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Úvodní slovo
Rok 2020 měl být dalším v podstatě
podle zaběhnutých kolejí prožitý rok,
kdy jsme měli jen vybočit zahájením
kampaně k oslavám vzniku rodinného
centra "20 let s vámi". Díky pandemii
nemoci covid-19 ale všechno bylo jinak.
S hrdostí a velkou radostí můžu napsat, že jsme
novou a naprosto neznámou situaci v životě naší
organizace zvládli a dokázali jsme obstát jak v
našich očích, tak v očích nejen našich uživatelů,
ale i široké veřejnosti.
To, jak jsme vnímali rok 2020 v Rodinném centru Dětský svět, plně vystihuje
naše poděkování na závěr roku: "Ačkoli se může zdát, že rok 2020 byl v
černých a bílých barvách, pro nás byl plný nečekaných výzev. Děkujeme, že
jste byli s námi."
Rok 2020 nám hlavně ukázal sílu našeho pracovního týmu, kdy jsme stáli při
sobě, učili se novým věcem a při tom byli oporou pro rodiče s dětmi i seniory v
pro ně neznáme situaci. Proto moje poděkování patří všem kolegyním - díky
vám jsme dokázali byt silnou a pro společnost prospěšnou organizací.
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Profil organizace
2000
2001

registrace spolku

13. května spuštění provozu v prostorech MŠ Vančurova

2005 stěhování do třípokojového bytu v "penzionu pro seniory"

2010

poslední stěhování,
rozšíření aktivit
a kapacity

rozšíření aktivit a změna názvu na Rodinné centrum Dětský svět
2013

2011

první příměstský tábor

2012
první aktivita přímo pro seniory
"Kavárnička dříve narozených"

zaměstnanec na HPP 2016
ve spolupráci s DDM Damián 2017
otevření Akdemie třetího věku

2018

velká rekonstrukce prostor v rámci
výzvy MAS Lanškrounsko, z.s.
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2021

20 let
s vámi

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 realizace 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 komunitního života ve městě mimo jiné
organizováním jednorázových akcí pro širokou veřejnost.
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Přehled projektů 2020
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 2020 realizovalo. Průběh projektu byl
výrazně ovlivněn pandemii covid-19.
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, slaďováním
rodiny a zaměstnání, ale hlavně na podporu rodin
během pandemie.
Projekt byl dotačně podpořen Ministerstvem práce a
sociálních věcí, městem Lanškroun, Pardubickým
krajem a vlastními zdroji organizace (příspěvky
účastníků).
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2020 jsme uspořádali v době letních
prázdnin 3 tematické tábory pro děti ve věku 4 - 13
let. Děti aktivně trávily čas, kdy jejich rodiče byli v
zaměstnání na Cestě kolem světa, zkoumali, co
znamená Byl jednou jeden život a ti starší rozvíjeli
své dovednosti na Divadelním campu.
Finanční náklady byly hrazeny z příspěvků
účastníků.

MODRÝ TÁBOR
Příměstské tábory pro děti s poruchou autistického
spektra jsou už naší stálicí a to díky pravidelné a
štědré podpoře místních firem. Bez osobní
asistence pro každé dítě, bychom nemohli
nabídnout dětem bohatý program aktivně trávit čas
během prázdnin a rodičům možnost odpočinku.
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AŤ SE POTKÁVÁME!
Během letních prázdnin jsme dokončili realizaci
projektu, jehož cílem byla úprava venkovního prostoru
před vstupem do rodinného centra a sousedícího
vchodu do "penzionu pro seniory". Vytvořili jsme
komunitní prostor, který bude vybízet k zastavení,
setkání se a popovídání si mezi generacemi.
Vznikla tak malá herní plocha, velké truhlíky s
květinami a hlavně příjemné místo, které bylo
slavnostně otevřeno přesně po 20 letech ode dne
založení spolku.
Projekt byl financován díky přispění donátorů v rámci
Burzy filantropie.
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Čtvrtý ročník nabídl
našim studentům
vzdělávání v kurzech angličtiny, tréninku
paměti a toulek lanškrounskou historií.
Přes počáteční strach z neznámého se naši
studenti kurzů angličtiny osmělili a v době,
kdy se nemohli setkávat v rodinném centru,
se zapojili postupně do online výuky a šlo
jim to skvěle.
Když bylo jasné, že i trénink paměti musí
probíhat jinou formou, začali jsme v říjnu
vydávat týdeník nejen pro aktivní seniory
"Za pecí" plný úkolů a také zajímavostí z
Lanškrouna a okolí, který jsme seniorům
nosili do schránek.
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Krok za krokem celým rokem
LEDEN A ÚNOR
Vše probíhá, jak má. Dopolední kluby navštěvují
rodiče s nejmenšími dětmi, probíráme se zajímavými
tématy
souvisejícími
nejen
s
rodičovstvím.
Odpoledne a v podvečer rodinné centrum žije kurzy
pro všechny generace.

