
Pravidla hry, aneb o ãem to CPR Hodonín je?

Milí ãtenáfii, 
drÏíte v rukou zcela jinou v˘roãní zprávu, neÏ jste do-
sud byli zvyklí. Je to tak trochu jako zkrátit si vlasy z buj-
né hfiívy na jeÏeãka. Inu, jak by fiekl klasik, nastal ãas
zkracování… 

Aãkoli jsme se rozhodli k radikálnímu omezení rozsahu
v˘roãní zprávy, neznamená to, Ïe rok 2017 byl chud‰í
na mnoÏství na‰ich aktivit. Navíc vûfiíme, Ïe i pfies struã-
nost v ní najdete v‰e dÛleÏité, co vás zajímá. A hlavnû
bychom si pfiáli, abyste v ní na‰li chuÈ se prezentova-
n˘ch akcí pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti osobnû zúãastnit…

Na vnitfiní stranû zprávy najdete v˘ãet na‰ich aktivit 
v roce 2017. Uspofiádali jsme je pro vás do pomyslné
cesty Ïivotem, kter˘ pfiiná‰í radostné i ménû ‰Èastné
chvíle. Byli bychom rádi, kdybychom vám pro ty první
dokázali pfiiná‰et inspiraci a pfiíleÏitosti si jich je‰tû více
a intenzivnûji uÏít, a pro ty druhé dodávat motivaci, po-
vzbuzení a námûty k fie‰ení, aby byly únosné a „Ïitelné“.

A pravidla této hry? Inu, hodnû záleÏí na vás. Zda se
Va‰e figurky budou vzájemnû vyhazovat, ãi stavût bok
po boku, zda budete poctivû plnit úkoly na políãcích,
na která stoupnete… Je to vlastnû jako v Ïivotû – do-
poruãujeme, aby ve Va‰ich rodinn˘ch pravidlech nechy-
bûla vzájemná láska a respekt, pak si tu va‰i spoleãnou
hru mÛÏete docela dobfie uÏít.

Lucie Ambrozková

P.S.: V roce 2018 nás ãekají velké vûci – obnova herních
prvkÛ na hfii‰ti, na které jste nám vy a âSOB pfiispûli na
pfielomu roku 2017/18, by se mohlo zdát nároãné, kdy-
bychom zároveÀ nefie‰ili Ïádost na investiãní projekt
nové budovy stacionáfie. DrÏte nám palce!

Finanãní zpráva za rok 2017
âástky jsou uvedeny v tisících Kã 

Náklady celkem11 541
Spotfiebované nákupy a nakupované sluÏby2 318
Osobní náklady8 523 
Odpisy690
Danû, poplatky0  
Poskytnuté pfiíspûvky6
Ostatní náklady4

V˘nosy celkem11 477
Provozní dotace6 862
TrÏby za vlastní v˘kony2 473
Jiné ostatní v˘nosy775
Pfiijaté pfiíspûvky1 367
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Revizofii spolku pfii kontrole hospodafiení dne 24. 4. 2018
shledali, Ïe prostfiedky Centra byly vynaloÏeny v souladu
se stanovami a posláním spolku, v pfiípadû jednotliv˘ch
grantÛ byl dodrÏen jejich rozpoãet.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péãi Hodonín
schválila hospodafiení dne 7. 6. 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péãi Hodonín, z.s.
je organizace, jejímÏ posláním je podporovat a hájit tra-
diãní hodnoty manÏelství a rodiny a napomáhat k jejich
stabilitû i v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.

Základní údaje o organizaci:
Právní forma: zapsan˘ spolek
Adresa: ·tefánikova 15, Hodonín, 695 01
Datum registrace: 9. 8. 1999
IâO: 69722595
DIâ: CZ69722595
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin/
telefon: 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz

Poãet ãlenÛ spolku k 31.12. 2017: 260 dospûl˘ch a 334 dûtí.

Projekty a sluÏby Centra pro rodinu 
a sociální péãi Hodonín v roce 2017

(„poãet podpor“ je celkov˘ poãet 
nav‰tíven˘ch programÛ konkrétními osobami)

RODINNÉ CENTRUM:
1) Rodiãem aktivnû smûrem k dûtem i k práci...
– programy pro rodiny s mal˘mi dûtmi, pfiispívající 
k harmonizaci rodinn˘ch vztahÛ, k podpofie rodiãovství
a prohlubující rodiãovské kompetence. Celkem 4 pra-
videlné programy, 5 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
318 dospûl˘ch a 257 dûtí.

2) Centrum rodinám
– volnoãasové a vzdûlávací programy pro rodiny a dûti
mlad‰ího pfied‰kolního vûku. Celkem 12 pravideln˘ch
programÛ a 10 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
1170 dospûl˘ch a 1222 dûtí.

3) Rodina, místo k Ïivotu– kurzy, pfiedná‰ky, po-
radenské a dal‰í aktivity zamûfiené na vztahy v rodi-
nû, rodiãovské a partnerské kompetence a pomoc 
s fie‰ením vztahov˘ch krizí. Celkem 21 dlouhodob˘ch
a 4 jednorázové programy. Poãet podpor: 331, z toho
110 mlad˘ch lidí pfiipravujících se na manÏelství.

4) Programy podpory ohroÏen˘ch rodin v evi-
denci SPOD– poradenství a vzdûlávání pro rodiny,
které se nalézají v obtíÏné Ïivotní situaci, jsou ne-
funkãní ãi je jejich funkãnost váÏnû ohroÏena, osvûta
o náhradní rodinné péãi. Na celkem 8 programech 
a v rámci poradenství bylo podpofieno 138 dospûl˘ch
osob a 27 dûtí.

5) Náhradní rodiãovská péãe– komplexní sluÏby
doprovázející organizace pûstounsk˘m rodinám, které

mají s na‰í organizací podepsanou dohodu o v˘konu
pûstounské péãe. V roce 2017 na‰e organizace po-
skytovala sluÏby doprovázení na základû této dohody
21 rodinám.

6) SluÏby ne-rodiãovské péãe o dûti– dûtská
skupina Mini‰kolka Matefiídou‰ka pro 12 dûtí od 1,5
roku a sluÏba domácí péãe Hefimánek pro dûti od 1 roku,
letní pfiímûstské tábory. Poãet podpor: 152 dûtí. 

7) Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe– tfii projekty zamûfie-
né na volnoãasové aktivity, mimo‰kolní vzdûlávání a pfií-
mûstské tábory. Na celkem 14 aktivitách se úãastnilo
236 dûtí a 34 dospûl˘ch.

8) Preventivní programy na ‰kolách– program
Etika kaÏdého dne byl realizován v Základní ‰kole
Oãovská, zapojilo se 19 tfiíd prvního stupnû.

9) Senior point– kontaktní a informaãní místo pro
seniory realizované ve spolupráci se Spoleãnû, o.p.s.,
dále nabízí vzdûlávací a tvofiivá setkání v Klubu senio-

Rodinné centrum 4.766.461,– Kã:

platby klientÛ 33%

státní pfiíspûvek 18%

dotace MPSV 16%

JmK 13%

Mûsto Hodonín 9%

Úfiad práce 5%

sponzofii 4%

Nadace âEZ 1%

Ministerstvo vnitra 1%

rÛ, v˘lety ad. Kontaktní místo nav‰tívilo 287 osob, na
dal‰ích 16 programech bylo podpofieno 251 dospû-
l˘ch a 21dûtí.

10) Rodiny slaví 2017– kulturní aktivity urãené ro-
dinám – konala se zahradní slavnost s divadelním
pfiedstavením Víti Marãíka a podzimní Koncert rodin.
Úãastnilo se cca 120 dospûl˘ch a 105 dûtí.

11) Dobrovolnické centrum Dobromysl– pro-
stfiednictvím akreditovaného programu „Na blízku“ na-
bízí svou pomoc 26 dobrovolníkÛ v sedmi sociálních 
a zdravotnick˘ch zafiízeních ve mûstû Hodonínû.
Hodiny dobrovolnické práce: 734,5.

SOCIÁLNÍ SLUÎBY:
1) Vla‰tovka – dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
zaji‰Èuje dítûti odbornou péãi a terapie, které pomá-
hají zmírnit dopady jeho postiÏení. Stacionáfi pomáhá
dítûti b˘t mezi kamarády a rodinû nabízí odlehãení 
v kaÏdodenní péãi.Provozní doba je v pracovní dny od
6:30 – 16:00 hod. SluÏba byla poskytována 14 klientÛm
v rozsahu 5408 osobohodin.  
PÛjãovna kompenzaãních pomÛcek– nabízí
moÏnost vyzkou‰et a vypÛjãit si kompenzaãní nebo di-
daktickou pomÛcku. 

2) Osobní asistence– pomáhá usnadÀovat Ïivot
klientovi a jeho rodinû tam, kde a kdy právû potfie-
buje. SluÏba je poskytována dûtem, mlad˘m lidem 
s fyzick˘m, mentálním, smyslov˘m ãi kombinovan˘m
postiÏením a s autismem. SluÏba je poskytována ne-
pfietrÏitû. SluÏba byla poskytována 13 klientÛm, celkem
v rozsahu 4923 osobohodin.

