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O nás 

 

 

Rodinné centrum Blansko  

 

Právní forma: Spolek (jako občanské sdružení založeno v prosinci 1993) 

Zapsáno: ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 4394  

 

Sídlo: Havlíčkova 702/26, 678 01 Blansko  

 

Identifikační číslo: 494 63 411  

 

Bankovní spojení:  

Fio banka a.s., číslo účtu: 2300487120/2010  

 

Předseda – Mgr. Milana Vykydalová  

 

Kontakt:  

telefon - 516 41 65 94  

mobil -     +420 736 60 64 68  

email: milana.vykydalova@centrum.cz 

www.rcblansko.cz  
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O nás 

V letech 2009 – 2011 jsme byli partnerem (společně s jinými Centry pro rodinu) v projektu 

podpořeného ESF a rozpočtem ČR s názvem ANIMA CZ – region 3. Cílem projektu byla 

snaha předcházet diskriminaci na trhu práce nabídkou vzdělávání zaměřeného na podporu 

zaměstnatelnosti a zaměstnanosti žen ohrožených nezaměstnaností. Cílovou skupinou byly 

ženy na mateřské dovolené či rodičovské dovolené a dlouhodobě nezaměstnané.  

V roce 2011 byl realizován projekt „Kurz efektivního rodičovství – KERO 2011“, v roce 2012 

projekt „Táhneme za jeden provaz“, v roce 2014 projekt „Společný čas ničím nenahradíš“, 

které byly podpořené dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

Aktuální informaci o činnosti jsou na www.rcblansko.cz 

Rodinné centrum Blansko realizuje dlouhodobě následující aktivity: 

Osobní konzultace a individuální poradenství:  

konzultace (telefonicky, osobně) v oblasti manželské a rodinné problematiky, výběru 

životního partnera, výchovy dětí, společného soužití několika generací, metodiky 

přirozeného plánování rodičovství, problematiky závislostí.  

 

Příprava na manželství a rodičovství:  

práce s jedním párem i se skupinou párů mladých lidí, možnost jednorázového setkání i 

dlouhodobé přípravy – kdo jsme, co očekáváme od druhého a od manželství, moje a naše 

priority, ... . 

 

Manželská abeceda pro každého - letní rodinná dovolená s programem:  

dopoledne samostatný program pouze pro manželské páry a oddělené hrátky pro jejich děti 

(vnuky) libovolného věku. Budování nového společenství rodičů, dětí i celých rodin. 

Podpora rozvoje manželské komunikace, pohled na sebe a partnera možná trochu jinak, 

poznání „jak to funguje jinde“ a k tomu ještě špetku humoru nabízí týdenní pobyt 

v prostředí zajímavých regionů České republiky s dobrými klimatickými podmínkami. 

 

Kurzy efektivního rodičovství:  

kurzy o výchově jinak jsou pořádány od roku 2008, pravidelně jsou realizovány dva (často i 

více) ročně, pro absolventy kurzů jsou připraveny následně workshopy či semináře a 

rozšiřující programy.  

 

http://www.rcblansko.cz/
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Projekt - Být spolu – to nás baví 

Dle zájmu účastníků a s ohledem na výši přidělené dotace byly v rámci projektu realizovány 

následující aktivity 

 

Kurz efektivního rodičovství 

Vzdělávací seminář probíhal od března do dubna 2015 v prostorách Mateřského centra 

Paleček v Blansku za účasti pěti maminek. Cílem kurzu bylo získat základní znalosti metod 

a technik efektivního rodičovství.  

Tak, jak se mění celá společnost, mění se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita 

rodičů již není považována za danou a neměnnou. Děti se dožadují svých práv ve škole, ve 

společnosti, ale i v rodině. Přitom plnění jejich povinností jim nejde tak snadno. Posun od 

tradiční - autoritářské výchovy, k výchově demokratické, založený na svobodě v rámci 

daných pravidel, klade na rodiče vysoké nároky. Přístup, který není založený na absolutním 

ovládání dítěte, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu problémů, které rodiče neumí řešit, 

protože se v jejich dětství nevyskytovaly, vlastně ani nepřipadaly v úvahu.  

Metoda efektivního rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých 

vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů. Cílem je tedy výchova 

zodpovědných jedinců, přičemž se vychází z principů rovnosti a vzájemného respektu. 

