebová zcela samostatnou jednotkou se svými vlastními
projekty.

A. CENTRUM PRO RODINU SVITAVY
Projekt Centrum pro rodinu byl i v roce 2020 realizován, byť s omezeními, celoročně.
V březnu 13.3.2020 bylo centrum zavřeno z důvodu epidemiologické situace v ČR. Otevřeno
jsme měli pak od 25.5. v omezeném režimu za zpřísněných podmínek. Během září a října
postupně opět docházelo ke zpřísňování a omezení aktivit z důvodu protiepidem. opatření v ČR
a od 14.10. došlo k uzavření centra, které trvalo bohužel déle než do konce roku 2020. V době
uzavření prostor centra se naše aktivity přesunuly do online prostředí, kdy jsme rodiče
stimulovali cílenými příspěvky na aktivity s dětmi, tvořili jsme videa, nahrávali čtené aktivity,
fotonávody a nabízeli i online kluby. Podíleli jsme se na dalších aktivitách společně s
dobrovolnickým centrem.
Centrum bylo otevřeno vždy od 8:30 do minimálně 16 hodin (v době uzavření byl provoz
kanceláře v době od 11 do 15 hodin, ale online dostupnost byla celodenní). Každý měsíc byl
vyvěšen program s pravidelnými i jednorázovými aktivitami, dále byli distribuovány letáky na
jednotlivé akce. Všechny informace byly poslány do databáze klientů, každý měsíc v měsíčníku
Naše město, dále v informačním newsletru KONEP, na webových stránkách i na facebookovém
profilu MC Krůček. Dále byly informace pro podpůrnou skupinu kontaktního rodičovství
informace na facebookovém profilu Podpůrná skupina maminek.
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.
Statistiku podpořených osob jsme v letošním roce vedli nejen ve formě prezenčních listin, ale v
případě online aktivit také ze statistiky stránek a prokliků.
Unikátní rodiny v rámci projektu – 239 - vycházíme pouze z prezenčních listin při konaných
akcích.
Vzhledem k tomu, že bylo prakticky 5 měsíců zavřeno jde o mírný pokles oproti loňskému roku.
Pro statistické účely jsme pro období online aktivit zvolili faktor prokliků na vybrané příspěvky
z aktivit. Zde jsme vyfiltrovali opravdu pouze příspěvky s aktivitou v období úplného uzavření
centra, jedná se o cca 90 příspěvků za dané období – 2146 reakcí (dosah příspěvků 33 840)
PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH BĚHEM ROKU 2020:
1) V průběhu roku probíhalo 6 pravidelných klubů, které byly rozlišeny pro děti jednak dle věku
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a mírně i tematicky; ve všech klubech a v rámci nich nabízených aktivitách byly zahrnuty
psychosociální aktivity pro rodiče, aktivity na rozvoj jemné a hrubé motoriky a tréninkové
aktivity na podporu rodičovských dovedností. Statistika – zapojeno bylo 856 rodičů / plus 2146
rodičů v průběhu online aktivit
2) Proběhly 3 velké síťovací aktivity a to dvě v rámci akce pro rodiny a jedna speciální –
Happening, která se koná vždy na začátku září, aby měli rodiče možnost poznat se více mezi
sebou a vidět možnosti, které nabízíme. Dále probíhaly síťovací aktivity vždy před klubem, kdy
lektorka pomáhala začleňovat a propojovat nenásilnou formou rodiče mezi sebou. Statistika –
zapojeno bylo 1118 rodičů
3) Probíhaly pravidelné svépomocné skupiny, které se scházeli vždy po klubu. A dále každý
měsíc proběhla svépomocná skupina kontaktního rodičovství – vždy na témata, o která měly
rodiče zájem. Statistika – zapojeno 76 rodičů
4)V průběhu roku bylo nabízeno odborné poradenství, a to pedagogická poradna zaměřená na
předškolní děti, poradna pro rodiče dětí s PAS, poradna sociálně právní a zdravotní poradna.
Také bylo podáváno základní rodinné poradenství přes aktivizační pracovnice na jednotlivých
klubech. Statistika – zapojeno -355 rodičů
5) Kontaktní centrum - vzhledem k špatné epidemické situaci nebyla tato aktivita v roce 2020
naplněna. Čas a místo pro ni však rezervován byl a byla nabízena.
6) Odborné vzdělávání - proběhlo 8x vzdělávání pro rodiče s dětmi předškoláků, přednášky na
téma prevence v těhotenství a mateřství ; změna rolí po
narození dítěte a kurz první pomoci. Dále jsme uskutečnili
5 online vzdělávacích seminářů na téma těhotenství,
mateřství, porod, spánek u dětí a pod. Další semináře se
bohužel neuskutečnily kvůli omezením vyplývajících
z vládních opatření. Statistika – zapojeno 103 rodičů
7) Doplňkové vzdělávání - z těchto aktivit byla uskutečněna
pouze 1 beseda a téma zdravé stravování u dětí. Statistika
– zapojeno bylo 11 rodičů
8) Aktivity pro těhotné - probíhal klub pro těhotné i
poradna pro těhotné a jejich partnery. Statistika –
zapojeno bylo 247 rodičů
9) Aktivity pro rodiny dětí s PAS - probíhala zejména
osvětová činnost a nabízeny byly konzultace. Během léta také proběl klub pro rodiče. Ostatní
aktivity bohužel nebylo možné realizovat. Největší zájem rodičů byl o poradnu. Statistika:
zapojeno bylo 8 rodičů / nejsou započítány online konzultace, messegener a email/
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10) Informační centrum pro rodinu - aktivita probíhala celoročně a to skrze aktivizační
pracovnice a ostatní pracovníky. Komunikace byla jak osobní, tak emailem, telefonem, či přes
messenger. Statistika – zapojeno bylo 1706 rodičů
11) Spolupráce - proběhlo 12 setkání a to s vedením města, odborem sociálním,
spolupracujícími organizacemi (Charita, SVČ, Dobrá rodina) a také se Sítí pro rodinu.
12) Hlídání dětí - tato aktivita nebyla využita