3) Sociální rehabilitace– je sluÏba, kde si mÛÏe kli-
ent pfiijít vyzkou‰et a nauãit se dovednosti potfiebné
pro samostatn˘ Ïivot. Klienty jsou mladí lidé s lehk˘m
aÏ stfiednû tûÏk˘m mentálním a kombinovan˘m posti-
Ïením a s autismem ve vûku 16 – 35 let. SluÏba je po-
skytována Po – Pá 8:00 – 14:00 hod, v roce 2017 ji
vyuÏívalo 17 klientÛ v rozsahu 8419 hodin.

A budeme je‰tû lep‰í – cílem projektu je nastavit
jasné strategie v oblasti strategického fiízení, fi-
nancování a fundraisingu, rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, 
marketingu a PR celé organizace. Projekt je spo-
lufinancován ESF prostfiednictvím OPZ a státním
rozpoãtem âR. V roce 2017 se jednalo o finanãní
podporu ve v˘‰i 733 646,90 Kã.

Sociální sluÏby 5.351.197,– Kã:

dotace MPSV 56%

platby klientÛ 19%

Mûsto Hodonín 
a obce 13%

JmK 6%

sponzofii 4%

nadace 2%

Za podporu na‰í ãinnosti dûkujeme:

• ORP Hodonín • ORP Kyjov • ORP Veselí nad Moravou • obce Mutûnice, Moravsk˘ ÎiÏkov, Pru‰ánky, Vrbice 
• mûsto DubÀany • farnost Dolní Bojanovice • GlaxoSmithKline, s.r.o. • PRO MOTOR Servis CZ, s.r.o. • manÏelé 
Anto‰ovi • Gemax, s.r.o. • Monika Baìurová • G-mont, s.r.o. • rodiãe uÏivatelÛ sluÏby Sociální rehabilitace
• Steelmet, s.r.o. • zamûstnanci MND, a.s. • HM, s.r.o. • Nadace Zdraví pro Moravu • manÏelé âervenkovi • Nadace
Jedliãkova ústavu • obãané obce Mutûnice • Knihkupectví – ZdeÀka Dvofiáková • manÏelé Ambrozkovi • C.U.C.
CZ, s.r.o. • âSAD, a.s. • MND, a.s. • Montgas, a.s. • Base systém, spol. s r.o. • Skládka Hraniãky, s.r.o. • Z· a M·
Ratí‰kovice • Kahan, s.r.o. • Jonal, spol. s r.o. • Z· Vanãura • âSOB, a.s. • Kovosteel Recycling. s.r.o. • Renáta Bílová
• manÏelé Novotní • Libu‰e PoÀuchálková • Zlomek, s.r.o. • Lubo‰ Glac • Ing. Ilona Heligrová • TPK, spol. s r.o.
• paní Blanka Valentová • fiímsko-katolická farnost Hodonín.

Podûkování patfií rovnûÏ v‰em zamûstnancÛm, lektorÛm a dobrovolníkÛm.

v˘roãní zpráva 2017
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Revizofii spolku pfii kontrole hospodafiení dne 24. 4. 2018
shledali, Ïe prostfiedky Centra byly vynaloÏeny v souladu
se stanovami a posláním spolku, v pfiípadû jednotliv˘ch
grantÛ byl dodrÏen jejich rozpoãet.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péãi Hodonín
schválila hospodafiení dne 7. 6. 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péãi Hodonín, z.s.
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Základní údaje o organizaci:
Právní forma: zapsan˘ spolek
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– programy pro rodiny s mal˘mi dûtmi, pfiispívající 
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318 dospûl˘ch a 257 dûtí.
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110 mlad˘ch lidí pfiipravujících se na manÏelství.
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funkãní ãi je jejich funkãnost váÏnû ohroÏena, osvûta
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skytovala sluÏby doprovázení na základû této dohody
21 rodinám.

6) SluÏby ne-rodiãovské péãe o dûti – dûtská
skupina Mini‰kolka Matefiídou‰ka pro 12 dûtí od 1,5
roku a sluÏba domácí péãe Hefimánek pro dûti od 1 roku,
letní pfiímûstské tábory. Poãet podpor: 152 dûtí. 

7) Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe – tfii projekty zamûfie-
né na volnoãasové aktivity, mimo‰kolní vzdûlávání a pfií-
mûstské tábory. Na celkem 14 aktivitách se úãastnilo
236 dûtí a 34 dospûl˘ch.

8) Preventivní programy na ‰kolách – program
Etika kaÏdého dne byl realizován v Základní ‰kole
Oãovská, zapojilo se 19 tfiíd prvního stupnû.

9) Senior point – kontaktní a informaãní místo pro
seniory realizované ve spolupráci se Spoleãnû, o.p.s.,
dále nabízí vzdûlávací a tvofiivá setkání v Klubu senio-
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rÛ, v˘lety ad. Kontaktní místo nav‰tívilo 287 osob, na
dal‰ích 16 programech bylo podpofieno 251 dospû-
l˘ch a 21dûtí.

10) Rodiny slaví 2017 – kulturní aktivity urãené ro-
dinám – konala se zahradní slavnost s divadelním
pfiedstavením Víti Marãíka a podzimní Koncert rodin.
Úãastnilo se cca 120 dospûl˘ch a 105 dûtí.

11) Dobrovolnické centrum Dobromysl – pro-
stfiednictvím akreditovaného programu „Na blízku“ na-
bízí svou pomoc 26 dobrovolníkÛ v sedmi sociálních 
a zdravotnick˘ch zafiízeních ve mûstû Hodonínû.
Hodiny dobrovolnické práce: 734,5.

SOCIÁLNÍ SLUÎBY:
1) Vla‰tovka – dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
zaji‰Èuje dítûti odbornou péãi a terapie, které pomá-
hají zmírnit dopady jeho postiÏení. Stacionáfi pomáhá
dítûti b˘t mezi kamarády a rodinû nabízí odlehãení 
v kaÏdodenní péãi. Provozní doba je v pracovní dny od
6:30 – 16:00 hod. SluÏba byla poskytována 14 klientÛm
v rozsahu 5408 osobohodin.  
PÛjãovna kompenzaãních pomÛcek – nabízí
moÏnost vyzkou‰et a vypÛjãit si kompenzaãní nebo di-
daktickou pomÛcku. 

2) Osobní asistence – pomáhá usnadÀovat Ïivot
klientovi a jeho rodinû tam, kde a kdy právû potfie-
buje. SluÏba je poskytována dûtem, mlad˘m lidem 
s fyzick˘m, mentálním, smyslov˘m ãi kombinovan˘m
postiÏením a s autismem. SluÏba je poskytována ne-
pfietrÏitû. SluÏba byla poskytována 13 klientÛm, celkem
v rozsahu 4923 osobohodin.

3) Sociální rehabilitace – je sluÏba, kde si mÛÏe kli-
ent pfiijít vyzkou‰et a nauãit se dovednosti potfiebné
pro samostatn˘ Ïivot. Klienty jsou mladí lidé s lehk˘m
aÏ stfiednû tûÏk˘m mentálním a kombinovan˘m posti-
Ïením a s autismem ve vûku 16 – 35 let. SluÏba je po-
skytována Po – Pá 8:00 – 14:00 hod, v roce 2017 ji
vyuÏívalo 17 klientÛ v rozsahu 8419 hodin.

A budeme je‰tû lep‰í – cílem projektu je nastavit
jasné strategie v oblasti strategického fiízení, fi-
nancování a fundraisingu, rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, 
marketingu a PR celé organizace. Projekt je spo-
lufinancován ESF prostfiednictvím OPZ a státním
rozpoãtem âR. V roce 2017 se jednalo o finanãní
podporu ve v˘‰i 733 646,90 Kã.

Sociální sluÏby 5.351.197,– Kã:

dotace MPSV 56%

platby klientÛ 19%

Mûsto Hodonín 
a obce 13%

JmK 6%

sponzofii 4%

nadace 2%

Za podporu na‰í ãinnosti dûkujeme:

• ORP Hodonín • ORP Kyjov • ORP Veselí nad Moravou • obce Mutûnice, Moravsk˘ ÎiÏkov, Pru‰ánky, Vrbice 
• mûsto DubÀany • farnost Dolní Bojanovice • GlaxoSmithKline, s.r.o. • PRO MOTOR Servis CZ, s.r.o. • manÏelé 
Anto‰ovi • Gemax, s.r.o. • Monika Baìurová • G-mont, s.r.o. • rodiãe uÏivatelÛ sluÏby Sociální rehabilitace
• Steelmet, s.r.o. • zamûstnanci MND, a.s. • HM, s.r.o. • Nadace Zdraví pro Moravu • manÏelé âervenkovi • Nadace
Jedliãkova ústavu • obãané obce Mutûnice • Knihkupectví – ZdeÀka Dvofiáková • manÏelé Ambrozkovi • C.U.C.
CZ, s.r.o. • âSAD, a.s. • MND, a.s. • Montgas, a.s. • Base systém, spol. s r.o. • Skládka Hraniãky, s.r.o. • Z· a M·
Ratí‰kovice • Kahan, s.r.o. • Jonal, spol. s r.o. • Z· Vanãura • âSOB, a.s. • Kovosteel Recycling. s.r.o. • Renáta Bílová
• manÏelé Novotní • Libu‰e PoÀuchálková • Zlomek, s.r.o. • Lubo‰ Glac • Ing. Ilona Heligrová • TPK, spol. s r.o.
• paní Blanka Valentová • fiímsko-katolická farnost Hodonín.

