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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
Vážené příznivkyně a vážení příznivci Krůčku,

V rukou právě držíte výroční zprávu Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy za
rok 2015. Zpráva přináší přehled o aktivitách a projektech, které MC Krůček realizoval
za uplynulý rok 2015, stejně tak jako přehled jeho hospodaření a statistiku návštěvnosti. Největším oceněním za naši práci je spokojenost těch, pro které tu jsme. Proto
výroční zpráva představuje také zpětné vazby od klientek a klientů Krůčku i od pro nás
důležitých spolupracujících osob, jejichž názoru a podpory si vážíme. Úsměv na dětských tvářích i tvářích rodičů a vědomí, že i přes ten malý (k)růček můžeme pro naši
společnost udělat velký krok a přinášet nová a nová témata a posilovat sounáležitost
mezi různými rodinami, lidmi i organizacemi, to je pro nás tou největší poctou a hnacím
motorem k další činnosti.
Tento rok byl pro Krůček plný změn i plný práce, ale vše jsme ustáli a těšili se naší přízni.
I letos se nám podařilo zvýšit celkovou návštěvnost naší organizace, pokračujeme
primárně v práci pro rodiny, pro rodiče a děti a cílíme na ně většinu svých aktivit, jejich
spokojenost je pro nás tím nejdůležitějším vodítkem. Soustředíme se ale také na
vzdělávání nejen rodičů, ale především i všech žen, kterým pomáháme zvýšit své sebevědomí a postavení ve společnosti a zavádění prorodinných podmínek, od uplynulého
roku rozvíjíme také naši podporu dobrovolnictví, které je pro všechny prospěšné.
Vidím Krůček jako významnou organizaci na správném místě a jsem ráda, když ji tak
vidí i ostatní. Krůček si naši podporu zaslouží.
Mé osobní díky patří těm skvělým ženám, které pro Krůček pracují a často mu obětují
více, než mají v rámci svých úvazků, na což si každé z nich vážím, bez jejich skvělého
duchu, stále nových nápadů a tendencí dotahovat své ideje k realizaci by Krůček nebyl
tam, kde je. Stejně tak jako všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří nám v naší
činnosti pomáhají, všem rodinám, donátorům, sponzorům, partnerům a všem, kteří
nás jakkoliv podporují. A děkuji Vám, bez nikoho z Vás, kdo tuto výroční zprávu držíte
v ruce, by to nešlo.
Osobně přeji Krůčku mnoho úspěchů, mnoho spokojených tváří dětí i dospělých a ať
neztrácí svůj drive a směr, kterým chce a má jít. A nové ředitelce Milence přeji mnoho
inspirace, vytrvalosti a úspěchů. MC Krůček je tu stále pro v(n)ás a já jsem za to ráda!
Příjemné čtení.

Barbora Hávová

„Milý Krůčku, s dcerou jsme do Krůčku začali chodit asi před rokem do babyklubu a moc
se nám tam líbilo, a proto jsme postoupili do staršího (oddílu) na Dubinku. Jsme rádi
mezi dětmi. Mockrát děkujeme, že jsi.“
Barunka a Soňa
„Syn je v Krůčku spokojený, hraje si s dostupnými hračkami, komunikuje s dětmi i s ostatními maminkami. Chodíme do Krůčku rádi.“
Alena
„Krůček navštěvujeme již čtvrtým rokem, nejdříve se synem a nyní s dcerou. Navštěvujeme Dubinku, Notičku a někdy Šášu. Děti i já jsme spokojeni s přístupem kolektivem
a kreativitou. Zúčastňujeme se i akcí mimo Krůček, které Krůček pořádá. Za Krůček jsme
rádi.“
Alena
„Do Krůčku chodím s mojí dcerou Terezkou rok a půl a moc se nám zde líbí. Terezka
udělala velké pokroky. Dříve se bála většího kolektivu dětí a dnes již chodí do kolektivu
velice ráda. Je úžasné ji vidět, jaké dělá Terezka pokroky, ať už sociální, či motorické.“
Krůček máme moc rády.“
J., klientka MC Krůček
„Pokud hledáte individuální přístup plný respektu a lásky k dětem, jedině a jednoznačně, doporučujeme hlídáček.....
Cílená činnost a dodržení veškerého respektu k dítěti, to je náš oblíbený hlídáček....
Promyšlená náplň dne, vyplněná každá minuta s respektem k individuálním potřebám,
to nám poskytuje hlídáček....
Respekt k vymodlenému dítěti, ať je jakékoli, respekt k autoritě tety, respekt k potřebám dítěte, to je to, co hlídáček nabízí....
Hlídací centrum vřele doporučujeme, naše Jolanka navštěvuje Hlídáček od jednoho
roku, nejdříve jeden až dva dny v týdnu, nicméně od druhého roku denně a musíme
velkou silou tleskat celému týmu.... děkujeme mooc... jste skvělí a jedineční...“
Jolanka, Aleš a Martina
„Zvolené téma velmi užitečné. Hlavně pro postavení ženy ve veřejném životě. Forma
vzdělávání, získání dovedností aby se mohla žena dále rozvíjet a to i v době kdy už není
v pracovním procesu, ale neztrácí přehled a chce být užitečná (moje osobní zkušenost).“
Účastnice projektu Ženská energie pro politiku
„Geniální esence chutí, vůní, barev, zvuků. Dámy, uvařily jste něco neuvěřitelně dobrého...“
Účastnice projektu Ženská energie pro politiku

