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Jak můžete pomoci spolu s Krůčkem?
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. chce, tak jako doposud, ve městě
Svitavy a v jeho širokém okolí nabízet rodinám s dětmi kvalitní služby. Rodiče s
malými dětmi jsou často ti, kteří mají nejméně peněz. Matky, které zůstávají s dětmi
doma na „do- volené“ mají pro sebe a dítě méně peněz než ostatní skupiny
obyvatel.
Paradox: Ti, kdo dělají nejdůležitější práci – vychovávají děti – mají často nejméně
financí. Chceme proto, aby naše služby byly finančně dostupné všem bez rozdílu.

Můžete pomáhat spolu s námi. Jakákoliv částka pro nás není malá.
Za Vaše finanční dary předem děkujeme, na požádání Vám
vystavíme potvrzení o poskytnutí daru.

č.ú. 2400604099/2010
Všechny finanční prostředky budou použity na naplnění našeho poslání. Pokud
máte více času než peněz, přivítáme Vás u nás jako dobrovolníky a dobrovolnice.
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I. Úvodní slovo
Vážení přátelé a příznivci Krůčku,
v rukou právě držíte výroční zprávu Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy za
rok 2018. Přináší Vám přehled o aktivitách a projektech, které MC Krůček realizoval za
uplynulý rok 2018, stejně tak jako přehled jeho hospodaření a statistiku návštěvnosti.
Rok 2018 byl pro Krůček bohatý na nové výzvy a přinesl nám velkou spoustu zážitků i
zkušeností. 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 projektům vzniklo mnoho příjemných akcí včetně
Výtvarného řádění, táborů či Halloweenu.
V roce 2018 jsme pracovali zejména na stabilizování a postupnému rozvoji aktivit,
které jsme v předchozích letech nastartovali. Jednalo se například o kurzy předškoláků,
předporodní kurzy, nebo kluby s montessori tematikou o které byl veliký zájem.
Prvním rokem jsme také pořádali naše tábory s podporou tříletého projektu
„Příměstské tábory – Svitavsko“ realizovaného přes MAS Svita, podpořeného z EU a
MPSV.
Našemu Dobrovolnickému centru (DC) se dařilo rozvíjet i v letošním roce, podařilo se
nám rozšířit naše přijímající organizace i počet aktivních dobrovolníků.
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.
Největším oceněním za naši práci je spokojenost těch, pro které tu jsme.

Kateřina Novotná

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

A. STATUTÁRNÍ SLOŽKA SPOLKU
Pracuje bez nároku na odměnu, v roce 2018 byla zajištěna 6 volenými členkami a tvořena
Radou spolku a Revizní komisí
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je složena ze členů spolku. Členem MC Krůček je
rodina, k 31. 12. 2018 bylo evidováno 116 členských rodin.
Rada spolku :
• Předsedkyně Rady spolku: Mgr. Kateřina Novotná
• Místopředsedkyně Rady spolku: Pavlína Černá
• Radní Rady spolku: Mgr. Soňa Nádvorníková
Revizní komise (od 27.2.2018)
• Iva Dvořáková
• Dagmar Martinková
• Vlasta Pechancová

B. VÝKONNÁ SLOŽKA SPOLKU
Počet zaměstnanců MC Krůček v roce 2018:
V roce 2018 bylo 9 pracovních smluv, 34 dohod o provedení práce, evidenční počet
zaměstnanců 9, přepočtený počet zaměstnanců 6,05.
Externí odbornice a odborníci na DPP
EKON Svitavy, s.r.o. – účetní a mzdová agentura
Mgr. Kateřina Novotná – ředitelka MC Krůček, manažerka projektu Centrum pro rodinu
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 projektu Výtvarné řádění a
Halloween a H.E.L.P.Ni Krůčku, od září 2018 také manažerka projektu Centrum pro rodinu a
koordinátorka předporodních kurzů
Mgr. Kateřina Burešová – koordinátorka aktivit projektu Centrum pro rodinu a manažerka
Dobrovolnického centra
Mgr. Renata Součková - aktivizační pracovnice Babyklubu
Lenka Myšková – aktivizační pracovnice klubu Šáša (do 6/2018) od 9/18 – Marie
Blažková
Lenka Švecová Dis. – zdravotní poradna, podpůrná skupina žen
Pavlína Černá – koordinátorka a manažerka hlídacího centra BabyKrůček

Mgr. Kateřina Krausová – garant hlídacího centra Babykrůček, odborná lektorka
tým BabyKrůčku: Miriam Moravcová, Eva Betlachová, Andrea Rybníkářová, Ludmila Kolářová,
Lenka Kodytková, Lenka Kučerová, Martina Kubíková a Lenka Myšková
Mgr. Eva Šolcová – koordinátorka, manažerka, mentorka projektu Evropské dobrovolné služby
Děkujeme také všem našim externím odborníkům a odbornicím, kteří vedli naše poradny či
lektorovali naše kurzy – Mgr. Kateřině Ciencialová, Mgr. Monice Čuhelová, Šárce Prudilové,
Mgr. Marii Mrázkové, Renatě Vrtěnové, Mgr. Romaně Vraspírové, Ivě Dvořákové, Petře
Borůvkové, Mgr. Kateřině Krausové, Mgr. Markétě Březinové ad. Děkujeme také vedoucím
táborů – Kateřině Krausové, Marii Blažkové, Soně Nádvorníkové, Kateřině Vařejkové, Pavlíně
Hörlové, Vojtěchu Vařejkovi, Veronice Roušarové a Zbyňku Kovářovi.

