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 RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK  

 

 

                        
 

 

            „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“  

            „Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině." 

            Lev Nikolajevič Tolstoj 
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1. Úvodní slovo  

 

Posilujeme roli zdravé rodiny jako základní jednotky celé společnosti. 
Stavíme na základech etického chování, respektující komunikace, spolupráce a 
výchově láskou.  
Upevňujeme dobré vztahy v rodině. 
Hledáme cesty k dobré komunikaci ke každému člověku, organizaci nebo společnosti. 
Podporujeme myšlenku pospolitosti a svépomoci. 
Věříme ve schopnost lidí sdílet společný prostor navzdory tomu, že jejich touhy a 
způsob života se liší. 
Věříme, že každý může změnit jen sám sebe, pokud sám chce. 
Budujeme Rodičovské centrum Radovánek jako prostor otevřený, přátelský a vstřícný 
pro rodiny s dětmi, včetně seniorů.  
Milujeme naše krásné město. Snažíme se uplatňovat principy a šířit myšlenky, aby se 
nám zde dobře žilo.  
To co děláme, děláme s láskou a baví nás to. 
Děkujeme všem, kteří nám na naší cestě pomáhají a spoluprovázejí nás třeba i po 
krátký čas. 

 
 
 
 
 
 
 

        
Kouzelná mašinka při Pohádkovém lese v rámci „Týdne pro rodinu“ 
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2. Kontaktní osoby  

 

Gabriela Jirousková 
předsedkyně rady spolku (statutární zástupce), koordinátorka centra (aktivit a projektů) 
g.jirouskova@atlas.cz 
Ivana Krbcová 
místopředsedkyně rady spolku (statutární zástupce), aktivizační pracovnice RC 
ivakrbcova@centrum.cz 

 
 
 

3. Co děláme  
 

Rodičovské centrum Radovánek funguje Heřmanově Městci již osmým rokem. Je to místo, kde  lze 
relaxovat, potkávat se, aktivizovat se a přemýšlet. 
Celoročně nabízíme program - setkávání rodičů, vzdělávání, společné tvoření, zpívání a hraní s cílem 
posílení vzájemného vztahu mezi dítětem a rodičem a k rozvoji rodičovských dovedností. 
Zaměřujeme se i na nastávající rodiče formou pohybových technik a psychoprofylaxe. Umožňujeme 
poradenství v oblasti výchovy dítěte, jeho psychomotorického vývoje a předáváme kontakty na 
odborníky v případě řešení krizových situací v rodině.  
Pracujeme cíleně i se skupinou seniorů především formou klubu APŽ (Aktivní Přístup k Životu). 
Uspořádali jsme 45 mimořádných akcí nad rámec pravidelných aktivit (výčet níže v přehledu). 
Většina zmíněných aktivit si získala nadšený zájem rodin. To nás motivuje i k přípravě a realizaci 
projektů a aktivit v roce 2015. 
Prostory centra byly využívány i dalšími organizacemi či lidmi nabízející svoje dovednosti pro ostatní. 
Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi našeho regionu, jejichž výčet je níže.  

 
 

             
Vánoční besídka s pohádkou 

 

mailto:g.jirouskova@atlas.cz
mailto:ivakrbcova@centrum.cz
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Cíle RC Radovánek 
  

 Poskytovat prostor pro společné setkávání rodičů a prarodičů s dětmi – především 
zachovat pravidelnou provozní dobu během týdne (minimálně 18 hodin týdně). Nabídnout 
prostor  pro společné aktivity v herně i na hřišti s využitím didaktických, rehabilitačních, herních 
a cvičebních pomůcek.  

 Nabídnout smysluplné trávení volného času formou řízených aktivit v oblasti tvůrčí, kulturní 
i sportovní pod vedením zkušeného lektora, buď ve formě výtvarných dílniček, pohybově 
hudebních hodin nebo divadelních představení a při mimořádných akcích.  

