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1. Slovo úvodem 

 
Při ohlédnutí za minulým rokem musím vyjádřit velkou vděčnost za to, že můžeme být součástí tohoto 

malého dílka, které pomáhá vytvářet přirozenou platformu komunitního soužití a obyčejných 

mezilidských vztahů v našem městě.  

 
Vážím si toho, že můžeme podporovat mladé rodiny a povzbuzovat rodiče v jejich nezastupitelných 

rolích. Mateřství a rodičovství je opravdová výzva, běh na dlouhou trať, každodenní investice času do 

svých dětí, kterou nelze změřit ani ocenit okamžitým viditelným výsledkem. Přesto je toto období klíčové 

a nenahraditelné pro vybudování osobnosti a identity dětí, vytvoření základu rodiny, který si děti 

ponesou do života a budou ho předávávat další generaci.  

 
Stejně jako rodinám se také věnujeme naší nejstarší generaci, seniorům. Rádi s nimi trávíme čas a sdílíme 

jejich radosti i starosti. Povídáme si a nasloucháme jejich vyprávění, vzpomínkám, jaké to dřív bylo, co 

všechno prožili a jaký byl tenkrát jejich svět. Hrajeme společně karty, stolní hry, ping pong či kulečník a 

vždy s našimi seniory počítáme na společných akcích. Do další práce nás povzbuzuje jejich vděčnost a 

radost z každého setkání a společně stráveného času.  

V říjnu 2019 se podařilo většinu aktivit pro seniory převést pod sociálně aktivizační službu zastřešenou 

organizací Přístav 3V, z. ú., což nám mimo jiné umožnilo rozšířit nabízené služby o osobní návštěvy a 

procházky s některými seniory.  

Přínosem pro rodinné centrum je přilehlá zahrada, kterou můžeme během pěkného počasí hlavně v létě 

využívat. Pískoviště, skluzavka a houpačky jsou skvělým zázemím pro rodiče s malými dětmi.  

Moc si vážíme ochoty a nasazení všech členů našeho týmu a party dobrovolníků. Děkujeme a jsme velice 

vděční za finanční podporu všem úřadům, organizacím a našim návštěvníkům. 

 

                                                                                                                    Věra Dankaničová 

                                                                                                              vedoucí rodinného centra 
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2.  Poslání a cíl organizace 

 

Posláním organizace je vytváření volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit pro veřejnost, zapojení 

sociálně vyloučených či osamocených lidí do společnosti, mezigenerační propojení a podpora komunitního 

způsobu života.  

 
Zaměřujeme se na podpůrnou a preventivní službu rodinám, dětem i jednotlivcům žijícím v naší lokalitě, 

snažíme se o prevenci a osvětu v oblasti výchovy dětí, rodičovských kompetencí, prevenci sociálně 

patologických jevů a nabízíme prostor pro smysluplné naplnění volného času. Jde nám také o zapojení 

seniorů žijících v našem okolí do komunitního života a tím předcházení jejich sociálnímu vyloučení. 

Chceme přispět k tomu, aby mohli žít plnohodnotný život i v pokročilém věku. 

 
Jsme členem Asociace Comeniana z. s., kterou založila Jednota bratrská a která vychází ze zásad 

systému výchovy a vzdělávání, který položil J. A. Komenský. Asociace sdružuje rodinná a mateřská 

centra, dětské kluby, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, seniorské kluby a další organizace, které 

rozličným způsobem pomáhají znevýhodněným osobám s integrací do společnosti, podporuje tradiční 

rodinné hodnoty a zdravé mezigenerační vztahy. 

 

3.  Zpráva o činnosti 

Centrum volného času má celoroční provoz s pravidelnou nabídkou každotýdenních volnočasových, 

prorodinných i vzdělávacích aktivit pro všechny generace. V průběhu roku dále připravujeme jednorázové 

sportovní, kulturní a společenské aktivity, jako např. přednášky, besedy, divadlo, výlety pro rodiny s dětmi, 

besídku, apod. Stejně jako v předchozích letech se zaměřujeme na službu rodinám a seniorům. 

Provozujeme Rodinné centrum Loďka a seniorské kluby.  

 
Pravidelné aktivity: 

 Dopolední kluby pro rodiče s dětmi 0 – 5 let (2x týdně) 

 Kluby pro seniory (2x týdně) 

 
Nepravidelné aktivity: 

 Kreativní dílny pro celé rodiny 

 Přednášky, besedy zaměřené na podporu rodiny, rodičovství a výchovu dětí 

 Základní poradenství – rodinné, manželské, výchovné, pracovněprávní, mzdové, atd. 

