
 

 

 

  

Chceme napomáhat rozvoji přirozeného života 

napříč všemi generacemi v životě jednotlivce, ro-

diny a společnosti, v souladu s tradičními křes-

ťanskými hodnotami. Vytváříme prostor pro se-

tkávání lidí různých generací formou klubové 

činnosti, přednášek, akcí a aktivit. Podporujeme 

rodinný život a zdravé rodinné vazby, podporu-

jeme 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 
 

Vážení přátelé,  

rok 2017 sebou opět přinesl pozitivní posun v celé naší organizaci. 

Podpora pěstounů prošla kontrolou z Ministerstva práce a sociál-

ních věcí, což nám pomohlo v mnoha ohledech zkvalitnit nabízené 

služby. Přijali jsme také nového zaměstnance, který má vedle kvali-

fikačních předpokladů i bohaté zkušenosti v oblasti sociální práce.  

Někteří rodiče navštěvují se svými dětmi naše rodinné centrum ne-

přetržitě již šest let. Jiní se vracejí po kratší pauze. Zájem o klubo-

vou činnost pro maminky s dětmi je obrovský a není v našich silách 

otevřít dveře všem, kteří by chtěli přijít. Všichni se však rádi účastní 

jednotlivých akcí, kde je místo pro každého. 

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili ja-

kýmkoli způsobem.   

Mgr. Miroslav Boš – předseda 
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 RODINNÉ CENTRUM ZAHRÁDKA 
 

Mateřské centrum jsme přejmenovali na Rodinné centrum, což více 

odpovídá naší činnosti a rodina je to, co chceme podporovat růz-

nými formami. 

V roce 2017 jsme pořádali akce, které měly dobrý ohlas v předešlém 

roce, a další zajímavé jsme přidali. Například: večeře při svíčkách 

v rámci Národního týdne manželství, pravidelná výroba přání a alb 

pro maminky (scrapbook), masopust, čtení knížky Strom pokladů a 

následné Putování za Stromem pokladů v Janově a okolí (součást 

seznámení s temperamenty), Vítání léta, pravidelně přístupná za-

hrada u vily během léta (prostor k rozhovorům), Běh se Zahrád-

kou… Součástí programu pro rodiče s dětmi jsou pravidelná 

„Okénka“ pana Mgr. Boše na téma partnerských a mezigeneračních 

vztahů nebo výchovy. Jde o interaktivní přednášku, kdy zapojujeme 

rodiče a dáváme jim inspiraci do různých životních situací. V říjnu 

odstartoval kurz „Manželské večery“ určený k vybudování celoži-

votního pevného manželství. Dále jsme pro naše návštěvníky při-

pravili akce: Mikuláš domů, Půlnoční na Štědrý den (akce pro ro-

diny), vánoční dílničku se zdobením perníčků a věnců. Otevřeno je 

pět dní v týdnu dopoledne, o víkendech akce pro maminky (1× mě-

síčně) a akce pro celé rodiny (1× měsíčně).  
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Putování za stromem pokladů 

Provoz rodinného centra podpořilo město Česká Lípa z grantu pro 

děti a mládež (úhrada energií, vybavení herny) a příspěvkem na 

mzdy jednoho čtvrtletí. Dále se významným dílem na provozu RC 

podílel sbor Jednoty bratrské. Jeho podpora obsahuje finanční 

formu (podpora provozu), ale také dobrovolnickou práci. Další fi-

nanční podporu jsme obdrželi z dotačního programu z Libereckého 

kraje (určena na osobní náklady) a z nadací Racek a Euronisa. 

V roce 2017 nás navštívilo 1180 návštěvníků, kteří přišli opakovaně 

a přisvojili si komunitní formu našich akcí i pravidelných setkání. 

V současnosti jsme v kontaktu se 60 rodinami, které k nám přichá-

zejí z České Lípy a jejího okolí.   