 Umožnit vzdělávání v oblasti sociální a rodinné politiky nejen pro klienty, ale i pro 
lektory a zaměstnance RC, aby mohli dále zvyšovat kvalitu své práce. Důležitým cílem zůstává 
výběr ochotných a milých lidí pro aktivity RC, jejich další vzdělávání a zvyšování odbornosti. 

 Rozšířit nabízené služby o zajímavé přednášky s preventivním charakterem nejen pro 
rodiče s dětmi, ale i pro seniory a širokou veřejnost, zahrnout poradenskou činnost do 
jednotlivých aktivit, vést je k aktivní seberealizaci. Hledat principy zdravé rodinné výchovy.  

 Vést pravidelnou poradenskou činnost pro těhotné ženy s přípravou obou partnerů 
k porodu a laktační poradnu. Dále se zaměřit na slaďování partnerského života a efektivní 
rodičovství.  

 Uspokojit hlavní cílovou skupinu klientů, což jsou rodiče s dětmi od 0 do 6 let a nabídnout jim 
bohatý program pravidelných i mimořádných aktivit během celého roku a napomáhat 
prevenci jejich sociální izolace.  

 Vytvořit program i pro seniory a to nejen podporou aktivního trávení volného času dětí 
s prarodiči, ale přímo službami pro seniory. Podporovat multigenerační setkávání. 

 Spolupracovat s místním odborem sociální péče a napomáhat prostřednictvím komunitní práce 
ohroženým skupinám obyvatelstva.  

 Podporovat uplatňování základních práv dětí podle „Úmluvy o právech dítěte“, iniciovat 
aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy. 

 Pomoci dětem v socializaci při setkávání s dětmi stejné věkové kategorie, při nacházení 
kamarádů a tím je nenásilně připravit na vstup mateřské školy. 

 Posilovat rovné příležitosti pro muže a ženy především formou vzdělávacích seminářů. 
 
 

Oblasti působení a formy naplňování cílů 
 
Aktivizace rodin 

Řeší problém izolace a možnost socializace dítěte i rodiče, motivuje ke společným 
aktivitám tvůrčím, pohybovým i společenským, upevňuje vztahy v rodině.  

Svépomocné skupiny 
Umožnuje setkávání rodin se stejnými nebo podobnými zájmy a problémy, předávání 

informací a kontaktů na odborníky, dává vnitřní pocit ukotvení v rodině i ve společnosti. 

Vzdělávání, poradenství a konzultace 
Nabízí získávání informací a nových zkušeností, orientaci v nové životní situaci, řeší rozklíčování a 
pojmenování vlastních problémů, dává pocit sebedůvěry. 

Péče o děti 
Prostor RC umožňuje nárazové hlídání dětí při mimořádných okolnostech (vzdělávací akce, návštěva 
lékaře, úřadu apod.), lze kombinovat i s více dětmi nebo rodinnými příslušníky. 

Podpora občanského a komunitního života 
Usiluje o obohacení života komunity ve městě, obnovení a udržení tradic, vede k dobré spolupráci 
organizací ve městě, zvýšení respektu k lidem. 

Sladění rodiny a práce, podpora zaměstnanosti 
Řeší problém uplatnění na trhu práce pro rodiče na rodičovské dovolené, jednotlivé aktivity upevňují 
vědomí své vlastní hodnoty a rozvíjí dovednosti, zvyšuje se stabilita rodiny. 
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                            Hrajeme si v herně 

 
 

