
 

 

 

  

Chceme napomáhat rozvoji přirozeného života napříč všemi 

generacemi v životě jednotlivce, rodiny a společnosti, v souladu 

s tradičními křesťanskými hodnotami. Vytváříme prostor pro 

setkávání lidí různých generací formou klubové činnosti, 

přednášek, akcí a aktivit. Podporujeme rodinný život a zdravé 

rodinné vazby, podporujeme pěstounské rodiny. 

Krok pro všechny generace z. s. 
Mariánská 551/47, Česká Lípa 

604 670 510 
www.krokpro.cz, info@krokpro.cz 
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 ÚVODEM 
 

 Rok 2018 nám přinesl některé zásadní změny. V červenci proběhla 

volba nového výboru a předsedy. Předsedou se stal pan Ivo Šrajbr a ve výboru 

jsou s ním ještě Miroslav Boš a Václav Merhulík. V září jsme oslavili 10 let tr-

vání naší organizace. Zahradní slavnost navštívili rodiče, děti, pěstouni a po-

zvání přijali také představitelé Města Česká Lípa. Hlavním bodem programu 

byli Frýdlantští dramatici – amatérský herecký soubor, který dovede vždy ro-

zesmát publikum v krátkých scénkách z běžného rodinného života. Ve druhé 

polovině roku jsme poprvé podali žádost o finanční prostředky z dotačního 

programu Rodina na MPSV pro rodinné centrum Zahrádka a úplně nový pro-

jekt Podpora ohrožených rodin. Ten jsme připravovali v součinnosti s Odbo-

rem sociálně-právní ochrany dětí Česká Lípa a Okresním soudem v České Lípě. 

Naše žádosti uspěly a pro rok 2019 nás MPSV z dotačního programu Rodina 

podpořilo.   

Mgr. Miroslav Boš – ředitel 

     

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 

Křesťanské společenství  

Česká Lípa  

 

jsme členy těchto asociací 

 



Zpráva o činnosti 2018 

 2  

 

 RODINNÉ CENTRUM ZAHRÁDKA 
 

 V roce 2018 jsme zopakovali akce, které měly dobrý ohlas v roce přede-

šlém, a další zajímavé jsme přidali, například: večeře při svíčkách v rámci Ná-

rodního týdne manželství, pravidelná výroba přání a alb pro maminky 

(scrapbook), čtení knížky Strom pokladů a následné putování za Stromem po-

kladů v Janově a okolí (součást seznámení s temperamenty), pravidelně pří-

stupná zahrada u vily během léta (prostor k rozhovorům), kytarový kroužek 

pro dospělé, kurz Jak pomoci dětem zvládat emoce, zdobení vajíček, kurz fo-

cení, Sederová večeře, výlety, několikrát přednášky o zdraví na téma Jak na 

chřipkové období, Ošetření kůže při ekzému nebo Zdravý úsměv, Rozloučení 

se školkáčky… V září jsme oslavili s našimi příznivci 10 let spolku. Konal se 

kurz sebeobrany pro ženy. Sešla se skupina rodin, které navštěvovaly centrum 

v jeho začátcích v roce 2013. Dále jsme pro naše návštěvníky připravili akce: 

Mikuláš v Zahrádce, akci Jak bylo, jak bude (ohlédnutí za rokem 2018), vá-

noční dílničku se zdobením perníčků a věnců. 

 Součástí programu pro rodiče s dětmi jsou pravidelná „Okénka“ pana 

Mgr. Boše na téma partnerských a mezigeneračních vztahů nebo výchovy dětí. 

Jde o interaktivní přednášku, kdy zapojujeme rodiče a dáváme jim inspiraci do 

různých životních situací. Otevřeno máme pět dní v týdnu dopoledne, o víken-

dech probíhaly akce pro maminky a i pro celé rodiny (1× měsíčně).  