Za RC Zahrádka  

 Barbora Šrajbrová 

 

Jsme členem asociace 
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 PODPORA PĚSTOUNŮ  
 

V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsme pro-
vozovali tyto aktivity: 
 
 

 Poradenská činnost uskutečňovaná pořádáním 
přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchov-
ných, sociálních a jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě a jeho výchovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beseda o emocích dětí v Rodinném centru Zahrádka 

 

V Rodinném centru Zahrádka probíhaly každý měsíc krátká vzdě-

lávací „okénka“. Věnovali jsme se především vývoji dětí do tří let a 

specifikům výchovy s přihlédnutím k temperamentu každého dí-

těte. Okénka vedl Mgr. Boš. Rodinné centrum také třikrát navštívil 

pan psycholog Mgr. Opelka s přednáškou na téma „Jak zvládat 

emoce u dětí“. V závěru vždy nabídl možnost osobní konzultace. 
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V roce 2017 jsme realizovali celkem sedm dopoledních seminářů 

pro pěstouny, které se konaly v prostorách naší organizace. V říjnu 

se uskutečnil jeden víkendový pobyt, kterého se účastnili i pěstouni, 

kteří mají sepsanou dohodu s jinými doprovázejícími organiza-

cemi. Jednou jsme také připravili celodenní sobotní vzdělávání. 

 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 

V roce 2017 se na nás obrátilo sedm nových pěstounů, se kterými 

jsme zároveň uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče. K 31. 12. 

2017 jsme tedy doprovázeli celkem 30 pěstounů a 31 dětí.  

 

 Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pe-
čující, s níž má pověřená osoba uzavřenou dohodu o 
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěs-
tounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu 
požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a po-
radenskou péči poskytnout. 

Pro pěstouny, které doprovázíme, jsme připravili několik vzděláva-

cích akcí. Měli možnost přijít na dopolední vzdělávání nebo se při-

hlásit na víkendový vzdělávací pobyt, kde jsme spolu s odbornými 

lektory zajistili i program pro děti všech věkových kategorií. Během 

roku jsme spolupracovali celkem s pěti psychoterapeuty, kteří v ob-

lasti náhradní rodinné péče pracují již delší dobu. Pozvali jsme také 

dietní sestru, aby pěstounům pomohla zmapovat výživové potřeby 

dětí. Nabídla také možnost individuální konzultace, kterou někteří 

pěstouni využili. Každou pěstounskou rodinu navštěvuje jeden klí-

čový pracovník, který s ní je v pravidelném dvouměsíčním kon-

taktu. Návštěvy byly zajišťovány třemi klíčovými pracovníky. Další 

dva pracovníci zajišťují asistované kontakty dětí s rodinou, admi-

nistrativu a vzdělávací akce pro pěstouny. Některá témata lektoruje 

vedoucí Podpory pěstounů. 

V rámci doprovázení jsme zajistili asistenci při kontaktech s pů-

vodní rodinou třem pěstounům. Desetkrát se uskutečnil kontakt 

neasistovaný, kde jsme nabídli k využití prostory naší organizace. 
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Jednou jsme asistovali při předání dítěte do dlouhodobé pěstoun-

ské péče. Devíti dětem jsme zprostředkovali konzultaci s psycholo-

gem.  

Zaměstnanci si soustavně zvyšovali kvalifikaci a byli pravidelně jed-

nou za půl roku hodnoceni vedoucím. Ten také jezdil na kontroly 

s pracovníky k pěstounům. Klíčoví pracovníci při svých návštěvách 

poskytli celkem 82 hodin poradenství. Tři pracovníci se zúčastnili 

minikonference, kterou pořádala pro odbornou i širokou veřejnost 

Farní charita v České Lípě. Od ledna 2017 jsme zaměstnali novou 

pracovnici na pozici klíčového pracovníka. Nejprve pracovala na 

DPP a od září 2017 nastoupila na HPP na 0,8 úvazku.  

Tým Podpory pěstounů řešil během roku čtyři krizové situace v ro-

dinách pěstounů. Byly vyhodnoceny, přijali jsme odpovídající opat-

ření a zapracovali je do metodiky.  

V říjnu 2017 prošlo naše pracoviště inspekcí v rámci plánovaných 

kontrol Ministerstva práce a sociálních věcí. Navštívily nás čtyři 

pracovnice Úřadu práce Praha. Strávily v naší organizaci tři dny. 

Zjištěné nedostatky byly v předepsaném termínu odstraněny. 

