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ZPRÁVA O ČINNOSTI RODINNÉHO CENTRA DĚTSKÝ SVĚT, B. Martinů 980, Lanškroun 

V ROCE 2014 

 

POPIS AKTIVIT NABÍZENÝCH V ROCE 2014 

 

1) Pravidelné aktivity 
Velcí rarášci (dopolední volná herna s krátkým programem pro děti 0 – 5 let): 

 První část programu probíhá formou výběru činností a her dětí, rodiče mají čas a prostor pro navazování sociálních kontaktů a 
vzájemné sdílení. Druhou část tvoří krátký program, který předem připraví denní služba (maminka dobrovolnice). 

Malí objevitelé (dopolední dílny pro děti 1,5 – 5 let): 

 Pravidelně se po týdnu střídá tvořivá a hudební dílnička pro děti, kdy je kladen důraz na vzájemnou spolupráci s rodiči. Náplň 
jednotlivých dílniček zajišťují lektorky, nebo maminky vykonávající službu. 

 Děti i rodiče pak mají prostor na volnou hru a vzájemné sdílení zkušeností. 
Malí rarášci (dopoledne pro nejmenší děti do 2 let): 
 

 Čas a prostor vymezený pro klidný pobyt nejmenších dětí a jejich rodičů. 

 Rodiče mají možnost vzájemně sdílet svoje zkušenosti a potřeby ohledně péče nejmenších dětí a zvládání rodičovských 
kompetencí, zároveň navazují vzájemné kontakty. 

 Děti mají příležitost navazovat sociální kontakt se svými vrstevníky a postupně si zvykat na nové osoby  
Cvičení kojenců a batolat 

 Kurzy pro rodiče a děti ve věku 0 – 1,5 roku. Cvičení probíhá ve třech skupinách podle stáří dětí. Kurz trvá 8 lekcí. Během rou 
nabízíme zimní, jarní a podzimní kurz. 

 Cíle jednotlivých kurzů jsou prohlubování vzájemného kontaktu mezi dítětem a rodičem, podpora správného 
psychomotorického vývoje a zvyšování rodičovských kompetencí. 

TyMyJán a En-ten-týky (odpolední aktivity pro děti školkového a mladšího školního věku): 

 Od ledna do června navštěvovaly děti odpolední aktivitu zaměřenou na poznávání přírody, přírodních jevů a ekologii 1x týdně. 
Lekce probíhali převážně v přírodě a okolí centra. 

 Od září jsme nabídli ve stejný čas novou aktivitu En-ten-týky. Jejím cílem je rozvoj hudebního vnímání se zaměřením na lidové 
písně. Kurz probíhá celoročně (září – červen) ve dvou pololetních cyklech. 

Volná herna pro děti s PAS 

 Volná herna poskytuje dětem s poruchou autistického spektra prostor pro hraní a relaxaci v klidnější atmosféře a malém počtu 
dětí. Zároveň je to i prostor pro rodiče, kteří mohou pravidelně sdílet svoje starosti a denní potřeby týkající se jejich dětí.  

Logopedická poradna 

 Logopedická poradna nabízí 1x měsíčně široké veřejnosti individuální konzultace s klinickou logopedkou ohledně řečového 
vývoje nejen dětí, ale i dospělých. Konzultace trvá 15 – 20 minut. 

Angličtina pro děti I., II., III., IV. 

 Výuka angličtiny se provádí hravou formou s důrazem na poslech mluveného slova. 

 Základní i pokračovací kurzy pro děti ve věku 3 – 7 let mají za cíl seznámit děti s jazykem a podle individuálních schopností 
vytvořit základní slovní zásobu přiměřenou věku, výuka probíhá podle výukového programu Cookie and Friends. 

Cvičení dětí a rodičů 

 Snažíme se rozvíjet pohybové schopnosti dětí ve věku 1-6 roky. Cvičení se provádí s hudebním doprovodem (rozcvičkou), poté 
se cvičí na nářadí a s náčiním, jsou zařazovány pohybové hry a nakonec relaxace. Rodiče či prarodiče cvičí zároveň s dětmi, čím 
dochází k vzájemnému pozitivnímu prohlubování vztahu mezi nimi. 

