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O Človíčkovi 

Pomáháme znevýhodněným dětem začlenit se mezi své vrstevníky pomocí prožitkových 

aktivit. Naše aktivity otevírají dětem dveře do světa poznání, umožňují rozvíjet individuální 

schopnosti, komunikaci a mezilidské vztahy. 

 

Základní údaje – poslání: 

 

Spolek Človíček (One Little) se od roku 2006 věnuje aktivitám na podporu kvality života dětí se zdravotním znevýhodněním 

(mentální postižení, děti s poruchou autistického spektra, tělesné postižení, …), dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

dětí z neúplných rodin či dětí úzkostných a dětí ze sociálně slabých rodin.  

  Cílovou skupinou našich prožitkově zaměřených aktivit jsou i děti a mládež bez zdravotního či sociálního znevýhodnění zejména z 

Jihomoravského kraje (MČ Brno – Bosonohy, Brno – střed, MČ Brno – Kohoutovice, Kobeřice, ad.)  

  Projekty spolku v minulých letech podpořili Magistrát města Brna, Nadace Veronica, Jihomoravský kraj, MŠMT, Nadace O2. Projekty 

mají výrazně integrační charakter a jsou v souladu s individuálními potřebami dětí. 

 

Našimi cílem a účelem je: 

• podpora rodin pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním formou poskytování informací pro rodiny s dětmi s PAS, 

organizování víkendových pobytů, vzdělávacích aktivit a workshopů pro rodiče těchto dětí, ale i jiné organizace;  

• podpora dětí a mládeže se SVP v procesu inkluze prostřednictvím zájmových kroužků,  

víkendových a týdenních pobytů a jednodenních integračních akcí; 

• podpora a zajištění činnosti Přírodního dětského klubu ČLOVÍČEK Brno - Bosonohy (dále jen "PDK ČLOVÍČEK") 

inspirovaného lesní mateřskou školou. PDK ČLOVÍČEK se řídí vlastním provozním řádem.  

 

Otevíráme 
dveře do světa 

poznání a zážitků bez 
dveře do světa 

poznání a zážitků bez 
ba 



Lidé ve spolku Človíček (One Little): 

 

Rada spolku (k 31. 12. 2018) 

 

Jana Kurfürstová – předseda 

Ivona Špačková - místopředseda 

Jana Medová – hospodářka 

Josef Jeniš - člen 

Alena Navrátilová - členka 

Lucie Strapáčová – členka 

 

 

Členství a spolupráce: 

 

Spolek měl k 31. 12. 2018 65 členů. Členský příspěvek byl stanovený pro daný rok na 200,- Kč. Pravidelně 

první pondělí v novém měsíci se konalo radní setkání. 

 

Členské schůze proběhly v termínu: 27. 5. 2018 a 31. 10. 2018 

Valná rada, na níž byla schválena nová rada spolku, včetně nových stanov, proběhla: 31. 10. 2018 

 

Počet dobrovolníků zapojených do činnosti a aktivit spolku byl k 31.12.2018: 49 

 

K 30. 11. 2018 jsme aktivními členy Asociace lesních MŠ. 

 

 

Externí spolupracovníci: 

Josef Strapáč – IT, správce sítě 

Alena Kurfürstová - grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Človíček (One Little): 

 

• ORGANIZUJE PRÁZDNINOVÉ A VÍKENDOVÉ POBYTY, JEDNODENNÍ VÝLETY 

Pravidelně každé léto pořádá spolek dětské tábory, kde se setkávají znevýhodněné děti s dětmi ostatními. Každý rok 

realizujeme také víkendová setkání v přírodě a výlety. Jedná se o aktivity pro cca 60 - 80 dětí, ve věku od 6 do 18-ti let, 

s pestrým ekologickým, sportovním i kulturním programem. Třetina z celkového počtu účastníků jsou vždy děti s 

určitým znevýhodněním, které potřebují přítomnost asistenta. Základnou jsou nám rekreační chaty s možností 

vlastního vaření a pěkným okolím. Celý pobyt je vždy motivován hrou na vzrušující téma. Organizaci programu a vedení 

zajišťují zkušení vedoucí s pedagogickou specializací, asistenti, nechybí ani zdravotník. Nejoblíbenějším členem posádky 

či osady je však vždy naše milá paní kuchařka.  

 

• REALIZUJE ZÁŽITKOVÉ PROJEKTY NA PODPORU VZDĚLÁVACÍHO PROCESU  

Zážitkové projekty jsou zaměřené na rozvoj jednotlivých oblastí školního vzdělávacího procesu na základě rámcových 

vzdělávacích plánů. Hlavním záměrem vzdělávacích akcí je propojit školní prostředí s autentickým prostředím. Zejména 

se orientujeme na ekologické, kulturní, výtvarné a jazykové projekty. Děti si přirozenou formou osvojují nové poznatky 

z různých oblastí. Provozované aktivity přispívají zejména k relaxaci a psychohygieně jako kompenzace psychické 

zátěže vyplývající ze školní neúspěšnosti. Partnery vzdělávacích projektů jsou základní a speciální školy v Brně a okolí. 

