
 

 

 

Základní údaje: 

 

Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. 

Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. 

Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava 

Telefon: 739 247 357 

E-mail: centrum@centrumrodin.cz 

Web: www.centrumrodin.cz 

 

Statut: občanské sdružení 

IČ: 22858202 

DIČ: CZ 22858202 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-8079060247/0100 

 

CPR 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. 

 

 

 

 

http://www.centrumrodin.cz/


 

 

 

 

 

 

Ing. Slavka Dokulilová – předsedkyně sdružení 

Jaroslava Fialová – místopředsedkyně sdružení 

Pavla Kvasničková – členka rady sdružení 

Jana Huková - členka sdružení 

Miroslava Huková – členka sdružení 

Renata Jakoubková – 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 – členka sdružení 

Mgr. Lucie Vitešníková - členka sdružení 

 

 

 

 



 

 

 

 

Během celého roku 2013 Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. 

realizovalo aktivity podporující sdílení rodin a nabízelo rodinám 

nejrůznější aktivity pro společné trávení času. 

Touto činností naplňovalo svoje poslání, kterým je podpora 

rodiny a prosazování tradičních rodinných hodnot ve 

společnosti. 

Udržet rozsah činnosti CPR Vysočina, o.s. se podařilo jednak 

díky plnému nasazení všech členů, pracovníků a dobrovolníků, 

kteří se na celoroční práci podíleli, a jednak díky finančnímu 

zajištění jednotlivých programů. Některé aktivity byly 

realizovány díky vyhlášeným dotačním titulům. Největší 

poděkování patří našim dárcům, kteří dlouhodobě podporují 

činnost Centra pro rodinu Vysočina, o.s. Jsou naší velkou 

morální oporou. 

Cílem činnosti CPR Vysočina, o.s. je napomáhat rodinám 

vytvořit ze svého domova místo, kde každý její člen najde 

bezpečné zázemí, přijetí a lásku. Doma v rodině se vytváří 

základ společnosti, naší snahou je alespoň malou měrou přispět 

i k tomu, aby společnost byla zdravější díky spokojeným          

a fungujícím rodinám. 
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Dobrovolnické centrum 

 
„Nejvíc dává ten, kdo dává ze sebe.“ 

Chalíl Džibrán 



 

 

Dobrovolník je člověk, který chce být užitečný jiným lidem. 

Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek 

a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. 

 

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. nabízí pro všechny zájemce  

o dobrovolnickou činnost dva dobrovolnické programy 

zaměřené na různé cílové skupiny lidí. Jedná se o program 

Návštěvy a Dětem.  

 

Program Návštěvy je určen pro sociálně izolované seniory nebo 

zdravotně postižené osoby. Tito lidé jsou často ze zdravotních 

důvodů dočasně nebo trvale nuceni žít osamoceně, bez svých 

rodin. Dobrovolníci, kteří jsou do tohoto programu zapojeni, 

tyto uživatele pravidelně navštěvují a věnují jim svůj volný čas. 

Pro mnoho uživatelů je návštěva dobrovolníků mnohdy jedním 

z mála sociálních kontaktů, kterých se jim v průběhu týdne 

dostane. Během návštěv si dobrovolníci s uživateli povídají, 

předčítají jim nebo jdou společně na procházku.  

V programu Návštěvy pracujeme s těmito zdravotnickými          

a sociálními zařízeními: 

Domov pro seniory Stříbrné terasy 

Domov pro seniory Lesnov 

Domy s pečovatelskou službou, o.s. 

Život 90 – Jihlava 

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. 

Nemocnice Jihlava (dětské oddělení, oddělení onkologie a ODN) 

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

 



 

 

 

Program Dětem se realizuje ve službách Pohádky, Tvoření       

a Kamarád.  

 

Ve službě Pohádky dobrovolníci docházejí na dětské oddělení 

nemocnice Jihlava, kde hospitalizovaným dětem hrají 

maňáskové divadlo. Starší děti navštěvují na pokojích, kde si 

s nimi hrají různé hry. Tímto způsobem jim zpříjemňují         

a usnadňují čas, který musí trávit v nemocnici. 

 

Program Tvoření představuje jak přípravu, tak i samotnou 

realizaci jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, na kterých se 

dobrovolníci podílejí. Většinou jde o celodenní akce, kde 

dobrovolníci pomáhají při tvořivých programech. Program 

Tvoření je zaměřen převážně na rodiče a prarodiče s dětmi. 

 

Od září 2013 funguje v našem dobrovolnickém centru nová 

služba Kamarád, která je určena pro děti s problémovou 

primární socializací. Dobrovolníci se těmto dětem pravidelně 

věnují, tráví s nimi čas a pomáhají jim se zvládáním učiva 

základní školy. Díky neformální přátelské atmosféře může 

dobrovolník na dítě působit jako vzor, vést ho správným 

směrem a povzbuzovat ho, když to potřebuje. Cílem služby je    

i preventivní působení dobrovolníků na děti, kterým často chybí 

někdo, kdo by je inspiroval, věnoval se jim a dal jim najevo svůj 

zájem. 