Pohybové hry 

 Cílem pohybových her je rozvíjení základních pohybových dovedností – rychlosti, obratnosti, koordinace, vytrvalosti a síly 
formou jednoduchých pohybových aktivit u dětí ve věku 3 – 8 let. 

 Pohybové hry probíhají 1x týdně 1 hodinu. 
Atletická minipřípravka 

 Navazuje na pohybové hry a nabízí dětem ve věku 5 – 8 let pohybovou aktivitu 1x týdně 1,5 hodiny. Probíhá celoročně (září až 
červen) buď v tělocvičně, nebo na atletickém stadionu. 

 Zaměřuje se za získávání základních atletických dovedností a návyků a rozvíjení pozitivního vztahu k pohybu a smysluplnému 
trávení volného času 

Sportovní hry pro děti s PAS 

 Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). 

 Sportovní hry probíhají 1x týdně po dobu 1 hodiny v tělocvičně pod vedením lektorky.  Poněvadž mají děti s PAS výrazné obtíže 
v oblasti nápodoby, obtíže s koordinací pohybů a objevují se časté motorické stereotypy je zapotřebí, aby s dětmi zároveň cvičili 
a poskytovali vizuální podporu asistenti lektora. 

Plavání a saunování dětí 

 Aktivitu sice organizuje ZŠ Dobrovského, ale RC působí jako propagátor tohoto společného plavání, kdy se jedná se o volnou 
hodinu, kdy není žádná řízená činnost, k dispozici jsou různé plavecké pomůcky, skluzavka a vyhřátá sauna. 

Kavárnička dříve narozených 

 Pravidelná setkávání seniorů v prostorách RC vždy 1x měsíčně. Kavárničku navštěvují obyvatelé Penzionu pro seniory, Domova 
pro seniory i senioři z ostatních míst Lanškrouna. 
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 Jedná se o různé druhy besed a přednášek, kulturních a společenských aktivit tak, aby poskytli seniorům bohatý program ve více 
oblastech.  

Jóga pro dospěláky a Jóga a ajurvéda 

 Kurzy jógy pro dospěláky jsou určené široké veřejnosti a probíhají v přibližně dvouměsíčních blocích, vždy 1x týdně. 

 Jóga a ajurvéda jsou pravidelné sobotní dopolední semináře, které se konají 1x měsíčně a jsou určeny převážně lidem, kteří se 
nedostanou na kurz jógy pro dospěláky  

Angličtina pro dospěláky 

 Kurz je veden zkušenou učitelkou anglického jazyka (vysokoškolské vzdělání)1x týdně. 

 Během kurzu nabízíme rodičům možnost hlídání dětí, které rodiče pravidelně využívají.   
Rodičovská skupina pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra 

 Pravidelné setkávání rodičů během školního roku pod vedením lektorek. Během služby je zajištěno hlídání dětí. 

 Některá sezení jsou jen nezávislá povídání u kávy o tom, co je tíží, a s čím by potřebovali pomoci, jiná jsou na odborná témata 
týkající se sociálních dávek, výchovy těchto dětí, vzdělávání apod. 

Dopolední program pro maminky, aneb táta dneska hlídá 

 Vzhledem k malému zájmu o tvořivé aktivity, jsme v tomto roce nabídli pouze seminář o pečení kváskového chleba a sobotní 
dopoledne jsou v centru využívána pro Jógu a  ajurvédu (viz. výše) 
 

2) Jednorázové akce  

 Vzdělávací programy pro rodiče – semináře, besedy, Škola jinak (rodičovská skupina) 

 Programy, které podporují rodinné (společné) trávení volného času – každoroční maškarní bál, 
vynášení Morany, Putování za studánkovou vílou, Běh do zámeckého vrchu, Svatý Martin, Za 
Mikulášem cestou necestou 

 Programy zaměřené na oblast hudební, dramatickou a výtvarnou, sportovně-vzdělávací. 

 Ostatní jednorázové akce – Den otevřených dveří, Burza dětského oblečení a hraček (mimo projekt). 
 

3) Laické a odborné poradenství, terapie a rehabilitace 

 V rámci svépomoci se jedná převážně o poradenství v oblasti zdravotní, sociální, právní a při výchově a 
vzdělávání dětí. 

 Odborné poradenství zahrnuje logopedickou poradnu, fyzioterapeutickou poradnu, poradenství 
v oblasti poruch autistického spektra. 

 
4) Vzájemné služby 

 Hlídání dětí – jako svépomocná služba v době realizace akcí Rodinného centra nebo v otevírací době 
RC. 

 Půjčování hraček a literatury.   

 

ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI, KVALITY NABÍZENÝCH AKTIVIT A DOSAŽENÍ CÍLŮ  

I v roce 2014 se nám podařilo poskytnout rodičům, dětem i seniorům pravidelný program, který vedl ke 

smysluplnému trávení volného času, zvyšování rodičovských dovedností, rozvoji osobnosti dospělých i dětí. 

Jsme schopni flexibilně reagovat na potřeby cílových skupin, které se prolínají všemi generacemi, a podle 

možností upravit stávající program. Zajišťujeme služby pro rodiny dětí s PAS na odborné úrovni, jsme 

otevřeni lidem s handicapem, ať už zdravotním, či mentálním. Přestože pravidelné odpolední aktivity jsou 

hrazeny z DPP, daří se nám dopolední provoz zajistit díky fungování dobrovolníků – maminek, které 

vykonávají službu. A tak fungování celého centra zajišťují jak kvalifikovaní lektoři, tak motivovaní 

dobrovolníci, což umožňuje nabídnout širokou paletu aktivit a služeb pro všechny generace. Po celý rok 

jsme se ve spolupráci s místními odborníky a institucemi věnovali informační a osvětové činnosti a snažili 

jsme se tak aktivně rodiče zapojit do společenského, sociálního, zájmového a kulturního života a zvyšovali 

tak kvalitu jejich života. 

Všechny vytyčené cíle pro rok 2014 byly z velké části naplněny. Naší snahou bylo zejména: 

 Nabízenými služby umožnit rodičům s malými dětmi vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní péčí o 
dítě dostávají. Odstraňovat příznaky „syndromu čtyř stěn“ – z rozhovorů s maminkami vyplývá, že 
díky sociálním kontaktům a možnosti mluvit o každodenních problémech s výchovou, rodičovstvím 
apod., se příznaky syndromu čtyř stěn opravdu zmírňují nebo jsou úplně odstraněny. 

 Posilovat rodičovské kompetence prostřednictvím odborných přednášek a seminářů s praktickým 
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nácvikem, včetně odborného poradenství a odborné literatury – rodiče mají i nadále zájem se během 
rodičovské dovolené vzdělávat. Během roku proběhlo několik přednášek např. na tato témata: 
Emoce v životě nás a našich dětí, Nemoc dítěte bývá vzkaz pro rodiče, Komunitní zahrádky, Mami, 
tati, povídej si se mnou, Můj vnitřní klid, Škola jinak 

 Pomáhat nalézat a udržovat nové kontakty rodinám více ohroženým sociálním vyloučením  
– během roku se podařilo udržet skupinu odborníků a dobrovolníků, kteří jsou schopni a ochotni 
poskytovat služby a aktivity rodinám s dítětem, kde byla diagnostikována porucha autistického 
spektra – probíhaly aktivity a služby, jež rodinám zabraňují býti sociálně vyloučenými a zároveň 
posilují rodinu, aby nedocházelo k jejímu oslabování a možnému rozpadu. U rodin s více dětmi 
funguje mezilidská vzájemná pomoc, kdy si maminky vypomáhají při hlídání dětí, jejich dopravě 
apod. Ty s jedním dítětem pomáhají maminkám s více dětmi atd. Také spolupracujeme s Amaltheou 
při zajištění oblečení pro sociálně slabé rodiny. 

 Pomáhat rodičům udržovat jejich profesní orientaci a posilovat jejich sebevědomí, aby byl návrat po 
rodičovské dovolené zpět na trh práce snazší -  některé maminky poskytují odborné informace ze 
svých profesí, které vykonávaly před rodičovskou dovolenou nebo vykonávají souběžně 
s rodičovskou dovolenou, udržují si tak neustále aktuální informace a přehled ve svých oborech. 

 Učit děti smysluplně trávit volný čas, a tím se snažit předcházet sociálně patologickým jevům a 
kriminalitě – nabídka volnočasových aktivit je rozmanitá, každé dítě si zde najde aktivitu podle svých 
zájmů, včetně handicapovaných dětí a dětí ze sociálně slabších rodin či z rodin s více dětmi. Kroužky 
vedou převážně pedagogové s vysokoškolskou kvalifikací, můžeme tedy zajistit i kvalitní a efektivní 
vedení volnočasových aktivit. Aktivity pro děti s autismem vedou speciální pedagogové nebo 
pedagogové s několikaletou praxí v oblasti poruch autistického spektra. 

 Rozvíjet sociální kontakty a dovednosti dětí s ohledem na jejich individualitu a možnosti – děti mají 
možnost se setkávat se svými vrstevníky, udržovat a vytvářet mezi sebou vztahy, vznikají 
kamarádství a přátelství…. 

 Zapojovat tatínky do dění rodinného centra, tím se snažit podporovat jejich aktivní otcovství – 
tatínkové navštěvují především rodinné jednorázové akce a pomáhají při technické údržbě 
rodinného centra.  

 Zapojit do dění i generaci dříve narozenou, mezigeneračně propojit cílovou skupinu dětí a seniorů – 
Kavárnička dříve narozených je velmi vyhledávanou službou, která umožňuje nejen seniorům 
z Penzionu udržovat a rozvíjet kontakty s okolním světem. Pokračovala úspěšná spolupráce s Klubem 
českých turistů Lanškroun při pořádání výletů pro seniory.   

 

Celkové zhodnocení úspěšnosti činnosti RC v roce 2014: 

V roce 2014 se nám podařilo zajistit úspěšnou realizaci projektu Rodinné centrum Dětský svět. Během 
celého roku jsme nabízeli pravidelné i jednorázové aktivity a služby, které byly využívány našimi klienty, a 
které splňovaly naše očekávání. Podařilo se nám zajistit kvalitní vedení těchto služeb díky kvalifikovaným 
lektorům a ochotným a odpovědným dobrovolníkům. Díky stálosti nabízených služeb je jejich návštěvnost 
velmi dobrá až výborná. Přestože v roce 2014 došlo k poklesu návštěvnosti dopoledních aktivit (vysvětlujeme 
si to generační výměnou rodičů na rodičovské dovolené), celkový počet kontaktů se navýšil. Děti a dospělí 
plně využívají odpolední pravidelné aktivity, což považujeme za důkaz, že námi nabízené služby jsou dobře 
nastaveny. 

V rámci projektu bychom vyzdvihli dvě stálé služby, a to Kavárničku dříve narozených, která je u seniorů 
velmi oblíbená a využívaná. Druhou službou jsou pak veškeré aktivity nabízené rodinám s dětmi s poruchou 
autistického spektra, které si našly v naší nabídce stálé místo a jsou v podstatě stále plně využívány. 

Pozitivně hodnotíme také fungování Rodinného centra Dětský svět v rámci komunitního života ve městě 
a spolupráce s dalšími organizacemi a spolky ve městě. 

Uvědomujeme si, že náročnost řízení organizace a lidských zdrojů při takovémto množství 
poskytovaných služeb a počtu klientů bude v blízké budoucnosti potřebovat koordinátora, který bude 
v pracovním poměru alespoň na částečný úvazek, což se nám v tomto roce nepodařilo zajistit. Podobná 
situace je u aktivit pro rodiny s PAS. Také se nám nepodařilo zvýšit návštěvnost dopoledních aktivit, což si 
klademe za jeden z cílů do dalšího roku. 
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STATISTICKÁ DATA 

