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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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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 ÚVOD 
Naše organizace vznikla v roce 2008 jako občanské sdružení na půdě Sboru 

Jednoty bratrské v České Lípě. Věděli jsme, že chceme vyzdvihnout tradiční 

křesťanské hodnoty jednoduchým a nenuceným způsobem a sdílet je s lidmi, 

kterým budou blízké a rádi ocení komorní a rodinnou atmosféru na našich 

akcích. Stále více vnímáme, že dnešní životní styl se odklání od věcí 

přirozených k jakési virtuální realitě, která se navíc mnohdy tváří jako 

skutečnost. Ve skutečnosti je prázdná a pozitivní hodnoty nepřináší.  

Od začátku jsme věděli, že chceme být organizací, která podporuje instituci 

rodiny. Proto chceme být místem, kde najdou porozumění a povzbuzení lidé 

všech generací. Mateřské centrum je tu pro maminky s dětmi, ale často 

přijdou i tatínkové nebo prarodiče. Besedy o cestování navštěvují děti i 

senioři a preventivní přednášky, které nabízíme školám, od nás slyšela celá 

řada rodičů i prarodičů, kteří navštěvují vzdělávací programy pro pěstouny. 

Airsoft stále dobře konkuruje vysedávání u počítače a v zimních měsících má 

setkání u deskových her neocenitelnou atmosféru. Od počátku roku 2014 

sepisujeme dohody o výkonu pěstounské péče. Naši pracovníci poskytují 

poradenství a vzdělávací akce pro náhradní rodiče s patřičným porozuměním, 

jelikož sami vykonávají pěstounskou péči řadu let. V klubovně Sboru Jednoty 

bratrské se nám také podařilo vytvořit místo vhodné pro setkávání dětí 

z pěstounské péče se svými vlastními rodiči. 

Naše organizace je od 1. 1. 2014 spolkem. V současné době má tři 

zaměstnance a sedm dobrovolníků. Činnost spolku řídí tříčlenný výbor v čele 

s předsedou. Sídlo naší organizace je v Mariánské ulici č. p. 551 v České Lípě, 

kde sídlí také Sbor Jednoty bratrské v České Lípě. Bez podpory těchto 

obětavých lidí by naše činnost neměla dlouhého trvání. V roce 2014 nás ještě 

podpořili: Město Česká Lípa, Nadace Euronisa, Nadace Racek a také 

jednotlivci svými finančními dary. Všem patří naše poděkování. 

Mgr. Miroslav Boš – předseda 

 
Pracovníci a dobrovolníci naší organizace 
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 MATEŘSKÉ CENTRUM ZAHRÁDKA 
 

V říjnu loňského roku se klubová činnost pod názvem Dětský klub Zahrádka 

zaregistrovala jako Mateřské centrum Zahrádka. Zřizovatelem je Krok pro 

všechny generace z. s. Tomuto rozhodnutí předcházel proces ujasnění směru 

naší činnosti. Cílenými dotazy na účastníky klubíků a při jiných akcích 

(například Den otevřených dveří) jsme zjistili, že největší zájem je o provoz 

v podobě mateřského centra, tzn. pravidelné setkávání maminek se sdílením, 

programem pro děti a příležitostné akce pro celou rodinu. 

 

Klubíky pro maminky s dětmi jsme 

tedy pořádali i v době letních 

prázdnin a od září jsme přidali 

odpolední klubík. Tento odpolední 

klubík si oblíbily i maminky s dětmi 

staršími tří let, které již dříve 

klubíky navštěvovaly a chtějí s námi 

dále trávit společný čas. 

  

V minulém roce se konalo celkem 

108 klubíků, které navštívilo 591 účastníků (v opakované docházce). Hlídání 

dětí jsme zajišťovali ve 310 hodinách. 

 

Podle reakcí rodičů je provoz mateřského centra zajímavý a přitažlivý. 

Nejvíce oceňují rodinnou atmosféru v menším počtu maminek, která 

umožňuje navázání osobních vztahů při rozhovorech. To je také cílem našeho 

týmu v Zahrádce, který se rozrostl o tři dobrovolníky z řad členů Kroku. 