V tomto roce jsme se také jako organizace zaměřili na větší vzdělávání týmů, kde jsme absolvovali
týmové supervizní setkání a speciální vzdělávání Vnitřní motivace.
Tento rok nás v mnohém posunul dál a jsme moc rádi, že ač aktivity jsou nejlepší „naživo“, zpětné
vazby od rodičů i na online aktivity jsou pro nás velkým motorem, že naše snaha měla pro rodiny
význam.
„Milí přátelé,
nevím komu mám vyjádřit poděkování za akci ve Vodárenském lese, ale Vy to už jistě předáte do těch správných
rukou. Minulý týden jsme byli se 7 letou vnučkou ve Vodárenském lese. Naposledy jsme tam byli v létě, takže jsme
byli zaskočeni v jakém stavu les je. Právě jsem ale dočetl měsíčník Naše město, kde jsem se od pana starosty
dozvěděl, že je to jen přechodný stav. Co nás mile překvapilo, byla vaše aktivita v podobě různých úkolů po cestě!
Vnučka běžela, aby našla další úkol jako první a když "za odměnu" našla i omalovánku, tak byla štěstím bez sebe.
Chci vám všem proto s manželkou poděkovat, že jste tu trasu pro děti nechali i pro nás ostatní. Jsme moc rádi, že
ji ještě nikdo neponičil. Posíláme vám na účet alespoň symbolický dar na další podobné aktivity a přejeme vám
mnoho úspěchů a radosti ve vaší práci.
Manželé Vodičkovi“
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„Moc děkuji, Maruško 😊.
Je super, ze Vás tu máme, pomáháte nám v teto “nic moc” době zabavit deti a to je pro nás obrovsky plus a jsme moc
rady.
Pěkný večer a děkujeme 😊. Lenka“

„Dobrý den,
chtěla jsem Vám poděkovat za pěknou akci ke dni maminek. Dárečky co mi děti daly mi udělaly velikou radost.:-)
Přeji hezkou neděli Vránová“

