
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

Základní údaje:  
 
 
 

Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. 

Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. 

Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava 

Telefon: 736 529 346 

E-mail: centrum@centrumrodin.cz 

www.centrumrodin.cz 
 

Statut: občanské sdružení 

IČ: 22858202 

DIČ: CZ 22858202 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-8079060247/0100 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.centrumrodin.cz/


 

 

Členská základna: 

 

 

Ing. Slavka Dokulilová – předsedkyně sdružení 

Jaroslava Fialová – místopředsedkyně sdružení 

Pavla Kvasničková – členka rady sdružení 

Jana Huková - členka sdružení 

Miroslava Huková – členka sdružení 

Pavla Kazdová - členka sdružení 

Patrícia Kondrlová - členka sdružení  

Bc. Lenka Neckářová - členka sdružení 

Mgr. Marie Palánová - členka sdružení 

Marie Plešingrová - členka sdružení 

Mgr. Šárka Pospíchalová - členka sdružení 

Eva Šalandová - členka sdružení 

Mgr. Gabriela Šterclová 

Mgr. Lucie Vitešníková - členka sdružení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří 

zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.  

Činnost CPR Vysočina, o.s. je zaměřena především na 

setkávání lidí. Snažíme se, aby se setkávaly rodiny 

navzájem, ale i jednotliví členové rodin mezi sebou. Důraz 

klademe na setkávání různých generací. Všechny programy 

CPR Vysočina jsou tedy setkáváním lidí. 

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. je dobrovolným, 

nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružují 

z důvodu společného zájmu vytvoření vhodných prostor a 

programů pro podporu zdravého fungování rodiny. 

Základním cílem sdružení je vytvořit vhodný prostor a 

prostřednictvím jednotlivých programů nabídnout společné 

setkávání rodin nebo jejich jednotlivých členů. 

Otevřenost, přátelství, vzájemnou úctu a respekt chceme 

předat dál těm, kdo přijmou naši nabídku aktivit pro 

rodiny. 

První rok aktivního působení Centra pro rodinu Vysočina, 

o.s. je výsledkem práce dobře sehraného týmu. Ten tvoří 

především členové sdružení a dále zaměstnanci a 

spolupracovníci. 

 



 

 

Struktura činnosti CPR Vysočina, o.s. 
 

 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobrovolníci – obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“ 
 

Činnost dobrovolnického centra 

  



 

 

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém 

volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává 

činnost  ve prospěch jiných lidí.  

Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás 

umí něco, co může poskytnout ostatním. 

Centrum pro rodinu patří k druhé největší organizaci v Jihlavě, 

která se dlouhodobě snaží vytvořit podporující zázemí pro 

dobrovolnickou činnost. Dobrovolnický program byl naplňován 

již pátým rokem. Cílovou skupinu tvoří jak senioři, 

handicapovaní občané či děti na jedné straně, tak samotní 

dobrovolníci především z řad středoškoláků na straně druhé. 

Během roku koordinovaly tuto činnost postupně Jaroslava 

Fialová, Gabriela Šterclová a Adéla Pacalová. 
 

Centrum pro rodinu nabízí dobrovolníkům, převážně ze 

středních škol, zapojení do dobrovolných činností. Jedná se 

především o program Návštěvy seniorů nebo handicapovaných 

občanů ve vybraných zdravotnických a sociálních organizacích. 

Další možností je zapojení do programů Pohádky hrané s 

maňásky na dětském oddělení nemocnice Jihlava a Tvoření, což 

je pomoc s přípravou a organizováním jednorázových akcí pro 

rodiny s dětmi. 

 

 

 



                                 

 

Program Návštěvy 

Cílovou skupinou programu jsou sociálně izolovaní senioři 

nebo zdravotně postižení lidé, kteří jsou většinou ze 

zdravotních důvodů dočasně nebo trvale odloučeni od svých 

rodin a žijí osamoceně v různých zařízeních či bytech. Další 

cílovou skupinou jsou dobrovolníci – zpravidla studenti 

jihlavských středních škol (především Střední odborné školy 

sociální Matky Boží v Jihlavě a Střední zdravotnické školy 

v Jihlavě). Svou činností se dostávají do kontaktu 

s neznámými starými nebo handicapovanými lidmi a mají 

jedinečnou příležitost naučit se je vnímat a vážit si jich. 

Svou službou pomáhají nahradit uživatelům chybějící rodinu 

a pocit sounáležitosti. Navazování vztahů mezi starými a 

mladými lidmi vede k výměně zkušeností, k podpoře, 

porozumění, toleranci a zodpovědnosti, tedy ke vzájemnému 

obohacení. 