 Aktivity s kulturním programem – divadlo, vánoční besídka pro seniory 

 Turnaj ve stolním tenise 

 Jarní bazar oblečení 

 

3.1.  Rodinné centrum Loďka 
 
DOPOLEDNÍ KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI 

Hlavní aktivitou rodinného centra jsou dopolední 

kluby pro rodiče s dětmi od 0 – 5 let. Rodičovské 

kluby probíhají celoročně, každé pondělí a středu 

od 09:00 do 11:00 hod. Jsou určeny pro rodiče 

(včetně prarodičů) s dětmi od narození do 

předškolního věku. Rodiče s dětmi mají 

k dispozici prostor dětské herny vybavený 

hračkami a pomůckami pro trávení času 

s malými dětmi. Dopolední programy jsou 

přizpůsobeny věku a schopnostem dětí a jsou 

zaměřeny na všestranný rozvoj jejich dovedností 



a návyků.  Děti se učí společně sdílet prostor, hrát 

si, vzájemně komunikovat se svými vrstevníky i 

dospělými, respektovat pravidla, hranice a vzájemné 

sociální vazby. Zároveň se zábavnou formou učí 

společným rituálům, jako jsou např. říkanky, písničky 

s pohybem, výroba nebo tvoření přizpůsobené věku 

a schopnostem dětí, společná svačinka, úklid 

hraček, a další. V rámci klubu mají rodiče možnost 

navazovat vztahy, sdílet své pocity, zkušenosti, 

radosti i obavy a využívat základní poradenství. 

 
 

KOMUNITNÍ ZAHRADA 

 
Společným úsilím rodičů i dobrovolníků se podařilo zprovoznit část přilehlé zahrady, se skluzavkou, 

houpačkami, pískovištěm a posezením pro rodiče. Komunitní zahradu využíváme již třetím rokem hlavně 

na dopolední rodičovské kluby. Když je pěkné počasí, mohou si děti hrát na pískovišti, jezdit na 

skluzavce, houpat se a běhat na zahradě. Je to skvělý prostor pro aktivní trávení volného času, sdílení, 

budování vztahů, předávání zkušeností pro rodiny dětmi i mezigenerační propojení. Do budoucna 

bychom chtěli zpevnit a zastřešit roh zahrady na chráněné posezení, aby se dala zahrada zpřístupnit pro 

seniory a využívat častěji i během roku.  

 
PORADENSTVÍ 

 
Návštěvníkům rodinného centra poskytujeme základní individuální a odborné poradenství v oblastech 

rodinné, manželské a mezigenerační vztahy, výchova dětí, slaďování rodinného a pracovního života, 

mzdy a pracovněprávní vztahy. Poradenství probíhá v časech dopoledních programů, nebo 

v individuálně domluvených termínech.  

 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY                          

Vzdělávací aktivity (přednášky, besedy) vedené odbornými lektory byly zaměřeny na podporu rodiny a 

rodinných vztahů, výchovu dětí, posílení 

rodičovských kompetencí, péči o dítě, dále na 

zdravotní gramotnost, základy první pomoci a 

dětské úrazy. 

 

Realizované vzdělávací aktivity: 

Název: Zlozvyky, dobrozvyky a neurózy u dětí 

(datum 20. 3. 2019, počet účastníků 13) 

Název: Péče o dítě bez zbytečné chemie 

(datum 8. 4. 2019, počet účastníků 9) 

Název: Nejčastější dětské úrazy a jejich prevence 

(datum 17. 6. 2019, počet účastníků 8) 

Název: Základy první pomoci, (24. 9. 2019, počet 

účastníků 12) 

Název: Hranice ve výchově, (datum 11. 12. 2019, počet účastníků 11) 

Lektoři: Mgr. E. Rucký, M. Kalášek, Mgr. G. Antonová 

 
Přednášky – besedy s rodiči probíhaly dopoledne v rámci klubů pro rodiče s dětmi i ve večerních 

hodinách. Aby se mohli rodiče přednášek účastnit, poskytovali jsme hlídání dětí v herně rodinného 

centra (počet hlídaných dětí během vzdělávacích aktivit bylo 41).  Počet dospělých účastníků bylo 53. 



Témata diskusních skupin žen i mužů i poradenství byla zaměřena především na zdravé vztahy mezi 

rodiči a dětmi, aktivní trávení společného času rodičů s dětmi, specifika výchovy dětí v různém věku, 

řešení konfliktů v rodině, mezigenerační vztahy, sladění rodinného a pracovního života, rodinné finance, 

atd.  

JEDNORÁZOVÉ AKCE 

Velikonoční tvořivá dílna – tvoření, vyrábění 

dekorací, zdobení perníčků, a další aktivity pro 

děti i dospělé, prarodiče i vnoučata, děti i rodiče 

(datum 13. 4. 2019, účast 43 dospělých, 21 dětí) 

Jarní bazar oblečení – bazárek obnošeného 

oblečení a drobných potřeb do domácnosti 

(datum 24. – 26. 4. 2019, účast 125 dospělých, 

20 dětí) 

Hudební večer pro dříve narozené (datum 2. 5. 

2019, počet účastníků 47) 

Víkendový rodinný výjezd do Českého ráje 

(datum 15. – 19. 5. 2019 (počet účastníků 16) 

Divadelní představení Frýdlantští dramatici (7. 

