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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 2017. Přináší Vám přehled o aktivitách a projektech, které MC Krůček realizoval
za uplynulý rok 2017, stejně tak jako přehled jeho hospodaření a statistiku
návštěvnosti.
Rok 2017 byl pro Krůček plný překvapení i změn. Máme velikou radost z projektů,
které se nám v průběhu roku podařilo získat a naplnit. Umožnilo to spoustu nových
zážitků pro rodiny s dětmi, tak i pro tým. Srdcem našeho poslání je velký projekt
Centrum pro rodinu. Právě díky jemu probíhají naše hlavní aktivity pro rodiče a děti
-otevřené kluby, dále kurzy, semináře nebo poradny. Díky podpořeným
ekoprojektům vzniklo mnoho příjemných akcí včetně táboru , Halloweenu či
tématických tvořivých dílen.
Na podzim získalo město Svitavy podporu v soutěži Obec přátelská rodině. Díky této
podpoře jsme mohli upravit vstupní místnost na hernu a větší společný prostor tak
dostal čistší podobu a byl vybaven regály na montessori pomůcky.
Přelom roku byl pak ve znamení dvou projektů. Nadace ČEZ se rozhodla podpořit náš
projekt Energie do škol a to přes aplikaci EPP - Pomáhej pohybem. Díky všem, kteří
nám „naběhali“ body a můžeme tak nabízet ucelené kurzy pro předškoláky, které
přecházejí i do roku 2018. Druhým projektem, který spadal do přelomu roku byl
H.E.L.P.ni Krůčku. Podpora drobných dárců a podpora ČSOB Pomáhá regionům nám
zajistila novou barevnou tiskárnu a v příštm roce opět možnost tvorby krásných
kampaní.
Naše Dobrovolnické centrum (DC) hostilo v tomto roce Den Dobrovolnictví, který se
konal pod záštitou Pardubického kraje. Sjeli se zde dobrovolnické centra z celého
kraje a podařilo se nám dobrovolnictví přiblížit bezmála stovce studentů svitavských
škol. Radost nám také činní, že jsme již desátým rokem hostili zahraniční
dobrovolnice v rámci projektu Erasmus+ a prvním rokem v rámci spolupráce s
Pardubickým krajem.
Velké díky patří 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. Vzhledem k tomu, že polovinu roku byla
předsedkyní sdružení a ředitelkou zároveň Milena Zemanová, patří i jí veliký dík za
vše co pro Krůček udělala, za její motivaci, pracovitost i směr kterým ho vedla.
Největším oceněním za naši práci je spokojenost těch, pro které tu jsme.

Kateřina Novotná

II. NOVÉ LOGO
Od září jste mohli potkávat na plakátech a našich akcích naše nová loga. Změna loga byl
dlouhodobý proces, který postupně zrál v Krůčku asi dva roky. Tak jak Krůček roste, rostou i
nároky na jeho „viditelnost“. Nové logo nám tak umožňuje ukázat kdo všechno je Krůček.

III. NÁŠ TÝM
Tým MC Krůček je rozdělen na složku statutární a výkonnou.

A. STATUTÁRNÍ SLOŽKA SPOLKU
Pracuje bez nároku na odměnu, v roce 2017 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. 2017 bylo evidováno 115 členských rodin.

Rada spolku :
• Předsedkyně Rady spolku: Ing. Milena Zemanová (do 29.5.2017)
Mgr. Kateřina Novotná (od 30.5.2017)
• Místopředsedkyně Rady spolku: Pavlína Černá
• Radní Rady spolku: Mgr. Soňa Nádvorníková
Revizní komise (od 23. 2. 2017)
• Jana Čermáková
• Dagmar Martnková
• Vlasta Pechancová