Základními principy metody efektivního rodičovství jsou především: 

• vzájemný respekt a úcta mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sourozenci, 

vůči ostatním i k sobě samým  

• princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi ve smyslu rovnosti lidské ceny a 

důstojnosti  

• princip demokracie, která umožňuje volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly 

v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí 

• pozitivní povzbuzování dětí jako základ k získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny  

• vyjadřování a sdělování lásky a radosti, aby se děti cítily bezpečně a dokázaly se 

naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale i rozdávat  

• přeměna negativního v pozitivní založená na důvěře ve schopnosti dětí, na silných 

stránkách povahy a dovedností dítěte  

Maminky ocenili nejen způsob „výuky“ založený na řadě praktických cvičení, ale také 

možnost simulovat svoje konkrétní výchovné situace, společně hledat adekvátní řešení ve 

stylu efektivního rodičovství. Postupně docházelo k prohloubení a upevnění technik 

efektivního rodičovství díky tréninkovým (konkrétním) situacím z osobního života.  
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Projekt - Být spolu – to nás baví 

 

Manželská abeceda  

Týdenní prázdninový pobyt určený pro všechny rodiče a prarodiče proběhl v Karlově pod 

Pradědem (Jeseníky) od 18. do 25. července 2015. Akce byla otevřená pro všechny rodiny 

včetně seniorů, věk a počet dětí (vnoučat) nerozhodoval. Celkem se zúčastnilo deset 

manželských párů různého věku, dopolední samostatný program pro 18 dětí (převážná část 

dětí byly ve věku do tří let) zajišťovalo šest animátorů. Děti byly rozdělené do několika 

skupin dle věku. Týdenní pobytový program Manželská abeceda je realizován již dvacet let.  

Dospělí (rodiče, prarodiče) si v samostatném dopoledním programu společně s lektory 

prohlubovali svoje znalosti metod a technik efektivního rodičovství. Cílem metody 

efektivního rodičovství je výchova zodpovědných jedinců, přičemž se vychází z principů 

rovnosti a vzájemného respektu. Kurz efektivního rodičovství nabízí možnost objevit řešení 

pro situaci, kdy si rodič neví rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní 

situace a je potřeba zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a 

spolupráci se svými dětmi.  

V tomto výchovném systému významnou hraje roli pochopení vlastních dětí i sama sebe, 

jejich i svých negativních projevů a emocí. Dítě je člen rodiny, který má svá práva a 

povinnosti. Rodič je člověk, který by měl být dítěti průvodcem během života, ukazovat mu 

směr, stanovit pravidla, řád a vést dítě k zodpovědnosti za své činy. Metoda efektivního 

rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve 

společnosti je zodpovědnost všech členů.  

Individuální odpolední rodinný program si každá rodina uspořádala podle svých zájmů, 

věku dětí a počasí. Ve středu byl „rodinný den“, tj. od rána každá rodina prožívala čas 

společně.  

V rámci společného večerního programu probíhala neformální výměna informací o 

odpoledních zážitcích, vhodných místech na procházku nebo krátký výlet. Rodiče měli 

možnost i individuálních konzultací v oblasti praktického uplatňování metody efektivního 

rodičovství.  

Celkové hodnocení všech účastníků bylo velmi pozitivní, velmi oceňovali především 

možnost se intenzivně zamyslet nad metodami výchovy dětí, ale také nad svým 

manželstvím. 
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Projekt - Být spolu – to nás baví 

 

Dárek od srdce  

Předvánoční tvořivá dílna se uskutečnila v sobotu 12. prosince 2015 ve všech prostorách 

Katolického domu v Blansku. Vánoční dárky pod dohledem dobrovolných lektorů si 

postupně přišlo vyrobit více jak šedesát dětí se svými rodiči a prarodiči. 

Dospělí ocenili pohodovou předvánoční náladu, bohatou nabídku výroby různých druhů 

dárků a možnost společně strávit čas s dětmi nebo vnoučaty. Děti s velkým nasazením 

připravovaly dárky nejrůznějšími technikami odpovídající věku dětí. 

Byla to příležitost, kdy dospělí učí děti vyrobit vlastníma rukama dárek pro své blízké (pod 

stromeček). Děti si tak zdokonalují svoji manuální zručnost a prohlubují svoji komunikaci 

s rodiči nebo prarodiči. Objevují radost z toho, že mají možnost obdarovat druhého vlastním 

výtvorem. Tradičním „vítězným“ dárkem byly především zdobené lžičky, o jejichž výrobu 

byl velký zájem. 
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Finanční vyúčtování dotace 

PŘÍJEMCE 

(název) 

 

Rodinné centrum Blansko z.s. 

