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Výroční zpráva Rodinného centra Dětský svět z.s. za rok 2015 přináší informace a přehled 

o všech aktivitách, které rodinné centrum v tomto roce realizovalo, shrnuje spolupráci 

s ostatními organizacemi, představuje realizační tým rodinného centra a zahrnuje i přehled 

hospodaření za rok 2015. 

 

V roce 2015 jsme navázali na úspěšné fungování Rodinného centra Dětský svět 

v předchozím roce. Během celého roku 2015 jsme nabízeli pravidelné i jednorázové aktivity a 

služby, které byly využívány našimi klienty, a toto využití splnilo naše očekávání. Nabízené 

aktivity byly vedené kvalifikovanými lektory, nebo dobrovolníky, čímž jsme podle nás zajistili 

kvalitu daných služeb. Podařilo se také udržet velmi dobru vytíženost služeb, všechny 

odpolední kurzy byly v podstatě během celého roku plně obsazeny, o čemž svědčí rozšíření 

jejich nabídky. Dopolední a jednorázové aktivity měly většinou také velmi dobrou 

návštěvnost. V roce 2015 se z části obměnila klientela RC a služby začala vyhledávat další 

generace maminek. Toto považujeme za dobrý důkaz, že naše služby jsou správně nastaveny. 

V rámci činnosti za rok 2015 bychom chtěli vyzdvihnout Školu jinak, kdy se při 

pravidelných setkáváních rodičů a pedagogů podařilo vytvořit koncepci Školy jinak. Jsme také 

velmi spokojeni s Plaváním pro těhotné, které se udrželo celý rok a pokračuje i v roce 2016, a 

to hlavně proto, že obdobné aktivity pro těhotné ženy na území města nejsou. Vydařenou 

akcí byla Sbírka knih pro dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice a projekt Služby pro 

rodiny s PAS. 

Pozitivně hodnotíme také fungování Rodinného centra Dětský svět v rámci komunitního 

života ve městě a spolupráce s dalšími organizacemi a spolky ve městě. 

Množství nabízených služeb si klade nároky na dobré řízení, a tak jsme podnikli kroky 

k získání dotace na pracovní pozici koordinátora RC, abychom mohli nadále zajistit kvalitní 

fungování Rodinného centra Dětský svět. 

Ke konci roku 2015 valná hromada odhlasovala změnu názvu na Rodinné centrum Dětský 

svět z.s. dle nového občanského zákoníku a v souvislosti s tím byly také upraveny stanovy. 

 

 

 

 

       Mgr. Vladislava Hanyšová 

           předsedkyně spolku 

 
 
 
 
 

ÚVOD 
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Myšlenka zřídit mateřské centrum zazněla již na jaře roku 2000. Dne 7.prosince 2000 

bylo u Ministerstva vnitra České republiky registrováno občanské sdružení MC - Lanškroun. 

Provoz mateřského centra zahájen 13. května 2001 v prostorách Mateřské školy Vančurova. 

Během následujících čtyř let se formovala podoba mateřského centra a došlo ke 

změně prostorů, ve kterých fungovalo. V roce 2005 se mateřské centrum přestěhovalo do 

Penzionu pro seniory, kde nejprve mělo zázemí v třípokojovém bytě a od listopadu 2012 sídlí 

v prostorech bývalé jídelny a kuchyně, které byly městem zrekonstruovány právě pro 

potřeby centra. Zázemí centra tak nyní tvoří plocha o rozloze 141m2, která zahrnuje velkou 

hernu s kuchyňským koutem, pracovnu, relaxační místnost, kancelář se skladem a sociální 

zařízení. Rodinné centrum Dětský svět z.s. k realizaci svých aktivit také využívá další prostory 

ve městě (převážně tělocvičny). 

Velká změna v chodu centra přišla v dubnu 2010, kdy byla valnou hromadou 

odhlasována změna stanov, což umožnilo další rozšiřování aktivit a služeb, a také změna 

názvu na Rodinné centrum Dětský svět. Provoz rodinného centra v současných prostorech 

pak nabídl nové možnosti pro rozšíření služeb. V roce 2015 byla kapacita rodinného centra 

z velké části plně využita. 