V nabídce centra byly také přednášky o výchově, o nebezpečí internetu a 

seminář o zvládání financí. Společně jsme slavili první výročí fungování 

Klubíku, Mikuláše i vánoce. Konal se 

Den otevřených dveří, při kterém 

jsme dobře využili i venkovní 

prostory zahrady Sboru Jednoty 

bratrské. Podobně jsme vnitřní i 

venkovní prostory využili na 

Jablečné párty, při které jsme 

ochutnávali a obdivovali rozmanité 

výrobky z jablek, připravené námi i 

klubíkovými maminkami. 

 



Zpráva o činnosti 2014 

 3  

Provoz mateřského centra bude i nadále zaměřen na rodiny na Českolipsku. 

Připravujeme společný výlet členů sboru Jednoty bratrské a rodičů s dětmi z 

klubíku a podle ohlasu jej budeme opakovat. Plánujeme akci na podporu 

partnerských vztahů s názvem Večeře při svíčkách a znovu také uskutečníme 

naše pravidelné akce. Od září 2015 bychom rádi začali s provozem dětské 

skupiny pro šest dětí.  Tato novinka v naší nabídce bude ovšem vyžadovat 

provedení některých stavebních úprav, zřízení minimálně jednoho 

pracovního místa a celkové zajištění provozu (např. zajištění stravy apod.) 

 

Dosažené výsledky jsou pro nás uspokojující, protože věříme, že do našeho 

okolí a vztahů zaséváme přirozený život, vztahy prohlubujeme a jsme oporou 

rodinám při řešení každodenních problémů. 

 

Prezentace mateřského centra zatím probíhá formou FB stránky (Mateřské 

centrum Zahrádka). Před konáním přednášek jsme připravili letáčky, na 

konci roku jsme měli k dispozici PF přání a na budově, kde pracuje Mateřské 

centrum je umístěn informační baner. 

 

V tomto roce nás finančně či jinak podpořili: nadace Racek, město Česká 

Lípa, cukrárna Becy a sbor JB Česká Lípa. 

Barbora Šrajbrová – vedoucí MC Zahrádka 

personální zajištění: 1× DPP, prosinec DPČ 0,5 úvazku, 4 dobrovolníci 
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 PODPORA PĚSTOUNŮ 
 

V lednu 2014 jsme požádali Krajský úřad v Liberci o udělení pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pověření jsme obdrželi v únoru a 

v březnu jsme sepsali první dohodu s pěstounkou na přechodnou dobu. Tento 

způsob náhradní rodinné péče vyžaduje specifické dovednosti, zvláště 

v kontaktu s původními rodiči nebo při přechodu dítěte do pěstounské rodiny 

natrvalo. K 31. 12. 2014 jsme měli uzavřených pět dohod o výkonu pěstounské 

péče, z toho tři s pěstouny na dobu přechodnou. Pro ty se nám podařilo 

vytvořit pravidelná setkávání, kde si mohou vyměňovat zkušenosti a 

informace ve svém náročném úkolu. 

 Během roku jsme uspořádali několik vzdělávacích akcí pro pěstouny 

zaměřených na primární prevenci mladistvých. Vzdělávací akce navštěvovali 

také pěstouni, kteří mají sepsané dohody v jiných organizacích. S těmito 

organizacemi spolupracujeme právě v oblasti vzdělávacích akcí pro pěstouny. 

Mimo vzdělávací akce nabízíme pěstounům poradenství a 

zprostředkováváme kontakty s odborníky. Pěstouni u nás mohou najít i 

pomoc při navazování a udržování bezpečného kontaktu dítěte s rodičem. 

K těmto setkáním využíváme klubové prostory naší organizace, kde je hrací 

koutek pro děti. Činnost Podpory pěstounů je plně hrazena ze státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče. 

Mgr. Miroslav Boš – vedoucí Podpory pěstounů  
personální zajištění: únor-září 1×DPP, říjen-prosinec 0,4 úvazku 

 

 

 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Přednáškové činnosti se v naší 

organizaci věnujeme od roku 2010. 