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 2015 byla zajištěna 9 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. 2015 bylo evidováno 127 členských rodin.
Rada spolku 25. 2. 2015 – 18. 2. 2016:
• Předsedkyně Rady spolku: Bc. Barbora Hávová
• Místopředsedkyně Rady spolku: Mgr. Monika Čuhelová
• Radní Rady spolku: Pavlína Černá
Revizní komise 25. 2. 2015 – 18. 2. 2016:
• Jana Čermáková
• Ivana Dvořáková
• Ing. Petra Šudáková
Smírčí komise 25. 2. 2015 – 18. 2. 2016:
• Olga Šánová
• Jana Hořovská
• Martina Hlaváčková

B. VÝKONNÁ SLOŽKA SPOLKU
Počet zaměstnanců MC Krůček v roce 2015:
K 31.12. 2015 celkem 15 osob, celkem 19 pracovních smluv, přepočteno počet úvazků: 10,35
Externí odbornice a odborníci na DPP
Naďa Petličková – účetní a mzdová účetní

C. DOBROVOLNÍCI a DOBROVOLNICE MC KRŮČEK
Mladí lidé z Evropské dobrovolné služby Marco de Paulis, poté Dana-Maria Schulz a Sandra
Fernández Castañón;
Knihovnice Soňa Šemberová, pokladní Tereza Veitová, DiS.;
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.
Od září 2015 akreditace dobrovolnické služby, do prosince 2015 evidováno celkem 14 dobrovolnic z řad studentek, matek i seniorek.

TÝM MC KRŮČEK 2015 a jejich pozice za rok 2015:

zleva nahoře: Ing. Andrea Bělovská – manažerka projektu Ženská energie pro politiku;
Mgr. Soňa Nádvorníková – aktivizační pracovnice; Mgr. Monika Čuhelová – manažerka a konzultantka projektu Ženská energie pro politiku, psycholožka CPR, ředitelka MC Krůček (do 30. 6.
2015); Pavlina Černá – vedoucí Hlídacího centra; Tereza Veitová, DiS. – aktivizační pracovnice,
koordinátorka eko projektu Zelený Krůček; Ing. Petra Šudáková – fundraiserka, koordinátorka
dobrovolnického centra, asistentka; Bc. Barbora Hávová – ředitelka MC Krůček (od 1. 7. 2015),
statutární zástupkyně, gender expertka, koordinátorka Centra pro rodinu a Evropské dobrovolné služby; zleva dole: Mgr. Kateřina Krausová – aktivizační pracovnice; MgA. Marie Blažková
– aktivizační pracovnice; Jaroslava Herbrichová – koordinátorka projektů Ženská energie pro
politiku a Gramotnost není jenom čtení a Evropské dobrovolné služby; Mgr. Markéta Březinová
– koordinátorka dobrovolnického centra a projektu Učíme se navzájem.
zprava: koordinátorka
hlídacího centra BabyKrůček Pavlína Černá
s kolegyněmi Milenou
Havlišovou, dobrovolnicí Sandrou, Martinou Kubíkovou a Miriam Moravcovou.
Dále na PS:
Ing. Martin Bělovský,
Mgr. Sylva Horáková,
dobrovolnice DanaMaria z Německa.