B. VÝKONNÁ SLOŽKA SPOLKU
Počet zaměstnanců MC Krůček v roce 2017:
V roce 2017 bylo 16 pracovních smluv, 50 dohod o provedení práce, evidenční počet
zaměstnanců 16, přepočtený počet zaměstnanců 6.
Externí odbornice a odborníci na DPP
EKON Svitavy, s.r.o. – účetní a mzdová agentura
Ing. Milena Zemanová – ředitelka MC Krůček (do 31.5.2017), koordinátorka Evropské
dobrovolné služby (do 31.8.2017);
Mgr. Kateřina Novotná - manažerka Centra pro rodinu a od 1.6. ředitelka organizace;
Jaroslava Roušarová – koordinátorka Centra pro rodinu
Mgr. Soňa Nádvorníková – pedagožka a aktivizační pracovnice a odbornice v oblasti
předškolního vzdělávaní
MgA. Marie Blažková – aktivizační pracovnice a koordinátorka ekoprojektů a H.E.L.P.Ni Krůčku
a koordinátorka a manažerka Dobrovolnického centra Ruce pomoci (do srpna 2017)
Mgr. Kateřina Burešová – koordinátorka a od září i manažerka Dobrovolnického centra
Mgr. Markéta Březinová – koordinátorka dobrovolnického centra (do 31.3.2017) a
předporodních kurzů
Mgr. Kateřina Krausová – aktivizační pracovnice a zdravotník;
Mgr. Renata Součková - od listopadu 2017 – aktivizační pracovnice Babyklubu
Mgr. Kateřina Vařejková - aktivizační pracovnice na klubu „Šáša“ (do září 2017)
Lenka Myšková – aktivizační pracovnice na klubu „Šáša“ (od září 2017)
Pavlína Černá – koordinátorka a manažerka hlídacího centra BabyKrůček
tým BabyKrůčku Miriam Moravcová, Aleny Kolářová,Lenka Myšková, Lenka Kučerová,Martina
Kubíková

Mgr. Eva Šolcová – koordinátorka, manažerka, mentorka projektu Evropské dobrovolné služby
a výměnného projektu s Francií
Děkujeme také všem našim externím odborníkům a odbornicím, kteří vedli naše poradny či
lektorovali naše kurzy (K. Ciencialová, M. Čuhelová, Š. Prudilová, M. Mrázková, R. Vrtěnová,
Vrbová, I. Dvořáková, Borůvková, Urbanová, manželé Vykydalovi,B. Hávová, L.Mrázová,
T.Klímová, H.Špačková, I. Jiráková, L.Přikrylová, O.Šauerová,H.Půlkrábková)

Akce Malíčkův den: dole zleva – Mgr. Soňa Nádvorníková, Mgr. Marie Blažková, Jaroslava
Roušarová. Nahoře zleva – Klara Kessler (EDS), Mgr. Kateřina Novotná, Mgr. Kateřina
Krausová, Pavlína Černá a Magdalena Szot.

C. DOBROVOLNÍCI a DOBROVOLNICE MC KRŮČEK
Velice si vážíme všech dobrovolníků, kteří se podílení na naší činnosti. Jsou to nejen
dobrovolníci v rámci našeho Dobrovolnického centra, ale také například mladí lidé z Evropské
dobrovolné služby Klara Kessler a Magdalena Szot a dále pak Illaria a Justýna Peregret a Maya
Elhail z Francie
Dále jsou to také všechny matky, otcové i prarodiče, jež se bez nároku na odměnu zapojují do
chodu MC Krůček.

IV. 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 dět, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu dět
• 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 fexibilnost služeb dle aktuálních potřeb CS
• dobrovolnost, rovnost, svépomoc
• podpora fexibilních forem práce a slaďování pracovního a soukromého života

V. 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, 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

VI. Činnosti 2017
Začínáme každý den v 8.00 a končíme dle programů, klubů, poraden, cvičení.

A. Centrum pro rodinu
Projekt Centrum pro rodinu byl i v roce 2017 realizován celoročně. Každý týden se sestával z
pravidelných aktivit (klubů a poraden) a tm každý týden přinášel komplex aktivit zahrnující
tréninkové aktivity, setkávání svépomocných rodičovských skupin (vzájemná podpora a sdílení
problémů každodenního života), informačně konzultační činnost. V průběhu roku probíhala
řada mimořádných aktivit pro celé rodiny.
Smyslem všech služeb a aktivit je podpora rodin na Svitavsku s cílem nabídnout rodinám
komplexní služby vedoucí k posilování funkčních vztahů a předcházení negativním jevům v
rodině.
AKTIVITA
Pravidelné kluby pro rodiče s dětmi,
pro těhotné

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. Také
probíhali kluby pro těhotné a pro
rodiče s dětmi s poruchou
autistického spektra
Místo vytvořené pro setkávání
zejména rozvedených rodičů
s dětmi či prarodičů s vnoučaty;
využíváno také OSPODem.
Sdílení rodičů se stejnou
zkušenost, předávání informací
od odbornice i rodičů navzájem
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
9 druhů poraden:
• zdravotní a pediatrická
• profylaktická pro těhotné
• psychologická

NÁVŠTĚVNOST
10 pravidelných klubů
(1–3 kluby denně)
o 1 475 rodin
o 1 550 dět a 1 494 dospělých