Z meziročního srovnání dat (viz. tabulka pod textem) je patrné mírné navýšení klientů v roce 2014 a jednotlivé 
hodnoty jsou podobné údajům z roku 2012. Počet rodin opět vzrostl a to o zhruba 10%. Z celkového počtu 
klientů tvoří dospělí 53% a děti 47%. V roce 2014 jsme nabídli stejný počet služeb, přičemž jsme jejich nabídku 
rozšířili o 3 nové služby. Ve vytíženosti služeb také došlo k mírnému nárůstu, který se pohybuje kolem11%. 
Navýšil se počet dohod o provedení práce a snížil počet dobrovolníků, což naznačuje, že služby nabízené v 
takovém rozsahu je potřeba zajistit nejen dobrovolníky.  
Stabilní údaje v meziročním srovnání ukazují, že služby poskytované RC Dětský svět jsou dobře nastaveny a je o 

ně mezi veřejností zájem. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ RODINNÉ CENTRUM 
DĚTSKÝ SVĚT 

  

rok 

2012 2013 2014 

Počet 

rodiny 289 371 411 

celkem klientů 744 681 783 

dospělí 393 386 416 

dětí 351 273 367 

  

počet nabídnutých služeb 606 670 671 

počet typu služeb 18 18 21 

  

vytíženost 
služeb 

celkem 7 538 7 151 8 065 

dospělí 3 234 3 288 3 484 

děti 4 304 3 863 4 581 

  

lidské zdroje 

DPP 16 22 25 

dobrovolníci 77 54 49 
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tabulka č.2: PŘEHLED RODIN, KLIENTŮ A 
LIDSKÝCH ZDROJŮ v roce 2014 

  
Počet rodin 411 

rodiny s PAS 16 

  
počet klientů celkem 783 

z toho děti do 6ti let 351 

z toho děti do 15ti let 16 

dospělí 349 

senioři 67 

  
Lidské zdroje 74* 

DPP 25 

dobrovolníci lektoři 11 

dobrovolníci registrovaní 25 

dobrovolníci neregistrovaní 13 

 
*Položka Lidské zdroje není součtem DPP a dobrovolníků. Někteří dobrovolníci jak registrovaní, tak 
neregistrovaní podílející se na chodu RC mají sjednanou i DPP na konkrétní činnost (např.: Dobrovolnice dochází 
do centra jako dopolední služba a aktivně organizuje jednorázové akce, ale zároveň odpoledne lektoruje 
kroužek.). 
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tabulka č.3:  VYTÍŽENOST JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB RC DĚTSKÝ SVĚT V ROCE 2014 

     

Typ služby 
Počet 

poskytnutých 
služeb 

Vytíženost služby Počet lektorů / 
dobrovolníků 

dospělí děti 

Jednorázové aktivity 22 228 230 11/18 

Volná herna s programem i bez 135 849 1 001 0/17 

Jednorázové akce (běžný provoz) 9 79* 109* 1/1 

Tvořivá dílna 13 99* 121* 0/3 

Hudební dílna 14 111* 123* 0/2 

Herna pro děti s PAS 8 24 31 0/2 

Cvičení dětí a rodičů 29 372 452 1/0 

Pohybové hry 32 80 229 3/0 

Sportovky pro děti s PAS 29 0 141 6/2 

Angličtina pro nejmenší 197 0 1 131 3/0 

Cvičení kojenců a batolat 19 394 397 1/0 

TyMyJán 21 0 102 1/0 

En - ten - týky 13 0 106 1/0 

Mluvím, mluvíš, mluvíme 4 0 13 1/0 

Příměstský tábor (2 běhy) 10 0 109 5/0 

Modré hlídání 5 0 41 5/0 

Atletická minipřípravka 33 0 397 1/1 

Angličtina pro dospěláky 36 115 89 2/0 

Logopedická poradna 8 0 34 0/1 

Fyzioterapeutická poradna 6 0 36 0/1 

Rodičovská skupina PAS 9 88 42 2/2 

Jóga a ajurvéda 10 83 0 1/0 

Jóga pro dospěláky 33 912 0 1/0 

Kavárnička dříve narozených 12 339 0 6/5 

CELKEM 671 služeb 

3 484 4 581 37/24/(13**) 
74 8 065 kontaktů 

   *číslo je dílčím údajem z položky Volná herna s programem i bez programu 

**počet jednorázových dobrovolníků 

Pozn. Někteří dobrovolníci pracují ve více typech služeb, jako lidský zdroj jsou počítáni 
pouze 1x . 
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Lanškroun, 25.9.2015 

       Vladislava Hanyšová 

       Předsedkyně sdružení 