 Postupné rozšiřování aktivit a služeb s sebou přinášelo větší nároky na lektory i 

dobrovolníky, kteří služby zajišťovali a také na koordinaci celého provozu RC. Zajistit kvalitní 

fungování si tak vyžadovalo stále více času. Proto se výbor v roce 2015 rozhodl předložit 

žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí a získat tak finanční prostředky na rok 

2016 pro zaměstnance na částečný pracovní úvazek a také další zaměstnance na dohody o 

provedení práce. 

 Během let se také vyvíjela spolupráce mezi rodinným centrem a městem Lanškroun. 

Organizováním veřejných akcí, zapojováním se do městských akcí, ale i aktivní prací členek 

výboru rodinného centra se podařilo vytvořit veřejné povědomí Rodinného centra Dětský 

svět jako významného partnera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE A SOUČASNOST 
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Během roku 2015 došlo v programu RC k malým úpravám. V pondělní dopolední herně 

jsme vzhledem k nízké návštěvnosti nabídli rodičům a dětem od září Pracovnu inspirovanou 

Montessori pedagogikou s cílem nabídnout prvky alternativní pedagogiky již do nejútlejšího 

věku. 

Další změny se týkaly rozšíření odpoledních aktivit v navýšení skupin u kurzů En- ten-

týky, Jóga pro dospěláky a Cvičení kojenců a batolat. Také jsme od září upravili časovou 

dotaci u kurzu Mluvím, mluvíš, mluvíme ze setkávání 1x za 14 dnů na pravidelnou týdenní 

aktivitu. 

Během prázdnin byl provoz rodinného centra opět omezen na dopolední setkávání 2x 

týdně, přičemž po dobu trvání příměstských táborů se rodiče s dětmi scházeli na dětském 

hřišti s umělým povrchem ZŠ Jiráskova, což umožnilo aktivní a bezpečný pohyb i těm 

nejmenším dětem. Dva týdny pak v RC probíhal velký úklid, kdy bylo centrum zavřeno. V této 

době jsme se snažili zrealizovat i změny interiéru a vybavit prostor novými prvky, což se 

podařilo a u rodičů se setkalo s pozitivním ohlasem. 

S novým školním rokem jsme se pak vrátili k pravidelnému provozu. Protože bylo stále 

problematičtější najít dostatek maminek – dobrovolnic, které by se podílely na zajištění 

dopoledního provozu RC, od září začaly dopolední herny vést lektorky na DPP, přičemž jsme 

dbali, aby se jednalo o kvalifikované a zkušené maminky na rodičovské dovolené tak, aby 

bylo možné nabídnout rodičům a dětem kvalitní program a základní poradenství. 

V září a říjnu proběhla v rodinném centru ve spolupráci s Celé Česko čte dětem Sbírka 

knih pro dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice, do které se zapojily školy z Lanškrouna a 

okolí i veřejnost. Celkem se vybralo přes tisíc knih, přičemž do nemocnice bylo předáno 

přibližně 650 kusů (ostatní nesplňoval kritéria a budou dále využity). 

 

Popis konkrétních služeb a aktivit 

1) Pravidelné aktivity 

Velcí rarášci (dopolední volná herna s krátkým programem pro děti 0 – 5 let) – od září 

Pracovna inspirovaná Montessori pedagogikou: 

 V první polovině roku probíhali Velcí rarášci tak, že děti měli k dispozici v rámci volné 

herny veškeré pomůcky a herní prvky, přičemž z části byla činnost organizovaná 

řízenou pohybovou aktivitou pro děti a byl také poskytnut prostor rodičům pro 

společné sdílení. 

 Od září byli Velcí rarášci nahrazeni Pracovnou inspirovanou Montessori pedagogikou. 

Děti tak mají po celou dobu k dispozici pomůcky, které vychází z Montessori 

pedagogiky a rodiče jsou lektorkou vedeni ke společné práci s dětmi právě na 

principech Montessori pedagogiky. Během dopoledne se také mohou děti i rodiče 

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2015 
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zapojit do tvořivé, nebo „objevné“ aktivity. Na konci pracovny je pak prostor pro 

společné sdílení. 

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

 Pravidelně se po týdnu střídaly tvořivá a hudební dílnička pro děti, kdy byl kladen 

důraz na vzájemnou spolupráci dětí a rodičů. Náplň jednotlivých dílniček zajišťovaly 

lektorky, nebo maminky vykonávající službu. 

 Děti i rodiče také měly prostor na volnou hru a rodiče na vzájemné sdílení zkušeností 

a předávání informací. 

