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O nás 

Dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje bylo spolufinancováno několik projektů našeho spolku. 

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“, v roce 

2015 projekt „Být spolu – to nás baví“, v roce 2016 projekt „Společný čas – společná radost“.  

V minulých letech jsme byli partnerem (společně s jinými Centry pro rodinu) v projektu 

podpořeného ESF a rozpočtem ČR s názvem ANIMA CZ – region 3 (2009–2011). 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.  

Aktuální informace o naší činnosti jsou na www.rcblansko.cz. Rodinné centrum Blansko 

realizuje dlouhodobě následující aktivity: 

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. 

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, ... . 

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.  

V roce 2017 se náš spolek aktivně lektorsky podílel na výcviku dalších lektorů pro přípravu na 

manželství organizovaného Centrem pro rodinu a sociální práci v Brně. 

  

http://www.rcblansko.cz/
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Stručný popis realizovaného projektu 

Cílem projektu „S rodinami a pro rodiny“ byla nabídka aktivit pro setkávání prarodičů, rodičů a 

dětí. Během těchto aktivit bude prostor k prohlubování vzájemných vztahů a předávání 

manželských a rodičovských zkušeností. Dle zájmu účastníků a s ohledem na výši přidělené 

dotace byly v rámci projektu realizovány následující aktivity 

• Manželská abeceda 

• Dárek od srdce 

• Ad hoc telefonické konzultace 

Manželská abeceda je určená pro rodiny s dětmi a také pro prarodiče s vnoučaty, věk a počet dětí 

není překážkou účasti. Rodiče se věnují práci na svém vztahu společně s lektory, děti mají svůj 

program. Dárek od srdce, aktivita vytváří v předvánoční době prostor, kde prarodiče/rodiče a 

děti společně vytváří dárky. Ad hoc telefonické konzultace byly dle zájmu zaměřené na podporu 

osobnostního růstu v období známosti a manželství a na podporu absolventů kurzů „Efektivní 

rodičovství“.  

„Manželská abeceda“ je určená pro rodiny s dětmi a také pro prarodiče s vnoučaty, věk a počet 

dětí není překážkou účasti. Rodiče se věnují práci na svém vztahu společně s lektory, děti mají 

svůj program. Spolek Rodinné Centrum Blansko z.s. pořádá tento týdenní zážitkový výcvikový 

program již více jak 20 let. Pro rok 2017 byla místem Manželské abecedy Lednice s pohádkovou 

krajinou se zámky a zámečky, kolonádami, umělou zříceninou, rybníky, upravenými cestami a 

řadou drobných romantických staveb. Lednicko-valtický areál, zvaný též Zahrada Evropy, 

nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě, je zapsaný mezi památkami UNESCO.  

Cílem pobytu je nabídnout rodičům prostor pro ně samotné, ale také pro celou rodinu. Rodiče se 

během dopoledne věnují práci na svém vztahu společně s lektory. Po celé čtyři hodiny 

intenzivně pracují v různých interaktivních činnostech, kde se soustředí na prohloubení 

partnerského vztahu v rovině komunikace, naslouchání, pozornosti, sociálních kompetencí, a 

další. Po dobu řízeného programu pro rodiče jsou děti rozděleny do vrstevnických skupin a 

společně s animátory mají svůj program (vycházky, cvičení, výtvarné činnosti, trénink sociálních 

dovedností, hry). Odpoledne tráví rodina společně, program si určuje každá rodina sama. Večer 

je zajištěn zážitkový program pro celé rodiny. V případě zájmu je poskytováno individuální 

poradenství v oblasti vztahových problémů nebo výchovy dětí. 

„Dárek od srdce“ je tradiční akcí v předvánoční době, kde prarodiče/rodiče a děti společně 

vytváří dárky. To je motivací především pro děti k vyrobení dárku pro své nejbližší. Dospělí 

nejen doprovází děti při výrobě dárků, ale zároveň se stávají učiteli. Dobrovolní lektoři (dospělí 

a mládež) si předem připraví nejrůznější výrobky a pak to učí přicházející děti. Dospělí a mládež 

této aktivitě věnují svůj čas dobrovolně bez nároku na mzdu. Je připraveno více jak patnáct 

stanovišť, obvykle se vyrobí více jak tři stovky dárků. 