 

• PRAVIDELNĚ ORGANIZUJE A ZAJIŠŤUJE  INTEGRAČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Od začátku roku 2013 rozšířil spolek svou činnost i na pravidelné zájmové aktivity, kde si mohou děti se zdravotním 

znevýhodněním, zejména autismem, prožít svůj volný čas společně s dětmi ostatními. Z velkému zájmu dětí se těší 

zejména výtvarný ateliér, sportovní kroužek i zážitková angličtina, nově také kroužek vaření.   

 

• ZPROSTŘEDKOVÁVÁ ODBORNÝ PORADENSTVÍ  PRO RODINY DĚTÍ S AUTISMEM 

V rodinách dětí se zdravotním či sociálním znevýhodněním  jsou hluboce zakořeněny předsudky o nepřijetí společností 

a předem se očekává neúspěšnost ve školním, sociálním i pracovním prostředí.  Je stále aktuální podpora rodiny a její 

motivace ke vzdělávání a zapojení do společenského života. Rodina často zůstává sama při řešení krizových situací a 

především děti bojují s psychickou zátěží z důvodu školní neúspěšnosti a nepřijetí dětským kolektivem.  

Práce s rodinou je naší další prioritou. Jedná se o činnosti z oblasti poradenské, informační, konzultační, vzdělávací a 

osvětové přímo v terénu, dle individuálních potřeb rodin. 

 

• PROVOZUJE PŘÍRODNÍ DĚTSKÝ KLUB ČLOVÍČEK 

Přírodní dětský klub Človíček je novou aktivitou spolku Človíček. Jedná se o projekt alternativního předškolního 

vzdělávání dětí od 2,5 – 6 let s cílem rozvíjet lásku a úctu k přírodě. Zvláštní pozornost věnujeme ochraně přírody, 

vědomému hospodaření s přírodními zdroji a úctě k planetě Zemi. Základním principem je pobyt venku za každého 

počasí, respektující přístup k přírodě a partnerský přístup k dětem. Při našich výpravách do přírody se děti učí vzájemné 

spolupráci, jedinečnosti, přátelství, sounáležitosti s přírodou a ostatními lidmi, zodpovědnosti a radosti ze všeho 

dobrého, co společně vykonáme. 

 

 



 

Přehled aktivit realizovaných v roce 2018 

 

Termín 

 

Název a popis akce 

 

Místo konání 

 

26. prosinec Ježíškovo folkové Brnění 2018 – benefiční folkový 

festival pro Človíčka, podpořili kapela Přesčas, 

Přístav, Kronek Alband, Devítka 

 
Bosonožská orlovna, Brno - 

Bosonohy 

2. prosinec Prodejní stánek na adventním setkání občanů Brno - Bosonohy 

1. prosinec Tvořivé adventní dopoledne pro děti Tesco Boskovice 

27. listopad Výživa dětí s autismem – přednáška Mgr. Margit 

Slimákové 

Otevřená zahrada Brno 

27. – 28. listopad Prodejní stánek na adventních trzích Zelný trh, Brno 

23. – 25. listopad Prodejní stánek na adventních trzích Moravské náměstí, Brno 

16. – 18. listopad Zimní příprava – víkendovka pro děti Bedřichov u Lysic 

11. listopad Svatomartinská slavnost PDK Človíček - 

společenské setkání pro rodiny s dětmi a širší 

veřejnost 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno -  Bosonohy 

10.listopad Teambuilding Človíček Dolní Kounice 

12. – 14. říjen Pestrý víkend pro rodiny s dětmi – víkendovka pro 

rodiny s dětmi 

Hálův mlýn, Lažánky 

1. říjen 2018 – 30. 

leden 2019 

Zájmové kroužky se Človíčkem – 1. Pololetí 

2018/2019 - angličtina, kuchařský kroužek, výtvarný, 

hudební 

ZŠ pro žáky s autismem Brno, MŠ 

Bosonohy, CVČ BOSA Bosonohy 

26. září Svatováclavská slavnost PDK Človíček - 

společenské setkání pro rodiny s dětmi a širší 

veřejnost 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

8. září Tvořivé dopoledne pro děti – vzpomínka na 

prázdniny 

Tesco Boskovice 

3. září – 31. 

prosinec 

Pravidelný 3,5 denní provoz PDK Človíček – šk.rok 

2018/2019 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

19. – 26. srpen Stanový tábor pro děti a mládež – 4.ročník letního 

pobytového tábora 

Lysice 



13. – 17. srpen Příměstský tábor PDK Človíček III. Turnus (Příběhy 

lesních skřítků) 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

13. – 17. srpen Příměstský tábor (Olympijské hry) Otevřená zahrada Brno 

6. – 10. srpen Příměstský tábor PDK Človíček II.turnus 

(Dobrodružství ježka bodlinky) 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

