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Jak můžete pomoci spolu s Krůčkem?
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. chce 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.

č.ú. 2400604099/2010
Všechny finanční prostředky budou použity na naplnění našeho poslání. Pokud
máte více času než peněz, přivítáme u nás dobrovolníky a dobrovolnice.
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I. Úvodní slovo
Vážení přátelé Krůčku,
v rukou právě držíte výroční zprávu Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy za
rok 2016. Přináší Vám přehled o aktivitách a projektech, které MC Krůček realizoval
za uplynulý rok 2016, stejně tak jako přehled jeho hospodaření a statistiku
návštěvnosti.
Popsat rok 2016 není snadné, protože to pro Krůček nebyl snadný rok – byl plný
změn a čekala nás nemalá práce. Jeho začátek se však vůbec nepodobal jeho konci.
Na začátku roku se Krůček musel vypořádat se změněnou finanční situací, která byla
způsobena mimo jiné koncem několika různých projektů (včetně jednoho
evropského). Výrazně se obměnil tým a atmosféra byla vzhledem k financím leckdy
napjatá, ale všechny změny i zvraty se nám povedlo ustát. Zaměřili jsme se s plným
nasazením na projekt Centrum pro rodinu, který je srdcem našeho poslání. Tlukot
tohoto srdce pak vléval do žil nás všech novou energii a tak se aktivity Krůčku začaly
opět rozrůstat. V roce 2016 se díky projektu Klokanův kufr zrodila pedagogická
poradna, kde pečujeme především o budoucí školáky. Pro další rok připravila půdu
pro jejich komplexní vzdělávání. Profesionalizovali jsme také naše montessori kluby a
přidali vzdělávání v této oblasti. Na děti ze sociálně slabých rodin byl zaměřen projekt
Učíme se pro život. Svou stabilní kvalitu a potřebnost prokázaly také Předporodní
kurzy pro budoucí rodiče.
Nadále jsme v roce 2016 rozvíjeli naše Dobrovolnické centrum, které je pro všechny
prospěšné a již devátým rokem jsme hostili zahraniční dobrovolnice v rámci projektu
Erasmus+. Mateřské centrum jakožto oficiální organizace také dostalo svou
symbolickou „občanku“, protože oslavilo 15. narozeniny. Je to tedy již 15 let, kdy
několik nadšených maminek ze své touhy se scházet a sdílet své radosti, problémy a
zkušenosti, založilo organizaci, která se za ta léta rozrostla a zaujala své místo nejen
ve Svitavách, ale i v rámci Pardubického kraje.
Velké díky patří všem skvělým ženám 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.

Milena Zemanová

„Jsem na rodičovské dovolené s dvouletou dcerkou. MC Krůček jsem začala navštěvovat ještě
před narozením dcery, kdy jsem chodila do Klubu pro těhotné a následně jsme po narození
dcery navštěvovaly Baby klub s Myškou, Mrňousky a Dubinku, Za písničkou s notičkou a
Montessori hrátky. Velmi kladně hodnotím aktivity MC v začleňování nejmenších dětí, s
přibývajícím věkem dcery je nám nejbližší Za písničkou s notičkou a Montessori hrátky. Do
mateřského centra chodíme obě moc rády, je to pro nás obě velmi kvalitně a přínosně strávený
čas. Velmi kladně hodnotím i další aktivity MC zaměřené na ženu samotnou, jako např.
Prožitkový tanec, kurzy osobního rozvoje a kurzy zaměřené na výchovu dětí s Monikou
Čuhelovou. Děkuji za Vaši práci, za čas a lásku, kterou do své práce věnujete a která je ze všech
aktivit patrná, a těším se na další shledání na pravidelných či mimořádných akcích.“
Jana Musilová
„Krůček a jeho tým provází mé kroky a kroky mých synu už několik let. Je pro nás místem
setkání s kamarády, kde můžeme sdílet naše radosti a starosti. Cítíme se tam jako doma.
Oceňuje bohatost programu nejen pro děti, ale i pro rodiče.“
Eva, Matěj a Jakub
Kdybych měla předporodní kurzy shrnout jedním slovem, bylo by toto slovo SUPER. Na
internetu se člověk může dočíst fůru informací, ale může je psát kdokoliv, a tak je těžké mezi
takovými informacemi rozlišit, co je psáno odborníkem a co laikem. To byl také hlavní důvod,
proč jsem se rozhodla předporodní kurzy navštěvovat. Chtěla jsem informace od zkušených
odborníků, a těch se mi také v plné míře dostalo. Za další výhodu považuji možnost se s těmito
lidmi radit i mimo chvíle předporodního kurzu – možnost je kdykoliv kontaktovat i
v budoucnu. Velmi jsem ocenila možnost absolvovat některé kurzy společně s partnerem, pro
kterého byly kurzy také velmi poučné a zajímavé. (pozn. možná bych k těm dvěma kurzům
s partnery přidala ještě jeden – masáže novorozenců a první pomoc – ne vždy jsme
s miminkem jen my samy, a když by i partner věděl, jak se v takové stresové situaci má chovat,
dost by to mohlo pomoci).
Pavla Bílá
„V roce 2016 jsem začala s dcerou navštěvovat baby Klub s myškou, aby si zvykala na děti a
měla pestřejší program. Dcera zde byla už od první návštěvy velice spokojená, moc se jí líbí
program, hračky a má zde kamarády. A jako bonus jsem zde i já velice spokojená, ráda se
chodím potkat s ostatníma maminkami, něco se dozvědět, strávit zde příjemný čas. Také jsme
navštívili Malíčkův den v parku, kde si i patnácti měsíční dítě mohlo projít všemi aktivitami a
získávat razítka za svoje úspěchy. Díky moc za Vaši práci a péči. Bez Vás by byla ve Svitavách
mnohem větší nuda. „
Vděčná maminka Lída