Podûkování patfií rovnûÏ v‰em zamûstnancÛm, lektorÛm a dobrovolníkÛm.

v˘roãní zpráva 2017



Pravidla hry, aneb o ãem to CPR Hodonín je?

Milí ãtenáfii, 
drÏíte v rukou zcela jinou v˘roãní zprávu, neÏ jste do-
sud byli zvyklí. Je to tak trochu jako zkrátit si vlasy z buj-
né hfiívy na jeÏeãka. Inu, jak by fiekl klasik, nastal ãas
zkracování… 

Aãkoli jsme se rozhodli k radikálnímu omezení rozsahu
v˘roãní zprávy, neznamená to, Ïe rok 2017 byl chud‰í
na mnoÏství na‰ich aktivit. Navíc vûfiíme, Ïe i pfies struã-
nost v ní najdete v‰e dÛleÏité, co vás zajímá. A hlavnû
bychom si pfiáli, abyste v ní na‰li chuÈ se prezentova-
n˘ch akcí pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti osobnû zúãastnit…

Na vnitfiní stranû zprávy najdete v˘ãet na‰ich aktivit 
v roce 2017. Uspofiádali jsme je pro vás do pomyslné
cesty Ïivotem, kter˘ pfiiná‰í radostné i ménû ‰Èastné
chvíle. Byli bychom rádi, kdybychom vám pro ty první
dokázali pfiiná‰et inspiraci a pfiíleÏitosti si jich je‰tû více
a intenzivnûji uÏít, a pro ty druhé dodávat motivaci, po-
vzbuzení a námûty k fie‰ení, aby byly únosné a „Ïitelné“.

A pravidla této hry? Inu, hodnû záleÏí na vás. Zda se
Va‰e figurky budou vzájemnû vyhazovat, ãi stavût bok
po boku, zda budete poctivû plnit úkoly na políãcích,
na která stoupnete… Je to vlastnû jako v Ïivotû – do-
poruãujeme, aby ve Va‰ich rodinn˘ch pravidlech nechy-
bûla vzájemná láska a respekt, pak si tu va‰i spoleãnou
hru mÛÏete docela dobfie uÏít.

Lucie Ambrozková

P.S.: V roce 2018 nás ãekají velké vûci – obnova herních
prvkÛ na hfii‰ti, na které jste nám vy a âSOB pfiispûli na
pfielomu roku 2017/18, by se mohlo zdát nároãné, kdy-
bychom zároveÀ nefie‰ili Ïádost na investiãní projekt
nové budovy stacionáfie. DrÏte nám palce!

Finanãní zpráva za rok 2017
âástky jsou uvedeny v tisících Kã 

Náklady celkem 11 541
Spotfiebované nákupy a nakupované sluÏby 2 318
Osobní náklady 8 523 
Odpisy 690
Danû, poplatky 0  
Poskytnuté pfiíspûvky 6
Ostatní náklady 4

V˘nosy celkem 11 477
Provozní dotace 6 862
TrÏby za vlastní v˘kony 2 473
Jiné ostatní v˘nosy 775
Pfiijaté pfiíspûvky 1 367

Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2017 – 64

Revizofii spolku pfii kontrole hospodafiení dne 24. 4. 2018
shledali, Ïe prostfiedky Centra byly vynaloÏeny v souladu
se stanovami a posláním spolku, v pfiípadû jednotliv˘ch
grantÛ byl dodrÏen jejich rozpoãet.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péãi Hodonín
schválila hospodafiení dne 7. 6. 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péãi Hodonín, z.s.
je organizace, jejímÏ posláním je podporovat a hájit tra-
diãní hodnoty manÏelství a rodiny a napomáhat k jejich
stabilitû i v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.

Základní údaje o organizaci:
Právní forma: zapsan˘ spolek
Adresa: ·tefánikova 15, Hodonín, 695 01
Datum registrace: 9. 8. 1999
IâO: 69722595
DIâ: CZ69722595
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin/
telefon: 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz

Poãet ãlenÛ spolku k 31.12. 2017: 260 dospûl˘ch a 334 dûtí.

Projekty a sluÏby Centra pro rodinu 
a sociální péãi Hodonín v roce 2017

(„poãet podpor“ je celkov˘ poãet 
nav‰tíven˘ch programÛ konkrétními osobami)

RODINNÉ CENTRUM:
1) Rodiãem aktivnû smûrem k dûtem i k práci...
– programy pro rodiny s mal˘mi dûtmi, pfiispívající 
k harmonizaci rodinn˘ch vztahÛ, k podpofie rodiãovství
a prohlubující rodiãovské kompetence. Celkem 4 pra-
videlné programy, 5 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
318 dospûl˘ch a 257 dûtí.

2) Centrum rodinám
– volnoãasové a vzdûlávací programy pro rodiny a dûti
mlad‰ího pfied‰kolního vûku. Celkem 12 pravideln˘ch
programÛ a 10 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
1170 dospûl˘ch a 1222 dûtí.

3) Rodina, místo k Ïivotu – kurzy, pfiedná‰ky, po-
radenské a dal‰í aktivity zamûfiené na vztahy v rodi-
nû, rodiãovské a partnerské kompetence a pomoc 
s fie‰ením vztahov˘ch krizí. Celkem 21 dlouhodob˘ch
a 4 jednorázové programy. Poãet podpor: 331, z toho
110 mlad˘ch lidí pfiipravujících se na manÏelství.

4) Programy podpory ohroÏen˘ch rodin v evi-
denci SPOD – poradenství a vzdûlávání pro rodiny,
které se nalézají v obtíÏné Ïivotní situaci, jsou ne-
funkãní ãi je jejich funkãnost váÏnû ohroÏena, osvûta
o náhradní rodinné péãi. Na celkem 8 programech 
a v rámci poradenství bylo podpofieno 138 dospûl˘ch
osob a 27 dûtí.

5) Náhradní rodiãovská péãe – komplexní sluÏby
doprovázející organizace pûstounsk˘m rodinám, které

mají s na‰í organizací podepsanou dohodu o v˘konu
pûstounské péãe. V roce 2017 na‰e organizace po-
skytovala sluÏby doprovázení na základû této dohody
21 rodinám.

6) SluÏby ne-rodiãovské péãe o dûti – dûtská
skupina Mini‰kolka Matefiídou‰ka pro 12 dûtí od 1,5
roku a sluÏba domácí péãe Hefimánek pro dûti od 1 roku,
letní pfiímûstské tábory. Poãet podpor: 152 dûtí. 

7) Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe – tfii projekty zamûfie-
né na volnoãasové aktivity, mimo‰kolní vzdûlávání a pfií-
mûstské tábory. Na celkem 14 aktivitách se úãastnilo
236 dûtí a 34 dospûl˘ch.

8) Preventivní programy na ‰kolách – program
Etika kaÏdého dne byl realizován v Základní ‰kole
Oãovská, zapojilo se 19 tfiíd prvního stupnû.

9) Senior point – kontaktní a informaãní místo pro
seniory realizované ve spolupráci se Spoleãnû, o.p.s.,
dále nabízí vzdûlávací a tvofiivá setkání v Klubu senio-

Rodinné centrum 4.766.461,– Kã:

platby klientÛ 33%

státní pfiíspûvek 18%

dotace MPSV 16%

JmK 13%

Mûsto Hodonín 9%

Úfiad práce 5%

sponzofii 4%

Nadace âEZ 1%

Ministerstvo vnitra 1%

rÛ, v˘lety ad. Kontaktní místo nav‰tívilo 287 osob, na
dal‰ích 16 programech bylo podpofieno 251 dospû-
l˘ch a 21dûtí.

10) Rodiny slaví 2017 – kulturní aktivity urãené ro-
dinám – konala se zahradní slavnost s divadelním
pfiedstavením Víti Marãíka a podzimní Koncert rodin.
Úãastnilo se cca 120 dospûl˘ch a 105 dûtí.

11) Dobrovolnické centrum Dobromysl – pro-
stfiednictvím akreditovaného programu „Na blízku“ na-
bízí svou pomoc 26 dobrovolníkÛ v sedmi sociálních 
a zdravotnick˘ch zafiízeních ve mûstû Hodonínû.
Hodiny dobrovolnické práce: 734,5.