Otevřeno pravidelně ve středu,
pátek, dle potřeb výjimečně i
v sobotu
o 4 rodin
o 6 dět a 4 dospělých
Částečně hrazeno individuálním
poradenstvím, proběhlo 6 klubů
o 15 rodin
o 15 dospělých a 18 děti
ICR v provozu každý den Po – Pá,
cca 50 hodin týdně.
o 2480 rodin
o 2480 dospělých (děti u této
služby neevidujeme)
Vybrané pravidelné poradny
probíhají v rámci klubu pro rodiče
s dětmi (profylaktická těhotenská,
poradna slaďování), ostatní mají
vlastní statistiku, tedy:

•
•
•
•
•
•

sociálně – právní
o 452 rodin
slaďování rodiny a práce
o 535 dospělých a dět
logopedická
o 452 dospělých a 220 dět
homeopatická
pedagogická
laktační
Tréninkové aktivity
Proběhlo celkem 6 druhů 6 druhů tréninkových aktivit
(TA)
tréninkových
aktivit o 224 rodin
týkající se komunikace a o 224 dospělých a 264 dět
rodičovství,mezigeneračn
í
spolupráce,
např.:
Zdravý úsměv; Příprava
na školku; Zdravé vaření;
Výchova, Sourozenecké
vztahy
Svépomocné skupiny Svépomocné skupiny, které
o 458 rodin
probíhali před klubem či po něm. o 458 dospělých a 500 dět
Vzdělávací aktivity
Besedy, workshopy, kurzy,
Celkem 19 samostatných
pro rodiče
vzdělávání po klubu
vzdělávacích aktivit
• kurz první pomoci, kurz
o 368 rodin
efektivního rodičovství, kurz
o 468 dospělých a 80 dět
emoční inteligence,
(z toho 20 dět na hlídání)
předporodní kurzy a kurzy pro
předškoláky
• na některých aktivitách jsou
i děti, jindy probíhá hlídání dět
Přednáška s diskuzí celkem 6 samostatných
přednášek po klubu,
téměř na všech
přednáškách byly
přítomny i děti, na
některých byla
zprostředkována služba
hlídání dět:
Osvětové akce

Spolupráce

Osvěta v 6 základních oblastech
• osvěta ke dni matek, dni otců,
dni žen, dětskému dni, týdnu
opravdových plen, respekt k
porodu, zdraví,gender pay gap,
rozsviťme se modře). (není
podpořeno MPSV)
Vzájemná spolupráce, společné

o 94 rodin
- 136 dospělých a dět - 95
dospělých a 41 dět

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

aktivity s NNO regionu, městem,
krajem …
Akce navíc pro děti
i dospělé

celkem 19 samostatných
mimořádných aktivit pro děti i
dospělé (např. malíčkův den,
happening, výlety, divadlo pro
děti, besídky, karneval aj.) (není
podpořeno MPSV)

centr.)
o 134 rodin
o 134 dospělých a 13 děti
o 408 rodin
o 465 dospělých a 647 dět

„Na Dubinku chodím moc ráda. Dominička se od počátku krásně zapojovala a během
roku se naučila řadu říkaček a písniček, které se staly součást naaeho běžného života.
Je tu vždy příjemný prostor, kde se potkávám s ostatními maminkami a kde mohu
sdílet své prožitky. Dominička si zde naala řadu kamarádů. Moc na mě zapůsobila i
poslední návatěva pacientů na oddělení LDN ve Svitavské nemocnici.“
Veronika

B. Evropská dobrovolná služba
V první polovině roku 2017 pracovaly v MC Krůček ještě dobrovolnice Klara Kessler z Německa
a Magda Szot z Polska a to v rámci programu Erasmus+ By Cooperation to Inclusion.
“I was done with my A-levels, done with wastnn free tme. I wanted to start the next
period of my life. But how?! Luckily I came across the pronram 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. Durinn my stay here (9 months) I have learned
more about daily life decisions than in 12 years at school. Livinn alone, workinn with
all sorts of people, learninn a new lannuane, takinn the step out of my comfort zone…
All these points and more made me more confdent and various in public and social
interactons.
This voluntary service was an unbelievable tme and experience which I can
recommend to everyone. MC Krucek nave me the opportunity to develop and fnd
myself. I completely channed my future plans, because I was able to learn what I
really want. I have met many people and colleanues whom I may now call my friends.
They supported and accompanied me durinn this tme and I will never fornet that/
them.”
Klara
“From my previous experience I know that all pronrams of Erasmus + are really nreat
and it is worth to take a part in some of them. One year lonn in 2013/14 I studied in
Tübinnen in Germany. The tme there was incredible that’s why I decided for EVS. The
way to net place in some projects was easier than I thounht and it took ONLY one
week. Of course I had a stroke of luck :) I wanted to net a place somewhere in
German speakinn countries, but now I am in Czech Republic and of course I don’t
renret this decision. Afer over 8 months here I can say that EVS helps me to discover
myself every day durinn many diferent actvites. The work with mentally disabled
people teaches me how to appreciate small thinns and how to be thankful. Children
teach me how to enjoy every moment with bin smile on the face. This small
discoverers show me the way for lookinn with so bin interest at the world around me.
MC Krucek is a nreat ornanizaton with so many friendly people. Very ofen connect
me with others colleanues 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 lannuane, eat their delicious food, drink beer, listen to Czech
music and sinhtseen beautful 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 stronnly believe this
tme will be fruiful. “
Magdalena

