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Úvodem 

Rok 2019 v přehledu  

Výroční zprávou bychom vám chtěli představit činnost Dobříšku v roce 2019. 

Zvýšil se zájem o adaptační program Hrajeme si bez maminky pro děti od 2 let, který je 

určen pro adaptaci dětí v kolektivu s jinými dětmi bez přítomnosti rodičů a bez nutnosti 

chodit do kolektivu pravidelně každý den.  

Stále velký úspěch mělo cvičení pro Batolátka (pro děti od 6 měsíců do 4 let) pod vedením 

Lucie Špačkové Krasanovské.  

Taneční kurzy pro děti od 4 let nově pod vedením Štěpány Mancové byly velmi oblíbenou 

aktivitou dětí, stejně tak jako Keramický kroužek pro děti pod vedením Lucie Nádvorníkové. 

Pokračovala i spolupráce s MAS – Brdy Vltava, kde je Dobříšek zapojen v rámci projektu 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání za neformální oblast vzdělávání.  

Realizace příměstských táborů byla v roce 2019 stále ještě podpořena Evropským sociálním 

fondem a MPSV jakou součást projektu TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ. Reg. 

číslo projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007708 a uskutečnilo se 7 turnusů. Zúčastnilo se 

154 dětí a 21 dospělých. Podpořeno bylo celkem 75 rodin.  

Zájem vzrostl i v oblasti poradenství, které Dobříšek poskytuje prostřednictvím odborných 

poradkyň za finanční podpory v rámci dotačního titulu Rodina poskytovaného 

prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.  

V listopadu 2019 jsme opět přivítali rekordní počet návštěvníků na již tradičním 

Lampiónovém průvodu, který byl obohacen o program s novou trasou pohádkovým lesem 

určenou i starším dětem, kde byly v korunách stromů umístěné kvízové otázky. Losovali se 

poté 3 výherci, kteří kvíz zvládli hravě a ti získali věcné ceny. Původní trasa s pohádkovými 

bytostmi byla zachována pro nejmenší účastníky a čekaly na ně zde také odměny. Přišlo 

nás podpořit a pobavit se odhadem 3200 účastníků. 

 

 

 

Špačkohrátky pro 

nejmenší a 

taneční lekce pro 

předškolní a 

školní děti byly 

v roce 2019 

nejoblíbenějšími 

aktivitami centra 

 

 

 

Sledujte nás na 

webu, sociálních 

sítích a v 

rezervačním 

systému.  
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Výhled do budoucnosti 

Pro rok 2020 je klíčové dokončit střednědobý strategický plán. Na jeho dokončení plánujeme 

spolupracovat s MAS Brdy – Vltava.  

Je naším cílem finančně stabilizovat veškeré aktivity centra, abychom mohli poskytovat 

služby i v budoucnu a měli jistotu hlavně personální stability.  

Aktivně budeme stále hledat nové prostory, které by umožnily rozšíření stávajících 

poskytovaných volnočasových aktivit, jejichž poptávku nedokážeme v současné době 

uspokojit právě z důvodů nedostatečných volných prostor.  

Rádi bychom ještě více rozšířily nabídku volnočasových aktivit a kurzů pro děti a dospělé. 

Našli nové lektory pro netradiční druhy kroužků (elektrotechnický apod.) Zaměřujeme se 

zejména na mladší školní děti, ale stranou nejsou ani ty starší.  

V prorodinných opatřeních a prevence sociálně patologických jevů bychom rádi pokračovali 

v zavedených projektech a rozšiřovali nabídku kurzů, které pomohou rodičům s posilováním 

jejich rodičovských kompetencí. Doufáme tedy v udržení dotačního titulu Rodina a 

pokračující podpoře našich aktivit ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Rádi se opět zúčastníme akcí našeho města jako například Májových slavností a určitě se 

budeme stále zapojovat i do akce Zažít město jinak, kde budeme prezentovat naše aktivity 

pro Dobříš a široké okolí. Plynule navážeme na spolupráci se Sítí pro rodinu z.s. (dříve Sítě 

mateřských center, o.s.), jejímž jsme členem a zúčastníme se i jejich kampaní. 