B. CENTRUM PRO RODINU KRŮČEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
1- ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé Krůčku Moravská Třebová,
jsme rádi, že Vám můžeme představit činnost našeho
centra. Rok 2020 byl rokem, kdy naše centrum vzniklo,
konkrétně 29.2.2020 došlo k jeho slavnostnímu
otevření.
Jak víme, dle časové posloupnosti, krátce po otevření jsme, díky pandemické situaci, byli nuceni
centrum pro fyzické setkávání rodin, uzavřít.
Situace byla pro všechny nová, znepokojivá. Nicméně jsme se snažili, po celou dobu covidu,
přenést veškeré naše aktivity do online prostředí. Všechny kluby, řízené činnosti, jsme vykonávali
online. Uspořádali jsme vzdělávací semináře, natáčeli videa v rámci klubových činností. Vyslyšeli
jsme potřeby ze strany rodičů a pořádali online prodejní bazárky s oblečením pro děti a těhotné
maminky, za které, v době uzavření obchodů, byly rodiny velmi vděčné.
Měli jsme velkou obavu, jak vše bude fungovat. Nicméně z ohlasů rodin, ze statistik návštěvnosti
našich stránek víme, že se podařilo situaci ustát a že i přes nelehkou dobu, je již Krůček Moravská
Třebová brán jako plnohodnotný partner a organizace pro rodiny s dětmi ve městě.
Samozřejmě víme, že fyzický kontakt je zvláště, díky zaměření naší organizace, naprosto klíčový.
Vždy, když pandemická situace dovolila, jsme naplno fungovali a účastnili všech akcí města a
spřátelených organizací.
Podařilo se nám zahájit a prohloubit spolupráci s městem na velmi nadstandardní úrovni. Za to
jsme velmi rádi.
Pevně věříme a doufáme, že následující rok přinese co nejvíce pozitivních zpráv, že budeme moci
fungovat naplno, že se naše centrum opět naplní spoustou dětí a jejich rodičů a prarodičů. Velké
poděkování patří všem pracovnicím Krůčku, protože i když doba byla extrémně psychicky
náročná, práce je naplňovala a snažily se nalézt co nejvíce cest a způsobů, jak pomoci rodinám a
všem, kteří pomoc potřebovali.
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Práce s rodinami nás velmi baví a je pro nás smysluplná. Největší odměnou jsou vracející se,
především, naši malí návštěvníci☺
Monika Šudomová

2- VZNIK KRŮČKU V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
K otevření centra vedla narůstající potřeba a poptávka ze strany obyvatel Moravské Třebové a jeho
okolí. Silně zde chybělo centrum, místo, které by se věnovalo preventivně rodinné problematice a
poskytovalo by zázemí pro společná setkávání.
Díky mnohaletým zkušenostem fungování mateřského centra Krůček Svitavy, vzájemného jednání
s představiteli města, mohlo dojít ke slavnostnímu otevření centra 29.2.2020. Tomu předcházela
jednání již od léta 2019, setkávání s občany a zjišťování potřeb. Také jsme v průběhu ledna 2020
svépomocí přetvářeli prostory po bývalé stanici městské policie tak, aby byl prostor bezpečný a
útulný pro rodiny s dětmi. S tím nám pomohl projekt, který byl čerpán pro pobočný spolek Krůček
Moravská Třebová a to přes MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Více o něm dále ve výroční zprávě.

3. PROJEKT CENTRUM PRO RODINU MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (CPR MT)
Projektu je zaměřen na podporu rodin s dětmi na Moravskotřebovsku s cílem nabídnout rodinám
komplexní služby, které vedou k posilování významu rodiny pro společnost. Hlavní náplní a cílem
projektu je prevence, která vede k eliminaci negativních jevů v rodině. CPR MT je otevřeno všem
rodinám a pomáhá rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení. Při
preventivní činnosti klademe důraz na vzdělávání rodičů v prorodinných aktivitách, podporujeme
rodiny v péči o děti, aktivizujeme i rodiny se specifickými potřebami, zabýváme se problematikou
slaďování osobního a pracovního života, vzděláváme a podnikáme unikátní nekomerční vzdělání pro
těhotné ženy, rodičky a jejich partnery (podobné vzdělání není ve městě dostupné), podporujeme
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mezigenerační spolupráci, genderovou rovnost.
Služby mají podpůrný a preventivní charakter, jsou dostupné všem cílovým skupinám bez rozdílu a
jsou nízkoprahové.
Město Moravská Třebová dlouhodobě patří k místům s větší mírou nezaměstnanosti (v rámci
Pardubického kraje), sociálními problémy a problémy soužití s menšinami. Naším cílem proto bylo a
je působit preventivně na rodiny s dětmi takovými činnostmi, které povedou ke zvýšení socializace
mezi jednotlivými sociálními vrstvami.
FUNGOVÁNÍ KRŮČKU V DOBĚ COVIDOVÉ
Po slavnostním otevření centra 29.2.2020 bylo hned březnu 13.3.2020 centrum zavřeno z důvodu
epidemiologické situace v ČR. K opětovnému otevření došlo od 25.5. v omezeném režimu za
zpřísněných podmínek. Během září a října postupně opět docházelo ke zpřísňování a omezení aktivit
z důvodu protiepidem.opatření v ČR a od 14.10. došlo k uzavření centra. Bohužel, díky
epidemiologické situaci u nás, jsme byli nuceni nacházet nové cesty, jak s rodinami pracovat. Jediná
forma, která přicházela v úvahu, byly online aktivity. Díky atraktivitě témat a bohatého obsahu
jednotlivých příspěvků, se nám dařilo rodiny zapojovat i touto nepřímou formou.
V online podobě jsme tematicky zařazovali každý den místo klubu - příspěvek. Také se konal online
webinář s psycholožkou na téma psychohygieny v době korony. V odborném poradenství se jednalo
o využívanou poradnu pro těhotné, sociálně právní poradnu a zdravotní poradnu.