Malí rarášci (dopoledne pro nejmenší děti do 2 let): 

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

 Rodiče měli možnost vzájemně sdílet svoje zkušenosti a potřeby ohledně péče 

nejmenších dětí a zvládání rodičovských kompetencí, zároveň navazovali vzájemné 

kontakty. 

 Od září probíhala pravidelná setkání na daná témata, která volila lektorka podle 

zájmu rodičů a zajišťovala odborníky, nebo „zkušené“ laiky, kteří se daným tématem 

zabývali. 

 Děti měly příležitost navazovat první sociální kontakty 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 probíhalo nejprve ve třech 

skupinách podle stáří dětí, následně pak kvůli zájmu byla otevřena ještě jedna 

skupina. Každý kurz měl 8 lekcí. Během rou proběhl zimní, jarní a podzimní kurz. 

 Cíle jednotlivých kurzů bylo prohlubování vzájemného kontaktu mezi dítětem a 

rodičem, podpora správného psychomotorického vývoje a zvyšování rodičovských 

kompetencí. 

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

 Cílem kurzu  En-ten-týky byl rozvoj hudebního vnímání se zaměřením na lidové písně. 

Kurz probíhal celoročně (leden – červen a září - prosinec). 

 Vzhledem k zájmu dětí byly od září otevřeny dvě skupiny (začátečníci a pokročilí). 

Logopedická poradna 

 Logopedická poradna nabízela 1x měsíčně široké veřejnosti individuální konzultace 

s klinickou logopedkou ohledně řečového vývoje nejen dětí, ale i dospělých. 

Konzultace trvaly 15 – 20 minut. A logopedická poradna byla plně obsazena. 

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

 Výuka angličtiny probíhala hravou formou s důrazem na poslech mluveného slova 

podle projektu Cookie and Friends. 

 Základní i pokračovací kurzy pro děti ve věku 3 – 7 let měly za cíl seznámit děti s 

jazykem a podle individuálních schopností vytvořit základní slovní zásobu přiměřenou 
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věku. Kurz Angličtiny probíhal v 8 skupinách v Lanškrouně a 1 skupině v Tatenicích. 

Cvičení dětí a rodičů 

 Snažíme se rozvíjet pohybové schopnosti dětí ve věku 1-6 roky. Cvičí se hudebním 

doprovodem (rozcvičkou), poté se cvičí na nářadí a s náčiním, jsou zařazovány 

překážkové dráhy, pohybové hry a nakonec relaxace. Rodiče či prarodiče cvičí 

zároveň s dětmi, čím dochází k vzájemnému pozitivnímu prohlubování vztahu mezi 

nimi a samozřejmě k rozvoji hrubé motoriky a vytváření pozitivního vztahu k pohybu. 

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 – 6 let. 

 Pohybové hry probíhaly 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. 

 Atletická minipřípravka byla v roce 2015 plně obsazena, děti se mohly v rámci této 

aktivity zúčastnit i běžeckých závodů Zemská míle. 

Plavání a saunování dětí 

 Aktivitu sice organizuje ZŠ Dobrovského, ale RC působí jako propagátor tohoto 

společného plavání, kdy se jedná 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, i senioři z ostatních míst Lanškrouna. 

 Jedná se o různé druhy besed a přednášek, kulturních a společenských aktivit a výletů 

tak, aby poskytli seniorům bohatý program ve více oblastech.  

 V roce 2015 jsme se seniory absolvovali několik výletů do blízkého i vzdáleného okolí 

Lanškrouna tyto výlety jsou velmi oblíbené. Na jejich organizaci se podíleli také 

„mladší“ senioři z Klubu českých turistů z Lanškrouna. 

Jóga pro dospěláky a Jóga a ajurvéda 

 Kurzy jógy pro dospěláky jsou určené široké veřejnosti a probíhají v přibližně 

dvouměsíčních blocích, vždy 1x týdně. 

 Jednotlivé cykly na sebe navazují a v září jsme rozšířili nabídku a kurz probíhá zároveň 

ve dvou skupinách, přičemž obě skupiny jsou plně obsazeny. 

 Jóga a ajurvéda probíhala 1x měsíčně v 1. pololetí roku 2015 a byla určena převážně 
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lidem, kteří se nedostali na kurz jógy pro dospěláky. 

