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Závěrečná zpráva 

 

ŽADATEL  

Název organizace Rodinné centrum Blansko z.s. 

Obec Blansko 

Poskytnutá dotace Kč 34.000,- Kč Vyčerpaná částka Kč 34.000,- Kč 

 

Informace o projektu 

Název projektu 

Rodina – investice do budoucnosti 

Stručný popis hlavního cíle projektu 

Cílem projektu „Rodina – investice do budoucnosti“ bylo v průběhu roku 2018 nabízet různé aktivity, 
kde se mohou setkávat prarodiče, rodiče a děti. V rámci těchto aktivit dochází k předávání 
manželských a rodičovských zkušeností a prohlubování vzájemných vztahů.   
 
Aktivity nejsou výhradně „přednáškového“ charakteru, obsahují složku zážitkovou a vzdělávací. 
Všichni zúčastnění si během nabízených aktivit prohlubují své získané dovednosti, většinou formou 
cvičení a her s využitím principů zážitkové pedagogiky. Dochází k rozvoji prosociálních dovedností ve 
skupině vrstevníků, ale také napříč mezi generacemi.  
 
Součástí projektu je také trvalá celoroční nabídka individuální konzultační podpory při osobnostním 
růstu v období známosti i v období manželství. Je také nabízena pro jednotlivé páry snoubenců 
individuální příprava na manželství. Cílem projektu je také pokračování celoroční podpory 
absolventů kurzů „efektivního rodičovství“, aby měli možnost konzultovat řešení svých konkrétních 
výchovných situací. 

Stručný popis realizovaného projektu (aktivit), včetně jmenného seznamu dílčích aktivit 

Obsah a popis projektu: 

• Manželská abeceda  
(týdenní pobyt pro rodiče/prarodiče s dětmi/vnoučaty),  

• Dárek od srdce  
(tvořivá dílna pro prarodiče, rodiče a děti),  

• Podpora osobnostního růstu v období známosti a manželství 
(individuální podpora při řešení vztahových problémů, individuální příprava na manželství), 

• Podpora absolventů kurzů „Efektivní rodičovství“  
(podpora pro absolventy kurzu, ad hoc konzultace s lektorem efektivního 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.  
Dárek od srdce je aktivita, která vytváří v předvánoční době prostor, kde prarodiče/rodiče a děti 
společně vyrábí dárky.  
Ad hoc telefonické konzultace jsou dle zájmu zaměřené na podporu osobnostního růstu v období 
známosti a manželství a na podporu absolventů kurzů „Efektivní rodičovství“.  
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Vyhodnocení splnění účelu projektu (přínos pro cílovou skupinu, dosažené výstupy) 

Manželská abeceda 

Třeboň, 15. až 21. 7. 2018,  
zúčastnilo se šest manželských párů, devatenáct dětí z toho dvanáct ve věku do šesti let. 

Program nebyl „přednáškové“ typu, to bylo účastníky pozitivně hodnoceno, zaujaly také „hry pro 
dospělé“ pro manželské páry a pro skupiny mužů a žen. 

Účastníci Manželské abecedy pozitivně hodnotili dopolední skupinový program pro rodiče založený 
především na technikách zážitkové pedagogiky. To podporuje aktivní účast manželů. Tým 
animátorů připravil kvalitní samostatný program pro skupinky dětí dle věku. Manželé oceňovali 
především možnost se intenzivně zamyslet nad sebou a nad svým manželstvím, bez dětí v klidném 
prostředí probrat různá témata manželského a rodinného života, možnost naslouchat názorům 
druhých. 

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.  

Dárek od srdce 

Blansko, 15. 12. 2018 

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 společnou činnost s rodiči nebo prarodiči.  

Bylo připraveno 21 stanovišť, na kterých se děti s rodiči mohly věnovat pod dohledem instruktorů 
tvorbě dárků: Korálkové tvoření, Antistresové omalovánky, Korálkové hvězdy, Placky, Andělské 
tvoření, Knoflíkové náušnice, Sváteční ubrus, Dárkové balení čajů, Hodiny, Svícen z perníčku, 
Peněženka, Svícen z jehličí, Krabička na dárek, Šití, Plstěná brož, Fimo šperk, Dřevotvoření, 
Pískování, Dárkové tašky, Svícen ze skleničky, Ubrousek na dřevě, Vánoční přání. 

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 
výrobkem.  

Byl splněn základní účel projektu, došlo k vytvoření prostoru k prohlubování vzájemných vztahů 
mezi rodiči (prarodiči) a dětmi.   

Podpora osobnostního růstu v období známosti a manželství  

Zájemcům o řešení problémů v období známosti (hledání životního partnera) nebo v období 
manželství byl k dispozici po celý rok kontaktní telefon a emailová adresa jako prostředek k ad-hoc 
konzultacím nebo případně ke sjednání individuální konzultační osobní podpory při osobnostním 
růstu v období známosti i v období manželství.  

Proběhlo třicet individuálních příprav na manželství. Individuální příprava na manželství je založená 
na metodice zážitkové pedagogiky, příprava obvykle představuje pět tříhodinových setkání. 
S ohledem na životní situaci některých snoubeneckých párů není pro ně časově dostupná 
skupinová příprava na manželství pořádaná Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. Právě pro ně 
byla určená nabídka přípravy s individuálním časovým průběhem dle jejich možností.  
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Podpora absolventů kurzů „Efektivní rodičovství“ 

Rodinné centrum Blansko z.s. uskutečnilo v minulém období celou řadu kurzů Efektivního 
rodičovství. Pro praktickou aplikaci v každodenním používání bylo vhodné, aby rodiče mohli 
průběžně konzultovat řešení nejasných situací.  