Adresa 

(sídlo) 

 

Havlíčkova 26, 678 01 Blansko 

IČ  49463411 

Plátce/neplátce DPH  neplátce DPH 

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje 

 
030758/15/OSV 

Název dotačního programu 
 „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními 

neziskovými organizacemi“ pro rok 2015 

Název projektu  Být spolu – to nás baví 

Celkové výdaje na projekt (v Kč):  153 064,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč)  35 000,- Kč 

Z dotace vráceno (v Kč):  0,- Kč  

Prostředky vráceny na účet JMK dne  --- 

Osoba odpovědná za vyúčtování dotace 

(jméno a příjmení, funkce, adresa, e-mail, 

telefon) 

 

Mgr. Milana Vykydalová, předsedkyně, 

Okružní 1b, 678 01 Blansko 

milana.vykydalova@centrum.cz 

+420 736 60 64 68  

Vyúčtování dotace zpracoval 

 

 

RNDr. Miroslav Vykydal 

vykydal.miroslav@centrum.cz   

+420 603 81 81 88 
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Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu 

číslo účetního 

dokladu v účetní 

evidenci 

Prvotní účetní doklad  

(např. faktura, paragon, prodejka za hotové atd.) 

účel platby datum platby 
částka v Kč 

(bez DPH) * 

z toho částka 

hrazená 

z dotace JMK 

číslo název dokladu 

datum 

vystavení 

dokladu 

BV15018 2152822351 faktura 29.11.2015 
kanc. potřeby - 

toner do tiskárny 
2.12.2015 2 765,00 2 765,00 

BV15020 12.15 faktura 15.12.2015 pronájem učebny 16.12.2015 5 000,00 5 000,00 

BV15006 201508 faktura 18.5.2015 pronájem učebny 9.6.2015 2 000,00 2 000,00 

BV15012 2015/8 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 16.9.2015 3 188,00 3 188,00 

BV15013 2015/5 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 16.9.2015 935,00 935,00 

BV15013 2015/5 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 16.9.2015 1 360,00 1 360,00 

BV15015 2015/4 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 16.9.2015 1 785,00 1 785,00 

CV15013 2015/2 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 14.8.2015 1 161,00 1 161,00 

CV15018 2015/1 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 14.8.2015 1 161,00 1 161,00 

CV15019 2015/3 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 14.8.2015 1 161,00 1 161,00 

CV15020 2015/6 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 14.8.2015 1 360,00 1 360,00 

CV15020 2015/6 výkaz práce 14.8.2015 odměna DPP 14.8.2015 2 975,00 2 975,00 

BV15010 2015DPP-1 výkaz DPP 14.8.2015 daň 15% DPP 9.9.2015 2 659,00 2 659,00 

CV15006 15VT02222635 faktura 18.7.2015 Výtvarné potřeby 18.7.2015 215,00 215,00 

CV15006 128484 daňový doklad 18.7.2015 Výtvarné potřeby 18.7.2015 160,00 160,00 

CV15006 20 paragon 16.7.2015 Výtvarné potřeby 16.7.2015 735,00 735,00 

CV15006 128394 daňový doklad 16.7.2015 Výtvarné potřeby 16.7.2015 201,00 201,00 

CV15006 128135 daňový doklad 14.7.2015 Výtvarné potřeby 14.7.2015 290,00 290,00 

CV15006 128330 daňový doklad 16.7.2015 Výtvarné potřeby 16.7.2015 316,00 316,00 

CV15024 19498 paragon 4.12.2015 Výtvarné potřeby 4.12.2015 390,00 390,00 
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CV15024 11615227 daňový doklad 4.12.2015 Výtvarné potřeby 4.12.2015 890,00 890,00 

CV15024 817131 daňový doklad 24.11.2015 Výtvarné potřeby 24.11.2015 790,00 790,00 

CV15024 49971824 daňový doklad 24.11.2015 Výtvarné potřeby 24.11.2015 3 330,00 1 264,00 

CV15024 117 daňový doklad 11.12.2015 Výtvarné potřeby 11.12.2015 35,00 35,00 

CV15024 1166090 daňový doklad 9.12.2015 Výtvarné potřeby 9.12.2015 350,00 350,00 

CV15024 140310 daňový doklad 7.12.2015 Výtvarné potřeby 7.12.2015 1 616,00 1 616,00 

CV15024 31/0033 daňový doklad 11.12.2015 Výtvarné potřeby 11.12.2015 155,00 155,00 

CV15024 140947 daňový doklad 11.12.2015 Výtvarné potřeby 11.12.2015 83,00 83,00 

 

V Blansku dne 28. 1. 2016 

 

Rodinné centrum Blansko z.s.  Mgr. Milana Vykydalová, předsedkyně 

 

 