C. DOBROVOLNÍCI a DOBROVOLNICE MC KRŮČEK
D.

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 Illaria z Německa, Justýna z Polska, Maya z Francie a od září pak i Antonia z Německa.
Dále jsou to také všechny matky, otcové i prarodiče, jež se bez nároku na odměnu zapojují do
chodu MC Krůček.

III. Veřejný závazek
Poslání
Posláním spolku Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. je být centrem rodinným,
komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským,
dobrovolnickým a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi a pro ostatní cílové skupiny.
Cílová skupina
• rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
• rodiny s dětmi do 6let
• rodiče na mateřské/rodičovské dovolené
• rodiny se staršími dětmi
• prarodiče s vnoučaty
• těhotné ženy a jejich partneři
Cíle spolku
• posilovat roli rodiny, umožnit rodičům vzájemně se stýkat, vzdělávat
• podporovat uplatňování práv děti, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu děti
• skrz komunitní práci pomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva (hl. rodinám s dětmi)
k aktivní seberealizaci, prevenci sociální izolace
• získat a šířit odborné poznatky o výchově, zdraví, psychologii
• poskytovat a zprostředkovávat vzdělávání a informace vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti
rodičů s dětmi
• posilovat rovné příležitosti, pomáhat odstranění diskriminace žen a mužů
• dětem pomoci v socializaci a připravit je na vstup do škol
Principy spolku
• důraz na výjimečnou roli rodiny v životě jednotlivce i společnosti
• respektující přístup
• profesionalita a kvalita služeb
• odborný tým a jeho rozvoj
• tvorba a hledání nových přístupů v práci
• spolupráce
• efektivnost a fexibilnost služeb dle aktuálních potřeb CS
• dobrovolnost, rovnost, svépomoc
• podpora fexibilních forem práce a slaďování pracovního a soukromého života

IV. Historie
• září 1998 – Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. započalo svou činnost pod
názvem Dětský klub „Krůček“ jako součást krizového centra KROK ve Svitavách. Při vzniku
stály Vocásková – Plívová, MUDr. V. Křenková, Mgr. K. Macháňová, Mgr. A. Petrová a M.
Češková
• 1999 – 2008 Krůček sídlil v Nadaci J. Plívy
• 10. 8. 2001 – registrováno občanské sdružení s názvem Mateřské centrum Krůček, od září
začíná jeho pravidelná činnost dvakrát týdně založená na práci dobrovolníků
• 7. 3. 2005 – MC Krůček se stává členem Sítě MC ČR
• 11. 2006 – získán certifikát "Společnost přátelská rodině"
• 2007 – změněn název na Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s.; první
zaměstnanci, směr k profesionalitě a každodenní činnosti
• květen 2008 – změna sídla – Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
• 2009 – akreditace MC Krůček jako vysílající a přijímající organizace Evropské dobrovolné
služby
• 2010 – získáno ocenění Uznaná organizace pro činnost v oblasti prorodinných aktivit 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.; získána akreditace pro Dobrovolnické centrum
• V roce 2016 schváleny nové stanovy spolku a nová akreditace Evropské dobrovolné služby,
oslava 15. narozenin
• V roce 2017 – Krůček hostí celokrajský Den dobrovolnictví

V. Činnosti 2018
Začínáme každý den v 8.30 a končíme dle programů, klubů, poraden, cvičení. O letních
prázdninách je provoz omezen.

A. CENTRUM PRO RODINU
Projekt Centrum pro rodinu byl i v roce 2018 realizován celoročně. Každý týden se sestával z
pravidelných aktivit (klubů a poraden) a tak každý týden přinášel komplex aktivit zahrnující
tréninkové aktivity, setkávání svépomocných rodičovských skupin (vzájemná podpora a sdílení
problémů každodenního života), informačně konzultační činnost. V průběhu roku probíhala
řada mimořádných aktivit pro celé rodiny.
Smyslem všech služeb a aktivit je podpora rodin na Svitavsku s cílem nabídnout rodinám
komplexní služby vedoucí k posilování funkčních vztahů a předcházení negativním jevům v
rodině.
AKTIVITA
Pravidelné kluby pro rodiče s dětmi,
pro těhotné