Cílovou skupinou byli proto rodiče, kteří během předchozích let prošli kurzem efektivního 
rodičovství nebo rodiče zajímající se o jiný než klasický přístup k výchově. Právě jim se nabízel po 
celý rok kontaktní telefon a emailová adresa jako prostředek k ad-hoc konzultacím nebo případně 
ke sjednání individuální konzultační osobní podpory.  

 

 

Popis změn oproti schválenému projektu (pokud byly učiněny) 

 
Nebyly provedené žádné obsahové změny vůči schválenému projektu 
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Fotodokumentace – Manželská abeceda  
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Fotodokumentace – Manželská abeceda  
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Fotodokumentace – Manželská abeceda  
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Fotodokumentace – Manželská abeceda  
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Fotodokumentace – Manželská abeceda  
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Fotodokumentace – Manželská abeceda  
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Fotodokumentace – Dárek od srdce 
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Fotodokumentace – Dárek od srdce 
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Fotodokumentace – Dárek od srdce 
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Fotodokumentace – Dárek od srdce 
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Fotodokumentace – Dárek od srdce 
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Finanční vypořádání dotace 

 

PŘÍJEMCE 
(název) 

Rodinné centrum Blansko z.s. 

Adresa 
(sídlo) 

Havlíčkova 26, 678 01 Blansko 

IČ 49463411 

Plátce/neplátce DPH neplátce DPH 

Název dotačního programu 
„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními 
neziskovými organizacemi“ pro rok 2018 

Název projektu 
Rodina – investice do budoucnosti 
smlouva č. 052742/18/0SV 

Celkové výdaje na projekt (v Kč): 122 821,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč) 
34 000,- 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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Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu  

číslo účetního 

dokladu 

v účetní 

evidenci 

číslo prvotního 

dokladu 
název dokladu 

datum 

vystavení 

dokladu 

účel platby 
částka v Kč 

(bez DPH) 

z toho 

částka 

hrazená 

z dotace 

JMK 

BV18006 180120518 faktura 21.11.2018 kancelářské potřeby 1 148 730 

BV18007 3518 faktura 15.12.2018 výtvarné potřeby 6 000 6 000 

BV18009 2018-DPP-1 přehled odměn 31.07.2018 srážková daň DPP 3 024 3 024 

CV18003/A 18PROD02155 prodejka 25.05.2018 kancelářské potřeby 328 328 

CV18003/B 18VT04271 prodejka 06.06.2018 kancelářské potřeby 87 87 

CV18005/A F5077 prodejka 01.07.2018 výtvarné potřeby 26 26 

CV18005/B 18PROD027032 prodejka 03.07.2018 výtvarné potřeby 322 322 

CV18006/A 10623016 prodejka 11.07.2018 výtvarné potřeby 378 378 

CV18006/B 10736391 prodejka 12.07.2018 výtvarné potřeby 189 189 

CV18007/A 18VT05324 prodejka 13.07.2018 výtvarné potřeby 259 259 

CV18007/B 18PROD028251 prodejka 13.07.2018 výtvarné potřeby 567 567 

CV18008/A 3760096981 účtenka 13.07.2018 výtvarné potřeby 80 80 

CV18008/B 100218022 prodejka 13.07.2018 výtvarné potřeby 129 129 

CV18008/C 12500 prodejka 13.07.2018 výtvarné potřeby 452 452 

CV18020/A 27811225 prodejka 03.12.2018 výtvarné potřeby 99 99 

CV18020/B 27811226 prodejka 03.12.2018 výtvarné potřeby 198 198 

CV18021 27811227 prodejka 03.12.2018 výtvarné potřeby 1 470 1 470 

CV18022 25598 paragon 13.12.2018 výtvarné potřeby 339 339 

CV18023 20240 prodejka 14.12.2018 výtvarné potřeby 900 900 

CV18024 56948 prodejka 14.12.2018 výtvarné potřeby 866 866 

CV18026 4100182193 faktura 29.11.2018 výtvarné potřeby 421 421 

CV18027 VP-3 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 1 156 1 156 

CV18028 VP-2 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 1 156 1 156 

CV18029 VP-1 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 1 156 1 156 

CV18030 VP-7 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 5 100 5 100 

CV18031 VP-8 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 5 100 5 100 

CV18032 VP-4 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 1 156 1 156 

CV18033 VP-5 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 1 156 1 156 

CV18034 VP-6 výkaz práce 31.07.2018 odměna DPP 1 156 1 156 

     34 418 34 000 

 

 



Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A  
Rodinné centrum Blansko z.s.          Projekt „Rodina – investice do budoucnosti“         Smlouva č. 052742/18/0SV 

Stránka 17 z 18 

 

 

 

Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. 
 
 
V Blansku dne 21. ledna 2019 
 
 
 

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

 

 

 

Příloha Závěrečné zprávy – Kopie prvotních dokladů prokazujících čerpání dotace 
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Příloha – Kopie prvotních dokladů prokazujících čerpání dotace 

 

 