II. Tým MC Krůček
Tým MC Krůček je rozdělen na složku statutární a výkonnou.

A. STATUTÁRNÍ SLOŽKA SPOLKU
Pracuje bez nároku na odměnu, v roce 2016 byla zajištěna 6 volenými členkami a tvořena
Radou spolku, Kontrolní komisi a Smírčí komisi.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je složena ze členů spolku. Členem MC Krůček je
rodina, k 31. 12. 2016 bylo evidováno 151 členských rodin.
Rada spolku :
• Předsedkyně Rady spolku: Ing. Milena Zemanová
• Místopředsedkyně Rady spolku: Pavlína Černá
• Radní Rady spolku: Mgr. Soňa Nádvorníková
Revizní komise 18. 2. 2016 – 23.2.2017:
• Jana Čermáková
• Ivana Dvořáková
• Vlasta Pechancová

B. VÝKONNÁ SLOŽKA SPOLKU
Počet zaměstnanců MC Krůček v roce 2016:
V roce 2016 bylo 24 pracovních smluv, 74 dohod o provedení práce, evidenční počet
zaměstnanců 11, přepočtený počet zaměstnanců 6.
Externí odbornice a odborníci na DPP
EKON Svitavy, s.r.o. – účetní a mzdová agentura

C. DOBROVOLNÍCI a DOBROVOLNICE MC KRŮČEK
Mladí lidé z Evropské dobrovolné služby Dana-Maria Schulz a Sandra Fernández Castañón,
poté Klara Kessler a Magdalena Szot.
Od září 2015 má MC Krůček akreditaci na dobrovolnickou službu (jako přijímající a vysílající
organizace). K 31. 12. 2016 bylo evidováno celkem 32 dobrovolnic z řad studentů, matek na
rodičovské dovolené i seniorů.
Knihovnice Soňa Šemberová, pokladní Tereza Veitová, DiS. a Jaroslava Roušarová;
Praktikantky středních a vysokých škol;
Studentky Střední zdravotnické školy ve Svitavách, studentky a studenti Gymnázia Svitavy;
Všechny matky, otcové i prarodiče, jež se bez nároku na odměnu zapojují do chodu MC
Krůček.

TÝM MC KRŮČEK za rok 2016:

zleva dole: Mgr. Soňa Nádvorníková – pedagožka a aktivizační pracovnice a odbornice v oblasti
předškolního vzdělávaní; Mgr. Kateřina Krausová – aktivizační pracovnice a zdravotník;
Jaroslava Roušarová – koordinátor Centra pro rodinu; Ing. Milena Zemanová – ředitelka MC
Krůček, koordinátorka Evropské dobrovolné služby; MgA. Marie Blažková – aktivizační
pracovnice a koordinátorka projektu Učíme se navzájem, grafička; zleva nahoře: Mgr. Markéta
Březinová – koordinátorka dobrovolnického centra a předporodních kurzů; Pavlina Černá –
vedoucí Hlídacího centra; Mgr. Kateřina Novotná - Manažerka Centra pro rodinu (2017); Mgr.
Kateřina Vařejková - aktivizační pracovnice na klubu „Šáša“.

uprostřed:
koordinátorka
hlídacího centra
Baby-Krůček Pavlína
Černá s kolegyněmi
Miriam Moravcovou (
zprava) a Milenou
Havlišovou ( zleva)

zprava: mentorka
Mgr. Bára Hávová,
dobrovolnice Magda
z Polska,dobrovolnice
Klara z Německa a její
mentorka Lucie
Mrázová.

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 dětí, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí
• 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 organiazce 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, Hlídacího 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.
• V roce 2015 získána akreditace Dobrovolnického centra
• V roce 2016 schváleny nové stanovy spolku a nová akreditace Evropské dobrovolné služby,
oslava 15. narozenin

V. Činnosti 2016
Začínáme každý den v 8.00 a končíme dle programů, klubů, poraden, cvičení.

A. Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu je projekt, na kterém stojí pravidelná každodenní činnost MC Krůček. Je
realizován celoročně. Každý týden přináší pro rodiče s dětmi komplex aktivit doplněný
programem nepravidelných akcí plný vzdělávání či mimořádných akcí 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
Kluby pro rodiče
s dětmi

INFORMACE
Nízkoprahové kluby pro rodiče
s dětmi – každodenní dopolední
i odpolední aktivita, při které
spolu rodiče a děti komunikují,
podporují se, sdílejí

NÁVŠTĚVNOST
10 pravidelných klubů
(1–3 kluby denně)
o 2 022 rodin
o 4 311 rodičů a dětí
o 2 274 dětí a 2 037 dospělých

Kontaktní místo

Místo vytvořené pro setkávání
zejména rozvedených rodičů
s dětmi či prarodičů s vnoučaty;
využíváno také OSPODem.

Skupina rodičů
s dětmi s poruchou
autistického spektra
(PAS)

Sdílení rodičů se stejnou
zkušeností, předávání informací
od odbornice i rodičů navzájem

Informační centrum

Vyhledávání a podávání
informací cílovým skupinám
projektu a pomoc s orientací
v daném problému skrze
informační centrum pro rodiny
(ICR).
Po celý rok bylo nabízeno
celkem 11 druhů poraden:
• zdravotní a pediatrická
• profylaktická pro těhotné
• psychologická
• sociálně – právní
• slaďování rodiny a práce
• finanční
• logopedická
• homeopatická
• genderová-pracovní
• pedagogická
• laktační
• TA1 - komunikace a rodičovství
• TA2 - zdravý úsměv
• TA3 - samostatnost
• TA4 - zdravé vaření
• TA5-mezigenerační spolupráce
• TA6 – výchova ke zdraví
Besedy, workshopy, kurzy,
vzdělávání po klubu
• kurz první pomoci, kurz efektivního rodičovství, kurz
emoční inteligence, základy
zdravovědy pro děti, semináře
na téma alternativní
vzdělávání, nebezpečí na síti,
rodinný rozpočet a jiné
• na některých aktivitách jsou
i děti, jindy probíhá hlídání dětí