Po odchodu Kláry a Magdaleny v polovině roku 2017 se začal realizovat nový projekt
Cooperation/Sharing/Inspiration a přivítali jsme nové dobrovolnice Justynu Perestret z Polska
a Ilariu Schellinger z Německa. Program umožňuje mladým lidem strávit určité období
dobrovolné služby v jiné evropské zemi a tm přispět k rozvoji místní komunity a ke svému
osobnímu růstu. Je to v pořadí už 9. projekt a stále více se dostávají do povědomí organizací i
jednotlivců. Jejích hlavní náplní je zapojení se do aktivit MC Krůček a Hlídacího centra.
Úzce spolupracují s některými organizacemi ve městě( ZŠ Sokolovska, Senior centrum,
Charita-Světlanka, DNR, Nízkoprahový klub Díra). Projekty EDS jsou podpořeny finančními
prostředky z Evropské unie.
Zleva: Justýna z
Polska a
koordinátorka
EDS Eva Šolcová
na Dni
Dobrovolnictví

"Never fornet why you wanted to no abroad and decided to apply for this project!", thats what
a nood friend said to me before I lef my home for one year. And that was the thounht which
cheered me up many tmes when I felt bad, lonely and sad and just wanted to no home.
Nobody tells you how hard it is noinn to be. It´s not easy, or at least it was not for me. But
when I look back to this year the most important moments are not the moments when I
missed my family and friends. The most important memories are the situatons when I was
proud of myself, because I improved my czech and didn´t quit the whole year, when a child
took my hand durinn the walk, when somebody told me that I´m needed here and when one of
my workinn collenues visited me in the hospital. I hope I will never fornet the happy faces of
the children when I entered the room of Babykrucek and how some of them shouted "Illi". I
nained so many experiences here and I couldn´t imanine of not havinn them now! That´s why I
sunnest to do EVS. Not because it will be the best year of your life (it minht be), but because it
´s a tme you will never fornet: The bad and especially the nreat and amazinn moments. And
by the way what I´ve also learned here: Life is easier (for me) with friends or at least one close
person where you would no when you feel bad or who you would hun to feel a litle beter.
Ilaria

Workinn as a volunteer in Materske Centrum Krucek was an interestnn experience. It
taunht me a lot about people, diferent workstyles and teachinn methods. I met many
people - some of them were nice, some were indiferent and the rest will not be
remembered.
I appreciate the variety of actvites MC Krucek ofered me at work and I'm nlad that
the schedule was not so busy, so I had tme for myself, for travels and explorinn the
country.
Durinn a year in Czech Republic I experienced nood and bad thinns. I didn't livinn the
dream all the tme but I nuess that's how it works - it's life.
However all in all I feel wiser thanks to all those nood and bad experiences I had. I feel
richer with the moments and memories I lived.
Justyna

C. PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE
Pardubického kraje a regionu Centre -Val deLoire - zajištění dobrovolnic ké stáže
V rámci tohoto projektu podpořeného Pardubickým krajem k nám na podzim roku 2017 přijeli
do České republiky 3 francouzšt dobrovolníci. U nás v Krůčku jsme přivítali Mayu Elhail z
Francie. Maya nám pomáhala zejména v Babykrůčku, kde pomáhala při hlídání dět. Velmi
jsme také uvítali její pomoc při jednorázových akcích pořádaných naší organizací. Maya také
chodila do škol procvičovat jazyky s místními studenty. Její pobyt bohužel zkrátil úraz ramene
a tak Maya předčasně odletěla domů.

Maya na večeru s dobrovolnicemi z
EDS také připravila nurmánské
speciality z Francie.

