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ÚVODNÍ
SLOVO
Pokaždé, když se ohlížím zpět za
uplynulým rokem, říkám si,
že nevím, o čem bych měla
v úvodním slově psát. Vždyť
všechno probíhalo podle našich
představ a vizí, realizovali jsme
naplánované aktivity a pracovali
ve stabilním týmu zaměstnanců a
dobrovolníků. A pak, když je
hlavní část výroční zprávy
napsaná najednou vidím, kolik
práce za rok odvedl celý tým
rodinného centra.

V roce 2019 naše rodinné centrum a naše aktivity
využily všechny generace, tedy od pár týdnů starých
dětí až po seniory. Ti nejmenší přicházeli, aby se se
svými rodiči připravili do života. Senioři u nás aktivně
prožívali svůj volný čas. A ostatní generace u nás
strávili "určitý čas" svého života.
Rok 2019 byl takovým "určitým časem" ze života
rodinného centra. Jeden rok prožitý v běžném
koloběhu dopoledních klubů rodičů, kurzů, přednášek
a dalších aktivit. I když takový všední rok, přesto
přinesl spoustu radosti a naděje a to nejen díky
realizování nových projektů jako byl projekt Rozvoj
pohybových aktivit pro děti s PAS, Aktivní senioři v
Lanškrouně, nebo první fáze projektu Ať se
potkáváme!, ale díky všem, kteří k nám zavítali, nebo
podpořili naši činnost, a dali tak smysl naší práci.
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PROFIL
ORGANIZACE
2000
Registrace spolku u Ministerstva vnitra
České republiky.
13. 5. 2001
Zahájení provozu v mateřské škole na
Vančurově ulici v Lanškrouně.
2005
Stěhování do tehdejšího "Penzionu pro
seniory" do třípokojového bytu.
2010
Rozšíření aktivit a přejmenování na
Rodinné centrum Dětský svět.
2011
Přestěhování do upravených prostor
bývalé jídelny "penzionu" a další rozšíření
aktivit i kapacity.
2012
První "Kavárnička dříve narozených"
otevírá naše aktivity pro seniory.
2013
Organizujeme první příměstský tábor.
2016
Prvního zaměstnanec na HPP.
2017
Ve spolupráci s DDM Damián spuštíme
nultý ročník Akademie třetího věku pro
seniory.
2018
Velká rekonstrukce prostor městem
Lanškroun v rámci dotační výzvy MAS
Lanškrounsko, z.s.

Rodinné centrum Dětský
svět z.s. je nestátní
neziskovou organizací,
jejímž hlavním cílem je
podpora dětí, rodin,
dospělých a seniorů a to
převážně provozováním
rodinného centra jako
komunitního prostoru, kde
najdou zázemí pro svoje
aktivity všechny generace.
Hlavní službou je
provozování aktivit pro
rodiče na mateřské a
rodičovské dovolené jako
služby preventivního
charakteru a předcházení
patologických jevů v
rodině. Realizujeme
pravidelné vzdělávání a
osobnostní rozvoj pro
všechny generace.
Zapojujeme se do
komuntního života ve
městě organizováním
jednorázových akcí pro
širokou veřejnost.
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PŘEHLED PROJEKTŮ
REALIZOVANÝCH
V ROCE 2019

RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT
Provozování rodinného centra jako komunitního,
integračního a multigeneračního zařízení. Tento projekt
zahrnoval veškeré aktivity a další projekty, které rodinné
centrum v roce 2019 realizovalo. Jednotlivé aktivity jsou
pak popsány níže.
Projekt byl dotačně podpořen městem Lanškroun,
Pardubickým krajem a vlastními zdroji organizace
(příspěvky účastníků, drobné sponzorské dary
individuálních dárců).

