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Rok 2020 byl  v mnoha ohledech
jedinečný.  Největší  výzva byla
covidová situace,  která v rámci
vládních opatření otevírala,
zavírala a omezovala provoz
našeho centra.  Když  bylo
centrum otevřené,  tak za přísných
hygienických podmínek.  I  přes
toto velmi náročné období se
podaři ly i  nové skvělé projekty a
otevření hned několika zaj ímavých
a okamžitě oblíbených kurzů. 

Příměstské tábory v roce 2020
proběhly za běžných podmínek a
opět se těši ly bohaté účasti .  Po
táborech jsme s nadšením spusti l i
nový semestr s atraktivními
kroužky v podobě Malého kuti la,
Elektrotechniky,  Angličtiny pro
děti ,  Bejčkoviny,  Němčinu pro
začátečníky,  Přírodovědný
kroužek atp.  

Tento rok jsme se také naučil i
fungovat online a real izovali
veškeré přednášky a většinu
konzultací  online.  

Letos se bohužel vzhledem k
epidemiologickým opatřením
nemohl uskutečnit Lampionový
průvod pohádkovým lesem, máme
však j iž  termín na příští  rok!  6.11 .
2021 se na vás budeme těšit !

Novinkou a velkým projektem v
roce 2020 byla Adventní
detektivka městem Dobříš:
Záhada rozbitého hřiště.  Tato
hra,  která byla zdarma a pro
všechny věkové kategorie dětí  z
Dobříše a okolí ,  byla reakcí  na
stávaj ící  s ituaci ,  kdy školy byly
zavřené a veškeré vánoční akce
zrušené.  Cíti l i  jsme potřebu
vrátit  dětem úsměvy a radost z
adventního času.  To se podaři lo
především díky skvělé spolupráci
s f irmami,  společnostmi a
jednotl ivci  města Dobříše.  Hry se
účastnilo mnoho dětí  a moc si  to
užily.  Zaj ímavé úkoly každý den
děti  přibl ižovaly k Vánocům a na
závěr je j ich pátrání došlo i  k
velkému překvapení v podobě
dárku pro všechny děti  -  poukaz
na opravu dětského hřiště od
společnosti  BIOS s.r .o.

Adventní detektivka nám ukázala,
že sí la dobříšského ducha je si lná
a společně dokážeme cokoliv.
Proto se s optimismem obracíme
do roku 2021 a věříme, že i  přes
nesnáze,  které nás čekaj í ,  se
budeme v Dobříšku i  nadále
scházet a prožívat krásné
momenty dětství  dětí ,  ale také
pří jemný čas dospělých při
nejrůznějších aktivitách.



ZNÁTE
DOBŘÍŠEK?

rok 2020
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Rodinné centrum Dobříšek,  z .s .  je
místem pro rodiny i  jednotl ivce,
kde lze trávit  volný čas,  využívat
zázemí centra,  navštěvovat
veškeré programy a aktivity,
vzdělávat se,  rozšiřovat své
dovednosti ,  ale také se i  podílet
na přípravě chodu centra.  

Snažíme se,  aby centrum bylo
aktivně využíváno pro volný čas
dětí  i  dospělých,  smysluplného
trávení rodin,  aby centrum bylo
místem seberealizace každého
jednotl ivce.  

Zvláště rodičům malých dětí
umožňuje centrum vyj ít  ze
sociální  izolace,  kam se celodenní
péčí o dítě často dostávaj í .
Činnost centra je v souladu se
sociálně-preventivní  funkcí pro
rodiny.   Rodiče mohou na
rodičovské dovolené navazovat
společenské kontakty,  vzdělávat
se a také centrum usnadňuje
rodičům zapojení do pracovního
procesu.  

Rodinné centrum Dobříšek
poskytuje rodinám v těžkých
situacích podporu a 
 zprostředkovává odbornou
pomoc.

Centrum přispívá svou činností
také k rozvoj i  města Dobříše.
Podporuje nejen obyvatele města,
ale také při lehlého okolí .
Centrum je místem, kde se l idé
mohou potkávat,  vzdělávat i  bavit
- v bezpečném prostoru pro
všechny.

