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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

OTEVŘENÉ MOŽNOSTI PRO POZNÁVÁNÍ A ZÁŽITKY BEZ BARIÉR 

 

 

Vážení podporovatelé, kolegové, přátelé Človíčka,  

představujeme vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2019.  

 

Úvodem bychom rádi zmínili, že jsme s velkou radostí zrealizovali mnoho projektů. Za spolupráci na 

nich děkujeme:  

Jihomoravskému kraji, sociálnímu odboru, Magistrátu města Brna, sociálnímu odboru, odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení motivačních programů Ekodotace, Nadaci Dětský mozek, 

Nadačnímu fondu Tesco, Nadačnímu fondu Kometa, městské části Brno – Střed. 

 

Moc děkujeme rovněž všem donátorům, firmám a fyzickým osobám, které stojí po boku Človíčka 

řadu let. Velmi si jejich přízně a podpory vážíme.  
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Mezi hlavní aktivity spolku Človíček patří provoz Přírodního dětského klubu (dále pak PDK).  Klub 

vznikl jako reakce na poptávku po zdravém vzdělávání v obci a okolí. S dětmi trávíme drtivou většinu 

času venku, za každého počasí. V rámci aktivit klubu prožíváme s malými návštěvníky přírodu 

opravdu z blízka a otevíráme tak dvířka do svého eko-nitra. Při tvorbě programů se díváme na svět 

očima dětí. Podporujeme děti, aby vnímaly přírodu všemi smysly, jako přátelský prostor k učení, 

hraní, objevování, poznávání, sebe – objevování. Vedeme děti k úctě k přírodě a její ochraně. 

Vedeme děti ke spolupráci, jedinečnosti, přátelství, lidství, sounáležitosti s přírodou a ostatními 

lidmi, k zodpovědnosti a radosti ze všeho dobrého, co vykonáme.  

  

Klub je v provozu třetí školní rok a my máme obrovskou radost, že se na nás obrací stále více rodičů 

s důvěrou při hledání zdravého způsobu vzdělávání svých dětí. Naši činnost může veřejnost 

pravidelně každý týden sledovat na facebooku - Človíček Bosonohy, přírodní dětský klub.  

 

Od září 2019 jsme provoz klubu rozšířili na celotýdenní. Pedagogický plán je  založený na koncepci 

EVVO. Pedagogická koncepce respektuje a vychází z RVP PV. V současné době je zapsáno 37 dětí. 

Každý den navštěvuje klub 15 dětí. Klub využívá zázemí na pronajatém pozemku ve správě ÚMČ 

Brno – Bosonohy, na lesním fotbalovém hřišti na okraji obce, v bezprostředním sousedství lesa. Jako 

zázemí nám slouží zateplená maringotka a teepee.  

V rámci klíčových aktivit v roce 2019 jsme konkrétně díky grantu podpořili pěstitelskou činnost 

s dětmi. Byli jsme zapojeni do projektu Kvetoucí sousedé Nadace partnerství a vypěstovali jsme 

úžasná semínka, kterými jsme podarovali návštěvníky Svatováclavské slavnosti. Dále jsme obohatili 

naši odbornou knihovnu pro malé i velké badatele. Z grantu jsme uhradili také drobný kreativní 

materiál pro tvoření s dětmi v přírodě a vybavili jsme zázemí klubu drobným didaktickým i 

spotřebním materiálem pro potřeby EVVO. 



          

V době školních prázdnin 2019 jsme nabídli 4 turnusy příměstským táborů v přírodním zázemí klubu. 

Táborů se zúčastnilo 80 dětí ve věku 3 – 11 let. Součástí skupiny byly vždy i děti se zdravotním 

znevýhodněním (PAS, DMO), pro něž je pobyt s vrstevníky nejen cestou k rovným příležitostem, ale 

i terapií. Program příměstských táborů se nesl v duchu metodik EVVO, pracovali jsme 

s recyklovanými materiály, tvořili jsme z nich např. kosmickou módu budoucnosti, nahlédli jsme do 

života indiánů a vyrobili jsme si zdravé sandálky. Z grantu jsme uhradili vstupné či kreativní materiál.   

        

  



Druhou klíčovou aktivitou a cílem spolku je navracet důležitost stability zatížených rodin pomocí 

nejrůznějších aktivit. Nabídnout všem rodinám (rodičům s dětmi, prarodičům) možnost „spolu se 

potkat a prožívat společně zážitkové aktivity, najít sebe sama a poznat ostatní. Pod odborným 

vedením a za pomocí dobrovolníků zprostředkovat nevšedně příjemný čas s asistencí pro děti a 

možnou návazností dalších služeb, na které často rodiny nemají potřebný čas. 

Vzhledem k uskutečněným aktivitám, které jsme plánovali v roce 2019 a jejichž realizace se díky 

podpoře dotace Jihomoravského kraje uskutečnila, cíl projektu jsme naplnili. 

Projekt Rodinný kruh – když se kolo dobře točí představoval syntézu několika dílčích klíčových 

aktivit, které vždy plnili stanovený cíl: pomoc zatíženým rodinám, které vychovávají dítě/děti se 

zdravotním znevýhodněním prostřednictvím vzájemné pomoci a odlehčení.  