4.  Činnost RC Radovánek v roce 2014 
 

V RC Radovánek se nám dlouhodobě daří naplnit hlavní cíl se zachováním stálé provozní doby a 
bohatý program s pravidelnými i mimořádnými aktivitami. V roce 2014 jsme uskutečnili několik 
významných projektů. Z MPSV realizujeme již několikátým rokem projekt s názvem „Spokojená 
máma s tátou = šťastné děti“. Tento projekt je zaměřený na vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a 
na podpůrné aktivity posilující principy zdravé rodiny. Z poskytnutých prostředků formou grantu 
financujeme především náklady na pokrytí mezd a práce lektorů. Aktivity jsou cíleně zaměřené na 
rodiče a děti různých věkových skupin, pravidelné aktivity jsou formou klubů (výčet viz. v přehledu 
pravidelných aktivit). 
Dalším projektem je „Společně si hrajeme a tvoříme“ - projekt z podpory Pardubického kraje, který 
je zaměřený na aktivity spojené s rukodělnou prací jako je např. keramická dílna a  tvůrčí dílnička 
pro nejmenší "Šikovné ručičky", dále pohybově hudební aktivity pro rodiče a děti s názvem „Ladíme 
se spolu". 
Ze vzdělávacích projektů proběhl kurz a besedy na seznámení s metodou "Respektovat a být 
respektován" v několika krocích.  
Naprosto mimořádným počinem se stal projekt s názvem „Týden pro rodinu“, kde se podařilo 
vyzdvihnout dobrovolnictví v NNO a spolcích v Heřmanově Městci a spolupráce jednotlivých 
organizací mezi sebou. Vznikl bohatý program aktivit pro rodiny v týdnu od 27.5 do 1.6.2014, který 
připravily organizace ve spolupráci s městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem. V rámci 
tohoto týdne proběhla beseda, divadelní představení "Škola Malého stromu", řada sportovních a 
ukázkových aktivit pro rodiče a děti, společné poznávací výlety a dovednostní soutěže. Týden 
uzavírala oslava Dětského dne v podobě Pohádkového lesa. Hodnocení celého projektu bylo velmi 
pozitivní ze stran všech zúčastněných. 
Projektem na podporu práce se seniory je vedení klubu APŽ – aktivní přístup k životu, který 
finančně podpořila firma Holcim (Česko) a.s.  
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2014 
 
 
Kluby rodičů s dětmi, herna a hřiště probíhají vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 – 12 hod a 
od 15 – 18 hod. 
Pravidelné aktivity během týdne jsou: 
každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod  Keramická dílna pro děti a rodiče 
 od 10:30 do 11:00 hod                                   Klub rodičů s kojenci 
 od 18.30 do 19.00 hod                                          Večery s meditací 
každé sudé úterý od 10:00 do 11:00 hod     Šikovné ručičky – tvoření pro nejmenší  
každé liché úterý od 10:00 do 11:00 hod      Ladíme se spolu – hudební hry s dětmi 
každé úterý     od 14:00 do 15:00 hod  Aktivity pro seniory 
každou lichou středu  od 18:00 do 21:00 hod  Kreativní dílna pro dospělé 
každý čtvrtek  od 15.30 do 16.30 hod Klub rodičů s batolaty 
každý pátek od 17.00 do 18.30 hod  Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu 

  

 
 
 
 

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY V ROCE 2014: 
 

odpoledne deskových her, výlet na řepařskou drážku do Kolína, 5 x divadlo s pohádkovou babičkou 
Ivou Krbcovou, výroba keramických kachlí s otisky ručiček a nožiček, výlet do Jezbořic za zvířátky, 
opakovaně spontánní tanec,  výlet  na zámek do Choltic,  pěší túra okolo obory v Úherčicích,  
drakiáda v parku, maškarní diskotéka pro dospělé, vánoční jarmark, Vánoční pohádka o kapru 
Karlovi - divadelní představení pro děti, kurz líčení s vizážistkou, vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi“ na Masarykově náměstí společně se spolkem Živé město, vánoční besídka s pohádkou,  
tvůrčí dílnička na výrobu keramických sluníček a workshop na tvorbu sluncí netradičními technikami 
– plstění a linorit, výlet na Lichnici se strašidláky,  hledání velikonočních vajíček, dětský maškarní 
karneval a Putování za bludičkou – společně s TJ Sokol, výlet vláčkem do Přelouče, zimní vycházka s 
věšením krmítek pro ptáčky a jejich předchozí výroba, dětská jóga – ukázková hodina K. Tvrdíkové, 
radovánky na sněhu, tříkrálové zpívánky  

 
besedy a vzdělávací akce:   