FUNGOVÁNÍ KRŮČKU PŘI OTEVŘENÉM PROVOZU
Centrum (v době nekorony), bylo otevřeno od 8:30 každý den minimálně do 16:00 hodin. O
prázdninách rovněž. Aktivity o prázdninách byly posíleny pořádáním táborů pro rodiče s dětmi.
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V průběhu otevření probíhalo 9 pravidelných klubů.
Jednotlivé kluby byly rozmanitě uspořádány podle věků dětí, témat, na které byly zaměřeny. Aktivně
jsme podporovali rodičovské dovednosti a snažili jsme se omezit pocit sociálního vyloučení na
mimimum.
V době před a po konání klubu se scházely
svépomocné rodičovské skupiny a byl zde
vyhrazen prostor pro základní rodinné
poradenství aktivizačních pracovnic.
V průběhu roku byly pořádány rovněž akce
podporující kontaktní rodičovství a kluby pro kojící
a nosící ženy
V průběhu roku jsme se zúčastnili 9 veřejných akcí
(Den bez aut, Dožínkové slavnosti, Den
pěstounům, Den s hasiči, Den na statku, Ochránce
přírody, Den na chaloupce, Žabkohrátky), kde
jsme zahrnovali síťovací aktivity i aktivizaci pro
rodiče.
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Aktivity projektu a jejich naplněnost
1)Pravidelné kluby -patří mezi základní aktivity projektu - proběhlo 8 pravidelných klubů. V
době uzavření pak každý den byla minimálně 1 aktivita jako inspirace pro rodiče. Ve všech
aktivitách byli zahrnuty psychosociální aktivity pro rodiče, aktivity podporující vývoj dětí a
tréninkové aktivity na podporu rodičovských kompetencí. –Statistika – zapojeno bylo 840
rodičů
2) Proběhlo síťování v rámci klubů, kde aktivizační pracovnice propojuje rodiče, dále pak
proběhlo síťování v rámci dvou akcí pořádaných naší organizací a 4 síťování v rámci akcí, kde
jsme spolupracovali s ostatními organizace ve městě - Statistika – zapojeno bylo 1591 rodičů
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3 )Svépomocné skupiny - po klubech probíhali svépomocné skupiny, které facilitovala
aktivizační pracovnice, dále proběhla setkání podpůrné skupiny kontaktního rodičovství
(1xměsíčně), - Statistika – zapojeno bylo 1591 rodičů
4) Odborné poradenství - základní rodinné poradenství probíhalo opět na klubech, aktivizační
pracovnice se v rámci setkávání týmu stále vzdělávají v možnostech služeb, které region nabízí.
Dále probíhala sociálně právní poradna a zdravotní poradna a poradna pro těhotné. - Statistika
– zapojeno bylo 141 rodičů

5) Kontaktní centrum bylo nabízeno a to ve spolupráci s ospod, ale vzhledem k situaci nebylo
využito
6) Odborné vzdělávání- vzdělávání první pomoci a netolismus. V online prostředí pak proběhl
seminář s psycholožkou o psychohygieně v době pandemie. – - Statistika – zapojeno bylo 11
rodičů
7) Aktivity pro těhotné a partnery - probíhal pravidelný klub pro těhotné a poradna pro
těhotné. –- Statistika – zapojeno bylo 60 rodičů
8) Informační centrum pro rodiny - probíhalo celoročně a to nejen formou osobních konzultací,
ale také emailem, messenger, telefonicky. - Statistika – zapojeno bylo 962 rodičů
9) Síťování a spolupráce - Moravská Třebová v roce 2020 schválila koncepci rodinné politiky, na
které jsme měli možnost kooperovat se sociálním odborem. Dále probíhali intenzivní setkávání
s ostatními organizacemi, kde docházelo k síťování jednotlivých služeb. Jedná se o velice
důležitý proces, který zde dlouhou dobu chyběl. Také jsme se setkávali s vedením města,
sociálním odborem, Charitou či na kulatém stole pořádaném Dobrou rodinou o prevenci násilí
v pěstounských rodinách a role jednotlivých organizací v celé problematice. Proběhlo 10 setkání
, kde se za organizaci účastnil manažer projektu a koordinátorka.
10)hlídání jako doplňková služba - nebylo využito
4– SPOLUPRÁCE S MĚSTEM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Díky úžasné, obětavé práci sociálního odboru a vedení města Moravská Třebová, dochází ve městě
k významným posunům a úspěchům v rámci sociální politiky.
Jsme členy realizátorů výzvy 052 v Moravské Třebové, která si klade za cíl zvýšit efektivitu sociální
17

