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Základní údaje: 

 

Název: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 

Zkrácený název: CPR Vysočina, z.s. 

Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava 

Telefon: 739 247 357 

E-mail: centrum@centrumrodin.cz 

Web: www.centrumrodin.cz 

 

Právní forma: spolek 

IČ: 22858202 

DIČ: CZ 22858202 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-8079060247/0100 

 

CPR Vysočina, z.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/


 

  

 

Orgány spolku: 

Výkonná rada:       Ing. Slavka Dokulilová – předsedkyně spolku 

Jaroslava Fialová – místopředsedkyně spolku 

Miroslava Huková – členka rady spolku  

 

Kontrolní komise:   Mgr. Marie Palánová – předsedkyně komise 

Mgr. Lenka Neckářová - členka komise 

Mgr. Lucie Vitešníková - členka komise 

 

Členové spolku: 

Jana Huková  

Renata Jakoubková  

Pavla Kvasničková  

Pavla Kazdová  

Bc. Patrícia Kondrlová  

Marie Plešingrová, DiS.  

Mgr. Šárka Pospíchalová  

Eva Šalandová  

Mgr. Gabriela Šterclová  

 

 

 



 

  

 

 

Činnost spolku 

 

 

 

 

 

 



 

  

Dobrovolnické centrum 

 

Poslání dobrovolnického centra 

je zprostředkovat pomoc potřebným lidem skrze službu 

dobrovolníků, kteří přinášejí uživatelům lidský kontakt a posilují 

vnitřní spokojenost.  

Dobrovolníci jsou pro mnohé chybějícím lidským prvkem v životě, 

věnují svůj čas, své možnosti, vnášejí do vztahů přátelství, přinášejí 

individuální přístup k uživateli a podílejí se na celkovém zkvalitnění 

života těch, kterým se věnují.  

 

Cílem programu Návštěvy je alespoň částečně uspokojit potřeby 

sociálního kontaktu a participace na společenském životě sociálně 

izolovaných seniorů či osob se zdravotním znevýhodněním. 

Nabídnout jim možnost trávit volný čas ve společnosti jiných osob, 

nahradit uživatelům chybějící rodinu a pocit sounáležitosti, 

poskytovat podporu a posilovat základní lidské dovednosti a tak 

zpomalit důsledky stárnutí a různých onemocnění.  

Dobrovolníci, kteří jsou do tohoto programu zapojeni, tyto uživatele 

pravidelně navštěvují. 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. 



 

  

Cílem programu Dětem je efektivně naplňovat volný čas dětem, 

pomoci jim, motivovat je, povzbudit a podpořit. Cílem je také 

preventivní působení dobrovolníků na děti, kterým často chybí 

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

zájem.  

Program Dětem se realizuje ve službách Pohádky, Tvoření            

a Kamarád.  

Ve službě Pohádky dobrovolníci docházejí na dětské oddělení 

nemocnice Jihlava, kde hospitalizovaným dětem 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.  

V programu Kamarád se dobrovolníci pravidelně věnují dětem        

s problémovou primární socializací, tráví s nimi čas a pomáhají jim 

se zvládáním učiva základní školy.  

 

Cílem dobrovolnického centra je rovněž práce s mladými lidmi,  

forma podpory jejich osobnostního rozvoje, osvojení si sociálních 

dovedností a vytváření prostoru pro působení primární prevence 

rizikových jevů v podobě posilování pozitivních životních postojů     

a zdravého sebevědomí (sebeúcty). 

 



 

  

Činnost dobrovolnického centra zajišťovala koordinátorka            

Bc. Daniela Dokulilová, která v průběhu roku dostala posilu do 

týmu Bc. Evu Kucharskou. 

 

Přijímající organizace pro dobrovolníky CPR Vysočina, z.s. jsou: 

 Domov Stříbrné terasy 

 Domov pro seniory Jihlava – Lesnov 

 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 

 Život 90 – Jihlava, z.s. 

 Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. 