Angličtina pro dospěláky 

 Kurz je veden kvalifikovanou a zkušenou učitelkou anglického jazyka (vysokoškolské 

vzdělání)1x týdně. 

 Během kurzu rodiče pravidelně využívali možnost hlídání dětí.   

 Vzhledem k mateřským povinnostem lektorky byl kurz ukončen v říjnu 2015. 

Plavání pro těhotné 

 Plavání pro těhotné probíhalo v rozmezí leden – červen a říjen – prosinec pod 

vedením porodní asistentky a zdravotní sestry. 

 Nabídli jsme tak nastávajícím maminkám možnost aktivního trávení volného času, 

přičemž v Lanškrouně žádné aktivity pro těhotné ženy jinak neprobíhají. 

Škola jinak 

 V roce 2015 se podařilo uskutečnit pravidelná setkávání rodičů a pedagogů, které 

zajímá stav současného školství. 

 Konaly se besedy s učiteli alternativních škol, setkání, na kterých se diskutovalo o 

představách účastníků a možnostech současného českého školství. 

 Proběhla také setkání s ředitelkami a pedagogy dvou místních škol, kde jim byl 

představeny představy rodičů. 

 Výsledkem celoroční aktivity bylo vytvoření koncepce Školy jinak na závěr roku. 

Dopolední program pro maminky, aneb táta dneska hlídá 

 Sobotní dopolední program v roce 2015 tvořily převážně semináře Jógy a ajurvédy, 

dále jsme rodičům nabídli seminář Pečení kváskového chleba, celodenní kurz 

Vyvážené stravy a workshop Tělo jako zdroj spokojené mámy. 

 

2) Jednorázové akce  

 Vzdělávací programy pro rodiče – semináře, besedy, workshopy (Mami, tati, jak si 

spolu povídáme; Vyvážená strava; Zdravé přebalování; Principy efektivní komunikace; 

Jak se žije bez lepku a bez mléka; tělo jako zdroj….) 

 Příměstské tábory (2 běhy). 

 Sbírka knih pro dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice. 

 Programy, které podporují rodinné (společné) trávení volného času – dětský karneval 

na ledě, vynášení Morany, Putování za studánkovou vílou, Běh do zámeckého vrchu, 

Putování za pokladem svatého Martin, Bubnování s Veronikou, Za Mikulášem cestou 

necestou. 

 Individuální využití prostor RC – setkávání rozvedených rodičů s dítětem, setkávání 

biologických a pěstounských rodin apod. 

 Ostatní jednorázové akce – Den otevřených dveří, Burza dětského oblečení a hraček 

(mimo projekt), Rukodělný jarmark (mimo projekt). 
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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 odborné literatury z rodičovské knihovny, kterou jsme v roce 2015 

rozšířili o řadu titulů.   

PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ RC DĚTSKÝ SVĚT 2015 

DATUM NÁZEV AKCE 

14.1. Mami, tati, jak spolu povídáme - sebeláska I. 

17.1. Pečeme kváskový chleba 

23.1. Karneval na ledě 

23. - 24.1. Bez lepku a bez mléka I. 

18.2. Mami, tati, jak si spolu povídáme - sebeláska II. 

25.2. Vyvážená strava - Cesta ke zdraví 

7.3. Dětský karneval 

18.3. Vyvážená strava - snídaně 

24. - 27. 3. Burza dětského oblečení 

25.3. Vynášení Morany 

22.4. Vyvážená strava - svačiny 

29.4. Studánková víla 

23.5. Běh do Zámeckého vrchu 

30.5. Bleší trh 

13. 6. Vyvážená strava - celodenní seminář 

10.6. Zdravé přebalování 

17.6. Principy efektivní komunikace 

19. - 20.6. Bez lepku a bez mléka II. 