politiky na MoravskoTřebovsku. Účastníme se projektů, které mají za cíl zvyšovat vzdělání, osobní
rozvoj rodin, problémové socializace a včleňování do společnosti. V rámci prevence sociálního
vyloučení jsme se aktivně zapojili do spolupráce a podpory Kulatého stolu v rámci tématu
pěstounské péče, které pořádala v průběhu roku Dobrá rodina.
V průběhu roku jsme se účastnili 3 setkání v rámci Sítě pro rodinu, setkání s OSPOD Moravská
Třebová, vedením města MT i s vedoucí odboru sociálních věcí, Květná zahrada Moravská Třebová,
Charita Moravská Třebová, SKP centrum. Tato setkání probíhala jak fyzicky, tak poté online formou.
Z ohlasů od všech účastníků pravidelného setkávání, je tato spolupráce mezi organizacemi
výjimečná. Pokud jedna organizace má nějaký podnět, problém, okamžitě se zapojíostatní a díky
vzájemné pomoci, dochází k jeho vyřešení.
Přes nepříznivou situaci v ČR se nám podařilo navázat spolupráci s mnoha subjekty ve městě a okolí.
Na rozvoji hodláme pracovat i v následujícím roce.

Největší díky patří našim lektorkám, aktivizačním pracovnicím, které opravdu odvádějí skvělou
práci. Přicházejí s nápady a naprosto nad rámec svého pracovního zařazení, žijí Krůčkem.