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 4let
• 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 Ž a M
• 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…

V. Činnosti 2015
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

Kontaktní místo

Skupina rodičů
s dětmi s poruchou
autistického spektra
(PAS)
Informační centrum

Poradny

INFORMACE
Nízkoprahové kluby pro rodiče
s dětmi – každodenní dopolední
i odpolední aktivita, při které
spolu rodiče a děti komunikují,
podporují se, sdílejí
Místo vytvořené pro setkávání
zejména rozvedených rodičů
s dětmi či prarodičů s vnoučaty
za odborné podpory; využíváno
také OSPODem.
Sdílení rodičů se stejnou
zkušeností, předávání informací
od odbornice i rodičů navzájem

NÁVŠTĚVNOST
10 pravidelných klubů
(1–3 kluby denně)
o 2328 rodin
o 4897 rodičů a dětí
o 2477 dětí a 2569 dospělých
Otevřeno pravidelně ve středu,
dle potřeb výjimečně i v sobotu
o 8 rodin
o 22 dospělých a dětí
o 10 dětí a 12 dospělých
Částečně hrazeno individuálním
poradenstvím, proběhlo 6 klubů
o 10 rodin
o 12 dospělých a dětí
o 10 dospělých a 2 děti
(hlídání)
Vyhledávání a podávání
ICR v provozu každý den Po – Pá,
informací cílovým skupinám
cca 50 hodin týdně, celkem 238
projektu a pomoc s orientací
dní provozu IC v r. 2015
v daném problému skrze
o 1585 rodin
informační centrum pro rodiny
o 2547 dospělých a dětí
(ICR).
o 1585 dospělých a 962 dětí
Po celý rok bylo nabízeno celkem Vybrané pravidelné poradny
10 druhů poraden:
probíhají v rámci klubu pro rodiče
• zdravotní a pediatrická
s dětmi (profylaktická těhotenská,
• profylaktická pro těhotné
poradna slaďování), ostatní mají
• psychologická
vlastní statistiku, tedy:
• sociálně – právní
o 278 rodin
• slaďování rodiny a práce
o 553 dospělých a dětí
• finanční
o 508 dospělých a 48 dětí
• logopedická
(z toho 15 dětí na hlídání)
• homeopatická
• genderová-pracovní

Tréninkové aktivity
(TA)

Vzdělávací aktivity
pro rodiče

Osvětové akce

Spolupráce

Akce navíc pro děti
i dospělé

• laktační
• TA 1 – komunikace
• TA 2 – zdravý úsměv
• TA 3 – rodičovství
• TA 4 – samostatnost
• TA 5 – zdravé vaření
Besedy, workshopy, kurzy,
vzdělávání po klubu
• kurz první pomoci, kurz efektivního rodičovství, základy
zdravovědy pro děti, semináře
na téma alternativní
vzdělávání, šikana ve škole,
finanční gramotnost a jiné
• na některých aktivitách jsou
i děti, jindy probíhá hlídání dětí
Osvěta v 8 základních oblastech
• osvěty ke dni matek, dni otců,
dni žen, dětskému dni, týdnu
opravdových plen, respektu
k porodu, zdraví
Vzájemná spolupráce, společné
aktivity s NNO regionu, městem,
krajem …
Celkem 24 samostatných mimořádných aktivit
• malíčkův den, tátové čtou dětem, happening, výlety,
divadlo pro děti, besídka …

5 druhů tréninkových aktivit, které
probíhaly v rámci pravidelných
klubů pro rodiče s dětmi (nemají
vlastní statistiku návštěvnosti)
Celkem 45 samostatných
vzdělávacích aktivit
o 386 rodin
o 610 dospělých a dětí
o 392 dospělých a 218 dětí
(z toho 88 dětí na hlídání)

Statistika návštěvnosti není
možná, jedná se o oslovení široké
veřejnosti + v rámci osvěty byly
realizované mimořádné aktivity,
jež jsou ve statistice již zahrnuté
Celkem 9 aktivit (+kontaktní centr.)
o 68 rodin
o 78 dospělých a dětí
o 74 dospělých a 4 děti
o 617 rodin
o 1637 dospělých a dětí
o 732 dospělých a 905 dětí