Poradny

Tréninkové aktivity
(TA)

Vzdělávací aktivity
pro rodiče

Otevřeno pravidelně ve středu,
pátek, dle potřeb výjimečně i
v sobotu
o 16 rodin
o 28 dospělých a dětí
o 16 dětí a 12 dospělých
Částečně hrazeno individuálním
poradenstvím, proběhlo 6 klubů
o 8 rodin
o 11 dospělých a dětí
o 8 dospělých a 3 děti
ICR v provozu každý den Po – Pá,
cca 50 hodin týdně.
o 1 147 rodin
o 1 428 dospělých a dětí
o 1 147 dospělých a 281 dětí
Vybrané pravidelné poradny
probíhají v rámci klubu pro rodiče
s dětmi (profylaktická těhotenská,
poradna slaďování), ostatní mají
vlastní statistiku, tedy:
o 343 rodin
o 535 dospělých a dětí
o 362 dospělých a 173 dětí

6 druhů tréninkových aktivit
o 314 rodin
o 647 dospělých a dětí
o 311 dospělých a 336 dětí
Celkem 39 samostatných
vzdělávacích aktivit
o 360 rodin
o 506 dospělých a dětí
o 375 dospělých a 131 dětí
(z toho 35 dětí na hlídání)

Osvětové akce

Spolupráce

Akce navíc pro děti
i dospělé

Osvěta v 6 základních oblastech
• osvěty ke dni matek, dni otců,
dni žen, dětskému dni, týdnu
opravdových plen, respektu
k porodu
Vzájemná spolupráce, společné
aktivity s NNO regionu, městem,
krajem …
Celkem 21 samostatných mimořádných aktivit
• malíčkův den, happening,
výlety, divadlo pro děti,
besídka …

Statistika návštěvnosti není
možná, jedná se o oslovení široké
veřejnosti + v rámci osvěty byly
realizované mimořádné aktivity,
jež jsou ve statistice již zahrnuté
Celkem 8 aktivit (+kontaktní
centr.)
o 179 rodin
o 200 dospělých a dětí
o 171 dospělých a 29 děti
o 751 rodin
o 1 907dospělých a dětí
o 824 dospělých a 1 083 dětí

V roce 2016 jsme vytvořili nové vzdělávání pro těhotné maminky s názvem Předporodní kurz
aneb Krůček po krůčku k novému životu. Vzdělávání se konalo za rok ve dvou cyklech, každý z
nich měl deset lekcí po 2 hodinách. Kurzy byly vedeny odborníky z praxe z naší organizace, ale
také z Nemocnice Pardubického kraje - Svitavské nemocnice. Pro představu uvádíme některé
názvy lekcí: Genetika, Porod, Šestinedělí, Péče o novorozence, První pomoc a masáže,
Psychologické aspekty výchovy. V závěrečné lekci jsme s těhotnými maminkami navštívily
místní Gynekologicko - porodnické a novorozenecké oddělení, kde nám byly personálem
ukázány sály, přípravna, pokoje i novorozenecká sesterna.
„Celkový kurz hodnotím velmi
pozitivně, většina hodin mě moc
bavila, určitě beru kurz jako velký
přínos pro prvorodičky celkově, aby si
udělaly představu o tom, co je čeká,
na co si dát pozor nebo kdy se jak
zachovat, koho vyhledat, atd...
Perfektní je možnost kontaktů na
odbornou pomoc, např. na laktační
poradkyni, psycholožku. Hodně jsem
celkový
náhled
na
Krůček
přehodnotila do pozitivního slova
smyslu a už teď se těším na další
přednášky, kurzy, dětské masáže a
jiné. Děkuji za tu možnost, zúčastnit
se.
Barbora

„Krůček se svými kluky navštěvujeme už asi 6 let. Samozřejmě se rok od roku mění
naše potřeby, zájmy i časová kapacita, ale i teď, když už máme se starším synem
"školní povinnosti" a kroužky, jsme si našli jeden den v týdnu, kdy v Krůčku strávíme
společně příjemné odpoledne. :-)
Baví nás čtvrteční flétničky, kde vyluzujeme první tóny a po té si můžeme popovídat s
Ferdou a Emušáky o různých problémových situacích, které se nám mohou přihodit.
Nebo si prostě jen přijdeme pohrát do veliké herny, pobýt s kamarády a já se vidět s
dalšími maminkami.
Před nástupem syna do školy jsme též využili program Klokanův kufr. Tato hravá
diagnostika mi pomohla jednak strávit drahocenný čas pouze se svým nejstarším
synem, vidět ho řešit netradiční úkoly, všimnout si, co mu jde snadno, v čem vyniká a
nebo naopak mě "klokan" upozornil, co je potřeba procvičit a dotáhnout ještě před
nástupem do školy. V Krůčku jsem s dětmi prožila se svými kluky krásné chvíle a věřím,
že se sem budeme snad ještě nějakou dobu vracet a využívat alespoň něco z velmi
pestré nabídky dílniček a programů. Posílám velký dík všem z "krůčkového" týmu,
kteří investují nemálo svého času a energie, abychom my mamky a děti mohly
hodnotně využívat vzácný společný čas :-) „
Lenka
„ Jsem dlouholetou členkou MC Krůček. Navštěvovala jsem ho pravidelně již se svými
dcerami a teď i se svým nejmladším synkem. Prošli jsme si od miminek Baby
masážemi přes Baby Klub s Myškou, Dubinkou, Za Písničkou z Notičkou, Montessori
hrátkami a dalšími. Když nebyl klubík, tak alespoň volná herna mé děti zabavila.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na aktivitách v Krůčku podílejí a
umějí vždy potěšit.“
Věrná členka a spokojená maminka tří dětí Vendula