Nesmíme zapomenout rovněž na naše lektorky na DPP, externí lektory, administrativní
pracovníky. Velké díky všem
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C. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRŮČEK
Jsme jediné dobrovolnické centrum ve Svitavách a okolí, které může jak přijímat dobrovolníky pro
vlastní potřebu, tak dobrovolníky vysílat do přijímajících organizací. Dobrovolnické centrum Krůček
(dále jen DC) v roce 2020 fungovalo již 6. rokem a byl to rok velice nestandardní a náročný pro nás
všechny.
I přes omezení vyvolané špatnou epidemiologickou situací způsobenou epidemií Covid-19,
několikrát vyhlášeným nouzovým stavem a z něho vyplývajícími restrikcemi se nám v roce 2020
podařilo provoz Dobrovolnického centra zachovat, být aktivní a připraveni pomoci. Uzavření a
omezení činnosti se dotklo provozu DC pouze částečně. Dobrovolnické centrum fungovalo plně po
celý rok, jen v jiném režimu. Koordinátorka pracovala celý rok víceméně v režimu home office,
setkávání s dobrovolníky i přijímajícími organizacemi bylo omezené spíše na kontakt na dálku –
telefony, emaily či na online komunikaci.
Hned po vyhlášení nouzového stavu na jaře šili naši dobrovolníci (i ti neregistrovaní, i z řad
zaměstnanců a návštěvníků centra i zástupci z přijímajících organizací) roušky, koordinátorka i další
dobrovolníci se mimo jiné podíleli na jejich distribuci k potřebným. Po celou dobu jsme byli
v kontaktu se soc. odborem, s panem starostou a byli jsme připraveni vyslat dobrovolníky např. na
nákupy seniorům atd. Nakonec to nebylo potřeba, tyto činnosti vykryli zaměstnanci městských
organizací, kteří nemohli vykonávat svoji činnost. Po uvolnění restrikcí v pozdním jaře až do
pozdního léta se zapojili zpět do činnosti naši dobrovolníci – pomáhali nám na akcích pro veřejnost
(Krůčkovské uteklo, podzimní bazárek) a jen díky pomoci našich dobrovolníků mohli opět
proběhnout příměstské letní tábory. Dobrovolníci pomáhali také s hlídáním dětí v Dětské skupině
Krůček. Po vyhlášení druhého nouzového stavu v říjnu jsme prováděli ve spolupráci se Svitavskou
nemocnicí nábor dobrovolníků do svitavské nemocnice (získali jsme 10 zájemců). V ostatních
přijímajících organizacích byla bohužel z důvodu složité epidemiologické situace ohledně zapojení
dobrovolníků do jejich činnosti značně komplikovaná, v některých organizacích se dobrovolníci, byť
dlouhodobí a připraveni pomáhat, nemohli zapojit vůbec – organizace byly uzavřeny pro veřejnost,
nemohly provozovat činnost, nemohli realizovat obvyklé akce. V omezeném čase, kdy to možné
bylo, se do činnosti zapojovali tedy dobrovolníci v Krůčku, v Městské knihovně, v Domově na
rozcestí, v organizaci Děti patří domů, v Seniorcentru, ve spolku Sdružení přátel kulturního domu
v Boršově, ve Svitavské nemocnici a v Krůčku v Moravské Třebové. I v této nelehké době se nám
podařilo získat několik nových dobrovolníků, ať už krátkodobých či dlouhodobých.
Díky restrikcím jsme bohužel nemohli realizovat velkou část osvětové činnosti, která je důležitou
součástí činnosti Dobrovolnického centra Krůček – hlavní osvětová akce, tedy Svitavský den
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dobrovolnictví, kterou jsme měli naplánovanou na duben a posléze přeplánovanou na květen 2020,
cílenou na studenty i veřejnost, bohužel nemohla v roce 2020 proběhnout – a to z důvodu špatné
epidemiologické situace způsobené epidemií Covid-19 a následným restrikcím o zákazu
shromažďování osob stanovenými nařízením Vlády ČR. Ze stejného důvodu jsme v roce 2020
nemohli zrealizovat ceremoniál oceňování aktivních svitavských dobrovolníků. Také jsme se z tohoto
důvodu v loňském roce nemohli angažovat a pořádat osvětové besedy o dobrovolnictví ve školách
nebo firmách.
V létě 2020 jsme přepracovali akreditaci Dobrovolnického centra a požádali o její prodloužení na
další 4 roky (původní platnost akreditace by skončila v říjnu 2021), tak abychom mohli fungovat i
další roku v režimu akreditovaného dobrovolnického centra. Akreditaci jsme v září 2020 získali na
další 4 roky.
I za rok 2020 máme pozitivní odezvu na naši činnost, jak od samotných dobrovolníků, přijímajících
organizací, kde dobrovolníci působí i od vedení města Svitavy ad. Spolupracujících organizací. My
sami také kladně hodnotíme spolupráci s nimi – tzv. síťování našich služeb a komplexní nabídka
pomoci je pro nás velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že naši dobrovolníci působí v neziskových
organizacích v rámci Svitav a okolí, může být vliv dobrovolnické služby důležitý pro komunitu čítající
odhadem tisíce lidí (Svitavy a nejbližší obce mají cca 20 tisíc obyvatel).
V roce 2020 jsme měli uzavřenou smlouvu o spolupráci s 18 přijímajícími organizacemi a uzavřenou
smlouvu o dobrovolnické činnosti s 54 dlouhodobými a 25 krátkodobými dobrovolníky. Celkem jsme
tedy v roce 2020 měli uzavřené smlouvy se 79 dobrovolníky. Co se týče počtu dobrovolníků, díky
důsledkům vyplývajícím z nouzového stavu a špatné epidemiologické situace a v podstatě uzavření
přijímajících organizací pro dobrovolníky na velkou část roku, jich nakonec z celkového počtu
dlouhodobých bylo aktivních 47 a z krátkodobých 21 osob, celkem tedy 68 osob.. Naši dobrovolníci
odpracovali v roce 2020 dohromady 3 140 hodin.
Přijímající organizace Dobrovolnického centra Krůček v roce 2020:
1. AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ SVITAVY
2. GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY SVITAVY
3. HIPOREHABILITACE BANETA, z.s. Janov
4. LIDÉ V LESE, z.s. – Napísku, Kukle, lesní klub
5. MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, z.s.
6. MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH
7. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY
8. ZŠ A MŠ SOKOLOVSKÁ 1
9. ZŠ SVITAVY, RIEGROVA 4
10. OBLASTNÍ CHARITA SVITAVY – SVĚTLANKA, CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
11. DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY
12. NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE – SVITAVSKÁ NEMOCNICE
13. DĚTI PATŘÍ DOMŮ, Z. S.
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14. SENIORCENTRUM MĚSTA SVITAVY
15. NADAČNÍ FOND VALENTINA OSWALDA OTTENDORFERA
16. SDRUŽENÍ PŘÁTEL KULTURNÍHO DOMU V BORŠOVĚ, Z. S.
17. Krůček Moravská Třebová, pobočný spolek (od 3. 6. 2020)
18. Matky sobě, z. s. (smlouva uzavřena 21. 12. 2020, dobrovolníci budou aktivní až v roce 2021)
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 tel.
604 291 490, dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz.
ZÁVĚR za DOBROVOLNICKÉ CENTRUM:
Bez pomoci a práce dobrovolníků 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 i v dalších
přijímajících organizacích líbí, baví je, naplňuje a obohacuje jejich život. Dobrovolnictví má smysl!
Výběr z fotografií dokládající činnost Dobrovolnického centra Krůček v roce 2020:
Dobrovolníci šijí
roušky:
:
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Dobrovolníci na akci pro veřejnost: Krůčkovské
uteklo