Tehdy jsem začínal nabízet preventivní 

programy na školách ve spolupráci 

s ACET o. s. Spolupráce se školami na 

Českolipsku se stále rozvíjí. V roce 

2014 jsem navštívil celkem sedm škol. 

Programy, které nabízí naše 

organizace, jsou koncipovány pro žáky 

druhého stupně základních škol a pro 

střední školy. Některé školy si vyžádaly prevenci v oblasti šikany také pro 
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první stupeň. Celkem se našich programů účastnilo sedm set čtyři žáků a bylo 

odpřednášeno sedmdesát osm hodin. Do června 2014 jsme nabízeli školám 

preventivní programy zdarma za vydatné podpory Sboru Jednoty bratrské 

v České Lípě. Od září je naše nabídka zpoplatněna s tím, že dvouhodinovka 

Sex,  AIDS a vztahy je stále zdarma. Ceník a témata přednášek můžete najít 

na našich internetových stránkách.  

Druhou oblastí, kde se věnujeme vzdělávací činnosti, je spolupráce 

s organizacemi, které doprovázejí pěstounské rodiny. Preventivní programy, 

které nabízíme školám, se staly základem naší nabídky a během roku 2014 

přibyla další témata: Temperament, přínos nebo limit v komunikaci a Jak 

přežít pubertu. 

Mgr. Miroslav Boš – přednášková činnost 

personální zajištění: 1× DPP 

 

 AIRSOFT KLUB DAVID 
 

Tato klubová aktivita se koná již čtvrtým rokem. Setkání hlavně chlapců a 

mužů se koná vždy v pondělí po 17 hod. na určeném místě. Schůzky se 

uskutečňují v době letního času mimo období letních prázdnin. Schází se nás 

v průměru osm hráčů. 

Učíme se jak zacházet s airsoftovými zbraněmi, jak pušky a pistole přenášet, 

jak s nimi zacházet mimo hru a jak se o ně starat. Důraz klademe na čestnost, 

tzn. přiznání zásahu kuličkou při hře nebo netrefení se do soupeře v jasné 

situaci.  

Také dbáme na to, abychom všichni dodržovali domluvená pravidla. 

Účastníci se tak učí, že není důležité vyhrávat, ale být dobrým hráčem, který 

umí přiznat porážku a přijmout výhru svých protivníků kamarádů. 

Jan Fiala – vedoucí klubu 

personální zajištění: 2 dobrovolnící 
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 KLUB DESKOVÝCH HER  

I klub deskových her probíhal již čtvrtým rokem. 

Setkání hráčů se koná vždy v pondělí po 17. hod na předem určeném místě a 

to v době zimního času. Většinou končíme mezi 19- 19.30 hod. V průměru se 

schází osm hráčů. 

Hrajeme naše oblíbené deskové hry (Sankt Petersburg, Vikingngové, Poštovní 

kurýr, Puerto Rico), ale občas se najde čas k vyzkoušení nových her. Není 

příjemné prohrát, i prohrávat se musí umět, a z výhry našich protihráčů se dá 

poučit do příštích her.     

Jan Fiala – vedoucí klubu 

personální zajištění: 2 dobrovolnící 

 

 CESTOMÁNIE 

Během roku 2014 uspořádal Krok  

celkem 9 besed Cestománie, 

v jarním cyklu 5 besed a na podzim 

4 besedy.  V průměru bylo na 

setkání 22 návštěvníků, celkem se 

přednášek zúčastnilo 202 osob. 

V příjemném prostředí klubovny 

jsme na našich pořadech s našimi 

hosty navštívili 12 zemí na čtyřech 

světadílech - Evropa, Asie, Afrika a Jižní Amerika. 

Největší zájem na jaře byl o besedy o Indii – oblast Himalájí Ladakh a 

putování  k pramenům Gangy. Na podzim byla velmi zajímavá beseda o 

Ománu – putování za vůní kadidla a vrcholem roku byla beseda s rodinou 

Márů z Přerova o Tajuplné Africe (JAR, Namibie, Botswana, Zambie).  