„Na podzim 2015 jsem absolvovala kurz rodičovských dovedností a následně kurz
emoční inteligence. Naučila jsem se o sobě hodně. Umím si poradit s emocemi svých
dětí, tím jsme snížili míru vyhrocených situací, kdy jsem křičela a pak si to vyčítala.
Naučila jsem se řešit problémy správnou technikou a hlavně už vím, co používat místo
trestání dětí. Vidím zlepšení nejen mezi mnou a dětmi, ale i dětmi samotnými a také
mezi mnou a partnerem. Z emocí si odnáším hlavně zaměření pozornosti – naučit se
všímat si i toho dobrého, co se děje a posilovat to. Děkuji.“
Účastnice kurzu a její děti
„Chtěla bych touto cestou poděkovat mateřskému a rodinnému centru Krůček ve
Svitavách. Za jeho obětavost, s kterou se věnuje všem, kteří ho navštíví!!! Jmenovitě
Kateřině Krausové, kde momentálně navštěvujeme její klub Baby masáží... Chodíme
sem již od 3. měsíce věku Vítečka a je to vždy příjemný zážitek jak pro mě, tak pro mého
synka!!! Přeji jí hodně spokojených maminek a miminek, tak jako jsme my!!!“
Dlouholetá členka Vendula

„Krůček nebo „Kvůček“ to řešíme mi, maminky malých dětí pořád, správné mluvení nám
dělá problémy. A proto jsme našli cestu jak tento problém odstranit, řešením je
logopedie pod vedením Alžběty Kmoškové, která je na pravém místě. Nejlepší na tom
je, že to děti baví a navíc je to pod záštitou Krůčku, takže chvíli musí děti poslouchat
jak se má správně mluvit a pak si můžou hrát, no co víc si přát? Nic:-))) Navštívit Krůček
a je splněno:-)))).“
Blanka

B. Gramotnost není jen čtení
Projekt Gramotnost není jenom čtení prošel v r. 2015 svou závěrečnou fází. Reagoval na vzdělávací potřeby obyvatel malých obcí
do 2000 obyvatel na území Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a řešil zvyšování obecných kompetencí v oblasti
finanční, spotřebitelské, právní a počítačové gramotnosti a základech podnikání.
V rámci projektu byl realizován komplex 5 vzdělávacích modulů
(Peníze se počítají, Nenechám se napálit, Živím sám sebe, Neznalost zákona neomlouvá, Naučte se jak s chytrými telefony či tablety) v každé zapojené obci. Aktivity projektu překonávají bariéry
v dostupnosti dalšího vzdělávání pro obyvatele těchto obcí.
Projekt realizoval žadatel Akropolis o.s., ve spolupráci s partnery MC Krůček a vzdělávacím
centrem Facilita CZ, s. r. o. V našem kraji bylo podpořeno 63 osob a dohromady prošli našimi
aktivitami celkem 206krát (tedy návštěvnost 206), v ostatních krajích to bylo podobné. Celkem
bylo do projektu zapojeno 15 obcí, 5 obcí pro každý kraj. MC Krůček vzdělával v obcích Telecí,
Sebranice, Bělá nad Svitavou, Městečko Trnávka a Bystré.
„Děkuji za možnost účastnit se takového projektu. My na vesnici musíme všude
dojíždět. Nyní jsme měli možnost mít vše „pod nosem“ přímo na obci a ještě zdarma.
To se jen tak nestává. Opravdu veliké díky organizátorkám i obci, že nám vše umožnila.“
Jana, účastnice projektu

C. Evropská dobrovolná služba
V roce 2015 končil projekt EDS zvaný Inspiration action a spolu s ním odjel i náš italský
dobrovolník Marco de Paulis. Po něm a druhé dobrovolnici Silvii Alváréz Fernandéz ze Španělska
nám kromě vzpomínek a inspirace zůstalo také video Happy Krůček, ke shlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?v=F9n2X3HOIoA.
„For me, volunteering is a wonderful way to get involved with the community; for me
means taking time out, doing something and hoping it will help to make a difference
to someone else’s life. Volunteering is a great opportunity that can change your life
and expecially can help you before to help other....“
Marco
V polovině roku 2015 jsme začali realizovat nový EDS projekt Cooperation and Learning to Learn
(č.p. 2015-1-CZ01-KA105-012773) a přivítali jsme u nás nové dobrovolnice Sandru Fernández
Castañón ze Španělska a Danu-Marii Schulz z Německa. 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 a ZŠ Lačnov a jiné). Projekty EDS získávají finanční prostředky od Evropské Unie.
„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