 

 



 

 

 

Dobrovolnické programy se snaží pomoci všem potřebným s 

vytvořením lepších podmínek pro důstojný život a nabízí 

zároveň možnost způsobu seberealizace pro ty, kdo se na 

pomoci potřebným podílí.  

 

Věnovat někomu jen tak svůj čas a energii je obdivuhodné. 

Pokud se pro tuto činnost někdo rozhodne, je zapotřebí pro něj 

vytvořit podnětné a motivující prostředí, ve kterém dostane 

možnost seberealizace a zdravé sebereflexe, a zároveň možnost 

dozvědět se všechny užitečné a potřebné informace. 

 

 Tuto živnou půdu pro činnost dobrovolníků zajišťuje 

koordinátor dobrovolníků, který s dobrovolníky komunikuje, 

pečuje o ně a podporuje je. 

Koordinátorkami byly Daniela Dokulilová a Daniela Nevolová.  

 

Před zapojením do této činnosti probíhá proškolení a teoretická 

příprava dobrovolníků. Dobrovolníci dostávají dále každý měsíc 

nabídku semináře, který má prohloubit jejich interpersonální 

dovednosti jak na teoretické rovině, tak i v rámci praktického 

nácviku. Semináře mají dále funkci relaxační, povzbuzující a 

motivační. Dobrovolníci mají také příležitost zúčastnit se 

oblíbeného víkendového výcviku, který se koná dvakrát ročně. 

Ten je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti prostřednictvím 

různých her a aktivit, nabízí také možnost získání nových 

kontaktů a navázání nových vztahů. Pro dobrovolníky je 

odměnou za jejich prospěšnou a obětavou práci. 



 

 

 

Za rok 2013 bylo do dobrovolnické činnosti zapojeno 102 

dobrovolníků, celkem bylo odpracováno 3357 dobrovolnických 

hodin. 

 

 

 

 

 

Program frekvence 
Počet 

dobrovolníků 

Dobrovolnické 

hodiny 

Návštěvy 
1 x týdně 

1 – 2 hod 

 

71 

 

1748 

Pohádky 
1 x týdně 

1 – 2 hod 

 

16 

 

156 

Jednorázové 

akce 
nepravidelně 

 

17 

 

844 

Kamarád 
1 x týdně 

1 – 2 hod 

 

15 

Probíhala 

příprava 

Semináře pro 

dobrovolníky 

 

2 x měsíčně 

 

 

 

609 

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin 

 

3357 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy pro školní děti 

dědětiděti 



 

 

 

Po stopách tří mudrců 

Pro děti z jihlavských MŠ a ZŠ byl připraven vzdělávací 

program s méně známou tématikou vánočního příběhu. 

 

Soutěžní výstava  

Rodina = maminka+tatínek+sestra+bratr+babička+dědeček 

Třídní kolektivy MŠ a ZŠ se v několika věkových kategoriích 

účastnily soutěžní výstavy, jejímž cílem byla snaha o zlepšení 

vzájemného porozumění mezi starší a mladší generací. 

Akce proběhla ve výstavních prostorách jihlavské radnice. 

 

Příměstský tábor  

pro děti mladšího školního věku probíhal na téma Slovanské 

hradisko, které souviselo s výročím příchodu věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje. V bohatém programu nechyběly hry, soutěže, výlety, 

ani tvoření, jako např. výroby starověkých oděvů nebo ručního 

papíru. 

 

Toulky jihlavskou minulostí 

V roce 2013 pokračoval vzdělávací cyklus pro MŠ a ZŠ 

návštěvou kostela sv. Jana Křtitele. Děti měly možnost se 

seznámit s významem Jánského kostela pro vznik Jihlavy        

a s osobností sv. Jana Křtitele.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Program 

 

Termín 
Počet 

účastníků 

Po stopách  

tří mudrců 
7. ledna – 18. ledna 625 

Soutěžní výstava 16. září – 27. září 2 600 

Příměstský tábor 
22. července – 26. července 

5. srpna – 9. srpna 
32 

Toulky jihlavskou 

minulostí 

11. listopadu – 15. listopadu 

25. listopadu – 19. listopadu 
798 

Účastníci celkem 4 055 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Jednorázové akce 

 
Jednou z hlavních činností Centra pro rodinu, o.s. je 

příprava a realizace tradičních jednorázových kulturních a 

společenských akcí pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. 
 



 

 

Dětský karneval 

se odehrával na téma pohádky O Budulínkovi. Za provedení 

našich dobrovolníků úspěšně proběhl v prostorách DiOD Jihlava 

ve spolupráci s o.s. Jihlavský havířský průvod. 

 

Ples rodin 

se uskutečnil v Restauraci Zezulkárna.  Návštěvníky doprovodila 

jihlavská skupina Apriori.  

 

Týden pro rodinu 

Se stal tradiční oslavou Mezinárodního dne rodiny, který 

připadá na 15. Května. 