Dobrovolníci na příměstských táborech:

22

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

D. EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY
V roce 2020 pokračovala realizace projektu Evropského sboru solidarity, který jsme zahájili v roce
2019, kdy u nás od července působila Sinem Ayaz Akaslan z Turecka, a to až do července 2020.
Jednalo se o projekt „S.T.E.P. – Support, Teamwork, Equality ,Participation.“
Dále jsem v rámci Evropského sboru solidarity od září 2019 do srpna 2020 hostili v rámci druhého
projektu „Step by step to Intercultural Education and Learning“ 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 evropští dobrovolníci s vybranými neziskovými
organizacemi ve městě Svitavy (Charita Svitavy - Světlanka, Nízkoprahový klub Díra, ZŠ T. G.
Masaryka, Seniorcentrum, aj.).
Projekty Evropského sboru solidarity jsou financovány z prostředků Evropské unie, a to konkrétně
v rámci programu Erasmu + mládež.
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Naše dobrovolnice z Evropy– Sinem z Turecka

Dobrovolnice Evropského sboru solidarity Leandra z Německa.
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E. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2020 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.
Dále jsme jeden tábor realizovali ještě navíc a to bez podpory dotací.
Během července a srpna jsme se s dětmi vydali celkem na pět různých dobrodružství. První
odstartoval tábor
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.

F. HLÍDACÍ CENTRUM BABY KRŮČEK - „HLÍDÁČEK“
a transformace na DĚTSKOU SKUPINU KRŮČEK
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 6 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 10 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
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(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 2020 však došla k zásadnímu kroku a tím je transformace na Dětskou skupinu Krůček. Došlo
nejen ke změněn názvu, ale také ke změně místa. V polovině roku se Hlídáček bleskově přestěhoval
a od 7.8. nastartoval provoz v přízemí v budově MŠ Úvoz 93/1 „na Zámečku“.
Změny, které s sebou nesla transformace jsou například v podmínkách hlídání – nyní hlídáme děti až
od 1 roku po celý předškolní věk. Je třeba více formalit, ale zázemí a finanční pomoc dotace pomáhá
zajistit pro děti maximální kvalitu služeb. Kapacita dětské skupiny je 10 dětí. O děti v loňském roce
pečovali pod vedením Pavlíny Černé tety Miriam Moravcová a Andrea Rybníkářová s výpomocí Sinem
Ayaz Akaslan.
Základní info o projektu dětské skupiny:
Název projektu:

Dětská skupina Krůček

Registrační číslo:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014190

Doba realizace projektu:

1. 9. 2019 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských
skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České
republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49
let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního
věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Svitavy a jeho okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Svitavách a zlepšit tak podmínky pro
zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit
své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz dětské skupiny o kapacitě 10 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Všechny dokumenty vztahující se k provozu, přijímání dětí najdete na www.kruceksvitavy.cz v sekci
Dětská skupina Krůček
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G. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V roce 2020 proběhl tradiční karneval, což byla na dlouhou dobu poslední vnitřní akce Krůčku.
V červnovém rozvolnění jsme si užili novou akci Krůčkovské UTEKLO, aneb co nám všechno během
karantény uteklo, si doženeme. Na konci léta jsme se ještě sešli na otevřeném venkovním
happeningu Krůčku, další akce následovali bohužel až v roce 2021.
Ale abychom nezaháleli, tak jsme v průběhu uzavření připravovali pro rodiny nejrůznější hry a akce
venku. Byly „bezdotykové“ a tak, aby si je mohli všichni užít v čase, kdy je jim to milé. Tyto hry na
způsob šipkované měly úspěch a zachováváme je tedy i do dalšího roku.
Karneval 2020
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Krůčkovské UTEKLO
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H. PROJEKT MALÝ LEADER PRO SVITAVSKO

VI.