SOCIÁLNÍ SLUÎBY:
1) Vla‰tovka – dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
zaji‰Èuje dítûti odbornou péãi a terapie, které pomá-
hají zmírnit dopady jeho postiÏení. Stacionáfi pomáhá
dítûti b˘t mezi kamarády a rodinû nabízí odlehãení 
v kaÏdodenní péãi. Provozní doba je v pracovní dny od
6:30 – 16:00 hod. SluÏba byla poskytována 14 klientÛm
v rozsahu 5408 osobohodin.  
PÛjãovna kompenzaãních pomÛcek – nabízí
moÏnost vyzkou‰et a vypÛjãit si kompenzaãní nebo di-
daktickou pomÛcku. 

2) Osobní asistence – pomáhá usnadÀovat Ïivot
klientovi a jeho rodinû tam, kde a kdy právû potfie-
buje. SluÏba je poskytována dûtem, mlad˘m lidem 
s fyzick˘m, mentálním, smyslov˘m ãi kombinovan˘m
postiÏením a s autismem. SluÏba je poskytována ne-
pfietrÏitû. SluÏba byla poskytována 13 klientÛm, celkem
v rozsahu 4923 osobohodin.

3) Sociální rehabilitace – je sluÏba, kde si mÛÏe kli-
ent pfiijít vyzkou‰et a nauãit se dovednosti potfiebné
pro samostatn˘ Ïivot. Klienty jsou mladí lidé s lehk˘m
aÏ stfiednû tûÏk˘m mentálním a kombinovan˘m posti-
Ïením a s autismem ve vûku 16 – 35 let. SluÏba je po-
skytována Po – Pá 8:00 – 14:00 hod, v roce 2017 ji
vyuÏívalo 17 klientÛ v rozsahu 8419 hodin.

A budeme je‰tû lep‰í – cílem projektu je nastavit
jasné strategie v oblasti strategického fiízení, fi-
nancování a fundraisingu, rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, 
marketingu a PR celé organizace. Projekt je spo-
lufinancován ESF prostfiednictvím OPZ a státním
rozpoãtem âR. V roce 2017 se jednalo o finanãní
podporu ve v˘‰i 733 646,90 Kã.

Sociální sluÏby 5.351.197,– Kã:

dotace MPSV 56%

platby klientÛ 19%

Mûsto Hodonín 
a obce 13%

JmK 6%

sponzofii 4%

nadace 2%

Za podporu na‰í ãinnosti dûkujeme:

• ORP Hodonín • ORP Kyjov • ORP Veselí nad Moravou • obce Mutûnice, Moravsk˘ ÎiÏkov, Pru‰ánky, Vrbice 
• mûsto DubÀany • farnost Dolní Bojanovice • GlaxoSmithKline, s.r.o. • PRO MOTOR Servis CZ, s.r.o. • manÏelé 
Anto‰ovi • Gemax, s.r.o. • Monika Baìurová • G-mont, s.r.o. • rodiãe uÏivatelÛ sluÏby Sociální rehabilitace
• Steelmet, s.r.o. • zamûstnanci MND, a.s. • HM, s.r.o. • Nadace Zdraví pro Moravu • manÏelé âervenkovi • Nadace
Jedliãkova ústavu • obãané obce Mutûnice • Knihkupectví – ZdeÀka Dvofiáková • manÏelé Ambrozkovi • C.U.C.
CZ, s.r.o. • âSAD, a.s. • MND, a.s. • Montgas, a.s. • Base systém, spol. s r.o. • Skládka Hraniãky, s.r.o. • Z· a M·
Ratí‰kovice • Kahan, s.r.o. • Jonal, spol. s r.o. • Z· Vanãura • âSOB, a.s. • Kovosteel Recycling. s.r.o. • Renáta Bílová
• manÏelé Novotní • Libu‰e PoÀuchálková • Zlomek, s.r.o. • Lubo‰ Glac • Ing. Ilona Heligrová • TPK, spol. s r.o.
• paní Blanka Valentová • fiímsko-katolická farnost Hodonín.

Podûkování patfií rovnûÏ v‰em zamûstnancÛm, lektorÛm a dobrovolníkÛm.

v˘roãní zpráva 2017



Pravidla hry, aneb o ãem to CPR Hodonín je?

Milí ãtenáfii, 
drÏíte v rukou zcela jinou v˘roãní zprávu, neÏ jste do-
sud byli zvyklí. Je to tak trochu jako zkrátit si vlasy z buj-
né hfiívy na jeÏeãka. Inu, jak by fiekl klasik, nastal ãas
zkracování… 

Aãkoli jsme se rozhodli k radikálnímu omezení rozsahu
v˘roãní zprávy, neznamená to, Ïe rok 2017 byl chud‰í
na mnoÏství na‰ich aktivit. Navíc vûfiíme, Ïe i pfies struã-
nost v ní najdete v‰e dÛleÏité, co vás zajímá. A hlavnû
bychom si pfiáli, abyste v ní na‰li chuÈ se prezentova-
n˘ch akcí pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti osobnû zúãastnit…

Na vnitfiní stranû zprávy najdete v˘ãet na‰ich aktivit 
v roce 2017. Uspofiádali jsme je pro vás do pomyslné
cesty Ïivotem, kter˘ pfiiná‰í radostné i ménû ‰Èastné
chvíle. Byli bychom rádi, kdybychom vám pro ty první
dokázali pfiiná‰et inspiraci a pfiíleÏitosti si jich je‰tû více
a intenzivnûji uÏít, a pro ty druhé dodávat motivaci, po-
vzbuzení a námûty k fie‰ení, aby byly únosné a „Ïitelné“.

A pravidla této hry? Inu, hodnû záleÏí na vás. Zda se
Va‰e figurky budou vzájemnû vyhazovat, ãi stavût bok
po boku, zda budete poctivû plnit úkoly na políãcích,
na která stoupnete… Je to vlastnû jako v Ïivotû – do-
poruãujeme, aby ve Va‰ich rodinn˘ch pravidlech nechy-
bûla vzájemná láska a respekt, pak si tu va‰i spoleãnou
hru mÛÏete docela dobfie uÏít.

Lucie Ambrozková

P.S.: V roce 2018 nás ãekají velké vûci – obnova herních
prvkÛ na hfii‰ti, na které jste nám vy a âSOB pfiispûli na
pfielomu roku 2017/18, by se mohlo zdát nároãné, kdy-
bychom zároveÀ nefie‰ili Ïádost na investiãní projekt
nové budovy stacionáfie. DrÏte nám palce!

Finanãní zpráva za rok 2017
âástky jsou uvedeny v tisících Kã 

Náklady celkem 11 541
Spotfiebované nákupy a nakupované sluÏby 2 318
Osobní náklady 8 523 
Odpisy 690
Danû, poplatky 0  
Poskytnuté pfiíspûvky 6
Ostatní náklady 4

V˘nosy celkem 11 477
Provozní dotace 6 862
TrÏby za vlastní v˘kony 2 473
Jiné ostatní v˘nosy 775
Pfiijaté pfiíspûvky 1 367
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Revizofii spolku pfii kontrole hospodafiení dne 24. 4. 2018
shledali, Ïe prostfiedky Centra byly vynaloÏeny v souladu
se stanovami a posláním spolku, v pfiípadû jednotliv˘ch
grantÛ byl dodrÏen jejich rozpoãet.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péãi Hodonín
schválila hospodafiení dne 7. 6. 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péãi Hodonín, z.s.
je organizace, jejímÏ posláním je podporovat a hájit tra-
diãní hodnoty manÏelství a rodiny a napomáhat k jejich
stabilitû i v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.

Základní údaje o organizaci:
Právní forma: zapsan˘ spolek
Adresa: ·tefánikova 15, Hodonín, 695 01
Datum registrace: 9. 8. 1999
IâO: 69722595
DIâ: CZ69722595
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin/
telefon: 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz

Poãet ãlenÛ spolku k 31.12. 2017: 260 dospûl˘ch a 334 dûtí.

Projekty a sluÏby Centra pro rodinu 
a sociální péãi Hodonín v roce 2017

(„poãet podpor“ je celkov˘ poãet 
nav‰tíven˘ch programÛ konkrétními osobami)

RODINNÉ CENTRUM:
1) Rodiãem aktivnû smûrem k dûtem i k práci...
– programy pro rodiny s mal˘mi dûtmi, pfiispívající 
k harmonizaci rodinn˘ch vztahÛ, k podpofie rodiãovství
a prohlubující rodiãovské kompetence. Celkem 4 pra-
videlné programy, 5 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
318 dospûl˘ch a 257 dûtí.

2) Centrum rodinám
– volnoãasové a vzdûlávací programy pro rodiny a dûti
mlad‰ího pfied‰kolního vûku. Celkem 12 pravideln˘ch
programÛ a 10 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
1170 dospûl˘ch a 1222 dûtí.

3) Rodina, místo k Ïivotu – kurzy, pfiedná‰ky, po-
radenské a dal‰í aktivity zamûfiené na vztahy v rodi-
nû, rodiãovské a partnerské kompetence a pomoc 
s fie‰ením vztahov˘ch krizí. Celkem 21 dlouhodob˘ch
a 4 jednorázové programy. Poãet podpor: 331, z toho
110 mlad˘ch lidí pfiipravujících se na manÏelství.