B. Evropská dobrovolná služba
V roce 2016 končil projekt EDS zvaný Cooperation and Learning to Learn (č.p. 2015-1-CZ01KA105-012773) a spolu s ním odjela i naše španělská dobrovolnice Sandru Fernández
Castañón a německá dobrovolnice Dana-Maria Schulz.
„To do my EVS here in the Czech Republic was a big chance for me. I felt the first day
like home and it offered me experiences which help me until now for everyday life and
for my future. Also I had the chance to gain working experiences in different areas
and if I needed I got support for projects and ideas in my time here, too. It was and is
always fun to prepare models for the children and talk a bit in Czech with my working
colleagues as well as working with people of nearly all ages and different
backgrounds. I am sure all of this will stay in my mind.“
Dana
„Volunteering is something incredible happens to you once in life. It is one of those
opportunities you can't miss. Having the opportunity to travel to another country,
enjoy their culture, meet new people, help with your work and effort .... that's
something unique. In my country there is a saying "Siempre hay dos caras de una
misma moneda" (there are always two sides of the same coin) and that I learned
during my year in Svitavy, because I have met wonderful people who I hope to keep in
touch with theirs and other people than I don't want to see theirs more, I have lived
very happy moments and others very hard, I tasted food and drink delicious and
another one that I did not like, I had fun learning Czech and so I hated how hard it
is,but everything has been a unique experience.“
Sandra
V polovině roku 2016 jsme začali realizovat nový EDS projekt By cooperation to inclusion (č.p.
2016-1-CZ01-KA105-024146) a přivítali jsme u nás nové dobrovolnice Klaru Kessler z Německa
a Magdalenu Szot z Polska. Hlavním cílem projektu 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. Dobrovolnice se
účastní aktivit MC Krůček, spolupracují na dílnách, veřejných akcích, hlídání dětí a všech
aktivitách MC Krůček, kde rozvíjí sebe i nás. Pro širší rozptyl nových zkušeností spolupracují i
s jimi vybranými organizacemi ve městě (Charita Svitavy-Světlanka, Nízkoprahový klub Díra,
MŠ Lačnov, ZŠ Sokolovská, Městská knihovna a jiné). Projekty EDS získávají finanční prostředky
od Evropské Unie.

“I was done with my A-levels, done with wasting free time. I wanted to start the next
period of my life. But how?! Luckily I came across the program called EVS. And few
months later I was part of the team in MC Krucek in the Czech Republic. It was the
best decision I ever could have done. During my stay here (9 months) I have learned
more about daily life decisions than in 12 years at school. Living alone, working with
all sorts of people, learning a new language, taking the step out of my comfort zone…
All these points and more made me more confident and various in public and social
interactions.
This voluntary service was an unbelievable time and experience which I can
recommend to everyone. MC Krucek gave me the opportunity to develop and find
myself. I completely changed my future plans, because I was able to learn what I
really want. I have met many people and colleagues whom I may now call my friends.
They supported and accompanied me during this time and I will never forget that/
them.”
Klara
“From my previous experience I know that all programs of Erasmus + are really great
and it is worth to take a part in some of them. One year long in 2013/14 I studied in
Tübingen in Germany. The time there was incredible that’s why I decided for EVS. The
way to get place in some projects was easier than I thought and it took ONLY one
week. Of course I had a stroke of luck :) I wanted to get a place somewhere in
German speaking countries, but now I am in Czech Republic and of course I don’t
regret this decision. After over 8 months here I can say that EVS helps me to discover
myself every day during many different activities. The work with mentally disabled
people teaches me how to appreciate small things and how to be thankful. Children
teach me how to enjoy every moment with big smile on the face. This small
discoverers show me the way for looking with so big interest at the world around me.
MC Krucek is a great organization with so many friendly people. Very often connect
me with others colleagues not only job we do but also friendship. Svitavy is a small
city, but it was easy to feel here like at home.
Moreover I learn Czech language, eat their delicious food, drink beer, listen to Czech
music and sightseen beautiful places. I strike up friendship with local people. I know
this EVS in Czech Republic is only one stop in my life road but I strongly believe this
time will be fruitful. “
Magdalena

C. Ženská energie pro politiku
V roce 2016 byl úspěšně dokončen projekt „Ženská energie pro politiku (č.p. 3720007), který
byl realizován díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti.

Projekt "Ženská energie pro politiku" přispíval prostřednictvím komplexních aktivit ke
zvyšování podílu žen na moci a rozhodování na území pardubického regionu. Aktivity byly
zaměřeny především na ženy, dále pak na politické subjekty i veřejnost a pracovaly s vnější i
vnitřní stránkou problému nízké účastni žen ve veřejném dění.
Cílovým stavem projektu: Zvýšení počtu sebevědomých, vzdělaných a podporovaných žen,
které mají zájem pracovat pro veřejnost a dávat svou energii politice a zprostředkovat
relevantní témata veřejnosti a politickým subjektům. Projekt byl realizován v období 1.4.2015
– 31.3.2016. Zúčastnilo se jej 108 žen. Jeho součástí byly analýzy, motivace, vzdělávání,
podpora a akce. Ženy se společně vzdělávaly (10 seminářů), pracovaly, podporovaly (10
podpůrných skupin), konzultovaly (200 hodin individuálních konzultací), vydávaly bulletiny,
síťovaly se a hledaly cesty k další spolupráci. Spustily jsme kampaň Žena činu, zpracovaly
analýzy, vydaly brožuru dobré praxe a vznikla také web stránka www.politicka.cz. Třešničkou
na závěr byla konference, kdy jsme na pódium a pod pódium přivedly do Svitav velmi zajímavé
muže a ženy (celkem 111 účastnic a účastníků) a společně tak důstojně oslavili Mezinárodní
den žen. Ženy společně zrealizovaly či připravily k realizaci dvacítku akcí.