D. Ženská energie pro politiku
Projekt Ženská energie pro politiku (č.p. 3720007) finančně podpořený Nadací rozvoje
občanské společnosti přispíval prostřednictvím komplexních aktivit ke zvyšování podílu žen na
moci a rozhodování na území regionu. Aktivity se zaměřují především na ženy, dále pak na
politické subjekty i veřejnost a pracují s vnější i vnitřní stránkou problému nízké účasti žen ve
veřejném dění. Součástí projektu jsou analýzy, motivace, vzdělávání, podpora a akce. Cílovým
stavem projektu je zvýšení počtu sebevědomých, vzdělaných a podporovaných žen, které mají
zájem pracovat pro veřejnost a dávat svou energii politice, a zprostředkování relevantních
témat veřejnosti a politickým subjektům. V rámci projektu se ženy společně vzdělávají, pracují,
podporují, konzultují, vydávají bulletiny, síťují a hledají cesty k další spolupráci. Projekt spustil
kampaň Žena činu. Projekt je ukončen v březnu 2016 závěrečnou konferencí.
„Milé Zeen ženy, mám radost, že jste (nejen) ve Svitavách rozproudily ženskou energii.
Povedlo se vám více než 100 žen inspirovat, umožnily jste nám- účastnicím najít nové
úhly pohledu, postoupit o další krůček ve svém seberozvoji. Oceňuji i vaši práci s veřejností. Prostřednictvím zveřejněných rozhovorů s výjimečnými ženami (např. ministryně Karla Šlechtová) a díky kampani Žena činu váš projekt, podle mého názoru, svou
měrou přispěl k prosazování rovných příležitostí žen v naší společnosti. Díky zveřejněnému videozáznamu ze zasedání zastupitelstva vím, že se odvážné Monice Čuhelové
povedlo téma rovných příležitostí zviditelnit a část přítomných zastupitelů k němu
prvně obrátila svou pozornost. A to je první předpoklad dalších pozitivních změn.“
Vlaďka, klientka projektu

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

E. Hlídací centrum BabyKrůček
Pro maminky či tatínky na mateřské a rodičovské dovolené či docházející do zaměstnání nabízíme služby hlídacího centra. Ať si již potřebují občas pár hodin denně pro sebe, nebo hledají
dlouhodobější řešení péče o potomka, svěřují své děti do naší péče každý všední den. 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, tvoření, výukový program Montessori pedagogiky, vzdělávání přizpůsobené věku dětí, zdravé vaření i respekt k dennímu rytmu dětí.
„Hlídáček navštěvujeme už dva roky a jsme naprosto spokojeni. Malý si to tu užívá, má
zde spoustu kamarádů a hlavně hodné tety, které se dětem věnují. Máme doma
spoustu obrázků a výrobků, které děti s tetami vyrábějí, učí se různé básničky, písničky,
které nám občas doma zpívá a rád vypráví, co všechno dělal. V Hlídáčku nám vždy vyšli
vstříc, nikdy jsme se nesetkali s žádným problémem. Do budoucna přejeme spoustu
hodných dětí a spokojených maminek :)“
Martina a Sebastiánek S.

F. Učíme se navzájem
Projekt Učíme se navzájem byl podpořen v rámci Burzy filantropie donátory OR CZ, Saint Gobain
(Adfors), Medessa a Pardubickým krajem. Cílem projektu bylo utváření vzájemných vztahů mezi
dětmi, mládeží do 15 let věku a seniory a mezigenerační výměna dovedností. Děti učily seniory
pracovat s moderními technologiemi a senioři předávali dětem manuální dovednosti (šití,
vaření, práci se dřevem). Projekt jsme obohatili přednáškou o historii Svitav vedenou paní
Samkovou a spoluprací s Klubem seniorů Svitavy. Senioři dostali možnost přihlásit se do bezplatných PC kurzů. Proběhly dva běhy PC kurzů, do nichž se zapojilo 18 seniorů a seniorek.
„Projekt byl oboustranně úspěšný a zajímavý jak pro nás seniory, tak pro děti, zvláště
když jsme společně tvořili nějaké věci, jako malování na trička, nebo dělání palačinek
a bramboráků, malování na sklo a jiné podobné věci. Atmosféra v Krůčku byla vždy
velice příjemná a všichni se tam cítili dobře a vždy se na příští setkání těšily, jak děti,
tak my starší. Doufejme, že se podobná setkání budou do budoucna opakovat.“
Karla

G. Ruce pomoci aneb Dobrovolnické centrum Krůček
Projekt zacílený skrze podporu fundraisingu na propagaci dobrovolnického centra realizujeme
od července 2015 pod záštitou Pardubického kraje. V rámci dobrovolnického centra se
zaměřujeme se na hledání dobrovolnic a dobrovolníků, zajišťujeme jejich proškolení v oblasti
dobrovolnictví, připravujeme je na výkon této činnosti a vysíláme je do neziskových organizací
v případě jejich potřeby. Dále pak mapujeme všechny neziskové organizace včetně základních,
středních škol a jiných institucí v regionu Svitavska, u kterých vznikla potřeba této dobrovolnické
činnosti. Ke konci roku 2015 jsme měli evidováno celkem 14 dobrovolnic od studentek přes
maminky až po seniorky, které byly proškoleny, prošly psychologickým testem a jsou připraveny
k výkonu dobrovolnické činnosti. Do spolupráce v rámci přijímajících organizací se již hlásí cca
10 organizací.
Dobrovolnické centrum finančně podpořilo kromě Pardubického kraje v r.
2015 také 14 firem díky roli fundraiserky projektu (některé z firem dokonce
přislíbili opětovný příspěvek v r. 2016). Těmito firmami za rok 2015 jsou
Tomanová lékárny s.r.o. - Nová lékárna, Westrock, RK Mouřenín spol. s r.o.,
Datop s.r.o., JUDr. Milan Šváb advokátní kancelář, N P Outlet značková móda, RS PLAST
Strachoň s.r.o., Story design, a.s., 3B Computer s r.o., Masážní studio Sedmé nebe – Simona
Borská, Fibertex Nonwovens, a.s., Stanos s.r.o.
Projekt vyvrcholí benefičním koncertem v červnu 2016. Akce se bude konat pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.

„Dobrovolnictví vnímám primárně samozřejmě jako možnost pomoci tam, kde je jí
opravdu zapotřebí. Zároveň ale pro mě představuje příležitost poznávat nové lidi a zapojit se do aktivit, které mě baví a naplňují. Při jejich výběru se soustředím především
na práci s malými dětmi, jíž bych se chtěla věnovat následně i ve svém profesním životě.
Získané zkušenosti a praxe jsou pro mě, z hlediska budoucího uchazeče o zaměstnání,
velice cenné a důležité.“
Hanka

H. Zelený Krůček
Již po páté 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 eko-projektu 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.
„Tábor se našim holkám moc líbil. Chodily domů nadšené, nejvíc je prý zaujala vaše
farma. Doufám, že příští rok budeme moci zopakovat.“
Šárka

CH. Příměstské tábory
V roce 2015 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.
Na prvním z táborů se z dětí stali cestovatelé vesmírem. Druhý, léta osvědčený příměstský tábor
byl zaměřený opět na ekologickou výchovu, farmářství a řemesla. Třetí hobití tábor přeměnil
všechny děti na hobity, kteří pomáhali trpaslíku Thorinovi přemoct draka Šmaka a osvobodit
horu. Poslední tábor se nesl ve sportovním duchu za doprovodu Asterixe a Obelixe.
„Dobrý den, za tábor moc děkuji, kluci byli velice nadšeni a spokojeni. Příští rok pojedou
určitě znovu.“
Roman