Budeme aktivně spolupracovat s místními NNO, dalšími spolky a organizacemi tak jako 

tomu bylo doposud.  
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ZNÁTE DOBŘÍŠEK? 

Vize a poslání 

Vizí RC je podporovat všechny rodiny – být jejich partnerem ve všech jejich životních 

etapách (od prenatálního období do seniorského věku) v různých životních situacích. 

Činnost Dobříšku směřuje k naplnění účelu co by společného zájmu jeho členů a členek. 

Vize je naplňována zejména těmito body: 

1. Provozování rodinného centra přispívajícího k vytváření přátelského a vstřícného 

prostředí pro všechny členy a členky rodiny, zejména rodiče a děti. 

2. Zastupování zájmů všech členů a členek rodiny, zejména rodičů a dětí, podporování 

mezigeneračního soužití a vždy zohledňovat základní principy Úmluvy o právech 

dítěte. 

3. Umožňovat rodičům, jejich dětem a dalším rodinným příslušníkům vykonávat 

svépomocné aktivity a vzájemnou výpomoc včetně dobrovolnictví. Vytvářet pracovní 

příležitosti pro rodiče s malými dětmi. 

4. Aktivně přispívat k rozvoji města Dobříš a podílet se na společných projektech.  

5. Aktivně působit v oblasti dalšího vzdělávání všech rodinných příslušníků a získávat 

odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologickém vývoji dětí i dalších 

rodinných příslušníků a tyto poznatky dále poskytovat klientům RC. 

6. Nabízet akce pro smysluplné využití volného času rodin. 

7. Napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožňovat jim 

seberealizaci a vzdělávání a vytvářet veřejně prospěšné činnosti. 

8. Pomáhat při začleňování rodin se zdravotně či sociálně znevýhodněnými dětmi do 

běžného života, vytvářet prostředí pro přirozenou interakci a integraci. 
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PŘEDMĚT VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Výroční zpráva Rodinného centra 2019 navazuje na zprávu z předešlého roku.  Obsahem 

této zprávy je prezentace přínosu činností organizace.  

Zpráva je vydávána za kalendářní rok 2019 a odráží naši účetní závěrku. 

Zprávu tvoří jeden dokument. 

KONTAKTNÍ OSOBY 

Petra Štochlová – Koordinátorka projektu MPSV a statutární zástupkyně spolku 

Petra Černá – účetní a statutární zástupkyně spolku 

Petra S. Haken – koordinátorka aktivit  

Kateřina Nekvapilová – statutární zástupkyně spolku 

Zuzana Dvořáková – provozní do 31.8.2019 

Petra Smíšková – provozní od 1.9.2019 

e-mail: info@dobrisek.cz 

www.dobrisek.cz 

file:///C:/Users/petrasofiehaken/Documents/2018/Výroční%20zpráva%202017/%22http:
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ČINNOST ORGANIZACE 
SOCIÁLNÍ PROBLÉM 

Oblast působení  

Prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi; výchova; neformální vzdělávání; volný čas. 

Popis problému 

V rámci RC řešíme tyto situace a okruhy: 

1. sociální izolaci rodin, rodičů – zejména matek na rodičovské dovolené.  Zprostředkováváme 

dovednosti, nové znalosti, poradenství a sdílení. Podporujeme svépomocné skupiny.  

Zapojujeme i tatínky a další rodinné příslušníky, zejména prarodiče.  