 
Kurz „Škola lásky v rodině“ podle etiky J. Prekopové (16 hodin) s MUDr. S. Tomašuľovou 
Aromaterapie nejen pro miminka - beseda s M. Švorcovou o využití aromaterapie pro děti i 
dospělé a ženy při porodu 
Beseda na téma „Právo dítěte na ochranu v praxi“  
Seminář na téma „Emoční inteligence“  s lektorem PhDr. Šlehoferem ze společnosti Scio  
Beseda „Respektovat a být respektován v kostce“ - lektorky – PhDr. Nováčková a S.Rýdl a následně 
kurz R+R v délce 32 hodin 
Laktační poradna s Bc. E. Hrdličkovou proběhla pravidelně každý měsíc školního roku 
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5. Jaké spektrum lidí oslovujeme 
 
Období pro ukládání nejdůležitějších informací, na kterých stojí výchova a vztah rodiče s dítětem, je 
ve věku od 0 – 6 let. Je důležité, jaké dětem ukazujeme vzory, jak s nimi komunikujeme a co jim 
předáváme do života. Jenom na dobrých základech můžeme vystavět dobrý charakter jedince. Proto 
jsou naší největší cílovou skupinou právě rodiny s dětmi do 4 let.  
Díky zpětné vazbě s našimi klienty jsme přesvědčeni o tom, že naše práce má smysl a je pro nás 
motivací do budoucna.  

 
Oslovujeme občany města, ale i přespolní, kteří se chtějí potkávat, sdílet, aktivovat se, relaxovat, 
přemýšlet, dozvídat se nové informace, získávat dovednosti, otevírat nové cesty poznání, ujišťovat 
se nebo se poradit. Heřmanoměstecký region zabírá poměrně velkou spádovou oblast se 14 obcemi. 

 
 
 

Cílové skupiny:  

 rodiče, prarodiče, zákonní zástupci 
 těhotné ženy a jejich partneři 
 sociálně slabé rodiny 
 děti předškolního věku, kojenci, batolata 
 senioři 
 široká veřejnost 

 
 

 
 
Statistika návštěvnosti: 
 
Evidovaná návštěvnost (osoby započítány pouze 1x): 

 
Počet podpořených rodin:                138      
 z toho  žen         145 (i babičky)      
mužů          32  
dětí       196   
 
Návštěvnost celkem, včetně mimořádných akcí bez evidence:     

cca 5000 osob (opakovaně) 
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6. Plánování a výhled do budoucna 
 

 

Prioritou zůstává různorodá a kvalitní nabídka služeb reagující na potřeby klientů.  Vycházíme 
z jejich požadavků, podporujeme zvyšování kvality života rodin v heřmanoměsteckém regionu.  

Rádi bychom pokračovali ve vzdělávání rodičů se zaměřením na finanční gramotnost a respektující 
způsob komunikace a výchovy.  
Plánujeme znovupořádání projektu Týden pro rodinu, případně ho rozšíříme na delší časový úsek. 
Hledáme stabilního partnera pro podporu aktivit, které nemůžeme hradit z vyhlášených dotačních 
programů jako jsou mimořádné aktivity a  klub pro seniory APŽ.  
V rámci legislativy musíme provést změnu organizace z občanského sdružení na spolek.  
Rodina je vnímána jako celek – rodiče s dětmi, muži, ženy, ženy před a po porodu, děti od 0 do 3 
let, děti od 3 do 6, školní děti 6+ a částečně prarodiče. Aktivity budou nastaveny tak, aby 
podporovaly posílení zodpovědnosti klientů RC a rozvíjely jejich dovednosti. 
Chceme i nadále dobře spolupracovat s městem  a dalšími NNO v našem regionu i v Pardubickém 
kraji.  

 
Možná rizika 

Rizikem se ukazuje být finanční nejistota NNO v ČR, zvyšování počtu organizací využívající dotačního 
titulu MPSV na podporu rodiny a každoroční snižování této výše dotace jednotlivých realizátorům. 
Musíme řešit vícezdrojové financování. 