4) Programy podpory ohroÏen˘ch rodin v evi-
denci SPOD – poradenství a vzdûlávání pro rodiny,
které se nalézají v obtíÏné Ïivotní situaci, jsou ne-
funkãní ãi je jejich funkãnost váÏnû ohroÏena, osvûta
o náhradní rodinné péãi. Na celkem 8 programech 
a v rámci poradenství bylo podpofieno 138 dospûl˘ch
osob a 27 dûtí.

5) Náhradní rodiãovská péãe – komplexní sluÏby
doprovázející organizace pûstounsk˘m rodinám, které

mají s na‰í organizací podepsanou dohodu o v˘konu
pûstounské péãe. V roce 2017 na‰e organizace po-
skytovala sluÏby doprovázení na základû této dohody
21 rodinám.

6) SluÏby ne-rodiãovské péãe o dûti – dûtská
skupina Mini‰kolka Matefiídou‰ka pro 12 dûtí od 1,5
roku a sluÏba domácí péãe Hefimánek pro dûti od 1 roku,
letní pfiímûstské tábory. Poãet podpor: 152 dûtí. 

7) Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe – tfii projekty zamûfie-
né na volnoãasové aktivity, mimo‰kolní vzdûlávání a pfií-
mûstské tábory. Na celkem 14 aktivitách se úãastnilo
236 dûtí a 34 dospûl˘ch.

8) Preventivní programy na ‰kolách – program
Etika kaÏdého dne byl realizován v Základní ‰kole
Oãovská, zapojilo se 19 tfiíd prvního stupnû.

9) Senior point – kontaktní a informaãní místo pro
seniory realizované ve spolupráci se Spoleãnû, o.p.s.,
dále nabízí vzdûlávací a tvofiivá setkání v Klubu senio-

Rodinné centrum 4.766.461,– Kã:

platby klientÛ 33%

státní pfiíspûvek 18%

dotace MPSV 16%

JmK 13%

Mûsto Hodonín 9%

Úfiad práce 5%

sponzofii 4%

Nadace âEZ 1%

Ministerstvo vnitra 1%

rÛ, v˘lety ad. Kontaktní místo nav‰tívilo 287 osob, na
dal‰ích 16 programech bylo podpofieno 251 dospû-
l˘ch a 21dûtí.

10) Rodiny slaví 2017 – kulturní aktivity urãené ro-
dinám – konala se zahradní slavnost s divadelním
pfiedstavením Víti Marãíka a podzimní Koncert rodin.
Úãastnilo se cca 120 dospûl˘ch a 105 dûtí.

11) Dobrovolnické centrum Dobromysl – pro-
stfiednictvím akreditovaného programu „Na blízku“ na-
bízí svou pomoc 26 dobrovolníkÛ v sedmi sociálních 
a zdravotnick˘ch zafiízeních ve mûstû Hodonínû.
Hodiny dobrovolnické práce: 734,5.

SOCIÁLNÍ SLUÎBY:
1) Vla‰tovka – dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
zaji‰Èuje dítûti odbornou péãi a terapie, které pomá-
hají zmírnit dopady jeho postiÏení. Stacionáfi pomáhá
dítûti b˘t mezi kamarády a rodinû nabízí odlehãení 
v kaÏdodenní péãi. Provozní doba je v pracovní dny od
6:30 – 16:00 hod. SluÏba byla poskytována 14 klientÛm
v rozsahu 5408 osobohodin.  
PÛjãovna kompenzaãních pomÛcek – nabízí
moÏnost vyzkou‰et a vypÛjãit si kompenzaãní nebo di-
daktickou pomÛcku. 

2) Osobní asistence – pomáhá usnadÀovat Ïivot
klientovi a jeho rodinû tam, kde a kdy právû potfie-
buje. SluÏba je poskytována dûtem, mlad˘m lidem 
s fyzick˘m, mentálním, smyslov˘m ãi kombinovan˘m
postiÏením a s autismem. SluÏba je poskytována ne-
pfietrÏitû. SluÏba byla poskytována 13 klientÛm, celkem
v rozsahu 4923 osobohodin.

3) Sociální rehabilitace – je sluÏba, kde si mÛÏe kli-
ent pfiijít vyzkou‰et a nauãit se dovednosti potfiebné
pro samostatn˘ Ïivot. Klienty jsou mladí lidé s lehk˘m
aÏ stfiednû tûÏk˘m mentálním a kombinovan˘m posti-
Ïením a s autismem ve vûku 16 – 35 let. SluÏba je po-
skytována Po – Pá 8:00 – 14:00 hod, v roce 2017 ji
vyuÏívalo 17 klientÛ v rozsahu 8419 hodin.

A budeme je‰tû lep‰í – cílem projektu je nastavit
jasné strategie v oblasti strategického fiízení, fi-
nancování a fundraisingu, rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, 
marketingu a PR celé organizace. Projekt je spo-
lufinancován ESF prostfiednictvím OPZ a státním
rozpoãtem âR. V roce 2017 se jednalo o finanãní
podporu ve v˘‰i 733 646,90 Kã.

Sociální sluÏby 5.351.197,– Kã:

dotace MPSV 56%

platby klientÛ 19%

Mûsto Hodonín 
a obce 13%

JmK 6%

sponzofii 4%

nadace 2%

Za podporu na‰í ãinnosti dûkujeme:

• ORP Hodonín • ORP Kyjov • ORP Veselí nad Moravou • obce Mutûnice, Moravsk˘ ÎiÏkov, Pru‰ánky, Vrbice 
• mûsto DubÀany • farnost Dolní Bojanovice • GlaxoSmithKline, s.r.o. • PRO MOTOR Servis CZ, s.r.o. • manÏelé 
Anto‰ovi • Gemax, s.r.o. • Monika Baìurová • G-mont, s.r.o. • rodiãe uÏivatelÛ sluÏby Sociální rehabilitace
• Steelmet, s.r.o. • zamûstnanci MND, a.s. • HM, s.r.o. • Nadace Zdraví pro Moravu • manÏelé âervenkovi • Nadace
Jedliãkova ústavu • obãané obce Mutûnice • Knihkupectví – ZdeÀka Dvofiáková • manÏelé Ambrozkovi • C.U.C.
CZ, s.r.o. • âSAD, a.s. • MND, a.s. • Montgas, a.s. • Base systém, spol. s r.o. • Skládka Hraniãky, s.r.o. • Z· a M·
Ratí‰kovice • Kahan, s.r.o. • Jonal, spol. s r.o. • Z· Vanãura • âSOB, a.s. • Kovosteel Recycling. s.r.o. • Renáta Bílová
• manÏelé Novotní • Libu‰e PoÀuchálková • Zlomek, s.r.o. • Lubo‰ Glac • Ing. Ilona Heligrová • TPK, spol. s r.o.
• paní Blanka Valentová • fiímsko-katolická farnost Hodonín.

Podûkování patfií rovnûÏ v‰em zamûstnancÛm, lektorÛm a dobrovolníkÛm.

v˘roãní zpráva 2017



Pravidla hry, aneb o ãem to CPR Hodonín je?

Milí ãtenáfii, 
drÏíte v rukou zcela jinou v˘roãní zprávu, neÏ jste do-
sud byli zvyklí. Je to tak trochu jako zkrátit si vlasy z buj-
né hfiívy na jeÏeãka. Inu, jak by fiekl klasik, nastal ãas
zkracování… 

Aãkoli jsme se rozhodli k radikálnímu omezení rozsahu
v˘roãní zprávy, neznamená to, Ïe rok 2017 byl chud‰í
na mnoÏství na‰ich aktivit. Navíc vûfiíme, Ïe i pfies struã-
nost v ní najdete v‰e dÛleÏité, co vás zajímá. A hlavnû
bychom si pfiáli, abyste v ní na‰li chuÈ se prezentova-
n˘ch akcí pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti osobnû zúãastnit…

Na vnitfiní stranû zprávy najdete v˘ãet na‰ich aktivit 
v roce 2017. Uspofiádali jsme je pro vás do pomyslné
cesty Ïivotem, kter˘ pfiiná‰í radostné i ménû ‰Èastné
chvíle. Byli bychom rádi, kdybychom vám pro ty první
dokázali pfiiná‰et inspiraci a pfiíleÏitosti si jich je‰tû více
a intenzivnûji uÏít, a pro ty druhé dodávat motivaci, po-
vzbuzení a námûty k fie‰ení, aby byly únosné a „Ïitelné“.

A pravidla této hry? Inu, hodnû záleÏí na vás. Zda se
Va‰e figurky budou vzájemnû vyhazovat, ãi stavût bok
po boku, zda budete poctivû plnit úkoly na políãcích,
na která stoupnete… Je to vlastnû jako v Ïivotû – do-
poruãujeme, aby ve Va‰ich rodinn˘ch pravidlech nechy-
bûla vzájemná láska a respekt, pak si tu va‰i spoleãnou
hru mÛÏete docela dobfie uÏít.