2. nedostatečná primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti – snažíme se o 

pestrou nabídku vzdělávacích programů a odborné poradenství. Přirozeně tak dochází 

k vědomému rodičovství, bez nutnosti dalších a dražších aktivit; 

3. nedostatečná podpora soudržnosti rodin a včasné zachycení výchovných potíží – nabízíme 

široké spektrum odborného poradenství od rodinného a výchovného přes speciálně 

pedagogické po psychologické, které má umožnit rodinám prvotní nasměrování a vyhledání 

dalšího řešení nastalých kritických životních situací 

4. pasivní rodičovství nahrazujeme pestrou nabídkou seminářů, workshopů, přednášek, 

poradenstvím a smysluplnou volnočasovou činností pro rodinné příslušníky a mládež (cca 

od 11 let) formou dobrovolnické činnosti při pořádání prorodinných aktivit naším centrem; 

5. překážky při slaďování rodinného a pracovního života se snažíme řešit formou vzdělávání 

rodičů na rodičovské dovolené formou seminářů a workshopů s doprovodným hlídáním dětí. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Krajskou pobočkou úřadu práce v Příbrami při vytváření 

pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.  
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DEFINICE PROBLÉMU A NABÍZENÉ 
SLUŽBY  
 

Rozsah problémů 

Výše zmíněné problémy se vzájemně prolínají, ale zásadní je společenská izolace rodin, ta 
je dána i spádovou oblastí aglomerace Praha (již několik let v řadě stoupající počet obyvatel 
– mladé rodiny nebo lidé plánující si zde rodinu založit), při které nemůže dobře fungovat 
primární prevence, rodiče jsou pasivní a z toho vyplývají další překážky při slaďování práce 
a rodiny. 

Všechny tyto problémy jsou řešeny komplexně a to zejména poskytnutím bezpečného 
prostoru pro setkávání, případně pomoci se zajištěním péče o dítě včetně volnočasových 
aktivit pro děti.  

 

Přístup k řešení problémů  

Již od našeho vzniku v roce 2001 se snažíme vycházet vstříc našim klientům a klientkám a 
pružně reagujeme na vzniklé situace. Snažíme se naplnit naši vizi a to podporovat všechny 
členy rodiny – být jejich partnerem ve všech životních etapách. 

Nabízíme přátelské a vstřícné prostředí pro všechny členy rodiny. Snažíme se je aktivizovat 
a pomoci jim v růstu a držíme se našeho motta: „…místo pro rodinu“. 

 

Cílové skupiny 

Našimi cílovými skupinami jsou rodiny jako celek: děti v prenatálním období, tedy těhotné 
ženy, děti od miminek po mládež, dospělí všech věkových kategorií a životních situací, 
senioři a seniorky.  

Dobříšek neslouží pouze rodinám z Dobříše, ale dojíždějí sem i rodiny z blízkého i dalekého 
okolí, zejména z mikroregionu Brdy – Vltava a také z Mníšecka. Víkendových prorodinných 
akcí se účastní i chataři a chalupáři převážně z hlavního města.  

Volnočasové aktivity využili především děti navštěvující první stupeň základní školy, které 
tak smysluplně využily volný čas po vyučování. 

Programy a aktivity pro rodiče s dětmi navštěvovali hlavně matky na rodičovské dovolené 
s dětmi od 3 měsíců do 4 let přibližně 1x týdně. Díky těmto aktivitám vznikly svépomocné 
skupiny. 

Adaptační program pro předškolní děti využili zejména rodiče, kteří tak mohli využít volné 
dopoledne pro svůj osobní rozvoj a věnovat ho svému osobnímu času, relaxaci či práci.  

Poradenské služby využilo 120 unikátních rodin.  

Mimořádné akce pro veřejnost navštívilo přibližně 2200 rodin (např. Májové slavnosti, 
Lampiónový průvod, Adventní vystoupení, Zažít město jinak aj.) 
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Organizace  

1. podpořila více jak 500 rodin, kterým poskytla své pravidelné služby 

2. zaměstnávala 37 zaměstnanců (5 v přepočtu na celé úvazky) a 50 dobrovolníků a 
dobrovolnic převážně z řad rodičů a prarodičů, ale i studujících, kteří pomáhali hlavně při 
mimořádných akcích; 

3. spolupracovala minimálně se 6 dalšími organizacemi. 