Účastníci nejen zdokonalí své manuální schopnosti, prohlubují své prosociální dovednosti 

(vzájemná pomoc, komunikace, spolupráce), ale hlavně zjišťují, že existuje možnost obdarovat 

své blízké vlastnoručně vyrobeným dárkem. 
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Celkové vyhodnocení splnění účelu 

Manželská abeceda 

Lednice, 17. až 22. 7. 2017, sedm manželských párů, dvacet dětí 

Účastníci Manželské abecedy ocenili dopolední program pro rodiče založeném především na 

technikách zážitkové pedagogiky. To podporuje aktivní účast manželů. Program nebyl 

„přednáškové“ typu, to bylo pozitivně hodnoceno, zaujaly také „hry pro dospělé“ pro manželské 

páry a pro skupiny mužů a žen. Tým animátorů připravil kvalitní program pro skupinky dětí dle 

věku. 

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.  

Všichni účastníci oceňovali především možnost se intenzivně zamyslet nad sebou a nad svým 

manželstvím, bez dětí v klidném prostředí probrat různá témata manželského a rodinného 

života, naslouchat názorům druhých. 

 

Dárek od srdce 

Blansko, 9. 12. 2017 

Na předvánoční akci Dárek od srdce dospělí ocenili bohatou nabídku výroby různých druhů 

dárků, pohodovou předvánoční náladu a možnost společně strávit čas s dětmi nebo vnoučaty. 

Děti si ověřovaly svoji manuální zručnost a prožívaly svoji komunikaci s rodiči nebo prarodiči. 

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

stromeček). Všichni tak měli radost z toho, že mají možnost obdarovat druhého vlastním 

výtvorem.  

 
Byl splněn základní účel projektu, došlo k vytvoření prostoru k prohlubování vzájemných vztahů 

mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a možnosti pro předávání manželských a rodičovských 

zkušeností.  
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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 

 
037580/16/0SV  

Název dotačního programu 
 

„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními 
neziskovými organizacemi“ pro rok 2016 

Název projektu 
 

S rodinami a pro rodiny 

Celkové výdaje na projekt (v Kč): 
 

148 001,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč) 
 

30 000,- 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 

mailto:milana.vykydalova@centrum.cz
mailto:vykydal.miroslav@centrum.cz
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číslo 
účetního 
dokladu 
v účetní 
evidenci 

Prvotní účetní doklad  
(např. faktura, paragon, prodejka za hotové atd.) 

účel platby 

částka 
v Kč 

(včetně 
DPH) 

z toho 
částka 

hrazená 
z dotace 

JMK 

číslo název dokladu 
datum 

vystavení 
dokladu 

   

CV17003 17VT02504 prodejka 18.04.2017 kancelářské potřeby 172 172 

CV17013 17VT04534 prodejka 12.07.2017 kancelářské potřeby 191 191 

CV17016 17PROD02624 prodejka 14.07.2017 animační program 1149 1149 

CV17021 399294 paragon 07.11.2017 výroba dárků 264 264 

CV17023 87163411 paragon 24.11.2017 výroba dárků 95 95 

CV17026 502173700 faktura 04.12.2017 výroba dárků 709 99 

CV17027 304731 účtenka 16.11.2017 výroba dárků 267 267 

CV17027 307708 účtenka 05.12.2017 výroba dárků 229 229 

CV17028 22711201700077 účtenka 27.11.2017 výroba dárků 76 76 

CV17028 17PROD049603 prodejka 27.11.2017 výroba dárků 117 117 

CV17029 17PROD026391 prodejka 15.07.2017 animační program 78 78 

CV17029 4347 stvrzenka 15.07.2017 animační program 526 526 

BV17016 29/17/Vo faktura 11.12.2017 pronájem 6000 6000 

BV17008 2017-DPP-1 výkaz DPP 01.08.2017 srážková daň DPP 3108 3108 

CV17032 VP-1 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17033 VP-2 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17034 VP-3 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17035 VP-4 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17036 VP-5 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17037 VP-6 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17038 VP-7 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17039 VP-8 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 2720 2720 

CV17040 VP-9 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 2720 2720 

CV17041 VP-10 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

CV17042 VP-11 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 2550 2550 

CV17043 VP-12 výkaz práce 01.08.2017 odměna DPP 1071 1071 

     30 610 30 000 

 

Potvrzuji pravdivost a správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. 

 

V Blansku dne 28. 1. 2018 

 

Rodinné centrum Blansko z.s.                         Mgr. Milana Vykydalová, předseda spolku 
 
 
 