D. ENERGIE DO ŠKOL
V rámci projektu byl nakoupen vzdělávací materiál pro budoucí školáky, který navazuje na
komplexní diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. Jedná se o Klokanovy kapsy a materiály z
montessori vzdělávacího systému. Na podzim proběhl první pilotní kurz pro budoucí školáky a
jejich rodiče (prarodiče) s odbornou lektorkou a individuální konzultace. Druhý kurz pak
proběhne na jaře 2018.
Děti pracující s tmto materiálem pod odborným vedením mají lepší předpoklady pro učení
čtení,psaní,počítání s výrazně nižším rizikem vzniku specifických poruch,které jsou palčivým
problémem. Díky kurzu zažijí pohodový start ve škole,sníží se stres rodiny spojený s přípravou
na výuku,zvýší se zájem rodičů o vzdělávání,rodiny lépe zvládnou případné nesnáze.
V rámci projektu také vzniká individuální poradenství, které je díky podpoře dostupné všem
potřebným.

Chůze po elipse- koordinace, koncentrace, ale
i trénink vzájemného přizpůsobování se...

E. Projekt H.E.L.P.ni Krůčku
H.odnota E.nergie L.idství P.ropagace to jsou pilíře projektu H.E.L.P.ni Krůčku, který byl
realizován v rámci projektu ČSOB pomáhá regionům. Cílem projektu bylo sdělovat svitavské
komunitě témata připomínající základní hodnoty lidství prostřednictvím obrazových kampaní
ztvárněné naší grafičkou Marií Blažkovou.
Svitavané tak mohli na výlepních plochách spatřit kampaň na podporu autismu,
mezigenerační téma, den otců či nutnosti recyklace. Díky získaným prostředkům v rámci
tohoto projektu, mohl Krůček zakoupit barevnou tiskárnu,díky níž je činnost Krůčku opět o
kousek blíž lidem.

Jen díky pomoci vaech „malých“ (pro nás jsou vaak vaichni VELCÍ) a podpoře projektu ČSOB
POMÁHÁ REGIONŮM jsme mohli vytsknout tyto nrafcké kampaně, které jsem pro nás
připravila naae dobrovolná nrafčka Mary na naaí nové barevné tskárně. Děkujeme vaem!

F. RUCE POMOCI ANEB DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRŮČEK
V roce 2017 naše Dobrovolnické centrum fungovalo již třetm rokem a dále se úspěšně
rozvíjelo.
Dobrovolnické centrum Krůček funguje od roku 2015 pod mateřskou organizací Mateřské a
rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. jako jediné dobrovolnické centrum ve městě Svitavy a
jeho okolí, které může nejen přijímat, ale i vysílat dobrovolníky do neziskových organizací
celého svitavského regionu.
V roce 2017 se nám podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s 5 novými přijímajícími
organizacemi (= veřejně prospěšné organizace, které přijímají dobrovolníky na podporu svojí
činnosti a obohacení programu pro své klienty) . Pro naše dobrovolníky se tedy významně
rozšířil okruh možných dobrovolnických činnost. Nyní tedy vysíláme dobrovolníky již celkem
do 15 přijímajících organizací (stav ke konci roku 2016 bylo 10 přijímajících organizací). Naši
dobrovolníci tak pracují nejen s dětmi a mládeží, ale i s osobami s handicapem, se seniory,
s pěstounskými rodinami, s osobami bez domova a sociálně ohroženými, můžou pomáhat i na
kulturních akcích v knihovně, na městských akcích, s hippoterapií dět ad. Škála činnost, které
dobrovolníkům nabízíme, je opravdu pestrá a každý dobrovolník si tak zvolí či namixuje
dobrovolnickou činnost takovou, jaká mu bude vyhovovat, a to i jak charakterem práce tak i
časově.
Velkou výzvou pro naše dobrovolnické centrum bylo v roce 2017 pořadatelství Krajského
festivalu dobrovolnických aktivit (Den dobrovolnictví), který úspěšně proběhl dne 8. 6. na
náměst ve Svitavách. Díky této akci došlo k navázání spolupráce téměř se všemi svitavskými
školami, k šíření osvětě o dobrovolnictví a propagaci dobrovolnických činnost nejen našeho