RODIČOVSTVÍ V POHODĚ
Podpora rodičů na mateřské a rodičovské
dovolené byla zaměřena na posilování
rodičovských kompetencí, předcházení
patologickým jevům v rodině a slaďováním rodiny
a zaměstnání.
Projekt byl dotačně podpořen Ministerstvem práce
a sociálních věcí, městem Lanškroun,
Pardubickým krajem a vlastními zdroji organizace
(příspěvky účastníků).
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Malí indiáni, Čarodějův učeň, Lesní
detektivové a Divadelní příměšťák, to byla
témata 4 táborů, které jsme uspořádali v
době letních prázdnin pro děti ve věku 4 - 13
let. Děti aktivně trávily čas, kdy jejich rodiče
byli v zaměstnání.
Finanční náklady byly hrazeny z příspěvků
účastníků.
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MODRÝ TÁBOR
Příměstský tábor pro 7 dětí s
poruchou autistického
spektra. Osobní asistenci pro
každé dítě a bohatý program
jsme nabídli díky štědré
podpoře donátorů - místních
firem Sanela, Melitrade,
Schott a Isolit Bravo.

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV
Díky sbírce pořádané
obchodním družstvem
Konzum jsme do rodinného
centra pořídili zapínací rámy.
Montessori pomůcku na
rozvoj jemné motoriky.

ROZVOJ POHYBOVÝCH
AKTIVIT PRO DĚTI S PAS
Pořízení tělocvičného nářadí
a náčiní z dotačního
programu Tesco "Vy
rozhodujete, my pomáháme"
do kurzu Sportovní hry pro
děti s PAS a klubu Integráček
k rozvoji motoriky.

AKTIVNÍ SENIOŘI V LANŠKROUNĚ
V rámci dotační výzvy Pardubického kraje na
podporu fundraisingu jsem začali realizovat
tento projekt zahrnující veškeré aktivity pro
seniory (kavárničku dříve narozených a kurzy
A3V) ve školním roce 2019/2020.
Projekt byl dotačně podpořen Pardubickým
krajem, firmami fortell a ORPA a vlastními zdroji
organizace (příspěvky účastníků).

AŤ SE POTKÁVÁME!
V září 2019 jsme ve finálovém kole Burzy
filantropie okresu Ústí nad Orlicí získali část
finančních prostředků na realizaci projektu,
jehož cílem je úprava společných veřejných
prostor před vstupem do rodinného centra a
"penzionu pro seniory".
Projekt bude ale realizován až v roce 2020.
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JEDNOTLIVÉ AKTIVITY
V ROCE 2019
DOPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ
Prostor pro setkávání, sdílení, získávání
informací, vzdělávání, poskytování poradenství
pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.
KLUB INTEGRÁČEK
svépomocná skupina rodičů dětí s
poruchou autistického spektra.
CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT
Manipulace s miminkem, vytváření správných
pohybových návyků, prevence, masáže,
prohlubování vzájemného kontaktu rodič dítě. Rozvoj rodičovských kompetencí.

DĚTSKÝ KLUBÍK
Adaptační program pro děti a jejich
rodiče před nástupem do mateřské
školy.
PODPŮRNÉ SKUPINY
TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN
Vzájemná podpora, pomoc, řešení
problémových situací, příprava na
nové situace.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
aktivně strávený společný čas, rozvoj
pohybových dovedností.

KURZY PRO DĚTI
Angličtina pro nejmenší
Ententýky
Pohybové hry pro děti 3 - 6 let
Sportovní hry pro děti s PAS

AKADEMIE TŘETÍHO
VĚKU
Vzdělávání seniorů,
posilování a upevňování
získaných znalostí, učení
se novým dovednostem.
Angličtina pro seniory,
Trénink paměti.
KURZY PRO DOSPĚLÉ
Angličtina pro
dospěláky
Jóga pro dospěláky
Plavání pro těhotné

KAVÁRNIČKA DŘÍVE
NAROZENÝCH
Podpůrná seniorská
skupina. Setkávání seniorů
při zajímavých přednáškách,
výletech a dalších
aktivitách. Podrora
aktivního stárnutí.
PORADENSTVÍ
Poradny vedené zkušenými odborníky, možnost nezávislých
konzultací.
Psychoterapeutická poradna
Logopedická poradna
Fyzioterapeutická poradna
Sociální poradna