Celková roční návštěvnost vykazuje přes 8700 kontaktů 
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PROPAGACE A ZÁZEMÍ 
Propagace 

Disponujeme e-mailovou klientskou databází s více jak 600 kontakty, kterým zasíláme 

měsíčně informace o připravovaných akcích. Propagační materiály zveřejňujeme na 2 

vývěskách ve městě a 1 u vchodu do našeho centra.  

O akcích také informujeme na výlepových plochách města a v partnerských organizacích 

(školy, lékaři, úřady...). 1x – 2x měsíčně naše akce propagujeme v regionálním tisku.  

Pravidelně klienty a klientky informujeme na našich webových stránkách. Nejaktuálnější 

informace jsou dostupné na facebooku. 

Kompletní shrnutí za rok je pak vždy ve výroční zprávě. 

Odborné školení, konzultace, poradenství, prezentace a prorodinné aktivity bývají součástí 

našich projektů (jak pro účastníky, tak partnery, veřejnost).   

 

Zázemí 

Již od svého vzniku (r. 2001) máme pronajaty suterénní prostory v Pastoračním centru sv. 

Tomáše v Dobříši o celkové výměře 88m2, kde se nachází, vstupní chodba, dětská herna, 

kuchyňka, 2x WC, chodba, komora a výtvarná dílna, která slouží i jako učebna a kancelář. 

Dlouhodobě nám tyto prostory nestačí a využíváme další pronájmy – sál Pastoračního 

centra sv. Tomáše, přednáškový sál v Městské knihovně v Dobříši, prostory ZŠ Trnka. 

Součástí našeho centra je dětské hřiště. Herní prvky procházejí každoroční kontrolou a 

splňují přísné bezpečnostní normy.    
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RYCHLÝ PŘEHLED O ČINNOSTI 
Pracovní kolektiv tvořil cca 37 zaměstnaných z toho 3 byli v hlavním pracovním poměru, 
zbytek tvořily dohody o provedení práce. Někteří lektoři a lektorky či poradci a poradkyně 
s námi spolupracovali formou služby.  

V roce 2019 nám pomáhalo 50 dobrovolníků převážně z řad rodičů, seniorů a seniorek, 
Sokolek, dobrovolných hasičů, studentů a studentek. Ti odpracovali téměř 500 hodin bez 
nároku na mzdu (finanční hodnota – min. 50 000,--Kč). 

V roce 2019 činily spotřebované nákupy 194.402,-Kč, náklady na služby činily 338.793,-Kč, 
vlastní mzdové náklady se zvýšily na 1.080.786,- Kč. Celkový obrat dosáhl 1.764.691,-Kč. 
V roce 2019 hospodařilo Rodinné centrum Dobříšek se ziskem 148.585,- Kč. Organizace 
hospodaří bez dluhů a půjček. 

Spolupracujeme s mateřskými a základními školami v Dobříši a minimálně s dalšími 3 
neziskovými organizacemi. Samozřejmě se samosprávou, úřady a subjekty, kterých se naše 
činnost dotýká. 

Roční návštěvnost našich služeb dosáhla 8168 osob, průměrně tedy 680 osob měsíčně, tj. 
22 lidí denně. Ti navštívili 9 pravidelných programů pro děti od 4 do 13 let, 6 pravidelných 
programů pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do 4 let, 7 pravidelných kurzů pro dospělé (u tří 
byla jako doprovodná služba hlídání dětí). V roce 2018 proběho 6 vzdělávacíh aktivit, 7 
turnusů příměstských táborů, 2 burzy dětského zboží, 6 akcí pro celou rodinu (lampionový 
průvod, adventní taneční vystoupení, účast na Májových slavnostech, Cyklostezka aj).  