dobrovolnického centra, ale dobrovolnických center celého Pardubického kraje. V šíření
osvětě a propagaci dobrovolnické činnosti jsme pak pokračovali na Veletrhu sociálních služeb,
který proběhl ve Svitavách dne 6. října 2017 a kde jsme prezentovali činnost našeho
Dobrovolnického centra, možnosti dobrovolnických činnost v našich přijímajících organizacích
a rozdávali informačně-propagační letáky DC.
I v tomto roce se nám podařilo navýšit počet aktivních dlouhodobých dobrovolníků, a to na 39
osob, kdy na počátku roku 2017 bylo evidováno 21 dlouhodobých dobrovolníků. Vybraní
(nejaktivnější) dobrovolníci byli oceněni na Dni Dobrovolnictví 8. 6. za jejich dobrovolnickou
činnost. Naši dobrovolníci v roce 2017 odpracovali celkem 1251 dobrovolnických hodin. Pro
dobrovolníky jsme v březnu pořádali vzdělávací besedu na téma Genderové stereotypy všude
kolem nás, především pak na trhu práce.
V roce 2017 se nám podařilo prodloužit akreditaci dobrovolnického centra na další 4 roky.
Díky změnám v akreditaci jsme mimo jiné zjednodušili přijímající proces pro nové
dobrovolníky. Ti již nemusí vyplňovat psychologické testy, ani dokládat výpis z rejstříku trestů
a projít lékařskou prohlídkou. Toto nahrazuje při podpisu dobrovolnické smlouvy čestné
prohlášení o trestní bezúhonnosti a zdravotní a psychické způsobilosti k výkonu dobrovolnické
činnosti.
Naše přijímající organizace k 31. 12. 2017:
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. SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY - AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE
7. MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH
8. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY
9. ZŠ A MŠ SOKOLOVSKÁ 1
10. ZŠ SVITAVY, RIEGROVA 4
11. OBLASTNÍ CHARITA SVITAVY – SVĚTLANKA, CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
12. DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY
13. NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE – SVITAVSKÁ NEMOCNICE
14. DĚTI PATŘÍ DOMŮ, Z. S.
15. SENIORCENTRUM MĚSTA SVITAVY

Naše dobrovolnické centrum dobrovolníkům nabízí:
- možnost strávit smysluplně svůj volný čas a nezištně pomáhat druhým
- příležitost získat nové zkušenosti, dovednosti a poznat nové lidi, získat nové
přátele nejen mezi dobrovolníky, ale i pracovníky přijímajících organizací;
atmosféra u nás v Krůčku i v přijímajících organizacích je velmi přátelská

-

-

proškolení a přípravu na dobrovolnickou činnost,
uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti, včetně zajištění pojištění proti
škodám na majetku i zdraví,
vyhledáme dobrovolníkovi vhodnou spolupracující = přijímající organizaci ,
domlouváme pracovní a časový harmonogram práce dobrovolníka podle jejich
přání, časových možnost a požadavků přijímajících organizací,
dobrovolníkům nabízíme pravidelnou zpětnou vazbu na jejich činnost, jsou
v úzkém kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků, se kterou řeší i případné
problémy, které mohou při výkonu dobrovolnické činnosti vzniknout
dobrovolníkům nabízíme pravidelné vzdělávání, společné zážitkové akce,
supervizi, ocenění nejaktivnějších dobrovolníků,
dobrovolníkům potvrdíme výkon dobrovolnické činnosti (např. pro potřeby
dalšího studia, zaměstnání).

Pro neziskové organizace Svitavského regionu, které potřebují dobrovolníky, nabízíme
možnost stát se naší přijímající organizací – zajistme dobrovolníky i kompletní servis o
dobrovolníky.
V následujícím roce, i díky podpoře města Svitavy, budeme realizovat dne 15. června 2018
Den dobrovolnictví ve Svitavách, který chceme zacílit nejen na studenty místních středních
škol, pro které připravujeme osvětový zážitkový program o dobrovolnictví, ale i na širokou
veřejnost. V parku Jana Palacha budeme prezentovat činnost nejen našeho Dobrovolnického
centra, ale programu se budou účastnit i naše přijímající organizace a budeme zde oceňovat
naše nejaktivnější dobrovolníky.

Den dobrovolnictví a bubnování
na náměst.

Aktvity
DC
Krůček
jsou
fnancovány díky fnančním
prostředkům Ministerstva vnitra
České republiky, Pardubického
kraje, města Svitavy a místních
sponzorů.
Fungování DC Krůček se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších
předpisů. Dobrovolnické centrum funguje pod akreditací MV ČR.

G. HLÍDACÍ CENTRUM BABY KRŮČEK - „HLÍDÁČEK“
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. Nabízíme hlídání: dět v domácím
prostředí, nemocných dět doma, při vzdělávacích akcí MC a jiných organizací,při rodinných
akcí (svatba, narozeniny či porod dalšího potomka), doprovázení dět z družiny domů atd…. O
děti se starají vyškolení lidé s dlouholetou zkušenost, 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 výchova,
zdravé vaření, zařazujeme prvky z výukového programu Montessori peda-gogiky, vzdělávání
přizpůsobené věku dět. V roce 2017 využilo našich služeb 74 rodin a 78 dět = 2180
návštěvnost. O bezpečnost dět, v průběhu roku 2017, se staral tým Hlídáčku v čele s Pavlínou
Černou složený z Miriam Moravcové, Aleny Kolářové,Lenky Myškové, Lenky Kučerové,Martiny
Kubíkové . Pomáhají nám i dobrovolníci z Dobrovolnického centra Krůček a zahraniční
dobrovolnice z projektu Evropská dobrovolná služba Justyna z Polska, Ilaria z Německa a Maya
z Francie.