 
Hledáme finančního partnera, který by nás pravidelně podporoval. Řešením se ukazuje možná 
spolupráce se společností Energeia o.p.s.  

 
Aktivity střediska RC Radovánek zajišťují pouze dvě stálé pracovnice. Možným rizikem by byl jejich 
pracovní výpadek např. v případě nemoci. Je zapotřebí posílit především složku zajišťující 
vykazování činnosti a PR. Zlepšit informovanost směrem k veřejnosti. 
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7. Organizační členění a pracovní tým 
 

Status organizace 
 
Rodičovské centrum  funguje jako nestátní nezisková organizace, registrovaná 1.3.2007  
u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. Přijetím Nového občanského zákoníku jsme se stali 
spolkem v roce 2014, do poloviny roku 2015 rozhodnutím Valné hromady změní centrum název na 
zapsaný spolek se zkratkou z.s.  

 
Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a výkonnou. Za řízení organizace a hospodaření je 
zodpovědná složka statutární, za realizaci aktivit je zodpovědná složka výkonná. Nejvyšším orgánem 
je Valná hromada sdružení.  

 
Schéma organizačního členění 

 
 

 
Organizaci řídí rada sdružení – volební období 2 roky. 
Předseda Jirousková Gabriela  ↔  Místopředseda Krbcová Ivana  

 
Tým doplňuje aktivizační pracovnice Hana Steinerová, která zároveň pracuje na pozici THP 
pracovníka (úklid a administrativa). 
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Externí spolupráce s lektory: 
 
 Pecková Jiřina         - lektor keramické dílny pro rodiče a děti    
 Bc. Hrdličková Eva    - laktační poradkyně, polohování a manipulace s kojenci 
 Marie Minaříková    - vedení kreativní dílny pro dospělé 
 Blanka Čížková    - vedení účetnictví 

MUDr. Tomašuľová Svatava  - vedení odborných seminářů 
Mgr. Lomičková Karolína   - vedení tvůrčích workshopů s tematickým zaměřením 
Bc. Pošíková Barbora   - vedení pohybově hudebních aktivit „Ladíme se spolu“ 
Mgr. Balogová Lenka   - vedení odborných seminářů 

 
 Dobrovolníci bez smlouvy příkazní:   Bc. Kotorová Iva,  Ježková Marcela, Jirousek Petr,  
            Mgr. Balogová Lenka, Bc. Krejčíková Jana 
 

 
 
 
Partneři v roce 2014: 

 
Město Heřmanův Městec 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Pardubický kraj 
Holcim Česko a.s. (dnes Cemex) 
Energeia, o.p.s. 
TJ Sokol Heřmanův Městec 
TJ Jiskra Heřmanův Městec 
Veselo 
Junák 
Dům dětí a mládeže Ježkovka 
Klub seniorů APŽ 
Církevní sbory Heřmanova Městce 
Živé Město z.s. 
Sbor dobrovolných hasičů Heřmanův Městec 
Český svaz žen 
MAS Železnohorský region 
Společnost přátel Železných hor 
Truhlářství Abraham 
Mistav Pecka  
Domov pro seniory hlavního města Prahy 
Síť mateřských center 
 
 

Členství v jiných organizacích 
Rodičovské centrum Radovánek o.s. je členem Sítě mateřských center o.s., střešní organizace 
sdružující mateřská centra v celé České Republice.  
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8. Profil organizace a kontaktní údaje: 

 
Jméno:   Rodičovské centrum Radovánek o.s. 
Sídlo organizace:  Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec 
Legální forma:   spolek 
IČO:    285 52 318 
Tel. číslo:   725 372 998 – Gabriela Jirousková 
    723 152 866 – Ivana Krbcová 
     
e-mail:    rcradovanek@centrum.cz 
webové stránky:  www.radovanek.xf.cz 
číslo účtu:                          1216679379/0800   
peněžní ústav:                     Česká spořitelna        
Založení organizace:  
rok:     2007 
zakladatelé:   G. Jirousková, I. Krbcová, Z. Kovačičová,  J. Abrahamová 
Registrace: 
číslo:    VS/1-1/67128/07 - R 
místo:    Ministerstvo vnitra ČR 
datum:    1.3.2007 
Počet zaměstnanců:  1 zaměstnanec  na 0,8 úvazku do února 2014, od března 2014 na 0,5 
úvazku 
Počet zaměstnanců na plný úvazek:   0 
Počet zaměstanců na částečný úvazek:  1 
Počet DPP:     6 
Počet dobrovolníků:    5 
 