Kontaktní místo

Síťovací setkání pro
rodiče s dětmi

Informační centrum

INFORMACE
NÁVŠTĚVNOST
Nízkoprahové kluby pro rodiče
Ve všední dny v měsíci leden s dětmi – každodenní dopolední červen proběhlo 8 pravidelných
i odpolední aktivita, při které
klubů, o letních prázdninách
spolu rodiče a děti komunikují,
proběhlo 6 klubů, v měsících září podporují se, sdílejí. Také
prosinec probíhalo pravidelných
probíhali kluby pro těhotné a pro klubů 9.
rodiče s dětmi s poruchou
o 1429 rodin
autistického spektra
o 1452 dospělých a 1459 rodin
Místo vytvořené pro setkávání
.
zejména rozvedených rodičů
o 3rodiny
s dětmi či prarodičů s vnoučaty;
o 3 děti a 3 dospělých
využíváno také OSPODem.
Přestože počet není vysoký, jde
o prostor, který není ve městě
jinde k dispozici v takové
formě, aby podporoval rozvoj
vztahu a kompetencí.
o 71 rodin
7x ročně tedy proběhlo síťovací
o 93 dospělých a 72 dětí
mezigenerační setkání, jehož
součástí byla řízená aktivita
networkingu pod vedením
aktivizační pracovnice.
Realizace aktivity Informační
ICR v provozu každý den Po –
rodinné centrum (IRC) je nedílnou Pá, cca 50 hodin týdně.
součástí projektu CPR. IRC vzniklo V průběhu klubů /
již v roce 2012 na základě
o 1044 rodin (1056 dospělých)
identifikovaných potřeb rodin,
Mimo kluby: mailová
které potřebují informace a MC
komunikace, reagování na
Krůček a projekt CPR je
přirozeným prostředím, kde lidé dotazy na webu, facebooku, či
odpovídání na tel. dotazy
informace získávají
o 1054 rodin (1054 dospělých)

Poradny

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

Po celý rok bylo nabízeno celkem
o 253 rodin
10 druhů poraden:
o 253 dospělých a 18 dětí
• zdravotní a pediatrická
• profylaktická pro těhotné
• psychologická
• sociálně – právní
• slaďování rodiny a práce
• logopedická
• homeopatická
• pedagogická
• laktační
• pro rodiče dětí s PAS
V projektu proběhly v roce 2018 V průběhu roku pravidelně
3 druhy TA:
probíhali tréninkové aktivity

TA 1 Týkající se komunikace_
Praktické komunikační ukázky a
cvičení s rodiči a dětmi se ukázaly
nejefektivnější v průběhu
aktivizační činnosti.
TA2 Zdravý úsměv - aktivita pro
rodiče a děti, která probíhá 1x do
měsíce. Pod vedením Pavlíny
Černé děti a rodiče nacvičovali
čištění zubů
TA 3 Trénink první pomoci pro
rodiče a děti – trénují rodiče
spolu s dětmi
Podpůrné skupiny
V průběhu roku se scházeli tyto
podpůrné skupiny:
Podpůrná skupina kojících žen
Podpůrná skupina žen po porodu
Svépomocné skupiny pře a po
klubech.
Vzdělávací aktivity pro • Proběhli 3 vícedenní kurzy
rodiče
(Emoce nás a našich dětí, Kurz
první pomoci, Kurz pro rodiče
a předškoláky)
• Proběhl 1 kurz zaměřený na
prevenci – Peníze
• 10 besed (na téma zdraví a
Montessori prostředí)
• 14 seminářů a workshopů
v pestré škále témat
(sourozenecké vztahy, cannis
terapie, šátkování,
látkování,…)
• 2 vzdělávání pro rovné
příležitosti a příklady dobré
praxe

o 851 rodin
o 863 dospělých a 901 děti

o 973 rodin
o 997 dospělých a 778 děti

Celkem 24 samostatných
vzdělávacích aktivit
o 405rodin
o 405 dospělých a 169
děti (z toho 75 děti na
hlídání)
Při vzdělávání je
zprostředkována doplňková
služba hlídání dětí.

Kurzy pro těhotné a
jejich partnery

Spolupráce

Akce navíc pro děti
i dospělé

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

o 146 rodin
o 161 dospělých

V rámci spolupráce jsme v roce 364 dospělých
2018 byly účastni setkání s
městem Svitavy, vedením
Informačního centra , proběhlo 10
setkání skupiny pro rodinu Města
Svitav, byly jsme účastni 5
tiskových jednáních, 2 setkání
neziskových organizací města
Svitav a okolí, návštěvě 3 jednání
u kulatého stolu v rámci
Pardubického kraje a 4 setkání sítí
mateřských center.
celkem 10 samostatných
o 325 rodin
mimořádných aktivit pro děti i
o 438 dospělých a 541 děti
dospělé (např. Malíčkův den,
happening, výlety, divadlo pro
děti, besídky, aj.) (není
podpořeno MPSV)

VYME

„Malá se moc těší za dětmi. Je zde moc ráda. Baví ji písničky i říkanky a pohyb. Ráda si hraje po klubu
v herničce. Jsme moc ráda, že Krůček je. Se starším synem jsme také chodili. „
Eva a a Ellenka