„Úžasné jesličky! Pro syna bylo velmi
důležité, aby jeho první zkuaenost v
dětském kolektvu, bez rodiny, byla
příjemná! A to se povedlo! S láskou
budeme vzpomínat. Děkujeme za vae!!“
Milena

„Milé paní učitelky,
nevěděla jsem, že ve akolce může být tak
dobře! Je to tady super ! Kéž by vaechny
dět na světě mohly chodit do
BabyKrůčku! Budete mi moc chybět, ale s
mamkou na vás budeme často
vzpomínat! Děkuji za vaechno, co jste mě
naučily, nikdy na vás nezapomenu!“
S láskou Vera , mamka a taťka a
dvojčátka Lada a Nela.

H. ZELENÝ KRŮČEK
Podařilo se nám díky projektu Zelený Krůček upozorňovat na ekologická témata a vzbudit
zejména v klientech Krůčku zájem ctt a respektovat přírodu . Uspořádali jsme v rámci
Mateřského centra Krůček besedu, workshopy i příměstský tábor šířící osvětu ekologického
smýšlení. V rámci projektu jsme spolupracovali s řadou subjektů, zabývajících se různými
oblastmi eko výchovy, s kterými jsme nacházeli řadu společných témat a navzájem jsme se
inspirovali k akci. Hlídací centrum Baby Krůček uspořádalo řadu eko dílniček i workshopů
zdravého vaření pro ty nejmenší.
Podařilo se nám zejména u klientů Krůčku vzbudit zájem o ekologické snažení, aby náš okolní
svět byl chápán jako čistý, regenerující, recyklující.
Krůček podporuje myšlenku předávání nošeného oblečení na místo vyhození, koupi
opotřebovaného textilu na místo koupení textilu nového. Z tohoto důvodu každoročně pořádá
jarní a zimní Bazárek s oděvy.

I. ZELENÝ KRŮČEK – RECY VĚCI
Naším projektem jsme přispěli ke zvýšení ekologického cítění a respektu přírody širší
veřejnosti v našem kraji.
Podařilo se nám vnést do většiny velkých akcí, které pro veřejnost pořádáme, téma
ekologického smýšlení. Veřejnost se aktivně zapojovala a proměňovala spolu s námi materiál,
který byl určen k vyhození v nové předměty / hry / produkty apod. Aktivně jsme seznamovali
veřejnost s možnost recyklace a jejího přínosu pro nás a naši planetu. Téma oživování starých,
„nepotřebných“ věcí a jejich proměňování ve věci nové, plně funkční, mělo ve společnosti
největší ohlas (pes Falco z recyklátu na akci Znáte Krůček?, Strašidla a kostýmy na
Helloweenu).

J. Příměstské tábory
V roce 2017 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 dět, zkrátka čtyři příměstské tábory s Krůčkem. Na
prvním děti zjistily, co všechno se dá zažít na Cestě do pravěku. Druhý tábor Popelka s
popelákem byl podpořen Pardubickým krajem v rámci ekoprojektu.
Třet tábornická výprava se vydala Z pohádky do pohádky. A na posledním táboře jsme se s
dětmi vydali Cestou do fantazie na létajícím psu

„Děkujeme moc
za krásný týden
pro dět. Dět si
tam
užili
spoustu zábavy
a poznali nové
kamarády. Už
se těaíme na
příat rok.“

Petra

K. Volnočasové aktivity
Také v roce 2017 proběhli oblíbené akce jako Karneval, Mickeyho klubík, Výtvarné řádění,
Happening Krůčku, Halloween, Mikulášská besídka a jiné. Akcí se účastní stovky rodin z řad
široké svitavské veřejnosti.