JEDNORÁZOVÉ AKCE
LEDEN
Kurz nošení dětí v šátku
Poslední týdny těhotenství a porod
ÚNOR
Povídání s Pavlínou o porodu, šestinedělí
Karneval na ledě
Karneval pro nejmenší
BŘEZEN
Bubnování s Lukášem Vídeňským
DUBEN
Modrý den
Vynášení Morany
Sourozenecké vztahy
Studánková víla
KVĚTEN
Online svět v RC
Poslední týdny těhotenství a porod
ČERVEN
Diastáza a pánevní dno
Masáže kojenců
ZÁŘÍ
Porod a šestinedělí
Setkání pěstounů
ŘÍJEN
Dobrý život na zem

LISTOPAD
Výroba světýlek a lampionů
Putování za pokladem svatého Martina
Programátorem v MŠ
Rukodělný jarmark
PROSINEC
Klíče pro Barborku
Problémy dítěte jako nastavené zrcadlo
rodičům

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA A LIDÉ
Struktura spolku k 31. 12. 2019

Členové rady spolku:

Eva Doleželová
Vladislava Hanyšová
Jana Slánská
Jaromíra Staňková
Eva Vetchá

Předseda spolku:

Vladislava Hanyšová

Revizní komise:

Iva Hrabáčková
Petra Kryšpínová
Věra Vlčková
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Struktura organizace Rodinné centrum Dětský svět k 31. 12. 2019
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SPOLUPRÁCE
Během roku 2019 pokračovala spolupráce s některými z níže
uvedených organizací v rámci dlouholeté spolupráce.Také jsme
navázali některé nové vztahy, převážně co se týká vzdělávacích
aktivit. Naším hlavním cílem při spolupráci s jinými
organizacemi je dlouhodobě posilovat dobré vztahy s těmito
organizacemi, vzájemně si vycházet vstříc a aktivně se podílet
na komunitním životě ve městě. V neposlední řadě se snažíme
být příkladem dobré spolupráce mezi různými subjekty.

Město a městské organizace:
Sociální služby Lanškroun – využívání prostor při aktivitách rodinného centra, zajištění obědů pro
příměstské tábory
Kulturní centrum Lanškroun – pronájem prostor, organizace hry Klíče pro Barborku při adventu
Město Lanškroun – účast členek rady spolku při komunitním plánování, účast členů rady spolku
v komisích; využití městských prostor (Zámecká zahrada) k realizování dopoledních klubů rodičů
během hlavních prázdnin; spolupráce na realizaci Akademie třetího věku
OSPOD Lanškroun – aktivní účast na komunitním plánování, zapojení se do pracovní skupiny Bydlení
(agentura pro sociální začleňování), poskytnutí prostor při asistovaném kontaktu, spolupráce při
pořádání akcí v rámci Týdne pěstounství
Dům s pečovatelskou službou Lanškroun - pravidelné aktivity pro seniory
Městský bytový podnik Lanškroun – spolupráce při organizování informačních schůzek pro obyvatele
domu s pečovatelskou službou; spolupráce při odklízení sněhu u Penzionu pro seniory
Dům dětí a mládeže Damián – spoluorganizování Akademie třetího věku
Městská knihovna Lanškroun – program pro rodiče s dětmi, spoluorganizování Akademie třetího
věku
Dobrá rodina o.p.s. – využívání prostor RC pro asistované kontakty
Základní škola Dobrovského – pronájem tělocvičny a bazénu, využívání dětského hřiště i sportovního
areálu při kurzech
Základní škola Jiráskova 139 – spoluorganizování akce Vynášení Morany, pronájem tělocvičny
Mateřská škola Žižkova, Lanškroun – přednáška před nástupem dětí do MŠ
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Spolky a další organizace:
Activity Lanškroun – pořádání dětského dne při Běhu do vrchu
Centrum sociálních služeb (Oblastní charita) – podílení se na vánoční akci pro osoby bez
přístřeší
Dobrovolní hasiči Lanškroun- organizování dětské části oslav při výročí
Klub českých turistů Lanškroun – organizace aktivit pro seniory
MAS Lanškrounsko – aktivní členství
Rodinné Integrační Centrum z.s. – spolupořádání Modrého dne
Svaz tělesně postižených Lanškroun – spolupráce při rukodělném jarmarku
Bilerbin – kavárna zajišťovala drobné občerstvení pro seniory do kavárničky dříve
narozených
Porozumím autismu – spolupráce při Modrém dni
Forea – pronájem prostor
Organizace mimo region:
Síť pro rodinu – členství, účast na regionálních setkáních
Rodinné centrum Heřmánek Olomouc – konzultace vedoucích pracovníků
Česká společnost pro trénování paměti – účast zaměstnanců na vzdělávání, zapojení se do
Národního týdne mozku
Táňa Brodská – Změna – přednášky pro rodiče
Lucie Přikrylová – přednáška pro rodiče
Tomáš Hajzler – přednáška pro veřejnost
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ÚČETNICTVÍ A FINANCE
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 Ing. Alena Kramolišová.

Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy jsou nulové.
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Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) výkazu jsou nulové.
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Příloha v účetní závěrce Rodinného centra Dětský svět z.s.
k 31. 12. 2019
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, kterým se
stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které
má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.
Obsah přílohy
1) Obecné informace o účetní jednotce
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění
3) Účetní období
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby
9) Podíl v jiných společnostech
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
11) Vlastnictví akcií a podílů
12) Přehled dlouhodobých závazků
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
17) Účast členů statutárních orgán v osobách ve smluvním vztahu
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
22) Přehled o veřejných sbírkách
23) Výsledek hospodaření

RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT Z.S.
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1) Obecné informace o účetní jednotce
Název:
Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Sídlo:
B. Martinů 980
563 01 Lanškroun
IČ:
70 89 70 26
Právní forma:
spolek
Spisová značka:
L 4162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel:
Podpora dětí, rodin dospělých a seniorů.
Hlavní činnost:
Provozování rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního, a dále jako zařízení prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. Napomáhání aktivního zapojení dospělých a dětí do
společenského, sociálního, kulturního a zájmového života, zapojení rodiny do veřejného dění a to včetně rodin
s dětmi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Poskytování společenství, solidarity a otevřenosti všem
generacím, rasám, sociálním vrstvám, lidem s různými handicapy. Podporování všestranného rozvoje
osobnosti dětí, respektování jejich individuality, zvyšování kvality života dětí a podporování dodržování práv
dítěte. Fungování spolku jako prostředníka při získávání a předávání odborných poznatků o výchově,
vzdělávání, zdraví, psychologii rodinného života a dalších oblastí
mezi odborníky a rodinami. Zapojení seniorů jako členů širší rodiny - podpora při rozvíjení vztahů dětí a
prarodičů, organizování vzdělávacích, výukových a preventivních programů jako prevence sociální izolace pro
seniory. Udržování a prohlubování kontaktů a spolupráce s místními institucemi, organizacemi, s institucemi
na krajské a národní úrovni. Další aktivity hlavní činnosti jsou uvedeny ve stanovách spolku.
Vedlejší činnost:

V roce 2019 neměl spolek hlášenou žádnou živnost a nevykonával
hospodářskou činnost.