Lucie Ambrozková

P.S.: V roce 2018 nás ãekají velké vûci – obnova herních
prvkÛ na hfii‰ti, na které jste nám vy a âSOB pfiispûli na
pfielomu roku 2017/18, by se mohlo zdát nároãné, kdy-
bychom zároveÀ nefie‰ili Ïádost na investiãní projekt
nové budovy stacionáfie. DrÏte nám palce!

Finanãní zpráva za rok 2017
âástky jsou uvedeny v tisících Kã 

Náklady celkem 11 541
Spotfiebované nákupy a nakupované sluÏby 2 318
Osobní náklady 8 523 
Odpisy 690
Danû, poplatky 0  
Poskytnuté pfiíspûvky 6
Ostatní náklady 4

V˘nosy celkem 11 477
Provozní dotace 6 862
TrÏby za vlastní v˘kony 2 473
Jiné ostatní v˘nosy 775
Pfiijaté pfiíspûvky 1 367

Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2017 – 64

Revizofii spolku pfii kontrole hospodafiení dne 24. 4. 2018
shledali, Ïe prostfiedky Centra byly vynaloÏeny v souladu
se stanovami a posláním spolku, v pfiípadû jednotliv˘ch
grantÛ byl dodrÏen jejich rozpoãet.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péãi Hodonín
schválila hospodafiení dne 7. 6. 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péãi Hodonín, z.s.
je organizace, jejímÏ posláním je podporovat a hájit tra-
diãní hodnoty manÏelství a rodiny a napomáhat k jejich
stabilitû i v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.

Základní údaje o organizaci:
Právní forma: zapsan˘ spolek
Adresa: ·tefánikova 15, Hodonín, 695 01
Datum registrace: 9. 8. 1999
IâO: 69722595
DIâ: CZ69722595
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin/
telefon: 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz

Poãet ãlenÛ spolku k 31.12. 2017: 260 dospûl˘ch a 334 dûtí.

Projekty a sluÏby Centra pro rodinu 
a sociální péãi Hodonín v roce 2017

(„poãet podpor“ je celkov˘ poãet 
nav‰tíven˘ch programÛ konkrétními osobami)

RODINNÉ CENTRUM:
1) Rodiãem aktivnû smûrem k dûtem i k práci...
– programy pro rodiny s mal˘mi dûtmi, pfiispívající 
k harmonizaci rodinn˘ch vztahÛ, k podpofie rodiãovství
a prohlubující rodiãovské kompetence. Celkem 4 pra-
videlné programy, 5 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
318 dospûl˘ch a 257 dûtí.

2) Centrum rodinám
– volnoãasové a vzdûlávací programy pro rodiny a dûti
mlad‰ího pfied‰kolního vûku. Celkem 12 pravideln˘ch
programÛ a 10 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
1170 dospûl˘ch a 1222 dûtí.

3) Rodina, místo k Ïivotu – kurzy, pfiedná‰ky, po-
radenské a dal‰í aktivity zamûfiené na vztahy v rodi-
nû, rodiãovské a partnerské kompetence a pomoc 
s fie‰ením vztahov˘ch krizí. Celkem 21 dlouhodob˘ch
a 4 jednorázové programy. Poãet podpor: 331, z toho
110 mlad˘ch lidí pfiipravujících se na manÏelství.

4) Programy podpory ohroÏen˘ch rodin v evi-
denci SPOD – poradenství a vzdûlávání pro rodiny,
které se nalézají v obtíÏné Ïivotní situaci, jsou ne-
funkãní ãi je jejich funkãnost váÏnû ohroÏena, osvûta
o náhradní rodinné péãi. Na celkem 8 programech 
a v rámci poradenství bylo podpofieno 138 dospûl˘ch
osob a 27 dûtí.

5) Náhradní rodiãovská péãe – komplexní sluÏby
doprovázející organizace pûstounsk˘m rodinám, které

mají s na‰í organizací podepsanou dohodu o v˘konu
pûstounské péãe. V roce 2017 na‰e organizace po-
skytovala sluÏby doprovázení na základû této dohody
21 rodinám.

6) SluÏby ne-rodiãovské péãe o dûti – dûtská
skupina Mini‰kolka Matefiídou‰ka pro 12 dûtí od 1,5
roku a sluÏba domácí péãe Hefimánek pro dûti od 1 roku,
letní pfiímûstské tábory. Poãet podpor: 152 dûtí. 

7) Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe – tfii projekty zamûfie-
né na volnoãasové aktivity, mimo‰kolní vzdûlávání a pfií-
mûstské tábory. Na celkem 14 aktivitách se úãastnilo
236 dûtí a 34 dospûl˘ch.

8) Preventivní programy na ‰kolách – program
Etika kaÏdého dne byl realizován v Základní ‰kole
Oãovská, zapojilo se 19 tfiíd prvního stupnû.

9) Senior point – kontaktní a informaãní místo pro
seniory realizované ve spolupráci se Spoleãnû, o.p.s.,
dále nabízí vzdûlávací a tvofiivá setkání v Klubu senio-

Rodinné centrum 4.766.461,– Kã:

platby klientÛ 33%

státní pfiíspûvek 18%

dotace MPSV 16%

JmK 13%

Mûsto Hodonín 9%

Úfiad práce 5%

sponzofii 4%

Nadace âEZ 1%

Ministerstvo vnitra 1%

rÛ, v˘lety ad. Kontaktní místo nav‰tívilo 287 osob, na
dal‰ích 16 programech bylo podpofieno 251 dospû-
l˘ch a 21dûtí.

10) Rodiny slaví 2017 – kulturní aktivity urãené ro-
dinám – konala se zahradní slavnost s divadelním
pfiedstavením Víti Marãíka a podzimní Koncert rodin.
Úãastnilo se cca 120 dospûl˘ch a 105 dûtí.

11) Dobrovolnické centrum Dobromysl – pro-
stfiednictvím akreditovaného programu „Na blízku“ na-
bízí svou pomoc 26 dobrovolníkÛ v sedmi sociálních 
a zdravotnick˘ch zafiízeních ve mûstû Hodonínû.
Hodiny dobrovolnické práce: 734,5.

SOCIÁLNÍ SLUÎBY:
1) Vla‰tovka – dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
zaji‰Èuje dítûti odbornou péãi a terapie, které pomá-
hají zmírnit dopady jeho postiÏení. Stacionáfi pomáhá
dítûti b˘t mezi kamarády a rodinû nabízí odlehãení 
v kaÏdodenní péãi. Provozní doba je v pracovní dny od
6:30 – 16:00 hod. SluÏba byla poskytována 14 klientÛm
v rozsahu 5408 osobohodin.  
PÛjãovna kompenzaãních pomÛcek – nabízí
moÏnost vyzkou‰et a vypÛjãit si kompenzaãní nebo di-
daktickou pomÛcku. 

2) Osobní asistence – pomáhá usnadÀovat Ïivot
klientovi a jeho rodinû tam, kde a kdy právû potfie-
buje. SluÏba je poskytována dûtem, mlad˘m lidem 
s fyzick˘m, mentálním, smyslov˘m ãi kombinovan˘m
postiÏením a s autismem. SluÏba je poskytována ne-
pfietrÏitû. SluÏba byla poskytována 13 klientÛm, celkem
v rozsahu 4923 osobohodin.

3) Sociální rehabilitace – je sluÏba, kde si mÛÏe kli-
ent pfiijít vyzkou‰et a nauãit se dovednosti potfiebné
pro samostatn˘ Ïivot. Klienty jsou mladí lidé s lehk˘m
aÏ stfiednû tûÏk˘m mentálním a kombinovan˘m posti-
Ïením a s autismem ve vûku 16 – 35 let. SluÏba je po-
skytována Po – Pá 8:00 – 14:00 hod, v roce 2017 ji
vyuÏívalo 17 klientÛ v rozsahu 8419 hodin.

A budeme je‰tû lep‰í – cílem projektu je nastavit
jasné strategie v oblasti strategického fiízení, fi-
nancování a fundraisingu, rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, 
marketingu a PR celé organizace. Projekt je spo-
lufinancován ESF prostfiednictvím OPZ a státním
rozpoãtem âR. V roce 2017 se jednalo o finanãní
podporu ve v˘‰i 733 646,90 Kã.

