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Naše poslání:

Spolek  Človíček  (One  Little)  se  od  roku  2006  věnuje  aktivitám  na  podporu  kvality  života 
znevýhodněných  dětí.  Cílovou  skupinou  prožitkově  zaměřených  aktivit  jsou  děti  zdravotně 
znevýhodněné, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti úzkostné, děti z neúplných či ze 
sociálně slabých rodin.

Realizujeme aktivity integračního charakteru. V praxi  to znamená, že se v jeden čas, na jednom 
místě sejde velice různorodá skupina dětí, které pojí společný motiv – cesta za zážitkem, radostí a 
vzájemným  obohacením.  Třetina  z  celkového  počtu  účastníků  jsou  vždy  děti  s  určitým 
znevýhodněním,  které  potřebují  přítomnost  asistenta.  Asistent  dítěte  a  připravený  program 
respektují individualitu dětí a zároveň poskytují prostor pro jejich aktivitu, zapojení do skupiny a 
seberealizaci.  Mezi  dětmi  probíhá  přirozená  spolupráce  –  starší  pomáhá  mladšímu  a  silnější 
slabšímu. Společně tvoří harmonický tým, který občas organizátory dojímá až k slzám.

Zážitková pedagogika je hlavní  formou práce s dětmi.  Poskytuje prostor pro přirozenou tvořivost, 
komunikaci, sebevyjádření, opravdovost, vnímání světa všemi smysly a otevírá dveře do světa bez 
bariér. 

Přehled aktivit realizovaných v roce 2015:

• leden – červen - Integrované zájmové kroužky pro děti  předškolního a ml.školního věku v 
prostorách Základní a mateřské školy, Brno – Bosonohy (angličtina)

• květen – Výtvarný ateliér: Alenka v říši divů – ateliér akční malby pro děti předškolního a 
mladšího školního věku, prostory Café Práh – prostory Slévárny, Ve Vaňkovce 1, Brno

• červenec  –  Letní integrační tábor, obec Lachov (Adršpach) –  tolik očekávaná a oblíletní 
aktivita s bohatým programem v rámci celotáborové hry: Cesta kolem světa 

• srpen – Letní tábor, obec Lačnov u Lysic (okres Blansko) – stanový tábor pro sourozence v 
přírodě

• říjen –  PESTRÝ FESTIVAL –  celodenní festival  pro děti, rodiče, prarodiče a všechny, kteří 
chtěli  okusit a zažít něco nového! Realizace proběhla v bezbariérovém prostředí kavárny 



Cafe Práh a Slévárny, Ve Vaňkovce 1, Brno (www.pestryfestival.cz)

• prosinec  –  Výtvarný  ateliér:  „Alenka“  a  sedm  trpaslíků  -  ateliér  akční  malby  pro  děti 
předškolního a mladšího školního věku, prostory Café Práh – prostory Slévárny, Ve Vaňkovce 
1, Brno

• prosinec  -  Ježíškovo folkové Brnění,  Orlovna,  Brno –  Bosonohy  – folkový  festiválek  na 

rozloučenou se starým rokem

Plánované aktivity pro rok 2016

• Integrované zájmové kroužky (angličtina, barvička – výtvarné tvoření)

• Víkendový výtvarný ateliér (jaro)

• Integrační víkendový pobyt pro děti (jaro)

• Letní integrační tábor (červenec)

• Letní stanový tábor (srpen)

• Příměstský integrační tábor (srpen)

• Víkendový terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi (září/říjen)

• Víkendový výtvarný ateliér (podzim)

• Ježíškovo folkové brnění (prosinec)

http://www.pestryfestival.cz/


Zpráva o hospodaření za rok 2015

Příjmy celkem: 390 656,08

dotace 85000

členské příspěvky 2400

sponzorské dary peněžní 78900

příjem z akcí a realizovaných 
aktivit spolkem

224352

ostatní 4,08

Výdaje celkem: 396 980,14

Akce a aktivity spolku 322524

Provozní režie 12128,74

propagace 18515,4

ostatní 43812

 
Reálný stav k 31. 12. 2015: -6324,06 Kč

Poděkování
Rádi bychom poděkovali  všem, kteří podpořili  v uplynulém roce naši činnost. Všem příznivcům, 
dobrovolníkům, dárcům a sponzorům děkujeme za finanční a materiální dary a pomoc. Velmi si  
vážíme lidí, kteří naslouchají a pomáhají potřebným.

V Brně dne 23. ledna 2016

Zapsala Mgr. Jana Kurfürstová, Mgr. Ivona Špačková