 V roce 2018 proběhlo 1140 kontaktů, při nichž si návštěvníci přisvojili 

komunitní formu našich akcí i pravidelných setkání. V současnosti nás navště-

vuje 45 rodin, které k nám přicházejí z České Lípy a jejího okolí.  Uspořádali 

jsme 197  klubíků a nabídli 88 hodin hlídání, které mohou rodiče využít k vyří-

zení soukromých věcí, hledání zaměstnání či k relaxaci. Zároveň je to dobrá 

příležitost pro děti k sociálnímu otužování v prostředí, které znají a s lidmi, 

které pravidelně vídají a tím se připravují na školku.  

 V roce 2018 se zvýšila návštěvnost,  proto jsme stanovili pevnou kapa-

citu jednotlivých setkání v týdnu a zavedli přihlašovací systém. To nám umož-

nilo dále zkvalitňovat čas věnovaný návštěvníkům a zastavili jsme narůstající 

převahu kvantity nad kvalitou, která společně strávený čas narušovala. Je 

zřejmé, že několik návštěvnic si vybudovalo vztahy i mimo setkávání v centru 

a to nás těší. Na větších akcích se nám podařilo oslovit celé rodiny – to své si 

tam našli děti i dospělí. Osobní rozhovory a dotazníková akce na podzim nám 

potvrdily zájem o duchovní otázky, takže jsme v lednu 2018 zařadili do pro-

gramu centra kurzy Alfa. 

 V kontaktu se seniory se nám nepravidelně daří zapojovat babičky na-

šich malých návštěvníků do pravidelných nebo jednotlivých akcí.  Naše plány 
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nebyly naplněny v oblasti kontaktu a vztahu se seniorským českolipským klu-

bem, jelikož zájem z jejich strany po kontaktování členové neprojevili. Odů-

vodněno to bylo vysokým věkem seniorů, kteří chtějí prožívat společně klidné 

chvíle, bez narušování jejich aktivit.  

 Zde jsou anonymní odpovědi, tak, jak je pisatelky uvedly do webového 

dotazníku, zveřejněného na facebookových stránkách rodinného centra. Od-

povědi jsou potvrzením výsledků naší práce a povzbuzením, že návštěvníci vní-

mají pozitivně námi nabízené tradiční hodnoty:  

 Vytrhnutí ze stereotypu, poznávaní nových lidi, socializace, program. 

 Do klubíku chodíme rádi. 

 Chodím zatím krátce, ale jsem ráda za program a kolektiv pro dcerku. 

Za sebe oceňuji přednášky a možnost alespoň trochu si popovídat s 

ostatními maminkami. Díky úměrnému počtu dětí a maminek tam není 

velký ruch. 

 Líbí se mi rodinná atmosféra, Dorotka Vás miluje. 

 Pavlínka je moc spokojená, skvělý přístup Báry a Evy. Chtěla jsem, aby 

byla malá mezi dětmi. 

 Za těch 5 let mi Zahrádka přirostla k srdci, super kolektiv, prostředí, 

program pro děti za příznivou cenu. 

 Je to pro nás příjemná a podnětná změna v našem běžném programu, 

v prostředí, kde se na rozdíl od mnoha jiných herniček atp. cítíme 

opravdu dobře. 

 Úžasné prostředí, vždy krásný program pro děti, něco nového se nau-

číme, příjemná společnost. I když to máme trošku dál, vždy si k vám rádi 

zajedeme. 

 Příjemná atmosféra. 

 Zahrádka je v České Lípě naprosto jedinečné místo, kde se baví nejen 

mé děti, ale i já v moc milém kolektivu. Děkuju, že tu jste pro nás.  

 Za ten rok se ze Zahrádky stala srdeční záležitost. Poznala jsem tu 

spousta báječných osob. 

 Kluci tam rádi chodí. Mně se líbí program, který pro ně máte vždy při-

pravený. 

 Jeden z hlavních důvodů bylo začlenění se do kolektivu. Zahrádka pro 

mě znamená fajn místo, kde se mohu setkat s příjemnými lidmi, popo-

vídat si o dětech, rodině a běžných starostech. Především se tu dcera 

může rozvíjet, najít si kamarády a zvyknout si na kolektiv, který jí čeká 

s nástupem do školky. 
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 Chceme nadále udržet kvalitu setkání pro rodiče a cíleně reagovat na 

potřeby návštěvníků. Z dotazníkové akce vyplynul zájem rodičů o více společ-

ných výletů a podobně. Několik maminek nabídlo obohatit jednorázově pro-

gram o své dovednosti a k tomu jim rádi poskytneme prostor. 