I. Volnočasové aktivity
Také v roce 2015 proběhla halloweenská akce Dýně se valí do Svitav, další ročník soutěže
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 či
mikulášskou besídku. Spolupracujeme s ostatními organizacemi města na organizaci společných akcí, 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 2015 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 2016.“
David Šímek – Starosta města Svitavy
„Vážené kolegyně, děkuji Vám za příspěvek k výchově, který pro město Svitavy soustavně přinášíte. Vaše aktivity, týmová soudržnost a vzájemná podpora přispívají k rozvoji sounáležitosti v celé komunitě. Velmi si vaší práce vážím a moc vám všem děkuji.“
PhDr. Erich Stündl – koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
„Město Svitavy dlouhodobě podporuje aktivity Mateřského a rodinného centra Krůček
Svitavy, z.s., a to nejen finančně, ale i formou vzájemné spolupráce, propagace a předfinancováním prostřednictvím bezúročné návratné finanční výpomoci. Nově od letošního roku je spolupráce rozšířena i na aktivity Dobrovolnického centra „Ruce pomoci“,
kdy se město Svitavy stane přijímající organizací dobrovolníků pro aktivity pořádané
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a při kulturních akcích města.“
Bc. Šárka Řehořová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy
„Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. poskytuje služby rodinám s dětmi.
Plánované aktivity, které budou realizovány prostřednictvím předkládaného projektu
Centrum pro rodinu, jsou pro region přínosné a vhodně doplňují nabídku sociálních
služeb v Pardubickém kraji.“
Ondřej Flégr – koncepční oddělení Pardubického kraje

K. Ostatní vzdělávací aktivity, cvičení, herna
Pracovnice MC Krůček pořádají kurzy, semináře či besedy v ostatních institucích (nemocnice,
školky, školy, družiny, vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic…).
V MC Krůček probíhá skoro každý večer jóga či cvičení pro ženy. V čase, který není vyplněn jinou
aktivitou, je pro veřejnost otevřena a hojně využívána volná herna.

VI. Statistika 2015
Návštěvnost MC Krůček 2015

Rodin

Dospělých

Dětí

Celkem
osob

Centrum pro rodinu

5 280

5 882

4626

10508

Ženská energie pro politiku

292

292

0

292

Neprojekt – volnočasové akce, vzdělávání,
pěstouni…

585

830

356

1186

Neprojekt – pravidelné akce – cvičení, volná
herna

567

562

276

838

Hlídací centrum

2015

0

2015

2015

Zelený Krůček

605

414

719

1133

Příměstské tábory

445

0

565

565

Učíme se navzájem

102

39

87

126

Celkem

9891

8019

8644

16663

Počet členských rodin k 31. 12. 2015

127

Unikátní rodiny CPR

710

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

832

Porovnání návštěvnosti MC Krůček 2014 a 2015

2014

2015

Rozdíl

Unikátní rodiny celkem
Návštěvnost rodin
Návštěvnost dospělých
Návštěvnost dětí
Návštěvnost osob celkem

712
9 415
8 000
7 382
15 382

832
9 891
8 019
8 644
16 663

+120
+476
+19
+1 262
+1 281

VII. Hospodaření 2015
Pokladna
počáteční stav
konečný stav
Běžné účty
Počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Konečný stav
Rozpis příjmů
MPSV – CPR
Pardubický kraj – CPR
Pardubický kraj – Zelený Krůček
Město Svitavy – CPR
Gramotnost
Pardubický kraj – Dobrovolnické centrum - podpora
fundraisingu
NROS – Ženská energie pro politiku
Národní institut – EDS 5
Národní institut – EDS 6
Pardubický kraj – Učíme se navzájem
OR CZ – Učíme se navzájem
Saint-Gobain – Učíme se navzájem
NF Albert
Hlídací centrum BabyKrůček
Dotace na pracovní místo
Přijaté dary
Registrační příspěvky
Úroky z účtu
Činnost MC (členské příspěvky, pobytné, příměstské
tábory, mimořádné vklady)
Celkem
Rozpis výdajů
Spotřební materiál
Cestovné
Služby
Hrubé mzdy, OON
Sociální a zdravotní pojištění
EDS – stravování, kapesné
Daně, poplatky, zákonné pojištění
Ostatní výdaje
Celkem
Výsledek hospodaření
Stav majetku
Investiční majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Operativní evidence
Knihovna
Celkem

27 352,00
28 143,00
474 075,53
5 445 389,43
5 684 643,89
234 821,07
571 463,00
31 000,00
14 000,00
200 000,00
380 159,15
8 400,00
729 027,76
52 770,45
181 242,83
10 000,00
5 000,00
10 000,00
20 054,00
338 003,00
213 945,00
95 000,00
34 600,00
1,91
553 281,46
3 447 948,56
223 870,66
31 446,83
589 799,15
2 021 066,00
526 555,00
73 583,00
10 165,00
5 588,00
3 482 073,64
- 34 125,08
0,00
397 955,00
79 587,00
167 964,00
50 523,70
696 029,70