„Projekt Zeen považuji za velmi jedinečný, a to
nejen v našem regionu. Podpora žen, sdílení
příběhů, parádní vzdělávání, vzájemný
mentoring a osvěta v oblastní aktivních žen, to
vše zakončené parádní konferencí. Projekt mi
dal sílu vědět, jaké ženy jsou okolo mě a kolik
inspirací mohu od nich nasbírat. Díky za to, že
jsem mohla být součástí!“
Kateřina

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

D. Hlídací centrum BabyKrůček
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,
nabízíme služby hlídacího centra, kterému říkáme Hlídáček. O děti se starají vyškolení lidé
s dlouholetou zkušeností, 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, Eko tvoření a výchovu, zdravé vaření,

zařazujeme prvky z výukového programu Montessori pedagogiky, vzdělávání
přizpůsobené věku dětí i respekt k dennímu rytmu dětí. V roce 2016 využilo našich služeb
75 rodin. O bezpečnost a spokojenost dětí v průběhu roku 2016, se staral tým Hlídáčku v
čele s Pavlínou Černou složený z Martiny Kubíkové, Miriam Moravcové, Lenky Kučerové,
Mileny Havlišové, Aleny Kolářové, Lenky Myškové, Jany Dobešové. Pomáhají nám i
dobrovolníci z Dobrovolnického centra Krůček a zahraniční dobrovolnice Magda z Polska a
Klara z Německa z projektu Evropská dobrovolná služba.
„Chtěla bych ještě jednou
poděkovat za hlídání Kamilky.
Byla spokojená a v pohodě a
tím pádem i já si mohla celý
pobyt užít bez výčitek svědomí,
že Kamilka strádá. Klobouk
dolů před tím, že nejste jen
úschovna a hrací koutek pro
děti. Líbilo se mi, že děti vedete
i k samostatnosti, sebeobsluze,
trpělivosti,
rozvíjíte
jejich
osobnost a zároveň je učíte, že
nejsou
pupíčci
světa. „
Jarmila Šírlová

E. Učíme se pro život
Projekt „Učíme se pro život“ byl zaměřen na pořádání komplexních volnočasových aktivit, díky
kterým jsme podpořili integraci a rozvoj osobnosti, sociálních, emočních a komunikačních
dovedností dětí. Projekt řešil problémy kvalitního trávení volného času sociálně
znevýhodněných dětí, rozvoj jejich kompetencí, finanční zátěž sociálně slabých rodin a
přenesení nově nabitých dovedností do rodiny i života. Vytvoření pravidelného klubu pro
sociálně znevýhodněné děti, který podporoval divadelně výtvarné, sportovní a hudební
aktivity spolu s psychologickou a poradenskou činností byl logickým vyústěním předchozích
projektů „Herna pro všechny děti“ a učíme se „Spolu a jinak“ podpořené nadačním fondem
Albert. Projekt byl otevřen i široké veřejnosti, abychom podpořili maximální formu integrace
rodin a umocnil se vliv vrstevníků na osobnostní rozvoj dítěte. Vyústění jednotlivých
volnočasových aktivit byl vždy formou veřejných workshopů. Tyto workshopy
zhodnotili nabité dovednosti a převedli je do praktického života a zároveň umožnili
navazování širších společenských vazeb. Projekt byl u dětí velice oblíbený a doufáme, že v
budoucnu na tento projekt navážeme.
"Díky “Učíme se pro život“ jsem si vytvořila krásné loutky, s terými si
dodnes hraji. Zjistili mi v hodině cvičení, že špatně klekám a ničím si
tak kolínka, teď si klekám už jinak a snad budu mít nohy v pořádku.
Za Mary chodím každé pondělí, i když už klub není, protože to v
Krůčku mám moc ráda."
Simonka, 11 let

F. KLOKANŮV KUFR
„Má mé dítě schopnosti a dovednosti odpovídající jeho věku?“ „Je zralé
pro návštěvu školky či školy?“ „Na kterých dovednostech bychom měli
zapracovat?“ Tyto otázky si klade nejeden rodič. Najít na ně odpovědi
může pomoci i komplexní diagnostická pomůcka, která byla zakoupena do
Krůčku díky podpoře Nadace ČEZ. Během devítiměsíčního projektu se
s pomůckou seznámily desítky rodin.
Aktivizační pracovnice věnovaly čtyři hodiny měsíčně tomu, aby rodičům, dětem i prarodičům
předvedly, co se mohou díky Klokanovu kufru dozvědět. Kufr v podobě středně velké skříňky
je plný zajímavých a systematicky uspořádaných aktivit ze dřeva a hmatového kartonu –
obrázkových karet, vkládacích sestav, skládaček a dalšího senzomotorického či obrazového
materiálu. Ten slouží k jednotlivým úkolům, jejichž obtížnost se může stupňovat a odhalit tak,
zda se dítě v jednotlivých oblastech rozvíjí v rozsahu svých individuálních možností a potřeb.
Zahrnuje oblast zrakového a sluchového vnímání, motoriky, řeči, matematických představ,
laterality ale i oblast sociální. Aktivita je určena dětem ve věku 3 – 10 let s rodiči nebo
prarodiči. Velmi vhodná je i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž podporuje
systematický a komplexní rozvoj. I po skončení projektu funguje poradna a je nadále
využívána zejména rodiči předškoláků.
„ Před nástupem syna do školy jsme se synem
využili program Klokanův kufr. Tato hravá
diagnostika mi pomohla jednak strávit
drahocenný čas pouze se svým nejstarším
synem, vidět ho řešit netradiční úkoly,
všimnout si, co mu jde snadno, v čem vyniká a
nebo naopak mě "klokan" upozornil, co je
potřeba procvičit a dotáhnout ještě před
nástupem do školy.“
Lenka

