
  VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2021 
Človíček (One Little), z. s.  

 

O NÁS 

Otevíráme dveře do světa poznání a zážitků bez bariér 

 

Človíček (One Little) z.s. byl založen v roce 2006. Pořádáme prožitkové 

aktivity v rodinném a komunitním duchu nejen pro děti se zdravotním 

znevýhodněním. Jsme průvodcem pro rodiny pečující o dítě se 

zdravotním znevýhodněním. Pečujeme o plnohodnotný volný čas dětí. 

Celoročně nabízíme program v přírodě. Realizujeme přednášky a 

komunitní projekty. 
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Poslání spolku Človíček (One Little), z. s. 

 

Jednou z našich hlavních činností je podpora dětí a mládeže se zdravotním 

znevýhodněním v procesu integrace do společnosti. Zaměřujeme se na 

intervenci v oblasti zájmových a vzdělávacích aktivit. Nabízíme jedinečné 

služby podporující rovné příležitosti. Svými aktivitami podporujeme 

rodiny pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním. Provozujeme 

přírodní dětský klub jako alternativu předškolního vzdělávání.  

  

Cílem spolku je podpora integračního procesu - pomáháme dětem začlenit 

se mezi své vrstevníky pomocí prožitkových aktivit, které jim otevírají 

dveře do světa poznání, umožňují rozvíjet individuálníschopnosti, 

komunikaci a mezilidské vztahy. Aktivity přispívají k relaxaci a 

psychohygieně nejen samotných dětí, ale zejména pečujících: rodičů, 

prarodičů a jejich přátel. 
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Organizační struktura, kontakty: 

Název:  Človíček (One Little), z. s.  

Sídlo:  
Bosonožské náměstí 
762/12, 642 00  Brno 

Založení:  červen 2006 

Právní forma:  
zapsaný spolek  

 
Statutární zástupce: Mgr. Jana Kurfürstová 

 

Fakturační údaje: 

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE) z. s. 
Bosonožské nám. 762/12 
Brno – Bosonohy 
642 00 

Kancelář: 

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE) z. s. 
Jana Uhra 169/11 
Brno – střed 
602 00 

Číslo bankovního účtu 
1387557915/2700 

Účet pro aktivitu PDK Človíček 
1387682679/2700 

Právní forma: spolek 
Registrace u Krajského soudu v Brně: 
1.1.2014, L 11830 

IČO: 27034623 

Kontakty: 

tel. +420 724 063 116 
tel. +420 721 488 072 
email info@clovicekbrno.cz 

  

 

mailto:info@clovicekbrno.cz
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Kde nás najdete? 

KANCELÁŘ  

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE) z.s. 
Jana Uhra 169/11 
Brno – střed 
602 00 

 

 

PŘÍRODNÍ DĚTSKÝ KLUB ČLOVÍČEK  

louka v lese na konci ulice Práčata 
Brno – Bosonohy 
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Činnost organizace: 

Rok 2020 byl těžký a v roce 2021 jsme jeho dopad na financování 

znatelně pocítili. I tak však můžeme říct, že to byl rok velmi úspěšný. 

Nově jsme přibrali oblast osvěty a vzdělávání. A samo sebou, že Přírodní 

dětský klub i tábory běží dál. 

• Přírodní dětský klub Človíček (provoz leden-červen, září-

prosinec) od pondělí do pátku 

• Ateliér Pipi Dlouhá Punčocha (únor 2021) 

• Pravidelné zájmové kroužky od pondělí – pátku vždy ve dnech 

školního roku 

 

• Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

(jaro/podzim) 
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• Příměstské tábory – zázemí Přírodního dětského klubu Človíček 

(červenec-srpen) 

• Pobytové integrační stanové tábory – Olešnice, Osvětimany 

(červenec, srpen) 

 

• Pravidelné zájmové kroužky od pondělí – pátku vždy ve dnech 

školního roku 

• Slavnosti Přírodního dětského klubu Človíček pro komunitu 

rodičů dětí navštěvující PDK Človíček, ale i širokou veřejnost 

• Charitativní akce: Ježíškovo folkové brnění (prosinec) 
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Poděkování za podporu: 

Velké DÍKY patří dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří svou práci 
dělají s otevřeným srdcem, a i díky nim je program pro veřejnost 
dostupnější. Spolek funguje na principu svépomocných skupin.  

 

 

Nadačním fondům: Nadační fond Tesco, Nadační fond Kometa, Nadace 

Partnerství 

 

Projektovou činnost spolku podpořili: Magistrát města Brna, Jihomoravský 

kraj, Ministerstvo školství 

 

Za dary fyzických či právnických osob jsme rovněž vděčni a děkujeme: Janě 

Sixtové, Elišce Košťálové, Janě Niebauerové, Robertu Pacholovi, Miloši 

Krskovi, Jiřímu Ježi, Radovanu Klementovi, manželům Hemalovým, 

manželům Plevovým, manželům Ohnišťovým, manželům Křížovým 
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Hospodaření: 
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Plánování a výhled do budoucna: 

Chceme i nadále pokračovat v naplňování našich dlouhodobých cílů, 
kterými jsou:  

•  udržet kvalitní organizační tým zaměstnanců a dobrovolníků  

•  rozvíjet spolupráci s místní samosprávou, podnikatelskou a 
neziskovou sférou  

•  zaměřit se na podporu osamostatňování dětí a mládeže se 
zdravotním postižením 

• zaměřit se na grantové projekty pomáhající rodičům sladit péči o 
dítě se zaměstnáním 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila rada spolku:  

Josef Jeniš, Jana Kurfürstová,  Jana Medová, Alena Navrátilová,  Lucie 
Strapáčová, Ivona Špačková, Hana Štůlová 

 

Zapsala: Jana Kurfürstová, Ivona Špačková 

V Brně dne 1. 7. 2022 

 


	O nás