Sociální sluÏby 5.351.197,– Kã:

dotace MPSV 56%

platby klientÛ 19%

Mûsto Hodonín 
a obce 13%

JmK 6%

sponzofii 4%

nadace 2%

Za podporu na‰í ãinnosti dûkujeme:

• ORP Hodonín • ORP Kyjov • ORP Veselí nad Moravou • obce Mutûnice, Moravsk˘ ÎiÏkov, Pru‰ánky, Vrbice 
• mûsto DubÀany • farnost Dolní Bojanovice • GlaxoSmithKline, s.r.o. • PRO MOTOR Servis CZ, s.r.o. • manÏelé 
Anto‰ovi • Gemax, s.r.o. • Monika Baìurová • G-mont, s.r.o. • rodiãe uÏivatelÛ sluÏby Sociální rehabilitace
• Steelmet, s.r.o. • zamûstnanci MND, a.s. • HM, s.r.o. • Nadace Zdraví pro Moravu • manÏelé âervenkovi • Nadace
Jedliãkova ústavu • obãané obce Mutûnice • Knihkupectví – ZdeÀka Dvofiáková • manÏelé Ambrozkovi • C.U.C.
CZ, s.r.o. • âSAD, a.s. • MND, a.s. • Montgas, a.s. • Base systém, spol. s r.o. • Skládka Hraniãky, s.r.o. • Z· a M·
Ratí‰kovice • Kahan, s.r.o. • Jonal, spol. s r.o. • Z· Vanãura • âSOB, a.s. • Kovosteel Recycling. s.r.o. • Renáta Bílová
• manÏelé Novotní • Libu‰e PoÀuchálková • Zlomek, s.r.o. • Lubo‰ Glac • Ing. Ilona Heligrová • TPK, spol. s r.o.
• paní Blanka Valentová • fiímsko-katolická farnost Hodonín.

Podûkování patfií rovnûÏ v‰em zamûstnancÛm, lektorÛm a dobrovolníkÛm.

v˘roãní zpráva 2017



Pravidla hry, aneb o ãem to CPR Hodonín je?

Milí ãtenáfii, 
drÏíte v rukou zcela jinou v˘roãní zprávu, neÏ jste do-
sud byli zvyklí. Je to tak trochu jako zkrátit si vlasy z buj-
né hfiívy na jeÏeãka. Inu, jak by fiekl klasik, nastal ãas
zkracování… 

Aãkoli jsme se rozhodli k radikálnímu omezení rozsahu
v˘roãní zprávy, neznamená to, Ïe rok 2017 byl chud‰í
na mnoÏství na‰ich aktivit. Navíc vûfiíme, Ïe i pfies struã-
nost v ní najdete v‰e dÛleÏité, co vás zajímá. A hlavnû
bychom si pfiáli, abyste v ní na‰li chuÈ se prezentova-
n˘ch akcí pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti osobnû zúãastnit…

Na vnitfiní stranû zprávy najdete v˘ãet na‰ich aktivit 
v roce 2017. Uspofiádali jsme je pro vás do pomyslné
cesty Ïivotem, kter˘ pfiiná‰í radostné i ménû ‰Èastné
chvíle. Byli bychom rádi, kdybychom vám pro ty první
dokázali pfiiná‰et inspiraci a pfiíleÏitosti si jich je‰tû více
a intenzivnûji uÏít, a pro ty druhé dodávat motivaci, po-
vzbuzení a námûty k fie‰ení, aby byly únosné a „Ïitelné“.

A pravidla této hry? Inu, hodnû záleÏí na vás. Zda se
Va‰e figurky budou vzájemnû vyhazovat, ãi stavût bok
po boku, zda budete poctivû plnit úkoly na políãcích,
na která stoupnete… Je to vlastnû jako v Ïivotû – do-
poruãujeme, aby ve Va‰ich rodinn˘ch pravidlech nechy-
bûla vzájemná láska a respekt, pak si tu va‰i spoleãnou
hru mÛÏete docela dobfie uÏít.

Lucie Ambrozková

P.S.: V roce 2018 nás ãekají velké vûci – obnova herních
prvkÛ na hfii‰ti, na které jste nám vy a âSOB pfiispûli na
pfielomu roku 2017/18, by se mohlo zdát nároãné, kdy-
bychom zároveÀ nefie‰ili Ïádost na investiãní projekt
nové budovy stacionáfie. DrÏte nám palce!

Finanãní zpráva za rok 2017
âástky jsou uvedeny v tisících Kã 

Náklady celkem11 541
Spotfiebované nákupy a nakupované sluÏby2 318
Osobní náklady8 523 
Odpisy690
Danû, poplatky0  
Poskytnuté pfiíspûvky6
Ostatní náklady4

V˘nosy celkem11 477
Provozní dotace6 862
TrÏby za vlastní v˘kony2 473
Jiné ostatní v˘nosy775
Pfiijaté pfiíspûvky1 367
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Revizofii spolku pfii kontrole hospodafiení dne 24. 4. 2018
shledali, Ïe prostfiedky Centra byly vynaloÏeny v souladu
se stanovami a posláním spolku, v pfiípadû jednotliv˘ch
grantÛ byl dodrÏen jejich rozpoãet.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péãi Hodonín
schválila hospodafiení dne 7. 6. 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péãi Hodonín, z.s.
je organizace, jejímÏ posláním je podporovat a hájit tra-
diãní hodnoty manÏelství a rodiny a napomáhat k jejich
stabilitû i v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.

Základní údaje o organizaci:
Právní forma: zapsan˘ spolek
Adresa: ·tefánikova 15, Hodonín, 695 01
Datum registrace: 9. 8. 1999
IâO: 69722595
DIâ: CZ69722595
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin/
telefon: 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz

Poãet ãlenÛ spolku k 31.12. 2017: 260 dospûl˘ch a 334 dûtí.

Projekty a sluÏby Centra pro rodinu 
a sociální péãi Hodonín v roce 2017

(„poãet podpor“ je celkov˘ poãet 
nav‰tíven˘ch programÛ konkrétními osobami)

RODINNÉ CENTRUM:
1) Rodiãem aktivnû smûrem k dûtem i k práci...
– programy pro rodiny s mal˘mi dûtmi, pfiispívající 
k harmonizaci rodinn˘ch vztahÛ, k podpofie rodiãovství
a prohlubující rodiãovské kompetence. Celkem 4 pra-
videlné programy, 5 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
318 dospûl˘ch a 257 dûtí.

2) Centrum rodinám
– volnoãasové a vzdûlávací programy pro rodiny a dûti
mlad‰ího pfied‰kolního vûku. Celkem 12 pravideln˘ch
programÛ a 10 jednorázov˘ch akcí, poãet podpor:
1170 dospûl˘ch a 1222 dûtí.

3) Rodina, místo k Ïivotu– kurzy, pfiedná‰ky, po-
radenské a dal‰í aktivity zamûfiené na vztahy v rodi-
nû, rodiãovské a partnerské kompetence a pomoc 
s fie‰ením vztahov˘ch krizí. Celkem 21 dlouhodob˘ch
a 4 jednorázové programy. Poãet podpor: 331, z toho
110 mlad˘ch lidí pfiipravujících se na manÏelství.

4) Programy podpory ohroÏen˘ch rodin v evi-
denci SPOD– poradenství a vzdûlávání pro rodiny,
které se nalézají v obtíÏné Ïivotní situaci, jsou ne-
funkãní ãi je jejich funkãnost váÏnû ohroÏena, osvûta
o náhradní rodinné péãi. Na celkem 8 programech 
a v rámci poradenství bylo podpofieno 138 dospûl˘ch
osob a 27 dûtí.

5) Náhradní rodiãovská péãe– komplexní sluÏby
doprovázející organizace pûstounsk˘m rodinám, které

mají s na‰í organizací podepsanou dohodu o v˘konu
pûstounské péãe. V roce 2017 na‰e organizace po-
skytovala sluÏby doprovázení na základû této dohody
21 rodinám.

6) SluÏby ne-rodiãovské péãe o dûti– dûtská
skupina Mini‰kolka Matefiídou‰ka pro 12 dûtí od 1,5
roku a sluÏba domácí péãe Hefimánek pro dûti od 1 roku,
letní pfiímûstské tábory. Poãet podpor: 152 dûtí. 

7) Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe– tfii projekty zamûfie-
né na volnoãasové aktivity, mimo‰kolní vzdûlávání a pfií-
mûstské tábory. Na celkem 14 aktivitách se úãastnilo
236 dûtí a 34 dospûl˘ch.

8) Preventivní programy na ‰kolách– program
Etika kaÏdého dne byl realizován v Základní ‰kole
Oãovská, zapojilo se 19 tfiíd prvního stupnû.

9) Senior point– kontaktní a informaãní místo pro
seniory realizované ve spolupráci se Spoleãnû, o.p.s.,
dále nabízí vzdûlávací a tvofiivá setkání v Klubu senio-

Rodinné centrum 4.766.461,– Kã:

platby klientÛ 33%

státní pfiíspûvek 18%

dotace MPSV 16%

JmK 13%

Mûsto Hodonín 9%

Úfiad práce 5%

sponzofii 4%

Nadace âEZ 1%

Ministerstvo vnitra 1%

rÛ, v˘lety ad. Kontaktní místo nav‰tívilo 287 osob, na
dal‰ích 16 programech bylo podpofieno 251 dospû-
l˘ch a 21dûtí.

10) Rodiny slaví 2017– kulturní aktivity urãené ro-
dinám – konala se zahradní slavnost s divadelním
pfiedstavením Víti Marãíka a podzimní Koncert rodin.
Úãastnilo se cca 120 dospûl˘ch a 105 dûtí.

11) Dobrovolnické centrum Dobromysl– pro-
stfiednictvím akreditovaného programu „Na blízku“ na-
bízí svou pomoc 26 dobrovolníkÛ v sedmi sociálních 
a zdravotnick˘ch zafiízeních ve mûstû Hodonínû.
Hodiny dobrovolnické práce: 734,5.