Většinou dvojice dobrovolníků navštěvuje pravidelně – 

jednou týdně – ve stejný den i hodinu uživatele (pacienty) 

ve vybraných přijímajících organizacích nebo přímo v bytech 

uživatelů a věnují jim svůj volný čas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                 

 

Konkrétní podoba návštěvy se stanoví po domluvě 

s ošetřujícím personálem a samotným uživatelem.  Její 

náplní může být např. povídání, předčítání nebo společná 

procházka. K jednotlivým uživatelům chodí stále stejná 

dvojice dobrovolníků - vyjma ODN, kde dobrovolníci 

navštěvují pacienty, které jim určí ošetřující personál. 

 

V programu "Návštěvy" spolupracujeme s těmito 

zdravotnickými a sociálními zařízeními: 

- Domov pro seniory,  

- domy s pečovatelskou službou, o.s.  

- Život 90 - Jihlava 

- Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. 

- Charitní a pečovatelská služba Nová Říše 

- Nemocnice Jihlava (oddělení onkologie a ODN) 

- rodiny, které mají o tuto službu pro své blízké zájem.  

 

 

Tato dobrovolnická aktivita získala 1. místo v sociální oblasti 

v kraji Vysočina jako Skutek roku 2010 

 

 



 

 

Program Dětem  

Pohádky 

V programu Pohádky dobrovolníci (vždy v trojici nebo ve 

čtveřici) jednou týdně hrají maňáskové divadlo nemocným 

pacientům na dětském oddělení Nemocnice Jihlava. Svým 

vystoupením příjemně rozptylují, usnadňují a krátí dlouhý 

čas dětem, které jsou z důvodu nemoci nuceny pobývat 

v nemocničním zařízení. Věnují jim svůj čas a pozornost. 

Cílovou skupinou jsou hospitalizované děti a mládež z řad 

dobrovolníků. 

Dobrovolníci si tak mohou především osvojit a zdokonalit 

verbální i neverbální komunikaci a poskytnout dětem 

podporu. Projekt tak naplňuje cíle - předcházet sociální 

izolaci dětí, zpestřit jim pobyt v nemocnici a tímto 

způsobem alespoň částečně uspokojit jejich potřeby.  

Konkrétní podoba služby probíhá následně: 

dobrovolníci s připravenými pohádkami po domluvě s vrchní 

sestrou dětského oddělení docházejí pravidelně ve stanovený 

den a hodinu do nemocnice na dětské oddělení, kde ve 

vyhrazeném prostoru zahrají dětem pásmo pohádek. 

Nechodící pacienty obejdou na jednotlivých pokojích.  

 



                                 

 

Tvoření 

V programu Tvoření se dobrovolníci podílejí na přípravě i 

samotné realizaci jednorázových akcí pro rodiny s dětmi. 

Zpravidla se jedná o pomoc při tvořivých programech na 

celodenních akcích. Cílovou skupinou jsou převážně rodiče a 

prarodiče s dětmi. 

 

„Nejvíce roste ten, kdo pomáhá růst druhým.“   

 



 

 

Péče o dobrovolníky 

Dobrovolníci tvoří další cílovou, neméně důležitou skupinu našich 

programů. Snažíme se jim vytvořit podnětné zázemí, v němž se 

mohou cítit spokojeně a přijímáni, nabízíme jim možnosti, jak 

mohou na sobě pracovat a smysluplně trávit svůj volný čas. 

Dobrovolníci vykonávají službu pod vedením koordinátora, který 

tuto službu zajišťuje. Úvodní setkání se uskuteční zpravidla po 

domluvě s vedením školy během vyučování, kde případní zájemci 

získají první informace o programech. Následují semináře, na 

kterých probíhá proškolení a teoretická příprava všech dobrovolníků. 

Koordinátor se dále setkává s dobrovolníky jednou měsíčně 

v prostorách CPR Vysočina, o.s. Na těchto schůzkách se řeší 

praktické záležitosti (např. proplácení jízdenek, odevzdávání výkazů) 

a nadále se schůzky věnují rozvíjení a nácviku komunikačních a 

sociálních dovedností dobrovolníků interaktivní formou a v případě 

zájmu mohou spolupracovat se supervizorem.  

Dvakrát ročně mají dobrovolníci možnost zúčastnit se víkendového 

výcviku s bohatým programem sestaveným z různých 

sebezkušenostních aktivit (prvky arteterapie, muzikoterapie, 

výtvarné dílny apod.), které vedou k všestrannému rozvoji osobnosti, 

a které zároveň nabízíme jako odměnu za celoroční a obětavou práci. 