BŘEZEN
Na začátku měsíce ve spolupráci s kulturním centrem
pořádáme poprvé velký karneval pro děti v L´artu.
Účast je vysoká a my netušíme, že to je na dlouho
poslední velká akce. Za pár dní přichází
celorepublikový lockdown. Ale ani ten nezabrání, aby
se rodinné centrum zavřelo. Ve spolupráci s městem
Lanškroun zajišťujeme hlídání dětí pracovníků
záchranných složek a sociálních služeb.
A rozhodně nezapomínáme na naše rodiče a děti,
proto každý pracovní den připravujeme příspěvky na
náš Facebook zaměřené na tvoření, hru, zpívání,
malování, ale i osvětu.

dopolední kluby rodičů
kurzy

Akademie 3. věku
karneval
hlídání
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DUBEN
Z počátku ještě hlídáme děti, ale pak službu
předáváme dál a v centru až do poloviny května
probíhá výměna oken.
My ale nezahálíme a pokračujeme v naší práci a
sociálních sítích. Na jaře připravíme 56 příspěvků a
také první venkovní rodinnou hru, kdy se každá
rodina vydá na trasu sama.
KVĚTEN A ČERVEN
Naše venkovní hra má u rodičů a dětí velký ohlas,
jsou rádi, že se společně můžou vydat na bezpečnou
procházku,
která
rozhodně
nenudí,
a
tak
připravujeme další dvě hry: Výlet za bobří rodinou a
Pohádkový Lanškroun. V květnu ještě v rodinném
centru pořádně uklidíme, abychom na poslední
květnový týden mohli znovu otevřít.
Obnovujeme poradny a některé z kurzů jako je
Cvičení kojenců a batolat a Jóga pro dospěláky.
ČERVENEC A SRPEN

venkovní rodinné hry Vracíme se do starých kolejí. Rodinné centrum žije
poradenství

letní rarášci

příměstské tábory
modré tábory

příměstskými tábory a modrými příměstskými tábory
pro děti s poruchou autistického spektra. Rodiče s
dětmi, ale často i prarodiče s vnoučaty se setkávají
pravidelně v zámecké zahradě. Letní rarášci mají v
tomto roce velmi vysokou návštěvnost a my jsme
rádi, ž můžeme být zase spolu.
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ZÁŘÍ
Zahajujeme 20. rok od založení spolku a je
připravena kampaň od vzniku spolku k výročí prvního
otevření.
Každý den v pracovním týdnu rodiče s dětmi
navštěvují dopolední kluby, postupně otevíráme
jednotlivé kurzy.
ŘÍJEN
9. října stihneme slavnostně otevřít upravený
komunitní prostor před rodinným centrem za
přítomnosti vedení města, některých donátorů a
rodičů s dětmi. Pak ale hned omezujeme provoz na
individuální návštěvy, zastavujeme kurzy a za pár dní
zavíráme centrum úplně.
Bohužel nás už limitují finanční prostředky, a
nemůžeme být tolik aktivní na sociálních sítích.
Vracíme se k oblíbeným inspirativním příspěvkům
alespoň v několika dnech.
Víme o smutku a samotě některých seniorů,
abychom je povzbudili, nabídli jim náplň pro dlouhé
dny, začínáme vydávat týdeník nejen pro aktivní
seniory "Za pecí" a nosíme jim ho do schránek.

kampaň 20 let s vámi
komunitní prostor

Za pecí
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S mámou u plotny

Putování za

pokladem svatého

Martina

Malá Mikulášská

hra

LISTOPAD
Máme stále zavřeno, připravujeme náměty pro
rodiče s dětmi na náš web i Facebook, třeba S
mámou u plotny, vydáváme další čísla týdeníku Za
pecí vše ale v omezené míře kvůli financím.
Na základě jarních zkušeností připravujeme pro
rodiče s dětmi naše tradiční Putování za pokladem
svatého Martina, které si rodiny následně užijí.