G. Ruce pomoci aneb Dobrovolnické centrum Krůček
Dobrovolnické centrum Krůček je v místě jediným akreditovaným dobrovolnickým centrem,
které zaštiťuje práci dobrovolníků v přijímacích organizacích (= veřejně prospěšné organizace,
které přijímají dobrovolníky na podporu svojí činnosti a obohacení programu pro své klienty) a
koordinuje dobrovolnickou činnost ve Svitavách i okolních obcích.
Celkem jsme v roce 2016 dosáhli počtu 10 přijímajících organizací. Povedlo se nám zapojit do
dobrovolnictví dohromady 34 aktivních dobrovolníků, některé z nich na jednorázovou a
některé na dlouhodobou spolupráci. Během roku bylo vykonáno přes 4 500 dobrovolnických
hodin. V červnu roku 2016 proběhl koncert na podporu Dobrovolnického centra Krůček

v parku Jana Palacha ve Svitavách, který měl za cíl osvětu dobrovolnictví ve Svitavách. Na
koncert nás přišlo podpořit 152 osob a 7 účinkující. V průběhu roku byly pořádány dvě
vzdělávací besedy pro dobrovolníky, jedna na téma První pomoc a druhá na téma
Sebevědomí. Měli jsme umístěn stánek informující veřejnost o dobrovolnické činnosti
v regionu na Dni dobrovolnictví v Chrudimi a Happeningu organizace na náměstí ve Svitavách.

Seznam přijímacích organizací:
1. Azylový dům pro matky s dětmi Svitavy ČČK
2. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
3. Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov
4. Napísek z.s. , 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, Riegrova 4 Svitavy
Dobrovolnické centrum v roce 2016 finančně podpořilo kromě Pardubického kraje, Města
Svitavy, Ministerstva Vnitra, také 8 firem. Těmito firmami za rok 2016 jsou Carnova s.r.o.
(Louda Auto a.s.), 3B Computer s r.o., Fibertex Nonwovens, a.s., Stanos s.r.o., Supreme s.r.o.,
Stavebniny Stupka s.r.o., MWV Svitavy, s.r.o., Železářství Andrlík s.r.o.
Letos projekt vyvrcholí celokrajským Dnem dobrovolnictví, který se bude konat ve Svitavách
dne 8.6.2017. Akce se bude konat pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.
„Dobrovolnictví je prospěšná věc,
hlavně pro neziskové organizace.
Rád tam chodím a snažím se
pomoci tam, kde je to třeba. Poznal
jsem tam nové lidí, dobrý kolektiv a
hlavně kamarádky. I když jsem tam
jediný chlap, cítím se velmi dobře,
vzaly mně mezi sebe. V Krůčku
čerpám nové zkušenosti a hlavně
dobíjím energii.“
Dobrovolník Vilda

H. Zelený Krůček
Již po šesté byl v MC Krůček realizován ekologický projekt Zelený Krůček, který byl podpořen
Pardubickým krajem a dofinancovaný z prostředků MC Krůček.
Projekt přispívá svému okolí ke ctění a respektování přírody a podporuje pozitivní vztah rodičů
a dětí k přírodě. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za své vlastní chování. Cílem Ekoprojektu je zapojit co nejvíce mladých lidí, rodičů a dětí, prarodičů, pedagogických i
aktivizačních pracovníků a pracovnic a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali změnit mnohé myšlení a chování vůči přírodě a celému ekosystému této planety. Přesvědčit je, že jsou sami
schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem
sebe. V rámci výchovy k ekologii, zdravého a šetrného přístupu k přírodě probíhaly besedy,
přednášky a tvoření určené pro děti, rodiče, prarodiče i zaměstnankyně a zaměstnance i
ekologický příměstský tábor.
„Příměstský tábor Farmářův rok byl jak z pohledu rodiče, tak troufám si tvrdit i z
pohledu účastníka-dítěte, naprosto skvělý. Úžasný program, zaměření, zázemí,
neuvěřitelná fotodokumentace a především dokonalé personální obsazení vedoucích.
Syn František měl trochu "těžší" ranní nástupy, které jste nám pomohly perfektně
překonat a my teď každý den slyšíme, že by chtěl ještě na tábor ... „
Maminka Pavla

CH. Příměstské tábory
V roce 2016 proběhly celkem čtyři týdenní příměstské tábory, které byly plné her, zábavy, ale
i ponaučení a nevšedních zážitků, přičemž jeden z nich proběhl v rámci projektu Zelený
Krůček.
Čtyři týdny, čtyři příběhy, čtyři party dětí, zkrátka čtyři příměstské tábory s Krůčkem. Na
prvním děti zjistily, co všechno se dá zažít s Machem a Šebestovou. Nechyběl ani pejsek
Jonatán a i když Utržené sluchátko neplnilo úplně všechna přání, dokázalo třeba přenést děti
na jednu noc do sousedního města. Druhý tábor „Farmářův rok“ s ekologickou tématikou byl
jako vždy především prakticky zaměřený a nechybělo tradiční zakončení na farmě.
Třetí tábornická výprava se vydala na cestu do Fantazie, kterou chtěly pohltit zlé síly. Dětem se
ale podařilo tuto katastrofu odvrátit díky zkušenostem z království Země, Vody, Vzduchu a
Ohně, jimiž musely projít. Odvážné pomocníky hledala i královna, která navštívila děti

z čtvrtého tábora. Černý rytíř unesl princeznu a vysvobodit ji mohli jen opravdoví rytíři. Těch
byl na konci tábora naštěstí plný Krůček a tak i tento týden mohla zakončit velkolepá oslava.

„Děkujeme za moc hezký týden pro naše děti. Aktivity tábora byly zábavné, pestré,
dobře vybrané, přizpůsobené věku i aktuálnímu počasí. Nejvíc jsem jako rodič
vnímala, že všechno je perfektně zorganizované, informace se předávají, děti se těší
na další den, mají k dospělým důvěru a odnášejí si spoustu zážitků. Způsob vedení
příměstského tábora se určitě ladil do této podoby dlouho, a proto doufám, že i po
tvém odchodu zůstane know how zachované. Byla by velká škoda o něj přijít.“
Vlasta
„Za Leničku mohu říci, že tábor byl moc fajn. Domů přicházela spokojená a ráno se
těšila:-) Setkala se svými kamarádkami ze školky a taky poznala nové. Myslím, že jste
měli připraveno spoustu aktivit a děti poznaly nové věci, takže určité obohacení to
bylo.“
Šárka

I. Volnočasové aktivity
Také v roce 2016 proběhla halloweenská akce Dýně se valí do Svitav, další ročník soutěže
“Svitavská dýňovka“ o nejlepší dýňovou polévku, Mikulášská besídka; Happening Krůčku na
náměstí, Karneval a jiné akce pro veřejnost. Akcí se účastní stovky rodin z řad široké svitavské
veřejnosti.

J. Aktivity ve spolupráci s Městem Svitavy a Pardubickým krajem
V rámci spolupráce s městem pořádáme kulturní akce pro rodiny jako například Karneval,
Výtvarné řádění či Mikulášskou besídku. Spolupracujeme s ostatními organizacemi města na
společných akcích, jako jsou Velikonoce na náměstí či Dětský den. Snažíme se podpořit
znevýhodněné rodiny ve městě i regionu, odbourávat bariéry, vytvářet komunitní prostor pro
rodiny ve městě. Ve spolupráci se sociálním odborem města Svitavy i v roce 2016 MC Krůček
v rámci vzdělávacích seminářů školil pěstounské rodiny. MC Krůček je ve městě jednou z
prvních organizací, která připravuje a realizuje vzdělávání pěstounů. Ve spolupráci s krajem se
účastníme například setkání dobrovolnických center v kraji či krajského setkání NNO v rámci
KONEPu, jako členové Sítě Mateřských center participujeme na krajských setkáních center.

„Město Svitavy dlouhodobě podporuje projekt Centrum pro rodinu zajišťovaný Mateřským a rodinným centrem Krůček a to nejen finančně, ale i formou vzájemné spolupráce a propagace. Spolupráce města Svitavy a MC Krůček je založena na aktivitách
a službách pro rodiny a prorodinné politiky a bude pokračovat i v roce 2017.“
David Šimek – Starosta města Svitavy

„Vážené kolegyně, na cestě od projektů ke každodennosti vám všem přeji hodně
úspěchu a nezbytného štěstí. Projekty jsou sice příležitostí ke "skokům", ale i "krůčky"
ku předu jsou dobré. Vážím si práce vašeho skvělého týmu, v němž se vzájemně
podporujete a rozvíjíte. Přeji vám do dalších let vše nejlepší, ať jste vzorem pro svoje
děti i nás ostatní.“
PhDr. Erich Stündl – koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

„ MC Krůček svými prorodinnými aktivitami působí jak na poli sociálních služeb, tak v
rámci kulturního a společenského dění ve městě. Úzce spolupracuje s poskytovateli
sociálních služeb, školskými zařízeními i kulturními organizacemi města a zajišťuje
pravidelné aktivity nejen pro registrované členy, ale i pro širokou veřejnost z řad
občanů
města.
Odborem sociálních věcí Městského úřadu je spolupráce s Krůčkem doporučována
těm rodinám, kde je třeba posílit rodičovské kompetence, je vhodná psychologická
péče nebo lze využít některou z poraden pro děti se specifickými potřebami (ať už z
důvodu věku nebo zdravotního či psychického stavu). Nezanedbatelná je i činnost v
oblasti volnočasových aktivit pro rodiny a pořádání příměstských táborů pro děti (i
předškolního věku). Díky všem nabízeným aktivitám a přístupem zaměstnanců je
Mateřské a rodinné centrum Krůček vnímáno jako významný partner města. „
Bc. Šárka Řehořová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy

„Jsem přesvědčený, že služby poskytované neziskovými organizacemi, jakou je i
Mateřské a rodinné centrum Krůček ve Svitavách, jsou na příspěvkovém principu
nezaplatitelné. O to důležitější je, aby o nich místní komunita věděla a využívala jejich
služeb. Krůček se může jevit jako malé centrum pro rodiny, ale právě díky podpoře
rodin se mohou dít velké věci v celé společnosti. Cením si i jejich aktivity na poli
dobrovolnictví. Rád proto podpořím akci, která takovéto centrum propaguje, je to to
nejmenší, co mohu udělat.“
Radní Pardubického kraje pro sociální služby a neziskový sektor Pavel Šotola

K. Ostatní vzdělávací aktivity, cvičení, herna
Pracovnice MC Krůček pořádají zajímavé kurzy, semináře či besedy – např. Kurz rodičovských
dovedností, Jak se s dětmi učit, Školení první pomoci, Besedy pro rodiče dětí s PAS,
Montessori přístup ve výchově a mnoho jiných.
V MC Krůček probíhá téměř každý večer cvičení – cvičení pro těhotné, jóga či cvičení pro ženy.
V čase, který není vyplněn jinou aktivitou, je pro veřejnost otevřena a hojně využívána volná
herna.

VI. Statistika 2016
Návštěvnost MC Krůček 2016

Rodin

Dospělých

Dětí

Celkem
osob

Centrum pro rodinu

5 108

5 155

3 843

8 998

Ženská energie pro politiku

193

193

0

193

Neprojekt – vzdělávání, pěstouni…

400

262

389

651

Neprojekt – cvičení, volná herna

382

378

243

621

Pravidelné a volnočasové akce

751

824

1 083

1 907

2 231

0

2 249

2 249

Zelený Krůček

593

369

660

1 029

Příměstské tábory

510

0

625

625

Učíme se pro život

138

36

138

174

10 306

7 217

9 230

16 447

Hlídací centrum

Celkem

Počet členských rodin k 31. 12. 2016

151

Unikátní rodiny CPR

654

Unikátní rodiny celkem (každá rodina se v roce počítá pouze jednou)

870

Porovnání návštěvnosti MC Krůček 2015 a 2016
Unikátní rodiny celkem
Návštěvnost rodin
Návštěvnost dospělých
Návštěvnost dětí
Návštěvnost osob celkem

2015

2016

Rozdíl

832

870

+38

10 306
7 217
9 230
16 447

+415
-802
+586
-216

9 891
8 019
8 644
16 663

VII. Hospodaření 2016
Pokladna
počáteční stav
konečný stav
Běžné účty
Počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Konečný stav
Rozpis příjmů
MPSV – CPR
Pardubický kraj – CPR
Město Svitavy – CPR
Pardubický kraj – Zelený Krůček
Ministerstvo vnitra – Dobrovolnické centrum
Pardubický kraj – Dobrovolnické centrum
Město Svitavy – Dobrovolnické centrum
NROS – Ženská energie pro politiku
Národní institut – EDS 5
Národní institut – EDS 6
Pardubický kraj – fundraising
NF Albert – Učíme se pro život
ČEZ - Klokanův kufr
Hlídací centrum BabyKrůček
Dotace na pracovní místo
Pardubický kraj - Řezbářský memoriál
Přijaté dary
Registrační příspěvky
Úroky z účtu
Činnost MC (členské příspěvky, pobytové, příměstské
tábory, mimořádné vklady)
Celkem
Rozpis výdajů
Kancelářské potřeby a spotřební materiál
Cestovné
Služby
Hrubé mzdy, OON, DPP
Sociální a zdravotní pojištění
EDS – stravování, kapesné
Daně, poplatky, zákonné pojištění
Ostatní výdaje
Celkem
Výsledek hospodaření
Stav majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Krátkodobý majetek
Knihovna
Celkem

28 143,00
19 632,00
234 821,07
4 597 864,89
4 783 131,13
49 554,83
616 995,00
31 000,00
200 000,00
16 000,00
48 000,00
46 000,00
20 000,00
322 194,10
115 280,67
202 843,89
8 100,00
32 234,00
31 800,00
369 045,00
278 621,00
8 000,00
111 490, 00
23 400,00
0,05
417 457,63
2 898 461,34
192 976,70
38 921,21
515 669,59
1 578 846,00
438 389,00
124 184,00
18 168,00
1 687,76
2 908 842,26
- 10 380,92
469 177,00
79 587,00
166 391,00
54 229,70
769 384,70

VIII. Co přinese rok 2017 nového
-

Nová ředitelka MC Krůček
o Od 1. 7. 2017 Mgr. Kateřina Novotná
Předškolní vzdělávaní
o Novinka v rámci CPR, komplexní dlouhodobý kurz vedený pedagožkou a
proškolenou odbornicí v dané oblasti
Nový vizuál
o Nové logo MC Krůček
o Nové webové stránky www.mckrucek.cz

-

Dobrovolnické centrum - 8.6.2017 organizujeme ve Svitavách Den dobrovolnictví,
který je pořádán na podporu dobrovolnictví jako takového a zároveň jako
představení možností, kde se lidé mohou stát dobrovolníky a co jim to může
přinášet.

-

Pokračujeme v projektu Centrum pro rodinu i v Eko projektu Zelený Krůček,
v Evropské dobrovolné službě, v pořádání menších i větších akcí pro veřejnost,
chystáme nové projekty, snažíme se být nadále prostorem pro váš růst.

IX. 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 – Erichu Stündlovi, Šárce Řehořové, 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 2016 získali podporu od následujících donátorů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Svitavy
Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo vnitra
Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
NF Albert
Nadace ČEZ
ÚP ČR

Naše díky patří také mnoha místním firmám ze ziskového sektoru, které nás podpořili
jakoukoliv částkou či spoluprácí (například OR CZ spol s.r.o., Saint-Gobain Adffors CZ s.r.o.,
VZP ČR, Česká spořitelna, a.s., Story design, a.s., 3B Computer s. r. o., POLAK CZ s.r.o., DTP
centrum, v.o.s., Nekvinda - Zemědělská technika a.s, H.R.G. spol. s.r.o., MVDr. Lukáš
Rambousek - VetVill a Petr Dobroucký a mnoho jiných, kterým děkujeme za materiální
podporu).
A děkujeme všem ostatním, každá pomoc, každé vyjádření podpory je pro nás důležité.
DĚKUJEME!
Zpětná vazba na činnost MC Krůček
Bc. Šárka Řehořová – Město Svitavy – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Výroční zpráva MC Krůček 2016

Obsah a fotografie: Tým MC Krůček, zpracovala Ing. Milena Zemanová
Předloha obálky: DTP centrum, v.o.s., obálku upravila: MgA. Marie Blažková
www.mckrucek.cz
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
Svitavy 2017