„Do Krůčku chodím s dcerou velice ráda. Po každé lekci s Dubinkou vidím obrovský pokrok v mluvení,
pohybových aktivitách atd. Jsem velice ráda, že je tu v kontaktu s dětmi, se kterými se už kamarádí, ale i učí
novým věcem.Celkově Krůček pořádá zábavné i naučné programy pro děti, kterých se vice rádi účastníme.
Moc děkujeme!“
Markéta a Agátka

„Do Krůčku chodíme moc rádi. Navštěvujeme cvičení s Šášou, kde se dcera vždy perfektně vyřádí.
Ve středu chodíme na Babyklub s Myškou, kde si to užívá zase mladší syn. A ve čtvrtek chodíme
všichni moc rádi na Notičku, kde si zacvičíme, zatancujeme si a zazpíváme a nakonec si užijeme
překážkovou dráhu. Moc díky všem nejen za úžasné programy pro děti, ale také za přednášky a
cvičení pro dospělé. Bez Krůčku by nám – celé rodině – bylo smutno.“
Díky, Lída
„Do Krůčku chodíme moc rádi. Je to skvělé místo
pro děti každého věku i pro rodiče. Hlavně pro
miminka je v okolí aktivit minimum a přitom
právě maminky malých dětí potřebují sdílet
zkušenosti s jinými. Krůček mně osobně pomohl
v nejtěžších chvílích mateřství, získala jsem dobré
přátele a jako bonus skvělou zábavu pro syna.“
M. Řezaninová
„Krůček mi dal kontakty s ostatními maminkami,
čas intenzivně strávený s dcerou a taky několik
kurzů se zajímavými tématy, ke kterým bych se
jinak nedostala.“
Nepodepsáno
„Jsem šťastná, že jsem mohla projít Předporodním
kurzem, který Krůček pořádá. Dozvěděla jsem se tu
komplexní informace, které budu jistě potřebovat.
Navštívili jsme i prostory porodnice. Lektoři byli
odborníci na slovo vzatí a díky nim se již tak nebojím
porodu a faktu, že se stanu maminkou.“
Lucie

Kurzy pro předškoláky (a ped. poradna)
V roce 2018 úspěšně pokračovaly kurzy pro předškoláky financované v první polovině roku
projektem Energie do školy - Nadace ČEZ, od podzimu pak podpořené projektem Centrum pro
rodinu MPSV. Kurz si našel mezi rodiči své místo, což dokládá i zájem o něj – v prvním pololetí
probíhal kurz základní i pokračovací, v druhém se naplnily dvě skupiny budoucích prvňáčků. Rodiny
oceňovaly zejména individuální přístup, práci se specifickými a málo dostupnými pomůckami
(pomůcky z montessori prostředí, Klokanovy kapsy) a odbornost.
„Měla jsem možnost být svědkem toho jak má dcera Alička se zapojuje ve skupině. Milovala
jsem chvíle, kdy ustoupil její tradiční vzdor a místo něj nastoupila soustředěná práce. Jsem
nadšená z rad jak dítěti uvolnit ruku, jak hravou formou se s dětmi připravovat na školu.
Oceňuji i diagnostiku, která mi ukázala možnosti, kde by Alička mohla růst.“
Marie

Zájem vzrostl i o navazující individuální poradnu, kde se rodiče radili jak ohledně školní připravenosti,
tak i ohledně komunikace s dítětem či jeho motivace, což se školní připraveností (a následným
úspěchem) úzce souvisí.

Kurzy (a semináře) s montessori prvky
Směr montessori pedagogiky a přístupu k dětem jako takovým měl v Krůčku vždy své místo, za rok
2018 pak výrazně rozkvetl a zkrásněl. Pozvednout kvalitu klubů nám pomohlo vybavení nakoupené
díky městu Svitavy, financované z ocenění Obec přátelská rodině (nové regály s otevřenými
policemi, pomůcky), a projektu Energie do školy. Nabídnout větší množství klubů za dostupných
podmínek nám pak umožnil projekt Centrum pro rodinu. Kluby měly nově podobu kurzů, aby práce
byla kontinuální a umožňovala maximálně využít potenciál prostředí a doprovázejícího přístupu.
Realizovány byly dva kurzy pro děti od jednoho do tří let, jeden pro děti od tří do šesti let, poptávka
převyšovala nabídku. Výrazně stoupl i zájem o semináře s montessori tematikou pro rodiče.
„Mohla jsem teď navštěvovat Montessori
kurz a byl pro mě ve všech směrech velmi
podnětný (přístup k dítěti, sebepoznání
vlastního přístupu, možnost pozorování
práce Soni – lektorky – s dětmi, důležitost
řádu a svobody projevu dítěte).“
Olga, trojnásobná maminka
„Navstěvujeme s dcerou Emilkou kurz
Montessori 3 – 6 se Soňou a moc se nám tu
líbí. Dojíždíme z Rybníka u Č. Třebové,
protože jsem blíže u nás nic podobně
zajímavého neobjevila. Na samotném kurzu
bych neměnila nic, je úžasný ☺. V nebližší
době se chystám navštívit kurz Hladce do
školky a Šátkování. Děkujeme za příjemně
strávené chvíle Soňe a Krůčku.
Iveta a Emílie Balcaříkovi

B. EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
V roce 2018 končil projekt EDS zvaný Cooperation/Sharing/Inspiration, kdy jsme se rozloučili s
našimi dobrovolnicemi Ilariou Schellinger z Německa a Justynou Perestret z Polska.
„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 situations when I was proud of
myself, because I improved my czech and didn´t quit the whole year, when a child took my hand
during the walk, when somebody told me that I´m needed here. Ilaria
All in all I feel wiser thanks to all those good and bad experiences I had. I feel richer with the
moments and memories I lived.“
Justyna
Od září 2018 jsme začali realizovat nový EDS projekt S.T.E.P.- Support, Teamwork, Equality,
Participation.
Přivítali jsme u nás novou dobrovolnici Antonii Gross 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. Je to v pořadí
už 9. projekt a dobrovolníci se stále více dostávají do povědomí organizací i jednotlivců.
Dobrovolnice se účastní aktivit MC Krůček, spolupracuje 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
Sokolovská, Senior centrum, DNR a jiné). Projekty EDS získávají finanční prostředky od Evropské
Unie.

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

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 francouzšti dobrovolníci. U nás v Krůčku jsme přivítali Mayu Elhail z
Francie. Maya nám pomáhala zejména v Babykrůčku, kde pomáhala při hlídání děti. 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 gurmánské
speciality z Francie.

D. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2018 jsme realizovali 4 příměstské tábory v rámci projektu Příměstské tábory – Svitavsko,
registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007740 podpořeného Evropskou unií a MPSV.
Podporu pro tyto tábory čerpáme přes Místní akční skupinu Svitava.
Během července a srpna jsme se s dětmi vydali na čtyři různá dobrodružství. První odstartoval
videotábor s tématikou divokého západu 9.7. Následoval minitábor Rytířské dobrodružství
s Trenkem a Miamínou pro děti 4 až 8 let. Třetí týden jsme se vydali na týden mezi Kouzla a čáry
aneb s čerty nejsou žerty a poslední táborový týden jsme vyrazili do světa s Bobem a bobkem.
Každý týden byl jiný, ale všechny měli jedno společné – spoustu zábavy. Děti si vyzkoušeli společné
i samostatné činnosti, tvořili, sportovali a zažívali nejedno dobrodružství na výletech.

E. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRŮČEK
V roce 2018 fungovalo Dobrovolnické centrum Krůček již 4. rokem. I v tomto roce se nám úspěšně
dařilo zaštiťovat a koordinovat práci dobrovolníků v neziskových organizacích ve Svitavách a jeho
okolí. Jako jediné dobrovolnické centrum ve městě Svitavy a jeho okolí může nejen přijímat, ale i
vysílat dobrovolníky do neziskových organizací celého svitavského regionu.
Máme uzavřené smlouvy o spolupráci se 16 přijímajícími organizacemi, do kterých můžeme vysílat
naše dobrovolníky - ti mohou pracovat nejen s dětmi a mládeží, ale i osobami s handicapem, se
seniory, s pěstounskými rodinami, s osobami bez domova, pomáhají v městské knihovně, docházejí
do Svitavské nemocnice, ad. Škála dobrovolnických činností je díky různorodosti přijímajících
organizací pestrá a každý z našich dobrovolníků si „mixuje“ dobrovolnickou činnost tak, aby mu
vyhovovala jak charakterem práce, tak i časově. V roce 2018 se nám podařilo získat 1 novou
přijímající organizaci – navázali jsme spolupráci s Nadačním fondem Valentina Oswalda
Ottendorfera.
V roce 2018 jsme tedy pracovali celkem se 75 dobrovolníky (z toho bylo 41 dobrovolníků
dlouhodobých a 34 krátkodobých – ti vypomáhali zejména na jednorázových akcích – bazárky,
příměstské tábory). Počet odpracovaných dobrovolnických hodin byl opět vyšší než v roce 2017, a
to celkem 1876 hodin.
Velkou výzvou pro rok 2018 bylo to, že jsme se po úspěšné realizaci Krajského dne dobrovolnických
aktivit v roce 2017 rozhodli, že budeme každý rok realizovat Den dobrovolnictví ve Svitavách. Ten
se nám podařilo zrealizovat dne 15. 6. 2018. Součástí byl dopolední program pro studenty a žáky
místních škol i širokou veřejnost (prezentace činnosti Dobrovolnického centra Krůček, osvětová
beseda o dobrovolnictví, šíření informačních letáků, nabídka dobrovolnických činností od našich
přijímajících organizací, které měli na akci prezentační stánky) a následoval ceremoniál oceňování
našich nejaktivnějších dobrovolníků za účasti starosty města – každý z vybraných dobrovolníků
dostal Děkovný list – poděkování za svoji dobrovolnickou činnost a drobné dárky.

