


Milí čtenáři,

cílem naší výroční zprávy je nejen zmapovat naši činnost, ale je v ní skrytá i nejedna pomůcka na cestu, na kterou jste se vydali...
Život je totiž jako plavba oceánem ve vratké loďce. Je tolik možností, kudy plout. Dopředu není jisté, kde je cíl naší cesty a co nás na ní 
potká, kolik bouří přečkáme, kolik klidných přístavů navštívíme či mineme, kolik útesů naruší stabilitu loďky, které proudy nás odnesou do 
bezpečí. Mapa, která by nás bezpečně provedla úskalími života, se hodí. Zázraky vám slíbit nemůžeme, ale zveme vás na průzkum, díky 
němuž třeba najdete směr…
Na mapě se nalézají ostrovy s tajuplnou krajinou poznání, sluneční zátoky skýtající dobrodružství a zábavu, majáky pomáhající se zori-
entovat, když se cesta před námi skryje v mlze, bezpečné přístavy, poskytující útočiště, když je toho na námořníky příliš. 
Nemusíte pouštět po vodě vzkaz v láhvi a doufat, že někdo přijde na pomoc, když jste v nouzi. S naší mapou se vám otevírá celá řada 
možností, kudy dál. Život nejde vměstnat do jízdního řádu, plavba každého z nás je originál.

Hodně štěstí a Ahoj!

Námořní kategorie: zapsaný spolek
Domovský přístav: Štefánikova 15, Hodonín, 695 01 
Datum registrace: 9. 8. 1999
IČO: 69722595 DIČ: CZ69722595

Zjistěte o nás víc: 
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin/ 
Navažte spojení: 420 774 650 133 
nebo info@cprhodonin.cz

K  31. 12. 2019: 
283 dospělých a 371 dětských členů spolku 
36 členů posádky (tj. 29,4 přepočtených úvazků)
Více jak 2200 velkých i malých námořníků na-
vštěvovalo naše ostrovy.
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Rodina, dobrý inkubátor - kurzy, přednášky, poradenské a další 
aktivity přispívající k harmonizaci rodinných vztahů, ke zkvalitňo-
vání partnerského vztahu rodičů jako základu stability rodiny, k 
podpoře rodičovství a prohlubující rodičovské kompetence rovněž v 
náročných životních situacích, jako je např. výchova dítěte s ADHD. 
K řešení vztahových krizí byly nabízeny mediace a poradenství. 
Konalo se celkem 29 dlouhodobých a 11 jednorázových programů. 
Programů se celkem účastnilo 426 dospělých a 181 dětí, celkový 
počet podpor byl 608, z toho 88 mladých lidí připravujících se na 
manželství.
Centrum rodinám - volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny 
a děti mladšího předškolního věku v široké paletě od volné hry v 
herně a na hřišti, pohybových a výtvarných kroužků, víkendů pro 
tatínky s dětmi, drakiády, ale třeba též burzy dětského oblečení. 
Celkem 8 pravidelných programů a 10 jednorázových akcí, počet 
podpor: 1386 dospělých a 1365 dětí.

Programy podpory ohrožených rodin s dětmi v evidenci OSPOD 
– poradenství, mediace a individuální, párové i rodinné terapie pro 
osoby a rodiny, ve kterých žije ohrožené dítě, které se nalézají v 
obtížné životní situaci, jsou nefunkční či je jejich funkčnost váž-
ně ohrožena, doprovázení biologických rodičů po odebrání dítěte z 
rodiny, osvěta o náhradní rodinné péči. V rámci projektu se konal 
rovněž seminář pro odbornou veřejnost. Realizovány byly případové 
konference. Celkem na 6 typech programů, včetně poradenství, bylo 
zapojeno 102 rodin, které obdržely 55 podpor.

Devětsil - komplexní služby doprovázející organizace pěstounským 
rodinám, které mají s naší organizací podepsanou dohodu o výkonu 
pěstounské péče. V roce 2019 naše organizace poskytovala služby 
doprovázení na základě této dohody 21 rodinám pečujícím o 30 
svěřených dětí. Pěstounům jsme poskytli 58 hodin vzdělávání zamě-
řených na jejich specifické potřeby.

RODINNÉ CENTRUM:

Projekty a služby Centra pro rodinu 
a sociální péči Hodonín, z.s. v roce 2019
(„počet podpor“ je celkový počet navštívených programů konkrétními osobami)



Služby ne-rodičovské péče o děti - dětská skupina Miniškolka Ma-
teřídouška pro 12 dětí od 1,5 roku a služba individuální domácí péče 
Heřmánek pro děti od 1 roku, letní příměstské tábory. Miniškolku 
Mateřídouška v roce 2019 využívalo 48 dětí, služby individuální 
péče Heřmánek 10 rodin z Hodonína a blízkého okolí. Letních pří-
městských táborů se v pěti týdenních turnusech účastnilo 78 dětí.

Volný čas dětí a mládeže - tři projekty, které se věnují dětem škol-
ního věku a mládeži. Ekologické programy a aktivity s  novými 
trendy a směry, volnočasové programy k aktivnímu trávení volného 
času a příměstské tábory na prázdniny. Celkem 17 aktivit se zú-
častnilo 285 dětí a 26 dospělých.

Dobrovolnické centrum Dobromysl - prostřednictvím akreditova-
ného programu „Na blízku“ odpracovalo 25 dobrovolníků více než 
623 hodin pomoci v sedmi sociálních a zdravotnických zařízeních ve 
městě Hodoníně.

Múzy rodinám s dětmi - kulturní a společenské aktivity určené 
rodinám – konalo se pět akcí určených široké veřejnosti – Závody 
kočárků s doprovodným programem, zahradní slavnost k přivítání 
prázdnin s divadelním představením, zahradní slavnost na začátku 
školního roku, která na jedno odpoledne proměnila zahradu CPR v 
chemicko-fyzikální laboratoř, a podzimní Koncert rodin. Účastnilo 
se cca 370 dospělých a 220 dětí.

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
Registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008811



Stacionář Vlaštovka - zajišťuje klientům odbornou péči a tera-
pie, které pomáhají zmírnit dopady jejich postižení. Stacionář nabízí 
uživatelům možnost trávit čas mimo vlastní rodinu  a zároveň ro-
dině nabízí odlehčení v každodenní péči. Provozní doba je v pracovní 
dny od 6:30 do 16:30 hod. Služba byla poskytnuta 16 uživatelům,       
z toho si  7 uživatelů v rámci stacionáře plnilo povinné školní vzdě-
lávání. Služba byla poskytována v rozsahu 6961 osobohodin.

Půjčovna kompenzačních pomůcek – nabízí možnost vypůjčit si  
a vyzkoušet kompenzační nebo didaktickou pomůcku. V roce 2019 
poskytla pomoc formou krátkodobých  zapůjčení vozíku a dlouho-
dobého zapůjčení kočárku KIWi pro handicapované. Pro podporu 
rozvoje mentálních schopností bylo zapůjčeno několik didaktických 
pomůcek.

Osobní asistence – pomáhá usnadňovat život klientovi a jeho ro-
dině tam, kde a kdy právě potřebuje. Služba je poskytována dětem, 
mladým lidem a dospělým až do věku 99+ s fyzickým, mentálním, 
smyslovým či kombinovaným postižením a s autismem. Služba je 
poskytována nepřetržitě. Byla poskytována 17 uživatelům,  celkem 
v rozsahu 6440 osobohodin.

Sociální rehabilitace – být o něco více samostatný a také se naučit 
novým dovednostem si přišlo vyzkoušet 22 mladých lidí s handica-
pem. Otevřeno bylo od pondělí do pátku od 8:00 do 14:30 hod. Tré-
novali vaření, praní, žehlení, obstarávání nákupu, práci na zahradě, 
cestování i kreativní činnosti. Bylo poskytnuto 7534 intervencí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
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Náklady celkem 
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Odpisy
Daně, poplatky        
Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady

Výnosy celkem
Provozní dotace
Tržby za vlastní výkony
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky

Hospodářský výsledek za rok 2019

Finanční zpráva za rok 2019 
(Částky jsou uvedeny v tisících Kč)

13 896
2 490
10 670

722
2
4
8

13 832
9 487
2 673

717
955

-64

Revizoři spolku při kontrole hospodaření dne 22. 6. 2020 shledali, 
že prostředky Centra byly vynaloženy v souladu se stanovami a 
posláním spolku, v případě jednotlivých grantů byl dodržen jejich 
rozpočet.

Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín 
schválila hospodaření dne 22. 6. 2020.
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ORP Hodonín · ORP Kyjov · ORP Veselí nad Moravou · obce Mutěnice · obec Vrbice · obec Josefov · Nadace Jedličkova ústavu · Nadace Dejme 
úsměv dětem · obec Prušánky · Katolický spolek v Hodoníně · Stillus, s. r. o. · STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. · Swietelsky stavební s.r.o. · PRO 
MOTOR Servis CZ, s.r.o. · manželé Antošovi · Gemax, s.r.o. · paní Monika Baďurová · G-mont, s. r. o. · Drobeček AK · HM, s.r.o. · Knihkupec-
tví Dvořáková · paní Marta Kotková · AZ Okna · občané obce Mutěnice · rodiče uživatelů služby Sociální rehabilitace · AL-LEX, PRO s.r.o. 
· GAMA OCEL, s.r.o. · GAPA Hodonín, s.r.o. · REPREL, s.r.o. · Skládka Hraničky, spol. s r.o. · ČSAD Hodonín · Montgas, a.s. · Jonal, spol. s 
r.o. · Prost Hodonín, s.r.o. · paní Blanka Bilíková · SafeArt · SMERO, spol. s r.o. · RACIO, s.r.o. · PPG Deco Czech a.s. · Rádio Jih · paní Libuše 

Heligrová · pan Luboš Glac · manželé Salajkovi a pan Michal Devečka - farář CČSH · zpěvák Jarda Svoboda

Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům.

ZA PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI DĚKUJEME:



• Na začátku bývá slovo, to slovo zní “ANO”.  Ať už před Bohem, starostou, nebo jen tak mezi sebou. Zkrátka rozhodnutí páru 
vydat se na plavbu spolu. Co je na ní čeká, nikdo předem neví. Jisté je, že držet si palce, aby byla šťastná, nestačí. Ostrov nadějných 
vyhlídek nabízí výcvik v námořnických dovednostech, které šance značně zvýší. Dva sehraní námořníci zvládnou lecjakou bouři...
• Většinu dvojic na jejich plavbě čeká dříve či později nalodění nových pasažérů, což může stabilitu lodi narušit. Vnést chaos, nesvár 
a nebo dokonce zárodky vzpoury. Doporučujeme proto zastávku na  Pláži zakopaných pokladů. Kdo si dá tu práci, může získat 
mnoho tipů, které se pro stmelení posádky a posílení jejího zdravého ducha budou hodit. 
• Dobrá nálada na palubě je základ úspěchu. Doporučujeme proto zastávku na Korálovém ostrově, zde se vydovádí posádky i s 
těmi nejmenšími členy a ti starší mohou společně třeba něco dobrodružného prožít. Další plavba posádky je pak okořeněna společ-
nými zážitky a vztahy mezi jejími členy se posílí.
• Čas plyne i na moři jako voda a ani ti nejmenší námořníci nezůstanou navždy tak malí, aby nepřišla chvíle, ponechat je pozná-
vat život docela samotné. Ostrov nejmenších námořníků jim nabízí jak možnost se vyřádit, zatancovat si, něco pěkného vyrobit 
či namalovat, tak možnost zažít první partu svých vrstevníků, zatímco jejich rodiče si plní své dospělácké námořnické povinnosti.
• Z nejmenších námořníků se stávají námořníci služebně starší  a někdy je už docela obtížné je dostat z jejich kajut. Hodí se tedy 

ostrov, kde to pořádně žije. Edu vulkán, jim neublíží! Vzbudí jejich zájem a touhu po poznání a možná k plavbám do dálek.
• Počasí na moři je někdy velmi bouřlivé, útesy se blíží a zrádné mořské hlubiny jsou nepřehledné. Situace může být nad naše síly. 
Naštěstí je tu Ostrov Divů. Kdo na něj přichází alespoň se špetkou dobré vůle a otevřenou myslí, tomu se podaří bouři zvládnout 
a dál v plavbě pokračovat. Když to ale nejde jinak a posádka se rozdělí, je důležité, aby spolu nepřestala smysluplně komunikovat.
• Muž přes palubu! Když se stane, že už není možné pokračovat v plavbě mateřskou lodí, najdou se naštěstí jiné posádky, které ho 
přijmou mezi sebe. Na Ostrově Devatera sil se jim všem dostane podpory, odborné pomoci a prostoru ke sdílení, aby byla další 
plavba už bez troskotání.
• Nejsou vlny jedna jako druhá, i námořníci jsou různí a jsou jim do vínku naděleny rozličné dary. Některé jsou pro jejich okolí 
výzvou a popravdě, dobrovolně bychom si je nevybrali. Plavba s nimi je náročnější a ubírá více sil, než je možné dát. Pevniny a 
přilehlé vody Souostroví pestrobarevných útesů jsou tu proto, aby pomohly obtíže zvládnout, všichni námořníci si mohli užívat 
plavbu a posádky zůstaly spolu.
• Na naší mapě je ještě jedno zvláštní místo. Žijí tam domorodci, kterým není zatěžko sednout do loďky a vydat se přes moře všude 
tam, kde se hodí jejich pomoc. Jejich vůle je dobrá a po právu obývají Mys Dobré naděje.
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LEGENDA

KŘÍŽOVKA
Na vaši plavbu životem vám přejeme… viz tajenka: 

(1) Pláž zakopaných pokladů - aby se výchova malých námořníků daři-
la, je potřeba, aby rodičové byli …

(2) Edu vulkán - bez moderních technologií si už život neumíme před-
stavit. Umět ale vzít do ruky hoblík, pilku, ušít si vlastní boty, zmoknout   
na výletě, zazpívat si u ohně, tak se námořníci zocelují do …

(3) Mys Dobré naděje - kdo dává, nejvíc dostává. Mohli by o tom vyprá-
vět dobrovolníci z … (1. pád)

(4) Ostrov nejmenších námořníků - první chvilky bez mamky a taťky 
mohou zkrušit leckterého námořníčka. Vyplatí se počkat, až je na tento 
krok dítě …

(5) Ostrov nadějných vyhlídek - sehranost v páru vyžaduje nezapomínat 
na … čas 

(6) Ostrov divů - neshody na palubě jsou normální. Rozumné je řešit je 
ve chvíli, kdy škody nejsou nevratné. Pomůže s tím … (též léčivá rostlina)

(7) Ostrov devatera sil - každé dítě potřebuje bezpečný a láskyplný do-
mov. Devětsil se postará o podporu a odborné doprovázení pro … rodiny.

(8) Korálový ostrov - herna, hřiště, Sedmikrásky, zahradní slavnosti, 
drakiády, soutěže a rodinné koncerty. Ne nadarmo se této fázi rodičov-
ství říká … 

(9) Souostroví pestrobarevných útesů - život s handicapem je nezastaví. 
#ZijemeBez … 
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či namalovat, tak možnost zažít první partu svých vrstevníků, zatímco jejich rodiče si plní své dospělácké námořnické povinnosti.
• Z nejmenších námořníků se stávají námořníci služebně starší  a někdy je už docela obtížné je dostat z jejich kajut. Hodí se tedy 

• Na začátku bývá slovo, to slovo zní “ANO”.  Ať už před Bohem, starostou, nebo jen tak mezi sebou. Zkrátka rozhodnutí páru 
vydat se na plavbu spolu. Co je na ní čeká, nikdo předem neví. Jisté je, že držet si palce, aby byla šťastná, nestačí. 
vyhlídek 
• Většinu dvojic na jejich plavbě čeká dříve či později nalodění nových pasažérů, což může stabilitu lodi narušit. Vnést chaos, nesvár 
a nebo dokonce zárodky vzpoury. Doporučujeme proto zastávku na  
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LEGENDA

KŘÍŽOVKAKŘÍŽOVKA

• Nejsou vlny jedna jako druhá, i námořníci jsou různí a jsou jim do vínku naděleny rozličné dary. Některé jsou pro jejich okolí 
výzvou a popravdě, dobrovolně bychom si je nevybrali. Plavba s nimi je náročnější a ubírá více sil, než je možné dát. Pevniny a 

 jsou tu proto, aby pomohly obtíže zvládnout, všichni námořníci si mohli užívat 

• Na naší mapě je ještě jedno zvláštní místo. Žijí tam domorodci, kterým není zatěžko sednout do loďky a vydat se přes moře všude 
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ím roce
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Kája z kr
oužku Skříte

k Piruetka
 

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

nám posk
ytla slečn

a Soňa Martinkovič
ová, pět

iletá zvíd
avá holčičk

a, kter
é nic 

neunikne, a nadějná malá tanečnice v
 jednom. Soňa chodí do Skřítk

a Piruetky
 od 

září, na každé pon
dělí se

 vždycky moc tě
ší. 

• Jak ses
 dozvěd

ěla o Piruetce?
 Lon

i tam chodily moje k
amarádky, líbil

o se 
jim tam a já 

jsem
 tam chtěla chodit ta

ky. Maminka se m
ě zep

tala, jest
li by

ch se c
htěla naučit ta

nco-

vat a já jsem
 souhlasila.

• Co tě 
nejvíc 

baví v P
iruetce?

Tancová
ní s ba

lóny, hra na soch
y a úplně nejvíc 

jsem
 ráda, že t

ancova
t nás učí Kája. 

Má krásnou sukýnku a moc hezky
 to u

mí! Chtěla bych tancova
t taky jako on

a! 

• Našla sis v
 Piruetce 

nějaké ka
marádky?

Nikolk
u a Viktor

ku už jse
m znala a pak jse

m tam pozn
ala ještě

 Ninušku, Vandičku, 

Natálku a Sabinku.

• Čím bys chtěla být, až bu
deš ve

lká?

Paní doktor
kou v nemocnici, je

zdkyní na kole
 a baletko

u. Na to u
ž se 

moc m
oc tě

ším, 

až bu
du velk

á, budu si m
oct d

ělat co 
chci a taky si n

ajdu ženicha a budu maminkou!

Tajenku pošlete na info@cprhodonin.cz. Odměna vás nemine.