Jak Lucie hledala

ztracené Vánoce

Oknem do betléma

PROSINEC
V posledním měsíci roku můžeme alespoň na krátko
a v omezeném počtu opět uvítat rodiče s dětmi
přímo v centru v dopoledních klubech.
Zvládáme
za
dodržení
nařízených
opatření
uspořádat Malou mikulášskou hru venku, i když
hojnou účastí je vlastně dost velká.
Ve spolupráci s kulturním centrem dáváme všem
generacím ve městě dárek v podobě víkendové
adventní hry Jak Lucie hledala ztracené Vánoce v
centru města.
A na závěr organizujeme veřejnou výstavu Oknem
do betléma, jako procházku po městě za betlémy,
které lidé i instituce vystavují ve výlohách, oknech,
nebo třeba na zahradách.
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Organizační struktura a lidé
Struktura spolku k 31.12.2020
ČLENKY RADY

členská schůze

Eva Doleželová
Vladislava Hanyšová
Jana Slánská

kontrolní
komise

rada

Jaromíra Staňková
Eva Vetchá
PŘEDSEDA SPOLKU

předseda
(statutární zástupce)

Vladislava Hanyšová
zaměstnanci

dobrovolníci

KONTROLNÍ KOMISE
Iva Hrabáčková
Petra Kryšpínová

uživatelé služeb

Věra Vlčková
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Struktura organizace Rodinné centrum Dětský svět k 31.12.2020

fundraiser
dobrovolníci
koordinátor
aktivit

koordinátor
rodinného
centra

provozní

aktivizační
pracovníci

pracovník
úklidu

kontrolní
komise

odborní
konzultanti

pravidelných
kurzů

lektoři

účetní

přednášek
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KMENOVÍ ZAMĚSTNANCI RODINNÉHO CENTRA

Vlaďka
koordinátorka rodinného centra

Iveta
aktivizační pracovnice

Eva
koordinátorka aktivit

Pavla
aktivizační pracovnice

Kristýna
provozní

Hanka
aktivizační pracovnice

Gabča
fundraiserka
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Spolupráce
MĚSTO A MĚSTSKÉ ORGANIZACE
Sociální služby Lanškroun
Kulturní centrum Lanškroun
Město Lanškroun
Městský bytový podnik Lanškroun
Dům dětí a mládeže Damián
Městská knihovna Lanškroun
Mateřská škola Žižkova, Lanškroun

SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE
Centrum sociálních služeb (Oblastní charita)
Klub českých turistů Lanškroun
MAS Lanškrounsko, z.s.

ORGANIZACE MIMO REGION
Síť pro rodinu
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Statistická data
1.9% rodiny s dětmi s PAS

8.5% seniorů

15.7% seniorské
rodiny

477 RODIN

914 OSOB

47.7%
dětí

43.8%
dospělých

82.4% rodiny s dětmi
50
1
41
7
12

LIDÍ PRACUJÍCÍCH V RODINNÉM CENTRU V ROCE 2020
zaměstnanec na HPP
zaměstnanců na DPČ a DPP
dobrovolných lektorů
neregistrovaných dobrovolníků
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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.
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Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy jsou nulové.
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Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy jsou nulové.
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE RODINNÉHO CENTRA DĚTSKÝ SVĚT Z.S.
k 31. 12. 2020
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
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu
Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Přehled o veřejných sbírkách
Výsledek hospodaření

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
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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 2020 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 2020 do 31. prosince 2020.
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je
31. prosinec 2020.
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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.
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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.
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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.
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.
strana 29

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.
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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 -23 880,27 Kč.

Sestaveno dne:
Sestavila:
Statutární zástupce:

1. 6. 2021
Ing. Alena Kramolišová, Mgr. Vladislava Hanyšová
Mgr. Vladislava Hanyšová

strana 32

Poděkování
Děkujeme za podporu
Městu Lanškroun,
Ministerstvu práce a
sociálních věcí a
Pardubickému kraji, bez
jejichž dotací bychom rok
2020 nemohli zvládnout.

A děkujeme všem
uživatelům našich
služeb, prožili jsme s
vámi a díky vám
nezapomenutelný rok
2020.

Také jsme vděčni za finanční
i materiální podporu firem, která
nám umožňuje realizovat naše
nápady a sny. Díky nim jsme mimo
jiné vytvořili krásný prostor, kde se
lidé můžou potkávat.

Základní údaje o spolku
Název spolku:.
Sídlo:
IČ:
Předseda spolku:
Email:
Telefon:
Webové stránky:
Facebook:
Instagram:

Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Martinů 980, 563 01 Lanškroun
70 89 70 26
Vladislava Hanyšová
info@rclanskroun.cz
777 257 709
www.rclanskroun.cz
Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun
rodinne_centrum_lanskroun