19.9. Bleší trh 

7. - 10.10. Burza dětského oblečení 

12.-15.10. Týden otevřených dveří 

17.10. Tělo jako zdroj spokojené mámy 

7.11. Sbírka knih pro nemocnici - třídění 

11.11. Putování za pokladem svatého Martina 

21.11. Rukodělný jarmark 

28.11. Bubnování s Veronikou 

2.12. Cyklická žena 

5.12. Za Mikulášem cestou necestou 
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SLUŽBY PRO RODINY S PAS 

Tento projekt byl realizován jako pilotní, abychom si ověřili zájem o služby a zároveň poskytly 
rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra potřebné služby pro jejich kvalitní 
fungování v běžném životě. Projekt probíhal celý kalendářní rok, jeho realizátorkou byla 
Jaromíra Staňková. 
Jednotlivé aktivity projektu: 
1) Základní poradenství a konzultační činnost 
2) Rodičovská skupina pro rodiče dětí s PAS 
3) „Modré hlídání“ 
4) „Modrý tábor bez rodičů“  
5) „Chci rozumět lidem“ (Skupinové setkávání osob (převážně dětí) s Aspergerovým 
syndromem nebo vysoce funkčním autismem vedoucí ke zlepšení mezilidských vztahů 
v běžných denních činnostech v rodině, v přátelských vztazích, ve škole apod.) 
6) Volná herna pro děti s PAS 
7) Sportovní hry pro děti s PAS 
8) Podpora pedagogických pracovníků- kazuistické semináře 
9) Odborná výpůjční knihovna s problematikou PAS 
10) Osvětová činnost (Spoluúčast na akci organizací RIC, o.s. Pardubice a Lentilka – dětské 
rehabilitační centrum Den autismu v rámci kampaně „Mám svůj svět, ale mám vás rád“.) 
 
Projekt naplnil v roce 2015 svá poslání a cíle. Rodinám s dětmi s poruchami autistického 
spektra byl poskytován komplex služeb (výše jmenované aktivity), které byly řízené 
koordinátorem a ve svém cíli vedly k posílení rodiny, rodičovských a pedagogických 
kompetencí, k co nejlepšímu zvládnutí obtížné životní situace v rodině i na půdě školy. Do 
projektu se podařilo zapojit celkem 22 pedagogů a pedagogických pracovníků a 14 
pracovníků z řad studentů či odborné veřejnosti (soc. pracovníci, lékaři atd.), což považuje za 
velký úspěch projektu. Jednalo se z velké části o pedagogy, kteří vzdělávali děti rodičů, kteří 
využívali jiné služby RC Dětský svět. Velikost cílové skupiny byla 21 rodin s PAS, 2 rodiny 
s podezřením na PAS a 8 rodin, které využívaly některou ze služeb společně s rodinami PAS, 
většinou se jednalo a přátelské rodiny, které společně navštěvovaly Volnou hernu PAS. 
Díky volnočasovým aktivitám (Sportovní hry, Modré hlídání, Modrý tábor, Volná herna PAS) 
se mohly děti s PAS naučit aktivně trávit svůj čas, rozvíjet vztahy se svými vrstevníky a rodiče 
měli prostor pro odpočinek a načerpání nových fyzických i psychických sil.  
Personální zabezpečení projektu bylo na velmi dobré úrovni, jednalo se převážně o 
pedagogy, sociální pracovníky a studenty, kteří spolupracují s RC Dětský svět již delší dobu. 
Pro tyto pracovníky byl během roku uspořádán jeden vzdělávací seminář, který se zabýval 
především strukturovaným učením a jeho praktickým využitím ve volnočasových aktivitách 
pro děti s PAS. Někteří pracovníci či dobrovolníci se účastnili také semináře „Autismus na 
vlastní kůži“. 
Monitoring potřeb klientů dále ukazuje, že vůbec neošetřena je klientela dospělých 
s diagnózou PAS nad 18 let. Rodiče by uvítali jakoukoliv formu denního zařízení/služby (klub, 
sociální rehabilitace apod.), kam by mohly osoby se zdravotním postižením (PAS) i 
nepravidelně docházet. 

DALŠÍ PROJEKTY 
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„BOD ZLOMU“ ANEB OD DOBROVOLNICTVÍ K PROFESIONALIZACI ORGANIZACE 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit technické zázemí pro dobrovolníky a zaměstnance 

rodinného centra, které by jim poskytlo kvalitní podmínky pro jejich práci v rodinném centru. 

Původní technické zázemí bylo spíše skladem s nevyhovujícím nábytkem. Zaměstnanci i 

dobrovolníci využívali vlastní notebooky, tiskárny apod. k realizaci jejich aktivit. Celý projekt 

odstartoval na jaře 2015, kdy jsme se vyplněním formuláře přihlásili do Burzy filantropie 

2015 pro okres Ústí nad Orlicí. Autorkou projektu byla Jaromíra Staňková. Burza filantropie 

probíhá v několika kolech. Podařilo se nám postoupit přes tato kola, které se konalo v září 

2015, a veřejnou prezentací ve finále jsme od donátorů získali prostředky na realizaci. 