 

Ing. Václav Merhulík – vedoucí klubu 

personální zajištění: 1 dobrovolník 

 VÝLETY  
 

V loňském roce jsme uspořádali celkem  9 výletů, většinou do sousedních 

okresů. Lákají nás nejvíce rozhledny a kopce okresu Děčín ve Šluknovském 

výběžku. Největší zájem byl o výlet přes hranice z obce Mikulášovice na velmi 

pěknou novou rozhlednu Weißberg.  Vrcholem našeho putování bylo 

cestování vlakem do Roudnice s pěším výstupem horu Říp, kterou mnozí 
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navštívili poprvé nebo po dlouhém čase. Celkem se výletů zúčastnilo 96  lidí, 

z toho 67 dospělích a 29 dětí. Zpravidla nám přálo počasí a dobrá nálada, kdo 

se zúčastnil všech výletů ušel slušných 120 km.  

 

Ing. Václav Merhulík 

personální zajištění: 2 dobrovolníci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 FINANČNÍ ZPRÁVA 
Naše organizace mohla svoji činnost provozovat díky obětavé pomoci 

dobrovolníků a za pravidelného přispívání několika dárců. Ti podporovali 

z největší části přednáškovou činnost na školách a provoz MC Zahrádka. 

Prevence na školách byla podpořena také Nadací Euronisa, odtud získal část 

prostředků spolek ACET o. s, který je rozdělil, podle odpřednášených hodin 

mezi své lektory přednášející v Libereckém kraji. MC Zahrádka získala další 

prostředky z grantů Města Česká Lípa a Nadace Racek. Práce s pěstounskými 

rodinami je plně hrazena ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

z úřadu práce. 

 

 

 



Zpráva o činnosti 2014 

 8  

V Ý S L E D O V K A 

 
Krok pro všechny generace z. s.   IC: 22734228    úcetní rok 2014 
 
Účet   Název účtu   Počáteční stav  Obrat   Koncový stav 

 
Náklady 
501000  Spotřeba materiálu   0,00   27 684,00  27 684,00 
501xxx      0,00   27 684,00  27 684,00 
50xxxx      0,00   27 684,00  27 684,00 
 

512000  Cestovné     0,00   11 038,00  11 038,00 
512xxx      0,00   11 038,00  11 038,00 
 

518000  Ostatní služby    0,00   64 366,10   64 366,10 
518xxx      0,00   64 366,10  64 366,10 
51xxxx      0,00   75 404,10  75 404,10 
 
521000  Mzdové náklady    0,00   113 265,00  113 265,00 
521xxx      0,00   113 265,00  113 265,00 
 

524100  Zákonné sociální pojištění - zdravotní  0,00   2 076,00   2 076,00 
524200  Zákonné sociální pojištění - sociální  0,00   5 767,00   5 767,00 
524xxx      0,00   7 843,00   7 843,00 
 
527000  Zákonné sociální náklady   0,00   700,00   700,00 
527xxx      0,00   700,00   700,00 
52xxxx      0,00   121 808,00  121 808,00 
 
549000  Jiné ostatní náklady   0,00   5 164,00   5 164,00 
549xxx      0,00   5 164,00   5 164,00 
54xxxx      0,00   5 164,00   5 164,00 
5xxxxx      0,00   230 060,10  230 060,10 
xxxxxx      0,00   230 060,10  230 060,10 

 
Výnosy 
602000  Tržby z prodeje služeb   0,00   54 902,00  54 902,00 
602xxx      0,00   54 902,00  54 902,00 
60xxxx      0,00   54 902,00  54 902,00 
 
644000  Úroky     0,00   3,49   3,49 
644xxx      0,00   3,49   3,49 
64xxxx      0,00   3,49   3,49 
 
682003  Přijaté příspěvky (dary) - dary   0,00   134 572,00  134 572,00 
682xxx      0,00   134 572,00  134 572,00 
68xxxx     0,00   134 572,00  134 572,00 
 