Činnost centra je z velké části
dobrovolnickou organizací ,  právě
díky dobrovolné práci  ochotných
lidí  je možné real izovat bohatý
program a aktivity.  Na provoz
centra je využíváno také dotací ,  v
roce 2020 především díky
finanční podpoře dotačního
titulu Rodina od MPSV a
dotačního fondu města Dobříše.
Velkou podporou jsou i  další
organizace,  dárci  a sponzoři .
Všem srdečně děkujeme za to,  že  
můžeme realizovat všechny
plánované programy a aktivity.

Jsme otevřeni novým nápadům a
uvítáme jakoukoliv pomoc či
podporu.  Neváhejte se přidat ke
skvělému týmu RC Dobříšek a
spolu s námi měňte malý kousek
světa ve svém okolí  -  rozzářený
úsměv dětí ,  spokojení dospělí  a
potěšení senioři  atp.  I  to vše
můžete spolu s námi ovl ivnit .  



ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

profil organizace
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PROFIL ORGANIZACE

Rodinné centrum Dobříšek,  z .s .
Sídlo :  Na Nábřeží  1650, Dobříš 26301
IČO:  26542820

Spolek zaregistrován na
Ministerstvu vnitra dne 26.9.2001
pod číslem VS/1-1/48114/01-R.  

Číslo účtu:  210153870/2010 
Fio banka

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

V organizaci  pracuj í  3 zaměstnanci
na částečné či  plné úvazky,  účetní ,
lektoři  a lektorky formou DPP či
fakturace a dalších cca 20 externích
pracovníků.  V organizaci  pomáhá
dalších cca 50 dobrovolníků.

KONTAKTY

Koordinátor 
608 459 559,
koordinator@dobrisek.cz

Administrativa  
608 199 265,  info@dobrisek.cz

Provozní (registrace,  přihlášky) 
608 906 559,  info@dobrisek.cz

Klíčoví zaměstnanci:

Asistent projektů a
Administrativní pracovník :
Petra Štochlová
Na této pozici  od 1 .  10.  2016,  je
také členkou Rady od 22.9.  2017

Koordinátor - 
Petra Smíšková
Na této pozici  od 1 .2.2020 do
31.8.2020.
Mgr.  Veronika Liotard
Na této pozici  od 1 .9.2020 a dále.

Provozní - Petra Smíšková
Od 1 .9.2020 pomáhá jako
dobrovolník s chodem centra.

Účetní - Petra Černá
Na této pozici  od 1 .7 .2018,  je také
členkou Rady od 4.6.2018.  Pozici
účetní vykonává na DPP.

Organizace je stabilní ,  byl
vyřešen problém s prostory,
které jsou aktuálně dostačuj ící  a
reprezentativní .  Prostory jsou
využívány na maximum, včetně
využívání dalších prostor,  které
se externě pronaj ímají .  

Jediným problémem je závislost
na dotacích,  bez kterých by byl
ohrožen chod centra.



ŘÍZENÍ A
SPRÁVA

profil organizace

RODINNÉ CENTRUM DOBŘÍŠEK STRANA 4

Petra Štochlová,  od 22.9.  2017
Petra Černá,  od 4.6.2018
Michaela Černá,  od 24.2.2020
Štěpána Mancová,  od 24.2.2020

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.  Je volena členskou schůzí a
v roce 2020 j i  tvoři l i  4 členové,  kteří  mohou organizaci  zastupovat jednotl ivě.
Členové Rady vzájemně spolupracují  a efektivně tak řídí  celou organizaci .
Rada schvaluje veškerá zásadní rozhodnutí  a investice nad 3 000 Kč,  stejně
tak veškerá účetní data.

Dozorčí orgán

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.  Ve funkci Členové stejně jako
Radní působí zdarma a jsou svoláváni 1× ročně.  Členové volí  Radu. Seznam
Členů není veřejný.

Finanční přehledy kontroluje účetní a koordinátor.  Závěrečná data schvaluje
členská schůze.  