 
 
 

    
Dětský karneval 

 

mailto:rcradovanek@centrum.cz
http://www.radovanek.xf.cz/
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9. Hospodaření za rok 2014:  
      

Výdaje – nákladová 
položka 

Popis Souhrnná 
částka 

Spotřební materiál kancelářské potřeby, DDHM do 40 tis., jiné 
 

36665,00 

Energie elektřina, vodné, stočné, plyn 20664,80 

Opravy a udržování budov a jiné opravy 561,50 

Cestovné cestovné zaměstnanců 3273,00 

Ostatní služby 
telefony, nájemné, poštovné, školení, 
ekonomické a právní služby, jiné) 

109814,50 

Mzdové náklady HPP, DPP, DPČ 188190,00 

Pojistné ke mzdám odvody sociální a zdravotní pojištění 33773,00 

Ostatní náklady  1815,00 

 
CELKEM VÝDAJE 

 394756,80 

 
Příjmy 

 
Popis 

 
Souhrnná 

částka 

 
Zůstatek z roku 2013 

 21076,30 

 
Příspěvky členské 

 21790,00 

Účastnický poplatek  125866,00 

Dary  7000,00 

Dary ostatní Reklama p. Pecka 5000,00 

Úrok kredit ČS  4,41 

Úřad práce 
 

Příspěvek na pozici koordinátora 1-2/2014 20800,00 

Město Heřm. Městec 
 

Náklady na energie, vodu 
Příspěvek Týden pro rodinu 

45000,00  
8000,00 

Pardubický kraj DPP kreativní dílny 22.000,00 

Dotace MPSV 
Projekt Spokojená máma s tátou = šťastné 
děti  

118757,00 

CELKEM PŘÍJMY  374217,41 

 
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 

 -20539,39 
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 10. Poděkování 

   

 
Děkujeme všem příznivcům, pracovníkům a dobrovolníkům, kteří nezištně pracují a pomáhají  
při aktivitách RC Radovánek.  
Děkujeme všem našim sponzorům, firmě Holcim (Česko) a.s. za stálou podporu a panu Peckovi za 
finanční dar. 
Děkujeme městu Heřmanův Městec, Pardubickému kraji a MPSV za podporu a dobrou spolupráci.  
Děkujeme organizacím v heřmanoměsteckém regionu za výbornou spolupráci.  
Děkujeme našim partnerům a rodinným příslušníkům, že nás podporují a tolerují práci nad časový 
rámec.  
 
Děkujeme všem našim donátorům, kteří podporují provozní  a vzdělávací projekty. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

11. Závěr  

 
Věříme, že vzájemné sdílení starosti je poloviční starost a vzájemné sdílení radosti je dvojnásobná 
radost. Tento princip v našem centru dobře platí. 
Děti se vždy rády vracejí tam, kde se jim líbí a kde se cítí bezpečně. Chceme jim i nadále takový 
prostor nabídnout.  
Naše centrum je nastaveno velmi nízkoprahově, protože chceme, aby naše služby byly stále 
dostupné všem bez rozdílu. S tím souvisí finanční možnosti klientů, ale i centra. 
Zkuste s námi pomáhat. Je to příjemný pocit. Kdo nezištně dává, dvakrát dostane. 
Všechny finanční prostředky budou použity na naplnění našeho poslání. Jakákoliv částka pro nás 
není malá. 
 
Spokojená rodina je to, o co nám opravdu jde. 
 
 

 
 
 

Zprávu zpracovala: Gabriela Jirousková 
Dne: 29.6.2015 