Možnost zapojit se do této činnosti však mají i lidé z řad seniorů či 

jiných věkových skupin.  



                                 

 

Seznam dobrovolníků 

Baladová Barbora, Báčová Martina, Bradáčová Veronika, Brychtová 

Helena, Brožová Hana, Čtveráčková Adéla, Dlouhá Hana, Dočekalová 

Markéta, Dokulilová Daniela, Doležalová Marie, Drábová Monika, 

Fendrychová Veronika, Fišerová Lucie, Formanová Vendula, 

Friedlová Michaela, Frycová Alena, Göthová Eva, Gregorová Lenka, 

Hávová Markéta, Hrušková Anna Marie, Jandová Amálie, Jedličková 

Jana, Jiřičná Monika, Kadeřábková Hana, Karafiátová Eva, 

Knoflíčková Lenka, Klapalová Edita, Knoblochová Denisa, Knoflíčková 

Lenka, Kolářová Ludmila, Konířová Ivana, Kotouček Jan, Kotrbová 

Jana, Krčálová Zuzana, Krejčí Pavla, Kriegsmannová Daniela, 

Kroupová Marie, Kujalová Lenka, Kunčová Zuzana, Lupačová 

Radka, Mácová Aneta, Macháčková Lenka, Malá Daniela, Málková 

Marie, Maršíková Anna, Němečková Lucie, Novotná Marie, Novotná 

Michaela, Pávová Vlasta, Pazourková Lucie, Pechková Zuzana, 

Picková Markéta, Pojerová Zuzana, Pojerová Martina, Průšová 

Lenka, Raichlová Simona, Rosecká Tereza, Rozmarinová Kateřina, 

Skřivanová Kateřina, Slavíková Iveta, Smejkalová Marcela, 

Svobodová Klára, Svobodová Šárka, Sýkorová Olga, Široká Marcela, 

Štefánková Kateřina, Šterclová Gabriela, Švomová Kristýna, 

Tarabová Veronika, Topinková Andrea, Uchytilová Denisa, Valentová 

Lucie, Včeláková Markéta, Veletová Monika, Vokounová Martina, 

Vytisková Martina, Wasserbauerová Klára, Zikmundová Tereza, 

Zachová Magdalena, Zimmermannová Dana 



 

 

Dobrovolnické centrum v číslech 

 

Program frekvence 
Počet 

akcí 

Počet 

dobrovolníků 

Dobrovolnic

ké hodiny 

Program 

Návštěvy 

1x týdně 

1 hod. 
890 70 1117 

Program 

Dětem 

1x týdně 

1 hod. 
100 21 100 

Jednorázové 

akce 
nepravidelně 10 90 1161 

Seminář pro 

dobrovolníky 
1x měsíčně 9 55 110 

Víkendový 

výcvik 

dobrovolníků 

1x za ½ 

roku 
2 11 286 

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin 2774 
 



                                 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Programy pro školní děti 

 

 



 

 

Příměstské tábory 

Pro mladší školní děti jsme připravili v termínech 25.7. – 

29.7. a 8.8. - 12.8.2011 příměstské tábory na téma 

Indiáni. Pro děti byl připraven bohatý program - hry, 

soutěže, sportování, výtvarné činnosti, výlety, např. pěší 

výprava do Rantířova, návštěva ZOO, výlet do Ráje nebo 

hry na Skalce. Kapacita tábora je 15 dětí. Oba běhy byly 

plně obsazené.  
 

Toulky Jihlavskou minulostí 

Pro děti z MŠ a ZŠ prvního stupně jsme připravili víceletý 

cyklus Toulky Jihlavskou minulostí. Jejich první část nesla 

podtitul Tentokrát za svatým Jakubem.  

Třídy se mohly předem přihlásit na interaktivní program, 

který byl pro ně připraven v kostele sv. Jakuba v Jihlavě. 

Děti se dozvěděly základní informace o jednotlivých částech 

a historii kostela sv. Jakuba, o osobnosti svatého Jakuba, 

mohly si prohlédnout kostel, vyzkoušet si akustiku kazatelny 

a také plnily na třech stanovištích úkoly vztahující se ke sv. 

Jakubovi. Domů si odnesly malou odměnu v podobě 



                                 

 

perníkového kostelíčka a zvonu a celá třída dostala na 

památku lodičku jako znak sv. Jakuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Programy pro školní děti v číslech 

     

Program Termín Počet účastníků 

Příměstské tábory 
25.7. – 29.7. 

8.8. – 12.8. 
30 

Toulky jihlavskou 

minulostí 
7.11. – 18.11. 413 

Účastníci celkem 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jednorázové akce 

 



 

 

Společenské akce 

Ples rodin 

Společenské a kulturní akce začínají tradičně Plesem rodin. 