 Nemocnice Jihlava (dětské oddělení a ODN) 

 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina 

 ZŠ Kollárova Jihlava 

 ZŠ Seifertova Jihlava 

 Jihlavský havířský průvod 

 ZUŠ Jihlava 

 Spolek KUŠ 

 Zoologická zahrada Jihlava 

 rodiny, které mají o tuto službu zájem. 

 

V roce 2014 bylo do dobrovolnické činnosti zapojeno 102 

dobrovolníků, celkem bylo odpracováno 4018 dobrovolnických 

hodin. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“ 

 

Program Frekvence 
Počet 

dobrovolníků 

Dobrovolnické 

hodiny 

Návštěvy 
1 x týdně 

1 – 2 hod 
52 2243 

Pohádky 
1 x týdně 

1 – 2 hod 
10 183 

Jednorázové 

akce 
nepravidelně 16 694 

Kamarád 
1 x týdně 

1 – 2 hod 
24 294 

Semináře pro 

dobrovolníky 
2 x měsíčně 226 604 

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin 

 

4018 

 



 

  

Kulturní a společenské akce 

 

Posláním této činnosti je nabídnout rodinám prostor pro společné 

aktivní trávení volného času a tím i stmelování rodiny                 

a společnosti. Jednorázové aktivity jsou nabídkou společenských        

a kulturních akcí pro rodiny s dětmi, děti navštěvující MŠ, školní 

mládež a širokou veřejnost v Jihlavě a okolí.  

Akce jsou realizovány buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými 

organizacemi. Většina akcí se koná již tradičně a jsou rodinami 

s dětmi a širokou veřejností vyhledávány.   

 

Přehled akcí:  

Ples rodin - 11. 1. 2014 ve společenském sálu restaurace 

Zezulkárna 

 

Dětský karneval - 2. 3. 2014 ve spolupráci s jihlavskými havíři 

v prostorách divadla Diod na téma pohádky O perníkové chaloupce.  
 

Týden pro rodinu - oslava Mezinárodní dne rodiny 

Týden otevřených dveří  - 11. 5. -16. 5. 2014 

Koncert rodin - 14. 5. 2014 

Senohraní - 17. 5. 2014 

Mše svatá pro rodiny - 18. 5. 2014 

Průvod rodin s lampiony - 18. 5. 2014  

 

 



 

  

Noc kostelů - 23. 5. 2014 

v kostele sv. Jakuba, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v kostele 

apoštola Pavla a v kostele Povýšení sv. Kříže. 

 

Pouť ke sv. Jánu - 22. 6. 2014 

realizace dílniček pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Termín 
Počet 

účastníků 

Ples rodin 11. 1. 130 

Dětský karneval 2. 3. 150 

Senohraní 17. 5. 180 

Týden otevřených dveří 11. 5. - 16. 5. 80 

Koncert rodin 14. 5. 110 

Mše svatá pro rodiny 18. 5. 250 

Lampionový průvod 18. 5. 80 

Noc kostelů 23. 5. 1000 

Pouť ke sv. Jánu 22. 6. 400 

Účastníci celkem                                           2380 



 

  

Programy pro školní děti 

 

Cílem programů pro školy je nabídnout školním dětem možnost 

zapojit se do vzdělávacích aktivit, které nejsou součástí běžných 

vzdělávacích plánů ve školách. 

  

Toulky jihlavskou minulostí  

od 22. září do 3. října 2014 probíhal 4. ročník vzdělávacího 

programu pro děti z jihlavských MŠ a ZŠ - tentokrát v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie. Děti se seznámily s významem kostela    

a kláštera a jeho důležitostí v historii města Jihlavy a s životem sv. 

Františka z Assisi.  

 

Výstava Obrazy rodičovství  

byla instalována v husitském kostele Povýšení sv. Kříže od 13. října 

do 28. října 2014. Výstava ukázala hodnotu rodičovství z pohledu 

biologické podstaty mateřství a otcovství. Estetickým způsobem 

zobrazila změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka 

v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství, a význam těchto 

změn pro rodiče či dítě. Výstava byla určena dětem, studentům     

i dospělým. 