 Týden otevřených dveří  

Byl možností pro širokou veřejnost seznámit se s činností 

Centra pro rodinu Vysočina. 

 Koncert rodin  

se konal v oblastní galerii  Vysočiny a to ve spolupráci se 

ZUŠ Jihlava. Společné vystoupení členů rodin dokazuje 

skutečný soulad v rodinách i napříč generacemi. 

 Mše svatá pro rodiny  

Byla sloužena v kostele u Matky Boží. 

 Rodinné představení 

filmu  Ať žijí duchové mohly rodiny společně navštívit v 

kině Dukla. 

 

 

 



 

 

 

Noc kostelů  

nabízí bohatý program pro širokou veřejnost, který obsahuje 

koncerty, přednášky, program pro děti, divadlo, odborné 

výklady o historii kostelů, čtení z Bible a další vystoupení. Noc 

kostelů letos probíhala v těchto kostelích: v kostele sv. Jana 

Křtitele, v kostele sv. Jakuba, v kostele Matky Boží, v kostele 

apoštola Pavla a v kostele Povýšení sv. Kříže.  

 

Pouť ke sv. Jánu  

obohatilo Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. tvůrčí dílnou, kde 

si děti mohly vyrobit dalekohled, masku pejska nebo peněženku.   

 

 

Program Termín 
Počet 

účastníků 

Karneval 12. ledna  260 

Ples rodin 19. ledna 92 

Týden pro rodinu 13. – 17. května 500 

Noc kostelů 24. května  1836 

Pouť ke svatému 

Jánu 
23. června 140 

Účastníci celkem 2 828 

 

 



 

 

Vzdělávací programy 
Příprava snoubenců na manželství 

probíhala formou večerních setkání snoubenců s proškolenými 

manželskými páry. Náplní byla témata týkající se praktického 

manželského života.  

 

Rodičovské vzdělávání 

se uskutečnilo v rámci projektu „Co ještě nevíme o zdraví 

v rodině“. Jednalo se o sérii přednášek na témata ekologie, 

antikoncepce, výživa a drogy, vedených odborníky v oborech. 

 

Křížová cesta pro rodiny 

proběhla v kostele sv. Jakuba v Jihlavě. 

 

Duchovní obnovu pro manžele 

tentokrát vedla PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. na téma 

Síla milosrdenství v rodinách. Obnova byla uspořádána 

v kostele sv. Jakuba v Jihlavě.  

 

Program Termín 
Počet 

účastníků 

Příprava snoubenců únor - březen  14 

Přednášky 16. – 19. září  67 

Křížová cesta 24. února 80 

Manželská obnova 20. dubna  70 

Účastníci celkem 231 



 

 

Partnerství 

  

Rovnost šancí na Vysočině 

 

CPR Vysočina, o. s. je partnerem projektu „Rovnost na 

Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje”, 

který má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v kraji 

Vysočina zabývajících se rovností šancí a slaďováním 

pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci 

tohoto partnerství pak formulovat a šířit vhodná opatření, 

která povedou k řešení problémů cílových skupin: ženy vracející 

se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na 

trh práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, 

ženy v předdůchodovém věku, ženy se základním vzděláním 

nebo nízkou úrovní kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnané ženy, 

a tím i ke zlepšení jejich kvality života. 
 

 
 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím 

OPLZZ a státního rozpočtu ČR. 

 
 

 
 

 
 



 

 

Hospodaření v roce 2013 
 

Struktura nákladů  

Materiál 80 084    11,6 

Cestovné 15 073    2,2 

Nájemné + energie 16 676    2,4 

Spoje 5 688    0,8 

Vzdělávání zaměstnanců, 

semináře dobrovolníků 18 000    2,6 

Ostatní služby 104 129    15,1 

Pracovníci 416 414    60,4 

Pojištění dobrovolníků 24 960    3,6 

Ostatní náklady 8 882    1,3 

Celkem 689 906,- 100 % 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Struktura výnosů 

Příjmy za služby 77 600    10,5 

Dotace 657 251    89,2 

Další výnosy 1 790    0,2 

Celkem 736 641,- 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Struktura dotací 

Ministerstvo vnitra ČR 134 960    20,5 

Kraj Vysočina 300 000    45,6 

Statutární město Jihlava 141 700    21,6 

Partnerství v projektu 80 591    12,3 

Celkem 657 251,- 100 % 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra ČR 

Kraj Vysočina 

Statutární město 
Jihlava 

Partnerství v projektu 



 

 

 

Centrum pro rodinu Vysočina o.s. mohlo 

vyvíjet svoji činnost díky podpoře 

 

Ministerstvo vnitra ČR 

  

Kraj Vysočina  

 

Statutární město Jihlava  

 

MUDr. Jana Hrobařová 

MUDr. Jiří Coufal 

MUDr. Miluše Kadlecová  

Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi  

Salmo Sadílek  

Ing. Jan Dokulil  

Dodo – Zbyněk Dokulil  

Václav Huk  

Ondřej Huk  

Tomáš Kvasnička  

Tomáš Kazda  

Mgr. Martin Šalanda 