KONZUM obchodní družstvo (33 000 Kč), Pardubický kraj (10 000 Kč) a IVECO CZECH 

REPUBLIC a.s. (7 000 Kč). Od listopadu pak následovala samotná realizace projektu. Do konce 

kalendářního roku jsme vytvořili na výboru návrh kanceláře. Vzhledem k tomu, že kancelář je 

poměrně malá a bylo nutné vměstnat do ní co nejvíce prostoru pro uložení administrativních 

věcí a dokumentů, bude část nábytku zakoupena a část vyrobena na míru. Následovat bude 

výběr výpočetní a kancelářské techniky a tvorba webových stránek. Realizace těchto aktivit 

ale bude probíhat již v roce 2016. 

 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
 
V průběhu hlavních prázdnin jsme zrealizovali dva příměstské tábory pro 35 dětí na témata: 
„Cirkus žije!“ a „Pevnost Boyard“. 
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tabulka č.1:  VYTÍŽENOST JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB RC DĚTSKÝ SVĚT V ROCE 2015 

       

Typ služby 
Počet klientů Počet 

poskytnutých 
služeb 

Vytíženost služby Počet 
lektorů / 

dobrovolníků Dospělí děti dospělí děti 

Jednorázové aktivity (přednášky, 
rodinné akce, sobotní dopoledne 

apod.) 
81* 66* 23 248* 171* 8/12 

Volná herna (velcí rarášci, malí rarášci 
a malí objevitelé) - souhrn 

119 129 137 873 936 3/13 

Jednorázové akce (v rámci heren) X X 8** 43** 41** 1/3** 

Tvořivá dílna X X 19** 134** 143** 1/1** 

Hudební dílna X X 18** 134** 138** 1/1** 

Cvičení dětí a rodičů 51 55 28 336 391 1/0 

Pohybové hry 9 36 29 7 244 1/0 

Angličtina pro nejmenší 0 71 253 0 1 129 3/0 

Cvičení kojenců a batolat 44 44 80 81 81 1/0 

Plavání pro těhotné 13 0 27 59 0 0/2 

En - ten - týky 0 18 43 0 256 1/0 

Mluvím, mluvíš, mluvíme 0 11 24 0 123 1/0 

Příměstský tábor (2 běhy) 0 35 10 0 173 5/0 

Atletická minipřípravka 0 26 30 0 353 1/1 

Angličtina pro dospěláky 5 0 28 110 0 1/0 

Logopedická poradna 18 22 8 33 33 0/1 

Fyzioterapeutická poradna 3 3 1 3 3 0/1 

Škola jinak 2 23 7 93 53 0/1 

Jóga pro dospěláky a Jóga a ajurvéda 59 0 58 886 0 1/0 

Kavárnička dříve narozených 67 0 12 253 0 0/2 

CELKEM 
376 349 

788 
2 982 3 946 

30/29 
725 6 928 

     
*uvedené číslo zahrnuje pouze registrované klienty, nebo registrovaný počet návštěv, na některých 

veřejných akcích nebyla vedená prezence 

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

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

X - údaj nebyl sledován 
      

NÁVŠTĚVNOST – STATISTICKÁ DATA 
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tabulka č.2: PŘEHLED RODIN, POČET 
KLIENTŮ A LIDSKÝCH ZDROJŮ v roce 

2015 

  Počet rodin 427 

    

počet klientů celkem 725 

z toho děti do 15ti let 349 

dospělí 309 

senioři 67 

    

Lidské zdroje 63* 

DPP 24 

lektoři 5 

dobrovolníci lektoři 6 

dobrovolníci registrovaní 28 

dobrovolníci neregistrovaní 5 

POČET RODIN A KLIENTŮ PROJEKTU 
„SLUŽBY PRO RODINY S PAS“ V ROCE  

2015 

  Počet rodin celkem 31 

rodiny s PAS 21 

rodiny bez PAS 8 

rodiny s podezřením na PAS 2 

    

Počet klientů celkem 112 

z toho děti do 18ti let  s PAS 16 

z toho osoby nad 18 let s PAS 1 

z toho děti do 18ti let bez PAS 14 

z toho dospělí 45 

Z toho pedagogové 22 

Z toho odborná veř./studenti 14 

    