Statutární orgán:

Mgr. Vladislava Hanyšová (předsedkyně spolku)

2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění
Účetní jednotka nemá zakladatele ani zřizovatele a neeviduje žádné
vklady do vlastního jmění.
3) Účetní období
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Rozvahovým dnem
dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2019.
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4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na
základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky
pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno externě s využitím software Pohoda. Účetní doklady
jsou archivovány v sídle. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu účetní jednotky.
Dlouhodobý majetek účetní jednotka eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech
dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč
účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000
Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti
vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný
majetek v pořizovací ceně vyšší než 7 000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1
rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Stavby účetní jednotka odepisuje 50 let, nestanoví-li příslušný orgán účetní jednotky jinak. Samostatné
hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let, nestanoví-li příslušný orgán účetní jednotky
jinak. Opravné položky k dlouhodobému majetku účetní jednotka nevytváří a úroky nejsou součástí
ocenění majetku.
Zásoby
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje o nákupu
materiálu přímo na vrub nákladových účtů. Pokud by se tak někdy v budoucnu stalo tak v ostatních
významných případech, zejména při nákupu zboží bude účtovat účetní jednotka o zásobách způsobem
B.
Finanční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě podílů.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné
položky. O případně tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán účetní jednotky.
Transakce v cizí měně
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu (tzn. v kurzu
vyhlášeným ČNB k prvnímu dni sledovaného účetního období).
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5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly
mimořádné svým objemem nebo původem.
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti.
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky dlouhodobého majetku v pořizovací ceně,
včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období.
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neposkytla odměnu za auditorské a jiné ověřovací
služby.
9) Podíl v jiných společnostech
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti.
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
Účetní jednotka k datu uzávěrky neevidovala žádné závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení,
zdravotním pojišťovnám a státu.
11) Vlastnictví akcií a podílů
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.
12) Přehled dlouhodobých závazků
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich zbytková
doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i dluhy kryté zárukou
účetní jednotky.
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vykázala příjmy a výdaje v hlavní činnosti uvedené ve
stanovách jako hlavní poslání, nevykazovala žádnou vedlejší činnost směřující k dosažení zisku pro
potřeby zabezpečení hlavní činnosti.
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15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala 1 pracovníka na hlavní pracovní poměr.
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních orgánů žádné odměny
ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu.
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen statutárního
orgánu.
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě závdavků,
úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány.
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně náklady a
výnosy pouze z činností hlavního poslání, činnosti podléhajících dani z příjmů účetní jednotka
nevykonávala.
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace, aby byla
zajištěna srozumitelnost účetní závěrky. Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné
položky, které vyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.
Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace:
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21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala dar nad 50.000 Kč
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla dar nad 50.000 Kč.

22) Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky.
23) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření účetní jednotky v hlavní činnosti je -35 097,34 Kč.

Sestaveno dne:
Sestavila:
Statutární zástupce:

1. 6. 2020
Ing. Alena Kramolišová, Mgr. Vladislava Hanyšová
Mgr. Vladislava Hanyšová
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME
Městu Lanškroun, Ministerstvu
práce a sociálních věcí,
Pardubickému kraji a všem firmám,
které nás v roce 2019 finančně
podpořili a umožnili nám tak
realizovat naše vize a představy.

DĚKUJEME
všem návštěvníkům ať už
pravidelným, nebo náhodným,
že v roce 2019 zavítali do našeho
rodinného centra a naše vize
a představy vyzkoušeli na vlastní
kůži.

DĚKUJEME
A v neposlední řadě děkujeme
celému týmu zaměstnanců
a dobrovolníků, že se s námi
do realizace vizí s představ v roce
2019 pustili.

Lanškroun, 20. 6. 2020

Eva Doleželová, Vladislava Hanyšová,
Jana Slánská, Jaromíra Staňková, Eva Vetchá

DONÁTOŘI
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLKU
Název spolku:
Sídlo:
IČ:

Rodinné centrum Dětský svět z.s.
B. Martinů 980
563 01 Lanškroun
70 89 70 26

Předseda spolku:

Vladislava Hanyšová

Email:
Telefon:
Webové stránky:
Facebook:

rclanskroun@seznam.cz
777 257 709
www.rclanskroun.cz
Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun

