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ČÁST A – ZÁKLADNÍ PŘEHLED 

1 ÚVOD 

Jablíčko je přirozeně otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým 
dětem, osamělým rodičům i prarodičům, osobám v sociální tísni vytvářet pocit sounáležitosti 
ke spřízněné skupině lidí a tím budovat občanskou společnost postavenou na etických a 
morálních hodnotách jako je rodina, tolerance, soudržnost a úcta.  

Naší společnou touhou a cílem je posilovat hodnotu rodiny. Snaha dát všem dětem bez rozdílu 
právo na dětství, možnost vyrůst ve spokojené a bezpečné rodině. Snaha pomoci rodinám 
vytvořit pro děti místo, kde dostanou kvalitní základy do dalšího života. Vždyť právě rodina 
je základem toho, jakým způsobem budeme dál žít. 

 

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“ 

André Maurois 

Těší nás, že naše aktivity jsou stále oblíbené a že se nám daří stále přicházet s novým 
programem a při tom stávající služby zkvalitňovat. Příkladem novinek z roku 2017 může být 
například nově vzniklá svépomocná skupina „Maminky podnikatelky“, nové poradenství 
dětské fyzioterapeutky či nově vzniklé zájmové kroužky „Jóga pro seniory a zdravotně 
znevýhodněné“ a „Ruční práce – učíme se s babičkou“. 

Jsme rádi, že můžeme pomáhat rodinám s jejich trápením i starostmi. Vytvořili jsme síť 
poradenství zdarma na jednom místě. A pokud není v našich silách pomoci, víme, kam rodiny 
odkázat dál. Za jedenáctiletou dobu působení Jablíčka máme již dobře zmapované služby 
v našem regionu. 

Já osobně si velmi cením toho, že v době prodchnuté spěchem za vlastní realizací a nezájem o 
své okolí, se celému týmu Jablíčka daří poskytovat své služby a pomoc nezištně a s láskou. Za 
jeden z největších úspěchů považuji, že se nám podařilo vytvořit skvělý pracovní tým, kde 
práce je i zábavou, kde má každý své důležité místo a navzájem se doplňujeme. 

Martina Zemanová, předsedkyně 
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1.1 PŘEDMĚT ZPRÁVY 

Předmět zprávy Tato zpráva informuje o činnosti spolku: Jablíčko – centrum pro 
rodinu, z. s. z Jablonce nad Nisou. Centrum se zaměřuje na podporu 
rodin, aktivity pro děti, rodiče i prarodiče, snížení sociální exkluze 
především matek na mateřské a rodičovské dovolené, 
prostřednictvím seminářů, besed s odborníky, poradenství, 
odborných workshopů i sdílením ve svépomocných skupinách. 
Kromě toho realizuje pro rodiče s malými dětmi hravé dopoledne 
každý všední den, zájmové kroužky pro děti i dospělé, společenské, 
vzdělávací a kulturní akce, zajišťuje krátkodobé hlídání dětí, 
doučování dětí dobrovolníky, organizuje prázdninové i víkendové 
rodinné pobyty a příměstské tábory pro děti. 

Platnost zprávy, 
cyklus podávání zpráv 

Zprávou vykazujeme činnost za kalendářní rok 2017. Platnost této 
zprávy je do vydání následné zprávy, tj. za rok 2018. Zpráva se 
vydává 1x ročně. 

Aplikace metody SRS Výroční zpráva je zpracovaná podle standardu SRS (Social reporting 
standard). 

Kontaktní osoba Bc. Martina Zemanová – předsedkyně 
Tel. +420 773 270 271, info@centrumjablicko.cz, www.centrumjablicko.cz 
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1.2 VIZE A CÍLE 

Vize 

Vytvoření místa pro všestrannou podporu rodiny, zejména maminek a dětí. Umožnit jim 
jejich vzdělávání, ale i relaxaci a zábavu. Vytvoření místa, kde se všichni vzájemně setkávají 
bez ohledu na věk, sociální postavení či národnost. 

 

JABLÍČKO – CENTRUM, KDE JSOU VŠICHNI DOMA. 