Počet klientů akce Modrý den 100 

z toho děti do 18ti let  s PAS 15 

z toho děti do 18ti let  bez PAS 45 

z toho dospělí 40 

Tabulka č. 3: MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ RODINNÉ CENTRUM 
DĚTSKÝ SVĚT 

  

rok 

2013 2014 2015 

počet 

rodiny 371 411 427 

celkem klientů 681 783 725 

dospělí 386 416 376 

dětí 273 367 349 

  

počet nabídnutých služeb 670 671 806 

počet typu služeb 18 21 21 

  

vytíženost 
služeb 

celkem 7 151 8 065 6 928 

dospělí 3 288 3 484 2 982 

děti 3 863 4 581 3 946 

  

lidské zdroje 

DPP 22 25 24 

dobrovolníci 54 49 40 
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valná hromada 

výbor sdružení 

předseda 

(stautární zástupce) 

dobrovolníci 

klienti 

zaměstnanci na DPP 

klienti 

revizní komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje k 31. 12. 2015: 
 
Název organizace:  Rodinné centrum Dětský svět z.s. 
Sídlo organizace: B. Martinů 980, 563 01 Lanškroun 
Statut organizace: Spolek 
Kontaktní údaje: telefon: 777 257 709 
   Email:  rclanskroun@seznam.cz 
   Web:  www.rclanskroun.cz 
   Číslo registrace: VS/1-1/45 443/00-R 
   Datum registrace: 7. 12. 2000 

IČO:  708 970 26 
 

Valná hromada:  36 členů 
 
Výbor:   Eva Doleželová 
   Vladislava Hanyšová - předseda 
   Jana Slánská 
   Jaromíra Staňková 
 
Revizní komise: Iva Hrabáčková 

Petra Kryšpínová 
   Věra Vlčková 
 
 

ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ STRUKTURA 
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Schéma personálního zajištění k 31.12.2015: 
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I v roce 2015 bylo naší prioritou posilovat vzájemnou spolupráci v rámci města s cílem více 
provázat nabízené aktivity s komunitním životem ve městě. 
 

 Městský úřad Lanškroun – finanční spoluúčast, aktivní zapojení členů RC do komisí jako poradních 
orgánů rady města 

 OSPOD Lanškroun – aktivní účast na komunitním plánování, řešení soc. problémů rodiny na 
neutrální půdě 

 Městské muzeum Lanškroun – spolupráce při akcích pro děti a seniory 

 Základní škola Dobrovského Lanškroun – pronájem tělocvičny a bazénu, propagace plavání, 
prezentace Školy jinak 

 Základní škola A. Jiráska Lanškroun – pronájem tělocvičny, spolupráce na Vynášení Morany, 
aktivní spolupráce v rámci Školy jinak 

 MŠ Žižkova – spolupráce v rámci Školy jinak 

 Atletický stadion Romana Šebrleho a Hala B. Modrého – pronájem plochy 

 Kulturní centrum Lanškroun – účast na akcích pořádaných Městem Lanškroun, prezentace služeb 
Rodinného centra, pronájem prostor  

 Domov pro seniory Lanškroun – bezplatné využívání prostor Domova – stravování při příměstském 
táboře, využití venkovních i vnitřních prostor při aktivitách RC 

 Penzion pro seniory Lanškroun  - pravidelné aktivity pro seniory 

 FOREA Lanškroun – pronájem prostor pro Jógu pro dospělé 

 Activity Lanškroun – spoluorganizování dětských aktivit při Běhu do vrchu 

 Klub českých turistů Lanškroun – organizování výletů pro seniory 

 Symbiom – spolupráce při organizování výletů pro seniory 

 Forez – spolupráce při organizování Kavárničky dříve narozených 

 Brána k dětem – pořádání přednášek v RC 

 Český rybářský svaz, místní organizace – zajištění aktivity při příměstském táboře 

 Flowerbed, s.r.o. – program Kavárničky dříve narozených 

 MAS Lanškrounsko – aktivní členství, účast na vytváření strategie 

 Bílá oáza – přednášky pro rodiče 

 Oáza zdraví – semináře o vyvážené stravě 

 Bilerbin (kavárna) – zapojení do veřejných akcí „Jaks e žije bez lepku a bez mléka“ 

 Celé Česko čte dětem – organizace Sbírky knih pro Orlickoústeckou nemocnici 

 RIC, o. s. – zřízení detašovaného pracoviště v našem RC 

 Amalthea – oblečení pro sociálně slabé rodiny 

 Síť mateřských center – vzdělávání, konzultace s krajskou koordinátorkou, účast na regionálních 
setkáních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE 
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 Rodinné centrum Dětský svět z.s. používá účetní metodu „účetnictví“. Hospodářský 

rok se shoduje s kalendářním rokem. Řídíme se platnými předpisy legislativy ČR. 