PŘEHLED
ČINNOSTI

o našem centru
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Hrajeme si  bez maminky
Angličtina pro dospělé s hl ídáním
Cvičení pro těhotné
Francouzština pro dospělé
Hrajeme si  společně
Keramiky pro děti
Počítačová setkání pro seniory
Programátorské přípravky
Předporodní kurzy
Taneční kurzy
Tvořivé výtvarky
Zdravý aerobik
Šikovné prsty pro holky a kluky
Špačkohrátky s batolátky
Špačkohrátky s miminky
Špačkoviny
Rytmohrátky
Němčina pro děti
Malý kuti l
Angličtina pro děti
Elektrotechnický kroužek
Bejčkoviny
Bejčkoviny pro nejmenší

Základem centra je real izace
kroužků a aktivit  pro děti  a dospělé,
stejně jako podpora všech členů
rodiny v prevenci problémů či
podáním pomocné ruky při  řešení
problémů.

Realizované pravidelné kurzy:  

Přírodovědný kroužek
Tvořivé šit í  s  Veronikou
Večerní malování pro dospělé
Španělština pro nejmenší
Plavání
Angličtina pro nejmenší
Kulišárny aneb Tvoříme rukama

Některé kroužky nebyly dostatečně
naplněny,  ale věříme, že v budoucnu
nalezneme dost zájemců a budeme je
moct otevřít :

Léto a příměstské tábory Letem
světem
13.-17.7 .  2020 S Danielou Kobkovou
20.-24.7.  2020 S Klárou Sudovou
27.-31.7 .  2020 S Johanou Pogranovou
3.-7.8.  2020 S Mirem Pogranem
10.-14.8.  2020S Petrou Šandlovou
17.-21.8.  2020 S Klárou Sudovou

Od září  proběhla změna grafického
zpracování veškerých propagačních
materiálů.  Nové materiály mají  cí l it
na nové širší  okruhy kl ientů a ukázat
na nové aktivity a kroužky
rodinného centra.  

V září  také došlo k zatraktivnění
prostor centra včetně nákupu
nového l ina a nábytku s f inanční
podporou od ETELA o.p.s,  děkujeme!

Nově v našem centru akceptujeme
platby benefitní  kartou Benefit  Plus.  



PŘEDNÁŠKY A
PORADENSTVÍ

vzdělávání a prevence
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Rodinné poradenství  - Mgr.  Neubauerová,  Dis.
Výchovné poradenství  - Mgr.  Neubauerová,  Dis.
Sociálně-právní poradenství  - Mgr.  Koubková
Prevence závislostí  -  Mgr.  Přibylová

Přednášky v roce 2020

26.10.2020 Jak na férový plat aneb Proč ženy vydělávají  méně a jak to změnit  
-Mgr. Haken
02.11 .2020 Mezigenerační komunikace aneb jak se domluvit s prarodiči -
Mgr. Bc.  Neubauerová,  Dis.
09.11 .2020 Porucha příjmu potravy u dětí  – Mgr.  Přibylová
12.11 .2020 Jak najít  společnou řeč při výchově - Mgr.  Bc.  Neubauerová,  Dis.
18.11 .2020 Jak napsat životopis a motivační dopis - Mgr.  Koubková 
23.11 .2020 Mají dívky a chlapci j iné předpoklady pro svá budoucí povolání?  -
Mgr.  Haken
24.11 .2020 Nedá tablet z ruky,  co s tím? - Mgr.  Přibylová
30.11 .2020 Co podporuje vznik závislosti  u dětí  a jak se tomu bránit?  -  Mgr.
Přibylová
03.12.2020 Puberta aneb Jak se vzájemně neztratit  -  Mgr.  Bc.  Neubauerová,
Dis.
07.12.2020 Diplomacie ve výchově aneb Odlišné názory a postoje vs.  okolní
svět  – Mgr.  Bc.  Neubauerová,  Dis.
08.12.2020 Kouření,  jeho dopady na rodinu a jak přestat  – Mgr.  Přibylová
09.12.2020 Time management – jak sladit práci s rodinou  – Mgr.  Brožková
14.12.2020 Experimenty dětí  s drogami – jak podchytit rizika v počátcích  –
Mgr.  Přibylová
17.12.2020 Jak se vyznat v nabídce výchovných stylů - Mgr.  Bc.  Neubauerová,
Dis.