11. 2019, počet účastníků 37) 

Vánoční tvořivá dílna – výroba vánočních 

dekorací pro celé rodiny (datum 30. 11. 2019, 

účast 41 dospělých, 19 dětí) 

Vánoční besídka pro seniory – bohatý kulturní 

program pro seniory byl připraven ve spolupráci 

s žáky místních MŠ a ZŠ Hejnice (13. 12. 2019, 

účast 38 dospělých, 40 dětí) 

Do projektu Rodinné centrum Loďka bylo v roce 

2018 zapojeno 69 rodin. Programy a aktivity 

rodinného centra Loďka navštěvují rodiče s 

dětmi z Hejnic a okolí regionu Frýdlantska, jako 

je Bílý Potok pod Smrkem, Lázně Libverda, 

Raspenava, Nové Město pod Smrkem a 

Frýdlant.  

Počet návštěvníků pravidelných aktivit rodinného centra bylo 403 dospělých a 546 dětí.   

Návštěvnost dopoledních klubů pro rodiče s dětmi se pohybuje v rozmezí 3 – 8 dospělých (převážně 

maminek na rodičovské dovolené) a 4 – 10 dětí ve věku 0 – 5 let.  

 



3.2.  Senior klub Eska 

Setkávání seniorských klubů probíhalo 2x týdně, 

každé pondělí odpoledne 16:00 – 18:00 hod a 

čtvrtek dopoledne 09:00 – 11:00 hod, kromě 

období letních prázdnin. Seniorům z našeho 

okolí tak zprostředkováváme zapojení do 

společenského života místní komunity, kde se 

mohou rozvíjet dle svých možností 

v dovednostech i schopnostech a mají prostor 

k  vzájemné komunikaci a sdílení. Nejčastěji 

s mini hrajeme stolní a karetní hry, kulečník, 

nebo stolní tenis, nebo si povídáme si u kávy. 

Pravidelná návštěvnost klubů se pohybuje okolo 

12 – 15 seniorů. 

 

Každoročně pro ně pořádáme vánoční besídku s kulturním 

programem, se kterým nám pomáhají učitelé a žáci z místních MŠ a 

ZŠ. Některým seniorům pomáháme s vyřizováním úředních 

záležitostí, s doprovodem na kluby, nebo s doprovodem k lékaři. 

Seniory zapojujeme do všech aktivit centra volného času. Od října 

2019 jsme některé aktivity pro seniory přesunuli pod zastřešující 

organizaci Přístav 3V, z. ú., pod kterou jsme začali provozovat 

sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Rozšířili jsme naši službu o osobní návštěvy a 

procházky s některými seniory. 

 

4.  Finanční zpráva za rok 2019 

Náklady z toho MPSV 

Materiál 24 690 Kč  

DHIM 19 446 Kč  

Potraviny 7 046 Kč  

Cestovné 2 468 Kč  

Náklady na reprezentaci 3 592 Kč  

Služby 53 470 Kč 2 190 Kč 

Mzdové náklady 289 069 Kč 178 800 Kč 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 69 315 Kč 46 240 Kč 

Zákonné sociální náklady 861 Kč  

Daně, poplatky a příspěvky 175 Kč  

Náklady celkem 470 132 Kč 227 230 Kč 

 

Výnosy  

Tržby z vlastní činnosti  39 016 Kč 

Přijaté příspěvky a dary FO a organizací 46 628 Kč 

Zúčtování fondů 12 000 Kč 

MPSV – dotační program Rodina  227 230 Kč 

Liberecký kraj 89 505 Kč 

Město Hejnice 59 000 Kč 

Výnosy celkem 471 379 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem 1 247 Kč 

 



5.  Personální složení 

Věra Dankaničová – vedoucí rodinného centra 

Lucie Kalášková – programová pracovnice rodinného centra 

Vlastimil Zoreník – ředitel, statutární zástupce organizace 

Členové správní rady: Věra Dankaničová, Helena Freibergová, Dominik Žďárek 

Členové dozorčí rady: Jitka Melicharová, Lenka Sotonová, Eva Svárovská 

  

 

6.  Poděkování 

Poděkování a vděčnost patří všem organizacím a dárcům, kteří nás v roce 2018 finančně podpořili a 

také všem pracovníkům, lektorům, rodičům i dobrovolníkům, kteří nám celý rok pomáhali a podíleli se 

spolu s námi na činnosti centra.  

 

7.  Podpořili nás v roce 2019 

Činnost Centra volného času je dlouhodobě finančně podporována z rozpočtu města Hejnice a Sborem 

Jednoty bratrské v Hejnicích. Projekt Rodinné centrum Loďka spadá do podpor činností, které řeší 

komunitní plán celé oblasti Frýdlantska. V roce 2019 byl podpořen z MPSV - dotačního programu 

Rodina, dotačního programu Libereckého kraje na podporu činnosti mateřských center a nadačním 

příspěvkem od Nadace Euronisa. 

 

 

 

 

 