 

Rodinné centrum se prezentuje na stránkách Facebooku – Rodinné cen-

trum Zahrádka a na webových stránkách zřizovatele, www.krokpro.cz kde zve-

řejňujeme i naše podporovatele. Dotace a nadační příspěvky zmiňujeme přímo 

na setkáních, na nástěnce v RC, v informačních materiálech, které každý rodič 

dostane při první návštěvě centra, samozřejmě i ve výročních zprávách. 
 

  

  

Strom pokladů 

Květen 2018 

Janov 
 
Tým pořadatelů 

 

 

 

 

 

Během roku 2018 se uskutečnily dvě besedy na tradičních setkáních Cestomá-

nií pro starší generaci. Společně jsme „navštívili“ Dolomity a Polsko. Polská 

výprava pojala svoji prezentaci s vtipem. Výklad probíhal v polštině s překla-

dem. Besed se zúčastnilo 28  návštěvníků.   

 

 

 

Zaměstnanci Kroku k 31. 12. 2018 

 

Středisko počet zaměstnanců  součet úvazků + počet DPP 

 

RC Zahrádka   2   1,15   1 

 

Podpora pěstounů  4   1,9   1 

 

Obslužný personál  2   0,65   1 

 

http://www.krokpro.cz/
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 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V ROCE 2018 

 Sepisování dohod s pěstouny 
V roce 2018 jsme měli uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s třiceti 
rodinami. V těchto rodinách jsme doprovázeli 36 dětí. Doprovázíme také dvoje 
pěstouny na přechodnou dobu. V rámci doprovázení jsme jim nabízeli tyto 
služby: 
 

 Poskytování odborného i výchovného  poradenství a dopro-
vázení 

Odborné a výchovné poradenství  jsme poskytovali pro všechny námi dopro-
vázené pěstouny. Tuto službu zajišťovali pravidelně (jedou za dva měsíce) tři 
sociální pracovníci.  
 Krátkodobou péči jsme poskytli 22 dětem a 12 dětí bylo na táboře. (Za-
jistili jsme tak celodenní péči pro pěstouny a pobyt jim uhradili.)  
 Pěstounům jsme nabídli dostatečný počet vzdělávacích seminářů. Nej-
více seminářů proběhlo dopoledne (14). V říjnu absolvovalo 16 pěstounů a 21 
dětí víkendové vzdělávání. Součástí vzdělávání byl také preventivní program 
pro děti, odborně vedený dvěma lektory z Majáku o.p.s. 
 Většina dětí má možnost kontaktu s původní rodinou (31) a také ho vy-
užívají. Někdy jenom telefonicky nebo písemně, ale také se navštěvují. Ve třech 
případech jsme při kontaktu s rodiči nebo širší rodinou zajišťovali asistenci. 
 Pětkrát jsme zajistili dětem odbornou psychologickou péči. 

Naši sociální pracovníci sledují pravidelně rozvoj děti: Jestli mají kama-
rády, zda navštěvují zájmové kroužky, jaké další odborníky pěstouni využívají. 
Vhodným způsobem seznamují děti s problematikou sociálně-právní ochrany 
a ptají se, co je trápí nebo z čeho mají radost. 

 
Další služby v rámci pověření SPO 

 

 Poskytujeme poradenství rodičům při výchově a vzdělávání 
dětí. 

Během celého roku probíhají v našem rodinném centru Zahrádka takzvaná vý-
chovná okénka. Tato setkání vede ředitel Kroku. Vedle těchto krátkých besed 
proběhlo také několik večerních odborných seminářů s odborníky. 
 S výchovnými okénky jsme navštívili také další dvě rodinná centra v Li-
bereckém kraji. 