Tentokrát se konal 8. ledna 2011 v hotelu Gustav Mahler. 

Moderátorem byl Honza Kodet, pozvání k vystoupení přijal 

jihlavský klub Chrisstar Jihlava, který předvedl sestavu 

latinsko-amerických tanců. 

K tanci a poslechu zahrála skupina Akord. 

 

Dětský karneval 

Dětský karneval proběhl na téma Sněhurka a sedm 

trpaslíků. Konal se 29. ledna 2011 v hotelu Gustav Mahler  

v Jihlavě. Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé 

úkoly, domů si pak odnesly malou odměnu. Karneval se 

konal ve spolupráci s o.s. Jihlavský havířský průvod a 

s divadlem De Facto Mimo. 

 

 

 



                                 

 

Duchovní programy 

Přednáška 

Salezián Mgr. Petr Cvrkal představil práci českých salesiánů, 

kteří v Bulharsku pracují s Romy. Přednáška se konala 2. 

února ve farním sále u kostela sv. Jakuba v Jihlavě 

Duchovní obnova pro manžele 

Téma duchovní obnovy znělo „Věrnost není slabost“ a 

souviselo s Národním týdnem manželství. Obnovu vedl P. Ivo 

Kvapil, farář z Jablonce nad Jizerou. Obnova se konala    

12. března. ve farním sále u kostela sv. Jakuba v Jihlavě. 

Charitativní bazárky 

Akce, na kterou je možné přinést dětské oblečení, boty, 

hračky, knížky, kočárky a další věci, které už doma pro děti 

nejsou potřeba. Tyto věci jsou přijaté jako dar a dále 

nabízeny k prodeji za symbolické ceny. Věci, které se 

neprodají, jsou převezeny do centrálního skladu ČKCH, 

odkud jsou předávány potřebným. 

Bazárek proběhl na jaře a na podzim. Výtěžek bazárku byl 

určen na podporu činnosti CPR Vysočina,o.s. 

 



 

 

Kulturní akce 

  

 

Týden pro rodinu 

Stalo se tradicí, že CPR Vysočina slaví Mezinárodní den 

rodiny připadající na 15.5. Při této příležitosti proběhlo 

v roce 2011 několik na sebe navazujících akcí v rámci 

Týdne pro rodinu. 

 



                                 

 

Týden otevřených dveří  

Týden otevřených dveří se v CPR Vysočina uskutečnil v termínu 

od 9.5. do 13.5. 2011. Bylo možné shlédnout výstavu 

prezentací různých organizací, které nabízejí program nebo 

pomoc rodinám, dětem a mládeži, ale i seniorům. 

Koncert rodin  

Koncert rodin se konal 9. května v koncertním sále ZUŠ Jihlava. 

Vystoupení rodičů s dětmi a doprovod moderátora Honzy 

Kodeta vytvořil jako vždy neopakovatelnou atmosféru v 

příjemném prostředí. Spolupráce se ZUŠ na tomto programu je 

nedocenitelná a přínosná pro všechny. Jedná se o jedinou 

produkci svého druhu v Jihlavě.  

Senohraní na Skalce 

Senohraní je hlavním programem Týdne pro rodinu. Tentokrát 

bylo stanoveno datum 14.5.2011. V areálu Skalka v Jihlavě 

měli rodiče s dětmi možnost vyrobit si různá zvířátka a jiné 

předměty ze sena. Rodiny se mohly společně zúčastnit Běhu 

rodin, který měl motto: „Neběhejte od rodiny, běhejte 

s rodinou“. Během celodenního programu si návštěvníci mohli 

vyzkoušet dílnu bubnování. Dvěma vrcholnými body bylo 

vystoupení divadla De Facto Mimo s africkými příběhy 

Unkulunkulu a divadla Já to jsem s loutkovou pohádkou 



 

 

Pinocchio. V průběhu celého dne se podával kotlíkový guláš a 

sladké koláče. 

Mše svatá pro rodiny 

Nedělní mše svatá v kostele Matky Boží v Jihlavě byla 

věnována svátku rodin.  

Filmové představení 

Program Týdne pro rodinu zakončilo filmové představení 

Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, které se promítalo 

v kině Dukla v neděli 15.5. odpoledne. 

Noc kostelů 

Již podruhé se Jihlavské kostely připojily k mezinárodní akci 

Noc kostelů. CPR Vysočina, o.s. organizovalo za vydatné 

pomoci farníků z farnosti od kostela sv. Jakuba program 

v kostele sv. Jakuba a v kostele sv. Ignáce. Celou noc zahájil 

odpoledne v kostele sv. Jakuba primátor města za účasti 

představitelů dalších církví, které se v Jihlavě do akce 

zapojily. 