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů jsme podpořili 130 rodin (některé 
členy rodiny opakovaně). Proběhlo 120 odborných konzultací v celkovém čase 199hodin. 
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PORADENSTVÍ 

Poradenství poskytované dospělým i dětem prostřednictvím RC 
Dobříšek v roce 2019 

 

 

 

 

 

Druh aktivity Počet 

Celkový počet unikátních klientů/tek 130 

Celkový počet konzultací 120 

Celková návštěvnost, přednášek, besed 76 

 

 

 

 

 

 

130

120

76

Celkový počet unikátních klientek/klientů

Celkový počet konzultací

Celková návštěvnost přednášek a besed
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Druh poradenství Počet konzultací 

Počítačové poradenství 41 

Rodinné poradenství 26 

Předporodní kurz 22 

Sociální poradenství 10 

Adiktologie 19 

 

 

 

 

 

 

41

26

22

10

19

Poradenství dle počtu konzultací

Počítačové poradenství Rodinné poradenství Předporodní kurz

Sociální poradenství Adiktologie
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Druh poradenství Počet hodin 

Počítačové poradenství 62 

Rodinné poradenství 40 

Předporodní kurz 39 

Sociální poradenství 20 

Adiktologie  38 

 

Poradenství i vzdělávací semináře a besedy jsou zaměřeny na podporu harmonického soužití 
rodiny. Vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem a též na generační vztahy mezi 
dospělými i dětmi. Prostřednictvím vzdělávacích seminářů a besed se RC Dobříšek snaží 
zvýšit kompetenci rodičů při zvládání běžných situací s dětmi, které se týkají od manipulace s 
miminky, přes výživu a výchovu nejmenších dětí až po zvládání složitějších životních situací 
jako je nástup do školky, připravenost do školy, změny v pubertě a dospívání atd.  

Poradenství bylo v roce 2019 spolufinancováno prostřednictvím dotačního programu 
Rodina vyhlašovaném na MPSV a ze Středočeského Humanitárního fondu. 

62

4039

20

38

Poradenství podle počtu hodin

Počítačové poradenství Rodinné poradenství Předporodní kurz

Sociální poradenství Adiktologie
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VLASTNÍ ČINNOST  
PRAVIDELNÉ A MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY RC DOBŘÍŠEK V ROCE 2019 
 

Druh Počet podpořených dětí 

Pravidelné programy 2242 

Mimořádné akce 1493 

Celkem 3735 

 
 
 

Dospělí Počet 

Pravidelné programy 1284 

Mimořádné akce 3050 

Celkem  4334 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
V organizaci pracují průměrně 3 zaměstnanci a cca. 37 externích spolupracovníků a 
spolupracovnic (DDP).  

Do činnosti je zapojeno zhruba 50 dobrovolníků. 

Organizace není zcela stabilní, protože důvodem jsou body níže:  

a) nedostatečné prostory – vlastní a větší prostory by umožnily širší nabídku aktivit a 
možnost částečně i komerčních aktivit 

b) vyšší požadavky na kmenové zaměstnankyně zajišťující celkový chod organizace 

Klíčové zaměstnankyně: 

Kateřina Nekvapilová – na pozici Provozní byla od 1. 4. 2016 do 31.1.2019 Do Rady byla 
zvolena dne 31. 8. 2016 a je tedy stále statutární zástupkyní RC. Zuzana Dvořáková 
nastoupila na pozici Provozní 1.2.2019 a to pouze do 31.8.2019, kdy byl poměr ukončen ze 
zdravotních důvodu a dnem 1.9.2019 na její místo nastoupila Petra Smíšková 

Petra Štochlová – Asistentka projektů a denní služba je od 1. 10. 2016. V organizaci nejprve 
pracovala na DPP a jako dobrovolnice při rodičovské dovolené. Byla zvolena do Rady dne 
22. 9. 2017 a je tedy statutární zástupkyní organizace.  

Petra Černá  – v organizaci začínala jako dobrovolnice. Od 1. 7. 2018 pracuje na pozici 
účetní. Byla zvolena do Rady dne 4. 6. 2018 a je tedy statutární zástupkyní organizace. 

Petra S. Haken – v organizaci pracuje jako koordinátorka programů a služeb.   

PROFIL ORGANIZACE: 
Rodinné centrum Dobříšek, z. s. 
Sídlo: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

IČO: 265 42 820 

Spolek zaregistrován na Ministerstvu vnitra dne 26. 9. 2001 pod číslem  VS/1-1/48114/01-

R, změna stanov ze dne 1. 12. 2011 pod stejným č. j., změna stanov 17. 6. 2014. 