 
Víkendové vzdělávání 
pěstounů Ráj  
 
říjen 2018 
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 Vyhledáváme zájemce o náhradní rodinnou péči 
Několikrát během roku 2018 se na nás obrátili lidé, kteří se chtějí stát pěs-
touny. Těmto zájemcům se věnuje zkušený sociální pracovník. Proběhly také 
dvě besedy na téma Náhradní rodinná péče. Jedna v České Lípě a jedna v Chra-
stavě. 
 

 Podpora ohrožených rodin 
V průběhu roku 2018 proběhla jednání s Odborem sociálně-právní ochrany 
dětí v České Lípě o potřebnosti dalších služeb v této oblasti. Do tohoto pro-
jektu, který je součástí pověření SPO při pomoci rodičům v řešení výchovných 
problémů, bude také zahrnuta takzvaná Cochemská praxe, kterou zavádí 
Okresní soud v České Lípě.  
 

 
 

 10 LET  PODPORUJEME RODINNÝ ŽIVOT 

 
2008  založili jsme občanské sdružení 
2009  klubová činnost a příměstské tábory pro děti z azylového domu  
2010  preventivní přednášky na školách, klubová činnost 
2013  založili jsme Rodinné centra Zahrádka 
2014  pověření k výkonu SPOD, doprovázení pěstounů 
2016  otevření nových prostor pro pěstouny 
2018  příprava projektu Podpora ohrožených rodin 

 
 
 
 

 
 
Frýdlantští drama-
tici  
na oslavách 10 let 
Kroku 
 
září 2018 
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 FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

 V roce 2018 se objem finančních prostředků, které nám pomohly napl-

ňovat vizi organizace, opět navýšil. V Rodinném centru Zahrádka nás význam-

ným způsobem podpořilo Město Česká Lípa, Liberecký kraj, Sbor Jednoty bra-

trské v České Lípě, Nadace Euronisa a Nadace Racek. Také v Podpoře pěs-

tounů se zvýšil počet námi doprovázených rodin a tím narostly i finanční pro-

středky k zajištění všech potřebných služeb. Jsme rádi, že nám Město Česká 

Lípa poskytlo finanční prostředky na dovybavení prostor pro pěstouny a také 

na drobné dárky pro děti, které není možno hradit z příspěvku na výkon pěs-

tounské péče. Děkujeme také Křesťanskému společenství Česká Lípa a společ-

nosti Fehrer za finanční prostředky na odborný kurz pro doprovázejícího pra-

covníka v oblasti náhradní rodinné péče. Z příspěvku na výkon pěstounské 

péče jsme na konci roku 2018 převedli na doprovázení pěstounů do následují-

cího roku 19 491,98 Kč.  

 Celkový hospodářský výsledek sice neskončil v kladných číslech, ale po-

dařilo se nám pokrýt veškeré náklady tak, abychom mohli zajistit všechny po-

třebné služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 KONTAKT 

 

Krok pro všechny generace z. s.   Členové výboru:  
Mariánská 551/47     Ivo Šrajbr M.A. - předseda 

470 01 Česká Lípa     Mgr. Miroslav Boš  

www.krokpro.cz      Ing. Václav Merhulík 

email: info@krokpro.cz 

tel.: 604 670 510 
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Náklady 
 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávek 
 

 
501-503 
 

161.518,39 
 

Cestovné 512 23.710,00 
 

Ostatní služby 518 245.002,96 

Mzdové náklady 521 1.179.365,00 

Zákonné sociální pojištění a ostatní poplatky 524-528 378.953,00 

Poplatky z běžného účtu 549 738,00 

Poskytnuté členské příspěvky 582 50,00 

Náklady celkem  1.989.337,35 

 
 
 
 
 
 

  

Výnosy 
 

  

Provozní dotace 691 1.801.237,50 

   

Přijaté příspěvky 682 39.730,11 

   

Tržby za služby 
 
 

602 
 
 

137.601,00 
 
 

Výnosové úroky 644 66,50 

   

Výnosy celkem  1.978.635,11 

 
 
 
 
 

  

Hospodářský výsledek  -10.702,24 
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