21. – 28. červenec Letní tábor pro děti a mládež –13. ročník letního 

integračního  pobytového tábora 

Malá Bystřice 

9. - 13. červenec Příměstský tábor PDK Človíček I.turnus (Indiáni z 

louky) 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

26. června Svatojánská slavnost PDK Človíček – společenské 

setkání pro rodiny s dětmi a širší veřejnost 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

19. června Závěrečný happening kroužků se Človíčkem – 

společenské setkání pro rodiny s dětmi a širší 

veřejnost 

Galerie RUV, PdF MU, Brno 

12. a 13. června Zápis dětí do PDK Človíček Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

3. června Školení první pomoci ZDRSEM a předtáborové 

soustředění 

CVČ BOSA, Brno - Bosonohy 

2. června Den dětí – stanoviště v rámci akce městské části 

Brno - Bosonohy 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

31. května Autorská výstava Anny Kateřiny Ondráčkové – 

autorská výstava účastnice výtvarného kroužku 

Čokoládovna Minach, Brno 

25. – 27. května Májové lenošení - víkendovka pro rodiny s dětmi Šafránkův mlýn, Drahonín 

23. května Studánková slavnost PDK Človíček – společenské 

setkání pro rodiny s dětmi a širší veřejnost 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

19. května Výtvarný ateliér pro děti – Alenka a Pipi Slévárna Vaňkovka 

15. a 16. května Zápis dětí do PDK Človíček Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

21. – 22. dubna Předtáborové soustředění vedoucích Malá Bystřice 

21. března Jarní slavnost PDK Človíček – společenské setkání 

pro rodiny s dětmi a širší veřejnost 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 

12. února – 31. 

Května 

Zájmové kroužky se Človíčkem  - 2. Pololetí 

2017/2018 - angličtina, kuchařský kroužek, výtvarný, 

hudební, dramatický kroužek 

ZŠ pro žáky s autismem Brno, MŠ 

Bosonohy, CVČ BOSA Bosonohy 

3. ledna – 30. 

června 

Pravidelný 2 denní provoz PDK Človíček – šk.rok 

2017/2018 

Zázemí PDK Človíček, lesní hřiště 

Brno - Bosonohy 



    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční a ekonomické údaje 

Pohyby na účtu, pokladně: 

 k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 PŘÍJMY VÝDAJE 

POKLADNA 9450 66 479 464 082 407 053 

BĚŽNÝ ÚČET 61 518 142 032.28 1 161 154 1 080 640,01 

CELKEM 70 968 208 511,28 1 625 236 1 487 693,01 

 

Rozdíl PŘÍJMY x VÝDAJE:  137 543,- Kč 

Přehled přijatých dotací v roce 2018  

 OŽP MMB OŠMT MMB ÚMČ Bosonohy 

Výše dotace 12 000 25 000 8 000 
CELKEM 45 000 

Přehled přijatých darů v roce 2018 

 Fyzické osoby Firmy a jiné 
organizace 

Nadační fondy 

Částka 20 650 78 000 75 000 

CELKEM 173 650 

 

Nadační fondy: D. S. A Company, Nadační fond Agrofert 

Fyzické osoby: Roman Niebauer, Robert Pachola, Jana Sixtová, Pavel Srbecký, Jiří Sysel 

 

 

Zpracovala: Jana Medová 

Správnost ověřila: Ivona Špačková 



Poděkování 

 

Poděkování 

Človíček (One Little)  děkuje všem svým dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a 
přátelům, kteří ho v roce 2018 podporovali.  

Rok 2018 byl pro náš spolek rokem pozitivních změn a pozitivní energie. Týmu spolku se  podařilo přesněji definovat 

hodnoty a poslání organizace  a určit jasné priority. Těmi jsou především ty činnosti, které vedou k vzájemné 

spolupráci a naplňování našich cílů.  

 

Spolupracovali:  

Integrované centrum volného času BOSA – Bosonohy 

Paspoint, z. ú. 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace 

Základní škola Štolcova, Štolcova 16, Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt 

 

Človíček (One Little) 

 

Bosonožské náměstí 762/12 

642 00  Brno 

 

+ 724 063 116 

+ 721 488 072 

clovicek.brno@atlas.cz 

www.clovicekbrno.cz 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 2058281369/0800 

 

 

 

Zpracovala: Jana Kurfürstová 

Správnost ověřila: Ivona Špačková 

 

Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena členskou schůzí spolku Človíček (One Little), z. s. dne 20. 7. 2019. 

http://www.clovicekbrno.cz/
https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/inf/productlist/home?execution=e2s1
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