Číslo účtu: 2101538706/2010 Fio banka 

Web: www.dobrisek.cz  FB: www.facebook.com/dobrisek 

Statutární zástupkyně – Členky Rady RC 

Koordinátorka  

Tel.: 608 459 559, e-mail: info@dobrisek.cz  

Denní provoz, registrace členů, přihlášky na kurzy  

Tel.: 608 906 559, e-mail: info@dobrisek.cz  

 

http://www.dobrisek.cz/
http://www.facebook.com/dobrisek
mailto:info@dobrisek.cz
mailto:e-mail
mailto:info@dobrisek.cz
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Počet zaměstnaných na HPP 3 

Počet zaměstnaných na DPP 37 

Nezávislí pracovníci 3 

Dobrovolníci 50 

Celkový počet zaměstnaných 40 

Počet ekvivalentů plného pracovního úvazku  5 

 

 

 

ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLKU 

Organizace je řízena podle Občanského zákoníku a předpisy o spolkové činnosti v něm 
obsažené a dle stanov spolku.  

Výkonný orgán  

Hlavní výkonný/statutární orgán spolku je Rada RC. Je volena z Členskou schůzí a na 
počátku roku 2019 ji tvořily 3  členky – 1 předsedkyně a 2 členky, které mohou organizaci 
navenek zastupovat jednotlivě. Členky Rady mohou a nemusí být v pracovně právním 
vztahu ve vztahu ke spolku. Všechny členky vzájemně spolupracují a efektivně tak řídí celou 
organizaci.  

Členky Rady RC v roce 2019 

Kateřina Nekvapilová zvolena dne 31.8.2016 

Petra Štochlová zvolena dne 22.9.2017 

Petra Černá zvolena dne 4.6.2018  
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Dozorčí orgán  

Je to nejvyšší orgán spolku - Členská schůze - všichni aktivní členové a členky. Ve funkci 
působí zdarma a je svoláván 1x ročně. Volí Radu spolku.  

 

Střet zájmů  

Vnitřní kontrola je zajištěna souborem vnitřních předpisů – řádů a směrnic, příležitostně jsou 
vydávána usnesení. Všechny volené orgány přijímají ze zákona funkci řádného hospodáře. 
V Radě spolku jsou zavedeny demokratické přístupy ke všem informacím a procesům a 
demokraticky jsou činěna všechna rozhodnutí.  

 

Podílnická struktura – kapitola je nerelevantní 
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Finanční výkazy 

Účetnictví a finanční řízení 

     Od 1. 7. 2018 zpracovává mzdové účetnictví a zajišťuje finanční řízení členka Rady 

Petra Černá. Organizace tímto krokem získala podrobnější a detailnější přehled o 

svém hospodaření, což umožňuje efektivnější řízení organizace.  

Kontroling  

Finanční přehledy kontrolují koordinátorka a účetní. Investice nad 3000 Kč musí 

schválit Rada spolku. Veškerá účetní data schvaluje Rada RC. Závěrečná data 

schvaluje Členská schůze. 
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Finanční přehled roku 2019