 Za vedení účetních záznamů zodpovídá Bc. Iva Skalická. 

 

Aktiva účet 
stav k datu 

1.1.2015 
stav k datu 
31.12.2015 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 130 316 170 568 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 -130 316 -170 568 

Poskytnuté zálohy na zásoby 314 81 205 70 875 

Pokladna 211 74 692 320 

Účty v bankách 221 142 496 254 863 

AKTIVA CELKEM   296 393 326 058 

    
Pasiva účet 

stav k datu 
1.1.2015 

stav k datu 
31.12.2015 

Vlastní zdroje celkem   141 480 141 150 

Vlastní jmění 901 60 703 60 703 

Účty výsledku hospodaření 963   -330 

Výsledek hospodaření za schvalovací období 931 41 989   

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 932 39 088 80 777 

Cizí zdroje   156 913 184 908 

Dohadní účty pasivní 389 29 173 50 967 

Dodavatelé 321 5 000 5 000 

Zaměstnanci 331 28 348 47 269 

Ostatní přímé daně 342 8 249 5 789 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 348 55 667 43 876 

Výnosy příštích období 384 30 476 32 010 

PASIVA CELKEM   296 393 326 058 

 

 

Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCE A ÚČETNICTVÍ 
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Výkaz zisku a ztráty 2015 (v Kč) 

Účet 
činnost 

celkem 
hlavní hospodářská 

A. Náklady 

I. Spotřebované nákupy celkem 189 559 0 189 559 

501 Spotřeba materiálu 131 421 0 131 421 

502 Spotřeba energie 58 138 0 58 138 

II. Služby celkem 145 159 0 145 159 

511 Opravy a udržování 1 384 0 1 384 

518 Ostatní služby 143 775 0 143 775 

III. Osobní náklady celkem 270 755 0 270 755 

521 Mzdové náklady 270 755 0 270 755 

V. Ostatní náklady celkem 22 740 0 22 740 

549 Jiné ostatní náklady 740 0 740 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 40 252 0 40 252 

551 Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 40 252 0 40 252 

Náklady celkem 646 464 0 646 464 

     B. Výnosy 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 473 078 0 473 078 

602 Tržby z prodeje služeb 473 078 0 473 078 

IV. Ostatní výnosy celkem 9 0 9 

644 Úroky 9 0 9 

VI. Přijaté příspěvky celkem 14 520 0 14 520 

682 Přijaté příspěvky (dary) 2 000 0 2 000 

684 Přijaté členské příspěvky 12 520 0 12 520 

VII. Provozní dotace celkem 158 527 0 158 527 

691 Provozní dotace 158 527 0 158 527 

Výnosy celkem 646 134 0 646 134 

   
0 

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -330 0 -330 

591 Daň z příjmů 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -330 0 -330 

 

Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové. 

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2015 (v Kč) 

Město Lanškroun 87 627 

Pardubický kraj 62 900 

Konzum obchodní družstvo 33 000 

Iveco Bus 7 000 

Vlastní zdroje 455 937 

Zdroje celkem 646 464 



 
 18   Výroční zpráva Rodinné centrum Dětský svět z.s 2015 

 

 

 

Děkujeme městu Lanškroun, Pardubickému kraji a ostatním sponzorům za jejich podporu, 

bez které by Rodinné centrum Dětský svět z.s. nemohlo realizovat své aktivity. 

 

Děkujeme lektorům a dobrovolníkům za jejich nasazení a ochotu přispět k dobrému chodu 

rodinného centra. 

 

V neposlední řadě pak děkujeme klientům za jejich přízeň. 

 

 

Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 23. 11. 2016 

 

 

 

Rodinné centrum Dětský svět z.s. 

B. Martinů 980 

563 01 Lanškroun 

www.rclanskroun.cz 

rclanskroun@seznam.cz 

tel.: 777 257 709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 