Doprovázení pěstounských rodin nás těší. Pěstounská péče nám 

není cizí, jelikož tři naši pracovníci mají osobní zkušenost s tímto 

posláním. 

Za Podporu pěstounů  

 Mgr. Miroslav Boš   

  Pracovníci Podpory pěstounů   
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 CESTOMÁNIE 

Během roku se uskutečnilo celkem 8 setkání.  Formou besed a před-

nášek jsme navštívili 9 států ve třech světadílech. Besed a předná-

šek se zúčastnilo 170 návštěvníků, tj. v průměru účast 21 osob na 

besedu. Největší zájem byl o besedu s Ing. Lukášem Herudkem o 

putování po Novém Zélandu (účast 35 osob). Již tradičně jsou po-

pulární přednášky Ing. Svítka. Tentokráte šlo o dvě besedy z cesto-

vání po celkem málo známé zemi Ománu s celkovou účastí 60 osob. 

Na besedy chodí poměrně stálá skupina přátel a návštěvníků, při-

cházejí také noví návštěvníci, často z řad turistů. Několikrát jsme 

opět zařadili okénko správce sboru JB Mgr. Boše s úvodním slovem 

nebo písničkou.  
 

Za Cestománii  

Ing. Václav Merhulík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovatelské besedy nás baví již 10 let 
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 FINANČNÍ ZPRÁVA 

V roce 2017 se objem finančních prostředků, které nám pomohly 

naplňovat vizi organizace, opět navýšil. V Rodinném centru Za-

hrádka nás významným způsobem podpořilo Město Česká Lípa, Li-

berecký kraj, Sbor Jednoty bratrské v České Lípě, Nadace Euronisa 

a Nadace Racek. Také v Podpoře pěstounů se zvýšil počet námi do-

provázených rodin a tím narostly i finanční prostředky k zajištění 

všech potřebných služeb. V tomto středisku jsme na konci roku 

2017 převedli do následujícího roku nevyčerpaný zůstatek ze stát-

ního příspěvku ve výši 24.944,50 Kč. Jsme rádi za celkově kladný 

hospodářský výsledek, kterého jsme dosáhli díky významné pod-

poře Sboru Jednoty bratrské v České Lípě. Tak se nám podařilo vy-

rovnat hospodářský výsledek roku 2016, který skončil v červených 

číslech. 

Největší položkou v našem hospodaření jsou mzdy (účty 521, 524). 

Od září 2017 jsme zaměstnali na HPP na pozici klíčového pracov-

níka novou kolegyni, která má vedle potřebné kvalifikace také 

osobní zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče a mnohaletou 

praxi v sociální oblasti. V přepočtu jsme měli v celé organizaci k  

31. 12. 2017 tři plné úvazky.  

Pod účtem 518 se z velké části nacházejí platby za služby pro pěs-

touny a nájem. Ve službách pro pěstouny jsou letní tábory pro děti, 

psychologická péče a úhrady za lektory spolu se vzdělávacími ak-

cemi. 

Mgr. Miroslav Boš – předseda 
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Náklady 
 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávek 
 

501-503 
 

188.320,47 
 

Opravy a udržování 
 
Náklady na cestovné 

511 
 
512 

640,00 
 

19.457,00 

Náklady na reprezentaci 513 1.235,00 

Ostatní služby 518 242.823,96 

Mzdové náklady 521 903.945,00 

Zákonné sociální pojištění 524 291.008,00 

Jiné ostatní náklady 549 841,00 

Poskytnuté příspěvky 581 50,00 

Náklady celkem  1.648.320,43 

Výnosy 
 

  

Provozní dotace 691 1.464,159,90 

Přijaté příspěvky 682 194.000,00 

Tržby za služby 
 
Tržby z prodeje majetku 

601 
 
641 

141.930,00 
 

68.234,41 

Výnosové úroky 644 39,41 

Jiné ostatní výnosy 649 1,00 

Výnosy celkem  1.868.321,31 

   

Hospodářský výsledek  220.000,88 
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 ZPĚTNÁ VAZBA OD NÁVŠTĚVNÍKŮ RODINNÉHO CENTRA 

V průběhu roku byla zjišťována spokojenost rodičů, převážně ma-

minek, které RC nejčastěji navštěvují, s akcemi a provozem Rodin-

ného centra. 