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

14. Děti patří domů, z. s.
15. Seniorcentrum města Svitavy
16. Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera

MEDAILONKY DOBROVOLNÍKŮ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA KRŮČEK SVITAVY
Dobrovolník Vilda (80 let)
Vilda je naším dobrovolníkem v podstatě od vzniku Dobrovolnického centra Krůček. I přes to, že je
momentálně v našem dobrovolnickém týmu nejstarší, tak je stále nejaktivnějším dobrovolníkem.
Pro vaši představu – za rok odpracuje cca 200 dobrovolnických hodin ve 4 přijímajících organizacích.
Jeho energii, entuziasmus a činorodost mu všichni závidíme. Je to chlap se srdcem na správném
místě a stěžejní člověk našeho dobrovolnického týmu.
Co Vildu k dobrovolnictví vedlo a co při svých dobrovolnických aktivitách zažívá? „Dobrovolnictví je
prospěšná věc, hlavně pro neziskové organizace. Jako dobrovolník chodím pomáhat na různé akce
do Krůčku, do Střediska volného času Tramtáryje a také pomáhám v tvůrčí a keramické dílně pro
osoby s handicapem v Domově na rozcestí. Snažím se pomoci tam, kde je to potřeba. Poznal jsem
tam nové lidi, dobrý kolektiv a hlavně kamarádky. I když jsem tam skoro jediný chlap, cítím se velmi
dobře, ženské mně vzaly mezi sebe. V Krůčku čerpám nové zkušenosti a hlavně dobíjím energii, no a
vzhledem k tomu, že jsem již léta v důchodu, tak díky dobrovolnictví smysluplně trávím svůj volný čas
pomocí druhým.“
Dobrovolnice - studentka Tereza
Tereze je 19 let a je absolventkou obchodní akademii ve Svitavách. Po maturitě začala studovat
sociální pedagogiku na vysoké škole. Jako dobrovolnice působí cca 1 rok. Co sama o své
dobrovolnické činnosti řekla: „ Účastním se akcí pro děti, konkrétně pomoc při Mikulášské besídce,
při pořádání Čarodějnic, nebo pomoc s průběhem oslav. Dobrovolnickou činnost konám v organizaci
Krůček, také jsem se účastnila jedné za akcí organizace Děti patří domů. Mimo to jsem koordinátorka
projektu, který pomáhá dětem v dětském domově, pořádáme pro ně akce, vozíme je na výlety atd.“
A co Terezu k dobrovolnictví vedlo a co při svých dobrovolnických aktivitách zažívá? „Primárně jsem
chtěla pomáhat dětem z dětských domovů – z důvodu toho, že jsem se měla podle mě celé dětství
krásně, a tak jsem chtěla, aby se tak měly všechny děti. To samozřejmě nejde tak lehce, ale chtěla
jsem alespoň malou částí přispět k jejich radosti. Pak už se to jen rozvíjelo – ať už to byla mentorská
asistence, nebo právě pomoc s aktivitami v Krůčku. Miluji vidět, že někomu dělám radost, přináší mi
to spoustu zkušeností, které se mi snad budou v životě hodit.“
Tereza vzkazuje potenciálním novým dobrovolníkům, těm, co se rozhodují, zda se stát dobrovolníkem:
„Jděte do toho po hlavě, a zjistěte, že život není jenom o tom „já,já,já“, ale že je někdy opravdu
nejkrásnější pocit, když pomůžete druhým. „

V roce 2018 Dobrovolnické centrum Krůček uspořádalo pro místní školy Den dobrovolnictví

Na den dobrovolnictví se sešla naše skvělá parta dobrovolníků (jen část z nich je na fotce)

Na prezentaci Dobrovolnického centra dorazilo v několika skupinkách cca 150 studentů a žáků.

Připravili jsme pro ně nejenom prezentaci o dobrovolnictví, ale také informační stánky našich
přijímajících organizací, s různorodými aktivitami a představením dobrovolnických činností.

A následoval ceremoniál oceňování nejaktivnějších dobrovolníků, děkoval jim sám pan starosta
Svitav Mgr. David Šimek.
Fotografie z dalších akcí, které bychom bez dobrovolníků nemohli realizovat:

Bazárek

Výroba panenek pro děti do
nemocnice:

Den dětí pořádaný ve spolupráci se SVČ
Tramtáryje.

Mezi dobrovolníky je zastoupena jak
nejmladší generace 15+, tak senioři
(zde na akci Halloween aneb
Strašidelná Fabrika):

Fungování DC Krůček se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších
předpisů. Dobrovolnické centrum funguje pod akreditací MV ČR.
Činnost Dobrovolnického centra Krůček je podpořena z rozpočtu Pardubického kraje, města Svitavy
a Ministerstva vnitra ČR.
Dobrovolníkem se můžete stát i vy - stále hledáme nové dobrovolníky, kteří rozšíří náš dobrovolnický
tým! Dobrovolnictví Vám může přinést nejen pracovní zkušenosti v neziskovém sektoru, ale i nové
přátele, zážitky a cenné životní zkušenosti. Činnost neziskových organizací se bez pomoci
dobrovolníků neobejde, proto máte-li byť jen chvíli volného času a chuť pomáhat, neváhejte a
zapojte se již dnes.