Odborné individuální poradenství v rámci preventivního
programu:



FOTKY

střípky z našich

aktivit
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Adventní detektivka: Záhada rozbitého hřiště

Akce Zažít město jinak

Kurz Předškolák online

Kurz Malý kutil

Kurz Hravé tvoření



ROK 2021 V
ČÍSLECH

návštěvnost
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Návštěvnost programů citelně ovl ivnila koronavirová epidemie a
především vládní opatření,  která uzavřela naše rodinné centrum.
Některé aktivity bylo možné přesunout do online světa,  ale šlo o
nižší  množství .  

Celkově se účastnilo všech aktivit za rok 2020 2108 účastníků.

Pravidelné
programy

79.6%

Jednorázové
akce
7.1%

Konzultace
5.6%

Příměstské
tábory
4.1%



FINANCE
vyúčtování
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FINANCE - POKRAČOVÁNÍ
vyúčtování
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Chcete být součástí  Dobříšku? Neustále hledáme kvalitní  lektory,  přednášej ící ,
konzultanty a dobrovolníky.  Kontaktujte,  prosím, koordinátorku,  která
společně s vámi projde možnosti ,  jak se zapojit .

Šíření informací o aktivitách Dobříšku je také velká pomoc! Využít  lze FB,  ale
také v případě zájmu poskytneme letáky na akce a kurzy,  které chcete
prezentovat.  Za výlep budeme rádi!

Pomáhat můžete i  pasivně!  Pomocí nákupů přes givt .cz.  Tento pomocník bude
z každého vašeho nákupu na spřátelených eshopech posí lat určité procento na
náš účet.  Nic vás to nestoj í  a nám pomáhá! Jak to funguje? 

JAK SE PŘIDAT
chcete pomoct?
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NOVÉ
KROUŽKY
2020

propagační materiály
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HARMONOGRAM 2020
rozvrh: podzimní semestr



PODĚKOVÁNÍ
bez vás by to nešlo

Rodinné centrum Dobříšek je nezisková
organizace,  pro kterou je spolupráce s
dalšími společnostmi a dobrovolníky velmi
důležitá.  Děkujeme za spolupráci  a
podporu v roce 2020 a těšíme se na rok
2021!

našim rodinám
Pastoračnímu centru sv. Tomáše
městu Dobříš
organizaci Síť pro rodinu, z.s.
MPSV 
ÚP Příbram
MAS Brdy Vltava
společnosti BIOS s.r.o.
společnosti ELDOR
tiskárně Petr Dvořák

Za podporu
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Děkujeme za spolupráci všem zaměstnancům. lektorům, poradcům, přednášejícím a
dobrovolníkům, bez kterých by Dobříšek nemohl pořádat akce pro děti i dospělé. V roce 2020 jsme
navázali na spolupráci s velkým množstvím společností, organizací a firem, kterým bychom chtěli

poděkovat za vstřícnost, aktivitu a podporu. 
 

Děkujeme také za propagaci Dobříšským listům, Příbram.cz, Dobrisskoaktualne.cz a dalším
dobříšským podnikatelům a institucím, které pomáhají propagovat naše aktivity.

 
Velké díky patří také všem, kteří chodí na akce či kurzy Dobříšku a svou účastí podporují činnost

Dobříšku. Rodinné centrum Dobříšek je tu pro vás, ale jsme také moc rádi, že vy jste tu s námi,
vážíme si toho a děkujeme.



Rodinné  centrum  Dobříšek ,  z .s .

Na  Nábřeží  1650

263  01  Dobříš

IČO :  26542820

 

tel .  608  459  559

e-mail :  info@dobrisek .cz

web :  www .dobrisek .cz

RODINNÉ CENTRUM DOBŘÍŠEK

Zpracovala:  Mgr .  Veronika  Liotard

Tisk:  Petr  Dvořák  - Tiskárna  Dobříš

Vydáno  v  červnu  2021  v  omezeném  nákladu .