691001  Provozní dotace - nadace Racek  0,00   11 000,00  11 000,00 
691002  Provozní dotace - ÚP  0,00   58 742,00  58 742,00 
691003  Provozní dotace - město Česká Lípa  0,00   4 455,00   4 455,00 
691xxx      0,00   74 197,00  74 197,00 
69xxxx      0,00   74 197,00  74 197,00 
 
6xxxxx      0,00   263 674,49  263 674,49 
xxxxxx      0,00   263 674,49  263 674,49 
 

Hospodářský výsledek:    0,00   33 614,39  33 614,39 
 
  

 KONTAKT 
 

Krok pro všechny generace z. s.   Členové výboru:  

Mariánská 551/47     Mgr. Miroslav Boš, 

470 01 Česká Lípa Ing.     Ing. Václav Merhulík,  

www.krokpro.cz      Barbora Šrajbrová 

email: info@krokpro.cz 

tel.: 604 670 510 
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V Ý S L E D O V K A 

 
Krok pro všechny generace z. s.   IC: 22734228    úcetní rok 2014 
 
Účet   Název účtu   Počáteční stav  Obrat   Koncový stav 

 
Náklady 
501000  Spotřeba materiálu   0,00   27 684,00  27 684,00 
501xxx      0,00   27 684,00  27 684,00 
50xxxx      0,00   27 684,00  27 684,00 
 

512000  Cestovné     0,00   11 038,00  11 038,00 
512xxx      0,00   11 038,00  11 038,00 
 

518000  Ostatní služby    0,00   64 366,10   64 366,10 
518xxx      0,00   64 366,10  64 366,10 
51xxxx      0,00   75 404,10  75 404,10 
 
521000  Mzdové náklady    0,00   113 265,00  113 265,00 
521xxx      0,00   113 265,00  113 265,00 
 

524100  Zákonné sociální pojištění - zdravotní  0,00   2 076,00   2 076,00 
524200  Zákonné sociální pojištění - sociální  0,00   5 767,00   5 767,00 
524xxx      0,00   7 843,00   7 843,00 
 
527000  Zákonné sociální náklady   0,00   700,00   700,00 
527xxx      0,00   700,00   700,00 
52xxxx      0,00   121 808,00  121 808,00 
 
549000  Jiné ostatní náklady   0,00   5 164,00   5 164,00 
549xxx      0,00   5 164,00   5 164,00 
54xxxx      0,00   5 164,00   5 164,00 
5xxxxx      0,00   230 060,10  230 060,10 
xxxxxx      0,00   230 060,10  230 060,10 

 
Výnosy 
602000  Tržby z prodeje služeb   0,00   54 902,00  54 902,00 
602xxx      0,00   54 902,00  54 902,00 
60xxxx      0,00   54 902,00  54 902,00 
 
644000  Úroky     0,00   3,49   3,49 
644xxx      0,00   3,49   3,49 
64xxxx      0,00   3,49   3,49 
 
682003  Přijaté příspěvky (dary) - dary   0,00   134 572,00  134 572,00 
682xxx      0,00   134 572,00  134 572,00 
68xxxx     0,00   134 572,00  134 572,00 
 
691001  Provozní dotace - nadace Racek  0,00   11 000,00  11 000,00 
691002  Provozní dotace - ÚP  0,00   58 742,00  58 742,00 
691003  Provozní dotace - město Česká Lípa  0,00   4 455,00   4 455,00 
691xxx      0,00   74 197,00  74 197,00 
69xxxx      0,00   74 197,00  74 197,00 
 
6xxxxx      0,00   263 674,49  263 674,49 
xxxxxx      0,00   263 674,49  263 674,49 
 

Hospodářský výsledek:    0,00   33 614,39  33 614,39 
 
  

 KONTAKT 
 

Krok pro všechny generace z. s.   Členové výboru:  

Mariánská 551/47     Mgr. Miroslav Boš, 

470 01 Česká Lípa Ing.     Ing. Václav Merhulík,  

www.krokpro.cz      Barbora Šrajbrová 

email: info@krokpro.cz 

tel.: 604 670 510 