Více informací poskytne Mgr. Kateřina Burešová, koordinátorka Dobrovolnického centra Krůček,
604 291 490, dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz

F. HLÍDACÍ CENTRUM BABY KRŮČEK - „HLÍDÁČEK“
Hlídací centrum BabyKrůček vzniklo v roce 2011 na základě neustále se zvyšující poptávky maminek
na kvalitní služby hlídání již těch nejmenších dětí.
V BabyKrůčku zajišťujeme nejčastěji hlídání dětí od 1měsíce do 6ti let. Svou flexibilitou (hlídání
krátkodobé/dlouhodobé, nepravidelné/pravidelné), individuálním přístupem, kvalitními
zaměstnanci a příjemným zázemím jsme se staly nejčastěji vyhledávanou institucí na hlídání dětí
předškolkového věku ve Svitavách.
Již 8 let jme tu pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené či docházející do zaměstnání, ať již
potřebují občas pár hodin denně pro sebe, nebo hledají dlouhodobější řešení péče o potomka, my
pro ně nabízíme služby hlídacího centra, kterému říkáme Hlídáček. Nabízíme hlídání: dětí v domácím
prostředí, nemocných dětí doma, při vzdělávacích akcí MC a jiných organizací, při rodinných akcí
(svatba, narozeniny či porod dalšího potomka), doprovázení dětí z družiny domů atd…. O děti se
starají vyškolení lidé, naší prioritou je respektující a individuální přístup k dítěti. Snažíme se
respektovat návyky dítěte, ale i s ohledem na celý kolektiv. Hlídání je doplněno o vzdělávací aktivity,
cvičení s dětmi, muzicírování, Eko tvoření a výchovu, zařazujeme prvky z výukového programu
Montessori pedagogiky, vzdělávání přizpůsobené věku dětí. V roce 2018 využilo našich služeb 51
rodin a 56 dětí = 1994 návštěvnost. O bezpečnost dětí, v průběhu roku 2018, se staral tým Hlídáčku
v čele s Pavlínou Černou složený z Miriam Moravcové, Ludmily Kolářové, Andrei Rybníkářové, Lenky
Myškové, Lenky Kučerové, Martiny Kubíkové. Pomáhají nám i dobrovolníci z Dobrovolnického centra
Krůček – Zdeňka Pelikánová a zahraniční dobrovolnice z projektu Evropské dobrovolné služby Justyna
z Polska, Ilaria a Antonia z Německa.

„Super! Měli jsme v
Hlídáčku postupně
obě děti a moc
chválíme. Perfektní
přístup.
Libor Janko

„Do Krůčku jsem
začala chodit na klub
pro těhotné, když
jsem čekala první
dceru. Nyní chodíme
na klubíky již
s druhou dcerou a
moc se nám tu líbí.
Skvělé zázemí i
vstřícný „personál“.
Navštěvujeme i veké
akce konané Krůčkem
a jsme spokojeni.
Mohu také pochválit
Hlídáček. Obě moje
děti, tam chodí rády a
já se nedivím. Za
takovými tetami bych
se také těšila.“

G. HALLOWEEN RECY VĚCI ANEB STRAŠIDELNÁ FABRIKA
Na oslavu Halloweenu se 31. 10. 2018 multikulturní centru Fabrika ve Svitavách proměnilo ve
strašidelnou stezku plnou tajuplných úkolů, které odhalili i řadu míst, které jsou za běžného
provozu veřejnosti nedostupné. Stezka byla netradiční svým pojetím. Celý měsíc se v Mateřském
centru Krůček shromažďovaly staré nepotřebné materiály a věci určené k likvidaci. Ty byly za
pomoci veřejnosti pod vedením jevištní a kostýmní výtvarnice MgA. Marie Blažkové přeměněny
na rukodělném workshopu na kreativní kostýmy, rekvizity i netradiční výzdobu. Celá akce byla
podpořena z dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018. Akce se zúčastnilo
173 DOSPĚLÝCH A 193 DĚTÍ, celkem 126 RODIN.

H. VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ
Akce Výtvarného řádění proběhla 15. 6. 2018 v Parku Jana Palacha. Díky příznivému počasí se
dostavilo mnoho spokojených občanů Svitav a okolí. Celkem se akce zúčastnilo 94 dospělých osob a
109 dětí. Děti si spolu s rodiči vyzkoušeli řadu zajímavých a netradičních technik. Vládla příjemná
atmosféra. Akci zakončilo interaktivní vystoupení kapely Kůzle. Akce měla velký ohlas a rodiče spolu
s dětmi se již nyní těší na příští ročník akce.

I. 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 všech „malých“dárců (pro nás jsou však všichni VELCÍ) a podpoře projektu
ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM jsme mohli vytisknout tyto grafické kampaně, které pro nás
připravila naše dobrovolná grafička Mary na naší nové barevné tiskárně. Děkujeme všem!

J. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

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

K. Ostatní vzdělávací aktivity, cvičení, herna, osvětové akce...
Důležitou aktivitou doplňující činnost Krůčku je VZDĚLÁVÁNÍ. Nejen pro rodiče dětí, ale i pro
širokou veřejnost pořádáme vzdělávací kurzy, semináře, besedy a workshopy – jejich spektrum
je široké a zaměřené jsou víceméně na zvyšování rodičovských kompetencí, seberozvojová
témata, nácvik praktických dovedností ad. V roce 2018 jsme realizovali např. Kurz rodičovských
dovednosti, Jak se s dětmi učit, Školení první pomoci, Besedy pro rodiče děti s PAS, Montessori
přístup ve výchově a mnoho jiných. Všechny formy vzdělávání zajišťují erudovaní odborníci
z praxe, zájem o vzdělávání je vysoký a těší nás pozitivní zpětná vazba od účastníků vzdělávání.
V MC Krůček probíhá pravidelně 3x týdně cvičení – jedná se jednak o cvičení pro těhotné,
jednak o cvičení pro ženy po porodu a kondiční cvičení pro ženy.V čase, který není vyplněn jinou
aktivitou, je pro veřejnost otevřena volná herna.

VI.
Návštěvnost MC Krůček 2018
Centrum pro rodinu (CPR)
Ostatní akce – mimo projekt CPR
Hlídací centrum
Dobrovolnické centrum

STATISTIKA
Rodin
6671
325
1994

Dospělých
6756
438
0
756

Děti

3475
541
1994

Celkem osob
10231
979
1994
756

Unikátní rodiny (každá rodina se počítá pouze jednou)
V rámci projektu CPR
564
Celkem za organizaci
851
Dobrovolnické centrum
75
Celková návštěvnost

9576

7089

6453

13542

VII. HOSPODAŘENÍ 2018

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 - Halloween
Pardubický kraj – Výtvarné řádění
Ministerstvo vnitra – Dobrovolnické centrum
Pardubický kraj – Dobrovolnické centrum
Město Svitavy – Dobrovolnické centrum
Národní institut – EDS 8
Národní institut – EDS 9
MPSV, EU -ESF
Pardubický kraj – projekt výměny mládeže
Hlídací centrum BabyKrůček
Dotace na pracovní místo
Projekt Energie do školy
Přijaté dary – fórům dárců
Podnájem
Činnost MC (členské příspěvky, pobytové, příměstské
tábory, mimořádné vklady)
Celkem
Rozpis výdajů
Kancelářské potřeby,potraviny a spotřební materiál
DHM
Opravy a udržování
Cestovné a ubytování
Nájemné
Poštovné, telefony, internet
Ostatní služby
Odborné služby
Hrubé mzdy, OON, DPP
DPP
Sociální a zdravotní pojištění
EDS – stravování, kapesné
Pojištění
Ostatní výdaje
Nákup tiskárny
Celkem
Výsledek hospodaření

33 121,00
42 514,00
283 135,58
4 268 592,23
4 104 586,44
447 141,37
720 866,00
41 000,00
230 000,00
19 500,00
10 000,00
60 000,00
92 000,00
35 000,00
219 650,75
87 092,68
129 745,00
73 834,06
374 936,00
413 394,00
71 579,00
55 670,00
27 129,00
444 711,18
3 106 107,67
154 644,15
61 134,00
7 191,00
70 592,60
217 451,00
31 085,10
195 806,90
112 705,00
1 093 723,00
541 043,00
378 112,00
130 120,00
24 684,00
1 773,25
40 414,00
3 060 479,00
45 628,67

VIII. Co přinese rok 2019 nového
-

-

Pokračujeme v projektu Centrum pro rodinu i v ekoprojektu Halloween a Výtvarné
řádění, v Evropské dobrovolné službě, v aktivitách Dobrovolnického centra Krůček,
v pořádání menších i větších akcí pro veřejnost, chystáme nové projekty, snažíme
se být nadále prostorem pro váš růst.
Druhý rok příměstských táborů podpořených velkým projektem z evropských
fondů přes MAS Svitava
Rozvoj vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů ad. aktivit

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 – Šárce Řehořové, Erichu Stündlovi, Evě Huschkové a Světlaně
Richterové, panu radnímu PK Pavlu Šotolovi za podporu a umožnění růstu organizace tak, aby
byla stále přínosná potřebným.
Na základě úspěšných projektů jsme v roce 2018 získali podporu od následujících donátorů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Svitavy
Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo vnitra
Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+
Nadace ČEZ
ČSOB Pomáhá regionům
ÚP ČR

Naše díky patří také mnoha místním firmám ze ziskového sektoru, které nás podpořili:
Moravské pekárny
Jana Jánová – profesionální koučka
CzechYan.cz
Westrock
Papera
Zelená lékarna
Knihkupectví Josef Selinger
Jitka Novotná - kosmetické služby
Raffaelo café
obchod Mamomama
Markéta Dobešová - manikůra pedikůra
A děkujeme všem ostatním, každá pomoc, každé vyjádření podpory je pro nás důležité.
DĚKUJEME!

Výroční zpráva MC Krůček 2018
Obsah a fotografie: Tým MC Krůček, zpracovala Mgr. Kateřina Novotná
www.kruceksvitavy.cz
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
Svitavy 2019