Statistika

Návštěvnost MC Krůček 2020

Rodin

Dospělých

Děti

Celkem osob

Svitavy

5331

5002

3297

8299

Moravská Třebová
Hlídací centrum
a dětská skupina
Dobrovolnické centrum – počet
hodin

4044
507
556
3140

4217
0

840
507
556

5057
507
556
835

Unikátní rodiny (každá rodina se počítá pouze jednou)
V rámci projektu CPR
239
V rámci projektu CPR MT
Tábory
69
Hlídací centrum a
28
32
Dětská skupina
24
27
Dobrovolnické centrum
79
Celková návštěvnost

10 438

9219

5200

14419
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VII. Hospodaření 2020
Pokladna
Počáteční stav
Konečný stav
Běžné účty 2400604099/2010
Počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Konečný stav

Transparentní účet ke kampani 2301642196/2010
Počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Konečný stav

Rozpis příjmů
MPSV – CPR SV
Pardubický kraj – CPR SV
Město Svitavy – CPR SV
Ministerstvo vnitra – Dobrovolnické centrum
Pardubický kraj – Dobrovolnické centrum
Město Svitavy – Dobrovolnické centrum
MPSV CPR MT
Pardubický kraj – CPR MT
Město Moravská Třebová – CPR MT
Malý LEADER – MAS Svitava
Časové rozlišení – MPSV Dětská skupina Krůček
Vrácení za rok 2019 – Dětská skupina
Dotace na pracovní místo - ÚP
Teritoriální pakt – dotace na pracovní místo
Časové rozlišení MPSV – příměstské tábory
Časové rozlišení Dům zahraniční spolupráce – projekty EDS 09
Časové rozlišení Dům zahraniční spolupráce – projekty EDS 10
Časové rozlišení Hlídáček
Dotace Dobrovolnické centrum – MV:vratka nevyčerpáno 2019
Podnájem, jiné ostatní výnosy
Činnost MC (členské příspěvky, pohybové aktivity, hlídání péče
o děti, pobytné v MC, mimořádné akce)
Celkem

65 810,00
20 759,00
1 424 945,69
3 817 827,48
4 323 749,84
919 023,33

12 135,00
40 292,00
52 327,00
100,00

695 171,00
45 000,00
230 000,00
105 000,00
184 000,00
30 000,00
530 611,00
45 000,00
200 000,00
36 855,00
698 678,68
-15 529,65
55 072,00
220 389,00
170 911,00
89 734,23
141 261,17
151 545,32
-9 338,00
61 717,00
481 971,84
4 148 049,59
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Rozpis výdajů
Potraviny
Kancelářské potřeby

77 633,10
11 604,00

Spotřeba materiálu

110 637,90
155 529,71

DHM
Dárky, odměny pro děti
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Nájemné
Poštovné
Telefony a internet
Ostatní služby
Odborné služby
Mzdové náklady
DPP
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Stravné a kapesné EDS
Ostatní (daně poplatky, pojištění, členské příspěvky,…)

2 592,00
29 521,05
1 026,00
8 787,00
401 450,20
632,00
23 326,80
196 022,40
49 000,00
1 857 565,00
556 454,00
530 730,00
2 895,00
91 470,00
25 093,00

Celkem
Výsledek hospodaření

4 128 969,16
19 080,43
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VIII.

KRŮČEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ pobočný spolek

Krůček Moravská Třebová požádal přes „Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok
2020“ finance na projekt Obnova prostor Mateřského a centra a rodinného centra v Moravské
Třebové.
V rámci projektu došlo k obnově prostor a vybavení. Došlo k obnově podlahové krytiny v herně a
v ostatních místnostech, dále k opravě zdí a výmalbě, opravě radiátorů novým nátěrem. Dále
došlo k výměně dveří na sociálním zařízení, k výměně toalety a dětského příslušenství. Podařilo
se nám obnovit skříňky v šatně tak, aby odpovídaly účelu pro rodiče s dětmi – menší botníky,
věšáky pro děti. Po úpravách se staly prostory útulnými a bezpečnými i pro malé návštěvníky.
V těchto prostorách pak probíhal projektu Centrum pro rodinu Moravská Třebová, který byl
čerpán přes Krůček Svitavy.
Projekt byl podpořen částkou 25 320,- Kč z MAS a celkové náklady projektu byli 36 945,- Kč

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
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IX.

Co přinese rok 2021 nového
-

-

X.

Pokračujeme v projektu Centrum pro rodinu i 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.
Příměstské tábory pro děti
Rozvoj vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů ad. aktivit
Dětská skupina Krůček
Krůček Moravská Třebová – pobočný spolek už pojede samostatně

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 2020 získali podporu od následujících donátorů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Svitavy
Město Moravská Třebová
Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo vnitra
Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+
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
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Raffaelo café
Markéta Dobešová - manikůra pedikůra
A děkujeme všem ostatním, každá pomoc, každé vyjádření podpory je pro nás důležité.
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Výroční zpráva MC Krůček 2020
Obsah a fotografie: Tým MC Krůček, zpracovala Mgr. Kateřina Novotná
www.kruceksvitavy.cz
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
Svitavy 25.6.2020
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