VIII. Co přinese rok 2016 nového
-

-

Nová ředitelka MC Krůček
o Od 1. 2. 2016 Ing. Milena Zemanová
Klokanův kufr
o diagnostická pomůcka v MC Krůček – kluby i individuální konzultace
Učíme se pro život – NF Albert
o Projekt s kluby pro mj. sociálně slabé děti od 6 let – rozvoj kompetencí,
v různých oblastech (hudba, divadlo, pohyb, emoce)
Předporodní kurzy
o Novinka v rámci CPR, komplexní dlouhodobý kurz vedený odborníky
a odbornicemi pro jednotlivé oblasti
Konference ZEEN
o Závěrečná konference projektu Ženská energie pro politiku
Hlídací centrum BabyKrůček
o Nově klub CPR Učím se být samostatný v hlídacím centru
Dobrovolnické centrum
o Nový projekt v rámci akreditace, nábor dobrovolníků/nic i přijímajících
organizací
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.

„S dětmi jsem se před časem účastnila akce pořádané MC Krůček – PP pro nejmenší –
pod vedením Mgr. Katky Krausové. Jako učitelka jsem byla nadšená názorností, pomůckami, motivačním příběhem i jednoduše podanými základními věcmi z první pomoci, které si mohou zapamatovat a „odnést“ i nejmenší děti. Mým synům se velmi líbil
opičák, který byl hlavním hrdinou celého dění. Zaujalo je hlavně jeho otevírací bříško
plné orgánů. Dodnes si pamatují, že se přejedl a proto ho moc bolelo bříško. Dokonce
nezapomněli ani číslo na sanitku, které se děti učily vyťukávat na ušitých telefonech...
Děti splnily několik zajímavých úkolů, s opičákem to nakonec dobře dopadlo a doufám,
že se s ním a poselstvím PP pro nejmenší setká i v budoucnu co nejvíce dětí!“
Lenka
„Jsem zastánkyní názoru, že každý člověk by měl být schopen poskytnout 1. pomoc.
Proto se snažím opakovaně navštěvovat kurzy věnované této tematice. U krůčkového
kurzu velmi oceňuji zapálený, informacemi nabitý, výklad lektorky Mgr. Kateřiny Krausové, dostatek výukového materiálu/pomůcek, a to, že nechyběl ani praktický nácvik.
Líbí se mi i to, že se na náplni kurzu spolupodílejí i samotní účastníci, když dají "do fóra"
svoje osobní zkušenosti nebo chtějí probrat nějakou situaci, kterou prošli nebo která by
mohla nastat. Myslím, že pro pedagogické pracovnice bylo přínosem i to, že se zde
potkaly s kolegyněmi a navázaly spolupráci. V současné době, kdy 1. pomoc vypadla
z učebních osnov, udělal Krůček velký krok k osvětě v této oblasti.“
Hanka

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 případnou
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 2015 získali podporu od následujících donátorů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Svitavy
Krajský úřad Pardubického kraje
Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
ÚP ČR
Naše díky patří také mnoha místním firmám ze ziskového sektoru, které nás podpořili jakoukoliv
částkou či spoluprací (například OR CZ spol s.r.o., Saint-Gobain Adffors CZ s.r.o., VZP ČR,
Fibertex Nonwovens a.s., Česká spořitelna, a.s., Partners Financial Services a.s., Tomanová
lékárny s.r.o. - Nová lékárna, RS PLAST Strachoň s.r.o., Story design, a.s., 3B Computer s r.o., RK
Mouřenín spol. s r.o., DTP centrum, v.o.s., Zahradnické a chovatelské potřeby Poulova Marcela
a mnoho jiných).
A děkujeme všem ostatním, každá pomoc, každé vyjádření podpory je pro nás důležité.
Poděkování tedy patří všem spolupracujícím organizacím a jednotlivcům a všem, kteří nám
pomáhají se rozvíjet, a je jich opravdu mnoho.
DĚKUJEME!

Zpětná vazba na činnost MC Krůček
Bc. Šárka Řehořová – Město Svitavy – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Výroční zpráva MC Krůček 2015

Obsah a fotografie: Tým MC Krůček, zpracovala Bc. Barbora Hávová
Předloha obálky: DTP centrum, v.o.s., obálku upravila: MgA. Marie Blažková
www.mckrucek.cz
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