Byl jim nabídnut k vyplnění dotazník spokojenosti a dále byly dota-

zovány i při osobních rozhovorech. 

Zde jsou některé z uvedených reakcí: 

- Líbí se mi přátelské prostředí, které vytváříte, jak pro děti, tak pro 
maminky. Věnujete centru spoustu času a je to vidět. Plánujete i 
akce, které spojují rodinu a zároveň i rodiny mezi sebou, to je důle-
žité, tedy aspoň pro mne. V dnešní době je každý spíš sám za sebe, 
a to bohužel i v rodině, ne každý si to uvědomuje a chce s tím něco 
dělat. A chodím k Vám právě proto, abych na to nebyla sama. 

- Začala jsem k Vám chodit jako vystrašená, novopečená matka s 
uřvaným kojenečkem a Vy jste mi byli neskutečnou oporou. Odchá-
zela jsem od Vás s tím, že být mámou, jednou z Vás, je ohromná 
přednost. 

- Příjemná a přátelská atmosféra – tohle mají napsáno snad veškeré 
kavárny, kluby, kroužky, herny… Ale až u Vás nám tyto 3 slova dá-
vají naprostý smysl. Díky za vše. 

- Chodíme rádi, protože děti se naučí poslouchat, naučí se spoustu 
her, říkadel, básniček, zkusí si hrát na různé nástroje a v neposlední 
řadě milujeme dělat různé výrobky. Spousta věcí, které by nás ne-
napadlo udělat si doma! A samozřejmě kolektiv super ženských. 

- Neumím si týden bez klubíku představit, asi tam pak budu chodit i 
bez dětí, konečně v klidu, na to kafe a marlenku . Ty tři roky, co 
tam jsem, mi připadají už jako věčnost. 

- Je to místo, kde je útulno a čisto, dýchá na vás prostředí, které na-
bízí úžasné zázemí dětem všech kategorií. Maminky tu najdou třeba 
i trochu toho času na to si popovídat a vypít si kafe, vypomůžou si s 
hlídáním a hodné tetičky připraví prima program a vyrábění pro 
všechny. A navíc za 50,- Kč?! 

- Perfektní místo pro setkávání s ostatními maminkami, zábava a 
nové podněty pro děti, čisté, přátelské a inspirativní prostředí, oce-
ňuji vaši snahu o zlepšení, i takto mě již nabídka akcí v Zahrádce 
uspokojuje. 

- Skvělé prostředí i zaměstnanci, místo jak pro rodiče, tak i děti. Rády 
se tam vracíme. V klubíku mam pocit pohody a cítím se tam skoro 
jako doma ;-). 
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-  Oceňuji originální a stále nové programy a je fajn, že se zapojí i ma-
minky a zároveň si pak dají kávičku a odreagují se, (pokud teda není 
hodně dětí). Oceňuji i zdravé rady a tipy v rámci výchovy. 

- Mám to u vás moc ráda, cítím se tam dobře a děti jsou také spoko-
jené. Jsem moc ráda, že se o nás takto hezky staráte :-) 

V osobních rozhovorech maminky často zmiňovaly i přínos okének 
o výchově pana Boše. Ty probíhají minimálně 1× měsíčně (vždy po 
celý týden). Témata jsou vybírána podle aktuálních problémů, které 
maminky řeší (často se jedná o vztahy v rodině, péči o děti, styl vý-
chovy či nástup do mateřské školy). Maminky je se zájmem vítají a 
často se také aktivně zapojují do diskuze. Zajímají se o to, jaké téma 
bude příště, a oceňují rady, které zde mohou dostat. 

Zpracovala  

Bc. Eva Saková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopustní veselice  

 KONTAKT 

 

Krok pro všechny generace z. s.   Členové výboru:  

Mariánská 551/47     Mgr. Miroslav Boš 

470 01 Česká Lípa     Ing. Václav Merhulík  

www.krokpro.cz      Barbora Šrajbrová 

email: info@krokpro.cz 

tel.: 604 670 510 