 

Zlatokopové 

byl název týdenního programu pro děti školního věku během 

letních prázdnin. Příměstský tábor probíhal ve dvou termínech od 

14. července do 1 srpna. Kapacita byla plně obsazená. 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípravu a realizaci kulturních a společenských akcí a programů 

pro školy zajišťovala koordinátorka Marie Bastlová a lektorky 

Renata Jakoubková, Pavla Kazdová a Jaroslava Fialová. 

 

 

 

 

 

Program Termín 
Počet 

účastníků 

Toulky jihlavskou 

minulostí 
22. 9. – 3. 10. 473 

Obrazy rodičovství 13. 10. – 28. 10. 330 

Příměstské tábory 
21. 7. – 25.7. 

28. 7. - 1. 8. 
45 

Účastníci celkem                                           848 



 

  

Náhradní rodinná péče 
 

Cílem služeb Centra pro rodinu Vysočina, z.s. je doprovázet          

a podporovat rodiny v náhradní rodinné péči, pomáhat rodině 

v období přijetí dítěte, podílet se na zvyšování odbornosti rodičů     

ohledně péče o přijaté dítě, přispívat k všestrannému rozvoji dětí 

v náhradní rodině. 

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. poskytuje uzavření dohody        

o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999, Sb. § 47 hlavy 

I., O sociálně právní ochraně dětí. 

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. zajišťuje podporu a individuální 

péči pěstounským rodinám, které chtějí předcházet možným 

potížím spojeným s výchovou dítěte a výkonem pěstounské péče. 

Naše práce stojí na respektu, profesionalitě, spolehlivosti a znalosti 

rodiny. 

Zajišťujeme či zprostředkováváme tyto služby: 

 Poradenství 

 Individuální schůzky s klíčovým pracovníkem 

 Terénní sociální práce v místě bydliště pěstounů či osvojitelů 

 Přednášky, semináře 

 Odlehčovací služby (dětské tábory a pobyty v přírodě) 

 Terapeutické techniky (muzikoterapie, arteterapie, hry na 

rozvoj psychomotoriky …) 

 Krátkodobá péče o dítě 

 Pomoc v komunikaci s úřady. 

 

Klíčovým pracovníkem pro náhradní rodinnou péči je Bc. Eva 

Kucharská. 



 

  

Partnerství 

  

Rovnost šancí na Vysočině 

 

CPR Vysočina, z.s. bylo i v roce 2014 partnerem projektu „Rovnost 

šancí na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky 

kraje”, jehož cílem bylo iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji 

Vysočina, kteří se zabývají 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.  
 

 
 
Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ   

a státního rozpočtu ČR. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

Hospodaření v roce 2014 
 

Struktura nákladů  

Materiál 54 285 6,1 

Cestovné 19 051 2,1 

Nájemné + energie 50 779 5,7 

Spoje 5 282 0,6 

Vzdělávání zaměstnanců, 

semináře dobrovolníků 
21 400 2,4 

Ostatní služby 158 575 17,7 

Pracovníci 553 872 61,8 

Pojištění dobrovolníků 24 960 2,8 

Ostatní náklady 8 338 0,9 

Celkem 896 542 100 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Struktura výnosů 

Příjmy za služby 123 310     12,6 

Dotace 730 274     74,3 

Dary 75 000 7,6 

Státní příspěvek 46 923 4,8 

Další výnosy 6 873    0,7 

Celkem 982 380 100 % 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Struktura dotací 

Ministerstvo vnitra ČR 132 000    18 ,1 

Kraj Vysočina 300 000    41,1 

Statutární město Jihlava 138 000    18,9 

Partnerství v projektu 160 274     21,9 

Celkem 730 274 100 % 

 

 

 

 

 

 



 

  

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. mohlo 

naplňovat svoje poslání 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 

 

Podpory všech si velmi vážíme a jsme za ni opravdu vděčni. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