L. Ostatní vzdělávací aktivity, cvičení, herna, osvětové akce...
Pracovnice MC Krůček pořádají zajímavé kurzy, semináře či besedy – např. Kurz rodičovských
dovednost, Jak se s dětmi učit, Školení první pomoci, Besedy pro rodiče dět s PAS,
Montessori přístup ve výchově a mnoho jiných.
V MC Krůček probíhá dvakrát týdně a od podzimu třikrát týdně navečer cvičení – cvičení pro
těhotné, cvičení pro ženy. V čase, který není vyplněn jinou aktivitou, je pro veřejnost otevřena
a hojně využívána volná herna.
V rámci naší činnosti se také věnujeme osvětovým akcím, zejména kampaním. V roce 2017
byla naší stěžejní kampaní Rozsviť se, kdy jsme celý duben měli v duchu porozumění autismu.
V rámci kampaně jsme pořádali také speciální workshop a besedu. Mezi další kampaně patří
Den matek, Eko kampaň, ...

...úspěaný workshop, kde se setkali
rodiče, učitelé, asistent a díky
němuž o něco víc víme, co rodiny a
lidé pracující s dětmi s PAS
potřebují.

Předávání cen dobrovolníkům
panem Radním Pardubického kraje
Inn. Pavlem Šotolou (uprostřed) v
rámci Dne dobrovolnictví

I. Statistika 2017
Návštěvnost MC Krůček 2017

Rodin

Dospělých

Dět

Celkem osob

Centrum pro rodinu
cvičení, volná herna
Pravidelné a volnočasové akce
Hlídací centrum
Příměstské tábory

6361
382
751
2 181
446

6033
378
824
0
0

2862
243
1 083
2181
510

8895
621
1 907
2181
510

Celkem

9157

7235

6879

14114

Počet členských rodin k 31. 12. 2017
Unikátní rodiny CPR
Unikátní rodiny celkem (každá rodina se v roce počítá pouze jednou)

115
598
807

VII. Hospodaření 2017
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
Pardubický kraj – Zelený Krůček Recy věci
Ministerstvo vnitra – Dobrovolnické centrum
Pardubický kraj – Dobrovolnické centrum
Město Svitavy – Dobrovolnické centrum
Národní institut – EDS 7
Národní institut – EDS 8
Pardubický kraj – Projekt evropské mobility
Hlídací centrum BabyKrůček
Dotace na pracovní místo
Přijaté dary
Registrační příspěvky
Činnost MC (členské příspěvky, pobytové, příměstské
tábory, mimořádné vklady)
Celkem
Rozpis výdajů
Kancelářské potřeby a spotřební materiál
Služby a cestovné
Hrubé mzdy, OON, DPP
Sociální a zdravotní pojištění
EDS – stravování, kapesné
Daně, poplatky, pojištění
Ostatní výdaje
Celkem
Výsledek hospodaření

19 935,00
30 424,00
49 454,83
3 451 391,13
3 217 810,38
283 035,58
588 141,00
41 000,00
230 000,00
15 000,00
10 000,00
50 000,00
46 000,00
20 000,00
197 584,54
109 825,38
52500,00
363 178,00
340 460,00
32784, 00
26240,00
403 074,08
2 525 287,00
141 653,00
438682,20
1 355 940,00
350 881,00
129 584,00
15 959,00
2 055,36
2 434 754,56
90 532,44

VIII. Co přinese rok 2018 nového
-

-

Pokračujeme v projektu Centrum pro rodinu i v ekoprojektu Halloween a
Výtvarné řádění, v Evropské dobrovolné službě, v pořádání menších i větších akcí
pro veřejnost, chystáme nové projekty, snažíme se být nadále prostorem pro váš
růst.
První rok příměstských táborů podpořených velkým projektem z evropských
fondů přes MAS Svitava
Rozvoj kurzů předškoláků a montessori dílniček
Nové webové stránky www.kruceksvitavy.cz

IX. Poděkování
Děkujeme všem, pro koho jsme inspirativní organizací a kdo nás podporuje ať již tm, že
navštví naše aktivity či nás podpoří finančně. Naše díky patří rodinám navštěvujícím MC
Krůček, dětem, maminkám, tatnkům, 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 2017 získali podporu od následujících donátorů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Svitavy
Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo vnitra
Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+
Nadace ČEZ
ČSOB Pomáhá regionům
ÚP ČR

Naše díky patří také mnoha místním firmám ze ziskového sektoru, které nás podpořili
jakoukoliv částkou či spoluprácí (například Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Fibertex Svitavy, Scart, Czech Yan.cz, CS Cargo, VZP ČR, Jan Březina a mnoho jiných, kterým děkujeme za
materiální podporu).
A děkujeme všem ostatním, každá pomoc, každé vyjádření podpory je pro nás důležité.
DĚKUJEME!

Výroční zpráva MC Krůček 2017
Obsah a fotografie: Tým MC Krůček, zpracovala Mgr. Kateřina Novotná
www.kruceksvitavy.cz
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
Svitavy 2018