 

 

 



                                 

 

Výlet za bylinkami 2.6.2011 

Během tříkilometrové pěší trasy výletu, která vedla klidnou 

částí Jihlavy, se děti naučily poznávat základní bylinky, 

dověděly se, jak je sbírat, sušit a dál zpracovávat. V půlce 

cesty si děti mohly odpočinout u ohýnku. Pro dospělé byla 

přichystaná Kuchařka s bylinnými recepty a na děti čekal 

poklad. 

Pouť ke sv. Jánu 

Již tradičně jsme se podíleli na programu Pouť ke sv. Jánu, 

kterou pořádá o.s. Jihlavský havířský průvod. Konala se   

26. června na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele 

v Jihlavě. Pro děti a rodiče jsme přípravili výtvarné dílny, 

kde si děti vyráběly pexeso, chobotnici nebo korálky. Pro 

účastníky jsme nabízeli domácí koláče. 

Muzikobraní ve dvoře  

Muzikobraní pořádané spolkem Kulturou proti ruinám se 

tentokrát konalo v sobotu 3. Září.  Podíleli jsme se na něm 

jednak připravenou výtvarnou dílničkou – děti si mohly 

vyrobit zápich ježka, jednak pohádkou pro nejmenší O veliké 

řepě, do které se aktivně zapojily i děti. 

 

 



 

 

Jednorázové akce v číslech 

     

Program Termín Počet 

účastníků 

Ples rodin 8. ledna 140 

Dětský karneval 29. ledna 
190 dětí          

+ rodiče 

Jak pracují salesiáni - 

přednáška 
2. února 21 

Duchovní obnova pro 

manžele 
12. března 27 

Bazárky 
2.6. -3.6. 

28.11. – 1.12. 
 

Týden otevřených dveří 9.5. – 13.5. 256 

Koncert rodin 9.5. 100 

Senohraní 14.5. 515 

Jak ševci svedli vojnu 15.5. 52 

Noc kostelů 27.5. 1000 

Výlet za bylinkami 4.6. 52 

Pouť ke sv. Jánu 
26.6. 330 dětí 

+ rodiče 

Muzikobraní ve dvoře 3.9. 
68 dětí  

+ rodiče 

Účastníci celkem 3287 

 



                                 

 

Hospodaření v roce 2011 
 

Struktura nákladů  

Materiál 85.734,- 16,0 % 

Cestovné 9.302,- 1,7% 

Nájemné 12.945,- 2,4 % 

Spoje 3.173,- 0,6 % 

Vzdělávání 

zaměstnanců, 

Semináře 

dobrovolníků 

14.650,- 2,7 % 

Ostatní služby 60.551,- 11,2 % 

Pracovníci 314.871,- 58,5 

Pojištění dobrovolníků 25.000,- 4,6 % 

Ostatní náklady 12.184,- 2,3 % 

Celkem 538.410,- 100 % 

 
 

 

Struktura nákladů Materiál

Cestovné

Nájemné

Spoje

Vzdělávání

Ostatní služby

Pracovníci

Pojištění

Ostatní náklady



 

 

 

 

Struktura výnosů  

Příjmy za služby 74.280,- 12,2 % 

Dary 94.000,- 15,5 % 

Dotace 440.000,- 72,3 % 

Celkem 608.301,- 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura výnosů

Příjmy za služby

Dary

Dotyce



                                 

 

 

 

 
 

Struktura dotací 

Ministerstvo vnitra ČR 152.000,-    34,6 %     

Kraj Vysočina  206.000,-   46,8 % 

Statutární město 

Jihlava 
82.000,-     18,6 % 

Celkem 440.000,-    100 % 

 

 
 
 

 

 

 

 

Struktura dotací

Ministerstvo vnitra ČR

Kraj Vysočina

Statutární město Jihlava



 

 

 

Činnost Centra pro rodinu Vysočina, o.s. podporují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Jiří Coufal 
 Ing. Jana a Ing. Pavel  Vláčilovi 
 Salmo Sadílek 
 Starkon Jihlava CZ a. s. 
 Ing. Jan Dokulil 
 Dodo – Zbyněk Dokulil 
 Václav Huk 
 Ondřej Huk 
 Tomáš Kvasnička 
 Tomáš Kazda 
 Mgr. Martin Šalanda 
 Reklamní agentura YASHICA 
 Jiprint, s.r.o. 
 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra ČR 
 

 

 

Kraj Vysočina 

 

 

 

Statutární město Jihlava 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