Mezi klíčové aktivity patřily: 

1) Zájmové volnočasové kroužky (celoročně mimo letních prázdnin) 

2) Víkendové integrační pobyty pro děti (1x listopad 2019) 

3) Víkendové integrační pobyty pro rodiny s dětmi (2x, březen a říjen 2019) 

4) Integrační tábory (8x, červen – srpen 2019) 

 

   

Víkendové integrační pobyty pro rodiny s dětmi jsou zaměřené v komplexním  na celou rodinu, 

zejména pak na rodiny s dítětem se zdravotním znevýhodněním a jejich sourozence.  

První víkendový pobyt se uskutečnil poslední březnový víkend v krásném zázemí Penzionu 

Slunečnice na Tišnovsku. 

Pobytu se zúčastnilo celkem 11 rodin s 11 dětmi a 12 dobrovolných asistentů.  

Druhý víkendový pobyt jsme realizovali od 4. do 6. října v Hotelu Ohrada blízko Letovic.  

Efektivní program pobytu byl sestaven zkušenými odborníky v oblastní speciálně-pedagogického 

poradenství a služeb; a prožitkové pedagogiky. Akce se zúčastnilo 12 rodin, z toho 12 dospělých a 

14 dětí, asistovalo 11 asistentů.  

V rámci realizace integračních víkendů jsme:  

• zprostředkovali setkání, podporu a úlevu 23 pečujícím rodinám;  

• vytvořili jsme prostor pro dobrovolnictví zapojením 23 dobrovolníků 



 

 

 

Každé léto je pro spolek Človíček (One Little) z.s. zážitkovým obdobím, ve kterém můžeme velkému 

počtu dětí nabídnout naše aktivity navzdory věku, schopnostem či zájmům dětí. Letošní prázdninové 

integrační aktivity byly však co do rozsahu i obsahu zcela výjimečné. 

Ještě před letními prázdninami vyjelo 24 dětí, z toho 14 dětí s autismem, na  rekondiční 

pobyt do chorvatské Rogoznice . Prožili jsme zde programem a koupáním nabitý program, 

našli jsme vytoužený pirátský poklad a hlavně mnoho z dětí vůbec poprvé vidělo moře.  

 

  



Letní prázdniny se dále nesly ve znamení příměstských táborů v centru Brna, ale i v zázemí 

PDK Človíček v Brně – Bosonohách. Uspořádali jsme  6 příměstských táborů, kterých se 

zúčastnilo celkem 102 dětí. Děti se na človíčkovských táborech ocitly v indiánské vesnici,  

pohádkové říši, cestovaly časem či se učily různá řemesla.  

I přes potíže s výběrem základny se podařilo uspořádat i  pobytový tábor pro děti, 

tentokrát až v daleké Malé Skále na severu Čech. Vzdálenost základny i parné dny však 

nijak neomezily prožitky, se kterými se děti vracely domů. Spojení s Malým princem bylo 

navázáno a my jsme si odvážely radost z přátelské atmosféry, spolupráce a pomoci jeden  

druhému. Letní tábor finančně podpořil Nadační fond Kometa a MMB. Děkujeme.  

V rámci realizace integračních táborů jsme:  nabídli jsme plnohodnotné využití volného času 

mládeže do 26 let celkem 175 dětem, zprostředkovali jsme úlevu 46 pečujícím rodinám; vytvořili 

jsme prostor pro dobrovolnictví zapojením 81 dobrovolníků 

 

  

 

Realizace všech aktivit měla výrazný přínos pro vytváření a fungování občanské společnosti obecně; 

posílili jsme faktor integrace znevýhodněných dětí do společnosti; rozšířili jsme nabídku služeb pro 

snížení předsudků zdravé populace ke zdravotně znevýhodněným; nabídli jsme plnohodnotné 

využití volného času mládeže do 26 let celkem 201 dětem, prostředkovali jsme úlevu 69 pečujícím 

rodinám; vytvořili jsme prostor pro dobrovolnictví zapojením 104 dobrovolníkůa posílili partnerství 

a spolupráci.  

 



Jsme hrdí na naše průvodce, lektory i dobrovolníky. Bez jejich pravidelné práce plné nasazení by to nešlo. 

 

V příštím roce připravujeme další novinky, mezi které budou například patřit rozšíření 

volnočasových aktivit pro děti s autismem, rozšíření kapacity zázemí PDK o novou jurtu, atd. 

Nadcházející rok je pro nás další výzvou, rokem plným očekávání. Moc se těšíme na zážitky, které 

nás společnou cestou potkají.  

 

Jana Kurfürstová 
předsedkyně spolku Človíček (One Little), z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zpráva o hospodaření spolku k 31. 12. 2019 
 
 

Příjmy za účetní období: 2 688 007 
Příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb 28 680 

Ostatní příjmy: 2 659 327 

Poplatky účastníků akcí 1 495 000 
Dary 390 072 

Dotace 171 000 
Jiné:  993 327 

 

Výdaje za účetní období: 2 531 548 

Výdaje za nákup materiálu  286 476 

Ostatní výdaje:  2 245 072 
Hry a hračky pro děti 48 939 

Majetek 8 000 

Mzdy 407 649 
Služby, jiné: 1 673 274 

Poplatky 106 450 

Ceniny 760 

 
Stav pokladny k 31. 12. 2019: 40. 094,-  
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2019: 190. 568,- 
 