148 585,20  

1 616 106,28  

501 Kancelářský materiál 23 624,14  

501 Nákup dr.h.m. do spotřeby 45 407,00  

501 Výtvarný  materiál 40 683,99  

501 Sportovní vybavení, hračky 23 938,00  

501 hygienické a úklidové prostředky 3 380,00  

501 Občerstvení 16 683,00  

501 režijní  materiál 6 958,00  

502 Energie 33 728,00  

511 Opravy a udržování 9 480,00  

518 Ostatní služby spojené s provozem centra 23 032,00  

518 služby_výpal keramika 5 400,00  

518 služby_doprava 270,00  

518 Poštovné 300,00  

518 Telefon 16 348,25  

518 právní,ekonomické služby 54 000,00  

518 Webooker-registrační systém 8 826,90  

518 Semináře_zaměstnanci 2 000,00  

518 Lektorné_pravidelné kurzy RCD 5 000,00  

518 Semináře,přednášky pro veřejnost 12 665,00  

518 Poradenství pro veřejnost 14 481,00  

518 Nájemné mimo Pastor.centrum 9 352,00  

518 Nájemné - Pastorační centrum 53 436,00  

518 Ostatní služby 37 995,00  

518 Ostatní služby - stravování 83 839,00  

518 Ostatní služby - bankovní poplatky 2 368,00  

521 Mzdové náklady 843 554,00  

521 Mzdové náklady_UP 65 121,00  

524 OSSZ 125 989,00  

524 ZP 44 063,00  

527 Zákonné sociální náklady 2 059,00  

548 Manka a škody 830,00  

549 Jiné ostatní náklady 295,00  

582 Poskytnuté členské příspěvky 1 000,00  

1 764 691,48  

602 Tržby za programy a služby 79 460,00  

648 Dotace HUF 120 250,00  

648 Dotace ÚP 180 000,00  

648 Dotace_FK město Dobříš 206 000,00  

648 Dotace_MPSV 246 300,00  

648 Dotace_ESF 308 353,48  

682 Přijaté příspěvky (dary) 763,00  

Hospodářský výsledek:

Výnosy

Náklady



Str. 19 
 

Informace o organizaci  
   

 

Informace o organizaci 
Rodinné centrum Dobříšek, z. s. 

Na Nábřeží 1650 
Dobříš, 263 01 

Telefon 603 199 265 

www.dobrisek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At´jsi velký 
nebo v 

bříšku, přijď 
za námi do 
Dobříšku... 
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PODĚKOVÁNÍ 

Za podporu 

• a pochopení našim skvělým manželům a dětem 

• Pastoračnímu centru sv. Tomáše a ŘKF Dobříš 

• Starostce města Dobříš Janě Vlnasové, místostarostům, radním a zastupitelům a 

zastupitelkám města 

• Síti pro rodinu, z.s. 

• MPSV – dotační program Rodina 

• ÚP Příbram 

• MAS Brdy Vltava  

• Evropskému sociálnímu fondu 

 

Za spolupráci 

• všem zaměstnankyním a lektorkám, poradkyním a všem dobrovolníkům, bez nichž 

by Dobříšek nemohl  pořádat své akce. Dále děkujeme Kulturnímu středisku Dobříš, 

Městské knihovně Dobříš a Informačnímu centru Dobříš, Jednotce dobrovolných 

hasičů Dobříš, Městské policii Dobříš, Václavu Vimmerovi ze společnosti Colloredo – 

Mannsfeld spol. s.r.o., MAS Brdy-Vltava o.p.s., Eldor s.r.o.,  

• nechceme na nikoho zapomenout a proto ještě jednou děkujeme všem za podporu. 

Za propagaci 

• Dobříšským listům, Příbramskému deníku, Dobříšsko aktuálně a dalším 

• dobříšským podnikatelům a institucím, které přenechávají své plochy ke zveřejnění 

našich programů a akcí 

• grafičce, která s námi má neskutečnou trpělivost a připravovala pro nás propagační 

materiály – Lucii Laudádiové  

 

Za finanční a hmotné dary v roce 2019.  

Velmi si vážíme vaší podpory a zapojení dobrovolníků při zajištění akcí pro rodiny a 

všem srdečně děkujeme. 
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Podporují nás: 

 

 

 

                                       

                       

                   

 
                                                              

Partneři: 
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Zpracovala: Rada RC Dobříšek 
Korektury: Petra Smíšková 

Sazba: Tomáš Hovorka  
Tisk: Petr Dvořák - Tiskárna Dobříš 
Rodinné centrum Dobříšek, z. s. 
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

Tel.: 608 459 559, 608 906 559, 603 199 265 
IČO: 26542820 

Číslo účtu: 2101538706/2010 Fio banka 
 

www.dobrisek.cz 
info@dobrisek.cz  

 
Vydáno v červnu 2019 v nákladu 50 výtisků. 

 