SOCIÁLNÍ SLUÎBY:
1) Vla‰tovka – dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
zaji‰Èuje dítûti odbornou péãi a terapie, které pomá-
hají zmírnit dopady jeho postiÏení. Stacionáfi pomáhá
dítûti b˘t mezi kamarády a rodinû nabízí odlehãení 
v kaÏdodenní péãi.Provozní doba je v pracovní dny od
6:30 – 16:00 hod. SluÏba byla poskytována 14 klientÛm
v rozsahu 5408 osobohodin.  
PÛjãovna kompenzaãních pomÛcek– nabízí
moÏnost vyzkou‰et a vypÛjãit si kompenzaãní nebo di-
daktickou pomÛcku. 

2) Osobní asistence– pomáhá usnadÀovat Ïivot
klientovi a jeho rodinû tam, kde a kdy právû potfie-
buje. SluÏba je poskytována dûtem, mlad˘m lidem 
s fyzick˘m, mentálním, smyslov˘m ãi kombinovan˘m
postiÏením a s autismem. SluÏba je poskytována ne-
pfietrÏitû. SluÏba byla poskytována 13 klientÛm, celkem
v rozsahu 4923 osobohodin.

3) Sociální rehabilitace– je sluÏba, kde si mÛÏe kli-
ent pfiijít vyzkou‰et a nauãit se dovednosti potfiebné
pro samostatn˘ Ïivot. Klienty jsou mladí lidé s lehk˘m
aÏ stfiednû tûÏk˘m mentálním a kombinovan˘m posti-
Ïením a s autismem ve vûku 16 – 35 let. SluÏba je po-
skytována Po – Pá 8:00 – 14:00 hod, v roce 2017 ji
vyuÏívalo 17 klientÛ v rozsahu 8419 hodin.

A budeme je‰tû lep‰í – cílem projektu je nastavit
jasné strategie v oblasti strategického fiízení, fi-
nancování a fundraisingu, rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, 
marketingu a PR celé organizace. Projekt je spo-
lufinancován ESF prostfiednictvím OPZ a státním
rozpoãtem âR. V roce 2017 se jednalo o finanãní
podporu ve v˘‰i 733 646,90 Kã.

Sociální sluÏby 5.351.197,– Kã:

dotace MPSV 56%

platby klientÛ 19%

Mûsto Hodonín 
a obce 13%

JmK 6%

sponzofii 4%

nadace 2%

Za podporu na‰í ãinnosti dûkujeme:

• ORP Hodonín • ORP Kyjov • ORP Veselí nad Moravou • obce Mutûnice, Moravsk˘ ÎiÏkov, Pru‰ánky, Vrbice 
• mûsto DubÀany • farnost Dolní Bojanovice • GlaxoSmithKline, s.r.o. • PRO MOTOR Servis CZ, s.r.o. • manÏelé 
Anto‰ovi • Gemax, s.r.o. • Monika Baìurová • G-mont, s.r.o. • rodiãe uÏivatelÛ sluÏby Sociální rehabilitace
• Steelmet, s.r.o. • zamûstnanci MND, a.s. • HM, s.r.o. • Nadace Zdraví pro Moravu • manÏelé âervenkovi • Nadace
Jedliãkova ústavu • obãané obce Mutûnice • Knihkupectví – ZdeÀka Dvofiáková • manÏelé Ambrozkovi • C.U.C.
CZ, s.r.o. • âSAD, a.s. • MND, a.s. • Montgas, a.s. • Base systém, spol. s r.o. • Skládka Hraniãky, s.r.o. • Z· a M·
Ratí‰kovice • Kahan, s.r.o. • Jonal, spol. s r.o. • Z· Vanãura • âSOB, a.s. • Kovosteel Recycling. s.r.o. • Renáta Bílová
• manÏelé Novotní • Libu‰e PoÀuchálková • Zlomek, s.r.o. • Lubo‰ Glac • Ing. Ilona Heligrová • TPK, spol. s r.o.
• paní Blanka Valentová • fiímsko-katolická farnost Hodonín.

Podûkování patfií rovnûÏ v‰em zamûstnancÛm, lektorÛm a dobrovolníkÛm.

v˘roãní zpráva 2017



První krouÏky pro prcky:

• V˘tvarná v‰ehochuÈ

• Cviãení s neposedn˘mi skfiítky

• Veselé taneãky • Angliãtina 

• Veselá pí‰Èalka • Pfied‰koláãek

Rodiny se baví:
• zahradní slavnosti • v˘tvarné programy pro dospûlé a mládeÏ 
• víkendy pro tatínky s dûtmi • Koncert rodin • Mikulá‰ská besídka 
• Celé âesko ãte dûtem • akce s mûstem:  Den Zemû, T̆ den 

pro rodinu, Den bez tabáku, Vodní království, 
Pohádkov˘ les, Evropsk˘ t˘den 
mobility – Den bez aut, Drakiáda

Nestárneme, zrajeme!
• kontaktní místo Senior point 
• Klub seniorÛ – pravidelná setkávání
• 2 v˘lety, celomûstské akce
• mezigeneraãní setkání

âekáme miminko:
• 2x kurz Rodiãovství je dar • celoroãní kurz praktické 

pfiípravy – cviãení • podpÛrná skupina s dulou 

• poradna pro kojící maminky • pfiedná‰ky o fyziologii 

poãetí a pfiirozeném porodu

Hrajeme si spolu:

• Sedmikrásky – programy pro rodiãe 
s dûtmi od 0 – 4 let

• dûtské hfii‰tû a herna 

Po ‰kole i o prázdninách bez nudy:
• v˘tvarné programy• fitness dance • pfiíprava na pfiijímací zkou‰ky 

z ãeského jazyka a matematiky • víkend deskovek 
• podzimní prázdniny • pfiedvánoãní peãení
• Kouzelná vánoãní noc • 6 turnusÛ pfiímûstsk˘ch táborÛ 
• pro ‰kolu – pfiedná‰ky „Etika kaÏdého dne“

Na vztazích nám záleÏí:
• 8 kurzÛ pfiípravy na manÏelství • kurz ManÏelské veãery

• ManÏelské rande v Národním t˘dnu manÏelství

• pfiedná‰ky o kofienech, nenásilné komunikaci 
a závislostech…

Rodiãovstvím na pln˘ plyn:

• 2x Pokraãovací kurz 
efektivního rodiãovství

• Kerokafé • ·kola lásky v rodinû 
– základní a pokraãovací kurz

• pfiedná‰ky o zdravé v˘Ïivû, 
látkov˘ch plenkách, 

hyperaktivitû a poruchách 
autistického spektra…

Poradím si/se v Diviznû:

• poradenství • terapie • mediace

• odborn˘ semináfi o zapojování 
dítûte do spolurozhodování

Dobrá mysl s Dobromyslí:
• práce dobrovolníkÛ u seniorÛ, 

dûtí, hospitalizovan˘ch

• péãe o stávající dobrovolníky 
– vzdûlávání, setkávání 
a supervize dobrovolníkÛ 

• osvûta a nábor nov˘ch dobrovolníkÛ

Se sociální rehabilitací na cestû k samostatnosti…
…mlad˘ch dospûl˘ch s hendikepem do Ïivota 

– vafiení, praní, Ïehlení, obstarávání nákupu 
– péãe o zahradu, sázení a sklízení plodÛ 
– v˘roba ‰perkÛ, keramiky…
– plánování a realizace v˘letÛ, náv‰tûva restaurace… 
– to v‰e s cílem vedení k samostatnost

řekni 

básničku nebo

říkanku

zazpívej písničku

UÏ to zvládnu bez rodiãÛ:

• Dûtská skupina Matefiídou‰ka
• SluÏba péãe o dûti Hefimánek
• 5 turnusÛ pfiímûstsk˘ch táborÛ

Osobní asistent pomáhá…
…dûtem a mlad˘m dospûl˘m s hendikepem
• v rodinném prostfiedí
• ve ‰kole i v chránûné dílnû
• pfii rozvojov˘ch a volnoãasov˘ch 

aktivitách klienta…

S Vla‰tovkou kaÏd˘ den…
...do stacionáfie a zase domÛ
• dennû svoz a rozvoz hendikepovan˘ch dûtí  

• pravidelné aktivity, rehabilitace, canisterapie…

• v˘lety, náv‰tûvy kulturních událostí

• získání terapeutického pfiístroje Bemer

jmenuj 

léčivou bylinku

řekni 

křestní jména

babičky 

a dědečka

Náhradním rodiãem v praxi:
• 21 doprovázen˘m rodinám jsme poskytovali

vzdûlávání, podporu a poradenství

• 3 Veãery pod lampou o NRP

• 1x divadélko pro dûti

• douãování dûtí v NRP dobrovolníky 

Kam odlétá 

vlaštovka 

na zimu?

Za jak dluho 

se narodí 

miminko?

vyprávěj, 

co jste společně

pěkného zažili…