 

 

klub pavoučci rodinný tábor 

přednáška s vedoucí oddělení školství masáž miminek 
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Cíle 

1. Provozování centra pro rodinu s důrazem na organizování dětských programů. 

2. Síť poradenství a vzdělávání jako pomoc matkám na mateřské a rodičovské dovolené a 
podpora pro nastávající maminky při řešení jejich aktuálních situací. 

3. Organizace vzdělávacích a zábavných programů. 

4. Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro 
mnohé nelehkou, úlohou ženy a matky, nápomoc k návratu na pracovní trh. 

5. Být prostředníkem při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, 
sociálních problémech, psychologii rodinného života mezi odborníky a nastávajícími 
maminkami a mladými rodinami s dětmi. 

6. Pořádání akcí pro veřejnost, navozování vědomí soudržnosti mezi obyvateli města. 

7. Být přirozeně otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, 
osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině 
lidí a tím budovat občanskou společnost postavenou na etických a morálních hodnotách. 

8. Spolupráce s dalšími neziskovými a humanitárními organizacemi. 

9. Propagace zdravého životního stylu; podpora při snižování rizika závislostí (drogy, 
alkohol) a sociálně patologických jevů jako je např. domácí násilí. 

  

  

z přednášky jak se zbavit zlozvyků a závislostí 
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ČÁST B – NABÍDKA JABLÍČKA 

2 SOCIÁLNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Jablíčko se, vzhledem ke svému zaměření a vzhledem k životní situaci svých klientů, každý 
den setkává se sociálními problémy návštěvníků centra, které jim pomáhá rozličnými způsoby 
řešit. Ačkoliv Jablíčko není registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 sb., zabývá 
se svou působností nejen řešením již vzniklých problémů v rodinách, ale pomáhá hledat i 
jejich příčiny a věnuje podstatnou část své činnosti prevenci. Sociální problémy, které 
Jablíčko řeší, jsou vypsány jednotlivě v bodě 2. 1. a ke každému z nich jsou doplněny důvody 
jeho vzniku včetně důsledků, které z daného problému vyplývají. Konkrétní přístup řešení a 
logický rámec (vstup-výkon-výsledek-přínos) je následně uveden v souhrnné tabulce – bod 

3.4, strana 29. 

 

klub dvojčat 

 

 

 

 

 
 

 

beseda s psycholožkou o úzkostech a fobiích dětí 
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2.1 SOCIÁLNÍ PROBLÉMY 

Jablíčko působí dlouhodobě v řešení zejména těchto sociálních problémů, které svou činností 
pomáhá řešit: 

 sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené  

 pasivní rodičovství 

 nefungující primární prevence 

 nezdravé životní návyky 

V následující tabulce názorně představujeme důvody, které sociální problémy vyvolávají 
a následně důsledky (dopady) těchto problémů. Důvody vzniku problémů i jejich implikace se 
prolínají a navzájem spolu souvisí. 

 

SITUACE 
(DŮVODY VZNIKU 

PROBLÉMU) 
SOCIÁLNÍ PROBLÉM DŮSLEDKY 

Péče o dítě doma 

SOCIÁLNÍ IZOLACE 

Nedostatek informací 

Osamělost, chybí komunita 

Ztráta sebevědomí, kontaktů 

Zaměstnavatelská politika 
nepříznivá pro rodiny 

Péče převážně matkou 

Nedostatečný mužský vzor 

Obtížný návrat na trh práce 

Finanční náročnost aktivit 
pro rodiny 

Osamělost 

Nákup nekvalitních výrobků 
a potravin 

Nedostatečná součinnost v péči 
o děti v rodině /komerční služby 

Špatné vztahy v rodině 

Nedostatečný mužský vzor 
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SITUACE 
(DŮVODY VZNIKU 

PROBLÉMU) 
SOCIÁLNÍ PROBLÉM DŮSLEDKY 

Péče o dítě doma 

PASIVNÍ RODIČOVSTVÍ 
 

Málo znalostí, zkušeností 

Ztráta kontaktů, izolace 

Problém návratu na trh práce 

Změna životní role – narození 
dítěte 

Sociální izolace 

Problém návratu na trh práce 

Konflikty, únava 

 

SITUACE 
(DŮVODY VZNIKU 

PROBLÉMU) 
SOCIÁLNÍ PROBLÉM DŮSLEDKY 

Špatný mediální obraz rodiny 

NEFUNGUJÍCÍ PRIMÁRNÍ 
PREVENCE 

Zkreslená realita v životě 

Nereálné požadavky na sebe, 
partnera i děti 

Vysoká rozvodovost 

Změna životní role – narození 
dítěte 
 

Málo znalostí, dovedností 
a zkušeností  

Anonymita, chybí komunita 

Mnoho protichůdných a 
neověřených informací  

Péče o dítě doma 

Odcizení - ztráta kontaktů 

Přetížení osob pečujících o děti, 
především matek – psychická 
zátěž – nedostatek laického 
poradenství + nasměrování na 
odbornou pomoc 

Nedostatečná osvěta 

Neinformovanost rodičů 

Zátěž pro registrované sociální 
služby 
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2.2 DOSAVADNÍ SNAHY OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH AKTÉRŮ 
O ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

V Jablonci nad Nisou funguje komunitní 
plánování sociálních služeb i podpora rodinné 
politiky. Mimo Jablíčka je zde řada 
organizací, které pro veřejnost připravují 
volnočasové i vzdělávací programy. 
Jmenujme například Centrum sociálních 
služeb, které se věnuje převážně seniorům 
nebo DDM Vikýř. Ten připravuje školním 
dětem včetně hendikepovaných volnočasové 
aktivity. Těm, ale i vzdělávání rodičů s dětmi 
se věnuje také studio Oříšek, besedy pro 
rodiče připravuje i Poradna pro rodinu a 
mezilidské vztahy a Adviata, z. ú.. Statutární 
město Jablonec nad Nisou řeší sociální izolaci 

rodin již několik let podporou preventivních programů a kulturních akcí pro širokou veřejnost. 
Jablíčko tuto snahu svou činností doplňuje, rozšiřuje a pomáhá propagovat. 

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje jednotlivé aktivity mateřských center v rámci dotačních 
výzev různých resortů. V roce 2013 byl poprvé vyhlášen samostatný dotační program na 
podporu činností mateřských a rodinných center v libereckém kraji, ze kterého bylo Jablíčko 
podpořeno v letech 2014 – 2017. 

Rodinami s dětmi a jejich podporou se v ČR zabývá na celostátní úrovni MPSV s různými 
dotačními programy. Z dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v 
dotačním řízení Rodina, čerpá na preventivní programy na podporu rodiny i centrum Jablíčko.  

  

  

 

hudebně-výtvarný kroužek  

z workshopu na téma návrat do práce 
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2.3 NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Zde uvádíme schémata jednotlivých sociálních problémů pomocí obrazců znázorňujících 
logický řetězec přínosu: 

 

1. Sociální izolace 

 

 

 

 

problém:  

SOCIÁLNÍ IZOLACE

vize:

ZDRAVÉ FUNGUJÍCÍ RODINY

vstup:

SPOLKOVÁ ČINNOST 

výkon: 

PODPŮRNÉ PROGRAMY, 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY

cílové skupiny:

RODIČE, DĚTI, SENIOŘI, VEŘEJNOST

přínos:

SPOKOJENÍ DOSPĚLÍ, DĚTI, 
SENIOŘI/ZDRAVÁ SPOLEČNOST
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2. Pasivní rodičovství 

 

 

 

 

 

 

 

 

problém:  

PASIVNÍ RODIČOVSTVÍ

vize:

AKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ/ 
UVĚDOMĚLÍ RODIČE 

vstup:

PROSTORY, ODBORNÍCI, 
INFORMACE-ODBORNÁ 

LITERATURA

výkon: 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, 
PORADENSTVÍ, KONZULTACE

cílové skupiny:

RODIČE, PRARODIČE, DĚTI

přínos:

ZODPOVĚDNÍ A SEBEVĚDOMÍ 
RODIČE, ODLEHČENÍ 

REGISTROVANÝM SOCIÁLNÍM 
SLUŽBÁM, POZITIVNÍ PŘÍSTUP 

K VÝCHOVĚ DĚTÍ, JEJICH 
ROZVOJI A VZDĚLÁVÁNÍ
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problém:  

NEFUNGUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

vize:

DOSTATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ 
OSVĚTOVÝCH A PREVENTIVNÍCH 

PROGRAMŮ

vstup:

PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ, 
ODBORNÍCI, FINANCE

výkon: 

LAICKÉ I ODBORNÉ PORADENSTVÍ, 
SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY, 
KAMPANĚ, ORGANIZACE A 
PROPAGACE AKTIVIT PRO 

VEŘEJNOST

cílové skupiny:

RODIČE, DĚTI, MŠ, ZŠ, ŠIROKÁ 
VEŘEJNOST

přínos:

SNÍŽENÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V 
RODINĚ, SNÍŽENÍ ZDRAVOTNÍCH 

PROBLÉMŮ, PODPORA DOPRAVNÍ 
BEZPEČNOSTI

3. Nefungující primární prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dětské výstavy zdraví 
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2.3.1 ODVEDENÁ PRÁCE (VÝKON) A PRIMÁRNÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

Jablíčko nabízí oblasti aktivit zaměřené především na rodiny s dětmi. Souhrn všech aktivit je 
znázorněn v níže uvedené tabulce – viz kapitola 2.3.3. 

Primární cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi 0-6 let, pro které se připravuje 
nejvíce aktivit – hravé dopoledne každý všední den, vzdělávání (především pro rodiče), 
volnočasové aktivity a zábavně-kulturní akce pro děti i celé rodiny. Pro děti starší 3. let 
nabízíme příměstské tábory, víkendové tematické pobyty, doučování, zájmové kroužky. 
Několikrát ročně také pořádáme vzdělávací aktivity zaměřené na ekologii a ochranu zdraví.  

Rodiče i prarodiče využívají vzdělávací programy, besedy, workshopy, individuální 
poradenství (psycholožka, sociální pracovnice, fyzioterapeutka, laktační poradkyně) a 
zapojují se do svépomocných skupin. Těch máme v současné době pět: 

Klub dvojčat a vícerčat – setkávání rodin s dvojčaty a vícerčaty, sdílení se a předávání si 
cenných informací 

Klub pavoučci – setkávání rodin s dětmi, co mají diagnózu nebo podezření na ADHD, PAS – 
poruchu autistického spektra nebo některou z logopedických vad, např. opožděný vývoj řeči a 
vývojová dysfázie, nebo jakýkoli jiný handicap 

Laktační klub – klub vedený laktační poradkyní, který nabízí maminkám po porodu i před 
konzultace nebo jen popovídání o tom, co vše kojení přináší a na co si dát pozor 

Klub zdraví – v rámci tohoto klubu realizujeme minimálně 1x do měsíce přednášku či besedu, 
která se zdraví nějakým způsobem dotýká 

Klub maminek podnikatelek – nový klub je primárně určen maminkám nejen na rodičovské 
dovolené, které již podnikají nebo se chystají podnikat. Pomáháme maminkám hledat cestu 
úspěchu v jejich podnikání. Garant a lektor přednášek – Lenka Pileková se na setkáních 
zabývá nejen osobním přístupem k podnikání, ale řeší s účastnicemi i  marketing, komunikaci 
se zákazníkem, prezentace online (web, sociální sítě…) i offline (letáky, vizitky…), jak 
pracovat s cenou a sestavením nabídky. 

Další skupinky se vytváří spontánně téměř vždy v čase a prostoru hravého dopoledne.  

Celým rodinám včetně seniorů nabízíme rodinné tábory, víkendové pobyty a akce pro 
veřejnost (např. Masopustní průvod městem, Velikonoční zajíček, čarodějnický a 
halloweenský pobyt, pochod Pohádková přehrada, Stezka odvahy, dětské karnevaly, 
Mikulášská besídka a mnoho dalších). 

Dopad aktivit Jablíčka pociťují i rodinní příslušníci návštěvníků Jablíčka. A to především 
manželé, partneři - tátové. Ti vnímají u svých žen navštěvujících centrum uvolnění napětí, 
vypovídání se, osobní rozvoj, zapojení se do dění v centru, celkovou spokojenost a 
naplněnost. Spokojené manželky pak s láskou vychovávají své děti a milují své muže. 

Jablíčko má vliv na širokou veřejnost, sekundární cílovou skupinu. Té členové Jablíčka i 
účastníci akcí jdou příkladem. Například svou činností v aktivním občanství, uvědomělém 
rodičovství, příkladném ekologickém chování i společenské a komunitní práci. 
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2.3.2 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY (VČETNĚ PŘÍNOSŮ) U PRIMÁRNÍCH 
I SEKUNDÁRNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN 

Očekáváme, že na základě podnětů a aktivit, které v Jablonci nad Nisou pořádáme, se u 
veřejnosti postupně změní postoj k rodičovství. Rodiče začnou o své úloze přemýšlet dříve, 
než se rodiči stanou, budou se zajímat o vše, co s rodičovstvím souvisí, a přicházející 
mateřství a otcovství budou přijímat jako životní dar. Společnost a firmy budou k ženám 
vracejícím se z rodičovské dovolené tolerantnější a podpoří jejich návrat vyšší nabídkou 
sdílených a částečných úvazků. 

Tím, že pracujeme se širokou skupinou obyvatel, si dáváme za cíl povzbudit mladé lidi k 
zodpovědnosti nejen k sobě a svým dětem, ale také k celé společnosti. K tomu nám slouží 
účast v nejrůznějších kampaních a osvětových programech. Díky zapojení seniorů se také 
vracíme k tradicím, rukodělným řemeslům, historii. Do dění v centru zapojujeme 
i představitele města, které zveme na akce pro širokou veřejnost - sekundární cílová skupina. 

Přínosem pro společnost jsou aktivity, které pořádáme pro celé rodiny, čímž se daří pracovat 
na dobrých vztazích, navazování kontaktů a přátelství, díky kterým mohou jednotlivci 
vycházet z izolace. Tuto problematiku řešíme např. pořádáním letních rodinných táborů. 
Příměstské tábory pomáhají v řešení situace o letních prázdninách, kdy je omezená možnost 
umístit děti v MŠ a ZŠ. Našich táborů se mohou účastnit děti již od 3 let, což je ojedinělá 
nabídka ve městě. Jsme otevřeni vycházet vstříc novým podnětům i aktivitám našich 
návštěvníků, vycházíme z jejich potřeb a přání, necháváme též prostor všem zájemcům, kteří 
se chtějí na chodu centra podílet. Tím pomáháme udržovat pracovní návyky maminkám na 
rodičovské dovolené, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.  

Prostřednictvím interaktivní „Výstavy zdraví“ a EKO-dne působíme na primární cílovou 
skupinu, děti z MŠ a ZŠ, a jejich prostřednictvím zároveň na jejich rodiny, tedy sekundární 
cílovou skupinu, přenesením nově nabytých vědomostí dětí do praxe. 

Vytvářením důvěryhodného prostředí 
vznikají svépomocné skupiny, ve kterých se 
schází lidé nad určitými problémy, 
vzájemně si sdílí životní osudy, pomáhají si 
s hledáním řešení a předávají si zkušenosti i 
rady. Cílem je předcházet krizovým 
situacím vyžadujícím odbornou péči – 
primární prevence patologických jevů v 
rodinách. 

Prostřednictvím dětské psycholožky a 
dalších odborníků, nabízejících sociální, 
vztahové i zdravotní poradenství, 
zachytáváme začínající problémy v 
rodinách a pomáháme s jejich dalším 
řešením (např. nasměrováním na 
kompetentní instituce). Jablíčko v Eko parku 
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2.3.3 PŘEDSTAVENÍ LOGICKÉHO ŘETĚZCE PŘÍNOSU 

 

Cílová 
skupina 

Výkon 
(aktivita/program) 

Poplatky(příspěv
ky na provoz a 
materiál) 

Očekávaný přínos aktivit 

Rodiče 
s dětmi 
 
 
Celé rodiny 
 
 
Senioři s 
vnoučaty 

Hravé dopoledne včetně 
pravidelného programu – Po – 
návštěvy psycholožky dle programu, 
Út – cvičení rodičů s dětmi, Pá – 
hudebně výtvarný kroužek, 
minimálně 1x týdně odborné 
přednášky (komunikační dovednosti, 
finanční gramotnost, aktivní 
rodičovství, zdravý životní styl, 
bezpečnost dětí a další) 
 
 

50,-Kč / dospělý 
 
děti zdarma 
 
přednášky zdarma 
 
poradenství zdarma 
 

Přínos pro děti:  
 setkávání se s vrstevníky 

a navazování sociálních 
kontaktů 

 rozvoj schopností a 
dovedností 

 nové podněty k rozvoji 
 bezpečný prostor 
 příprava na MŠ 

Přínos pro rodiče:  
 navazování kontaktů  
 sdílení zkušeností  
 pocit sounáležitosti  
 možnost podílet se na 

programu pro děti 
 vytváření nových vztahů 

– sociální začleňování 
 získávání podnětů, 

informací, inspirace na 
aktivity s dětmi 

 trávení času ve vhodném 
prostředí i pro malé děti 

 odpočinek, uvolnění 
napětí – sdílení dohledu 
více rodiči v herně 

 možnost spolupráce-
pomoc s aktivitami a tím 
udržování pracovních 
návyků. 

Děti 2-7 let Kroužky pro děti: 
 Hudebně-výtvarný kroužek 
 Tanečky pro děti 
 Výtvarný kroužek 

 
 

 Cvičení rodičů s dětmi  

 
60Kč/lekce, 
1800Kč/rok 
 
 
Zdarma v rámci 
hravého dopoledne 

Rozvoj dětí v oblasti 
 hrubé i jemné motoriky 
 hudební  
 pohybové 

Zábava pro děti 
pro rodiče: čas pro vlastní potřeby 

Rodiče  
 
Dospělí 
 
Místní  
obyvatelé 
 
Senioři 

Svépomocné skupiny 
spontánní – zdravý životní styl, péče 
o děti, vzdělávání, trávení volného 
času… 
 

 Hravé dopoledne 
 Klub dvojčat 
 Klub zdraví 
 Klub pavoučci 
 Klub laktační poradenství 
 Klub podnikatelek 

V rámci hravého 
dopoledne jsou 
přednášky zdarma 
 
 
Hravé dopoledne 
50,- Kč/ osoba, děti 
zdarma 

 předcházení problémů 
 podpora a stabilizace 

rodiny 
 vytváření zdravého 

životního stylu 
 pocit sounáležitosti 

s určitou skupinou 
 důvěrné prostředí – 

odlehčení registrovaným 
soc. službám – úspora 
veřejných prostředků. 

Rodiče  
 

Poradenství  
 psycholožka 

zdarma  prevence sociálně-
patologických v rodinách 
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Dospělí 
 
Místní  
obyvatelé 
 
Senioři 

 vztahový poradce 
 fyzioterapeutka 
 sociální pracovnice 

 
Určeno pro rodiče, kteří si nejsou 
jisti, zda je jejich problém již na 
poradnu, úřad či lékaře. Odborník je 
vyslechne, vyšetří dítě a doporučí, 
co dělat dál.  

 prevence vztahových 
problémů 

 pomoc s výchovou dětí 
 pomoc při složitých 

životních situacích 
 prevence zdravotních 

komplikací pohybového 
aparátu u dětí, podpora 
správného 
psychomotorického 
vývoje 

Rodiče 
 
Děti z MŠ a 
ZŠ 
 
Dospělí 
 
Místní 
obyvatelé 

Vzdělávací programy  
 Kurzy 
 Semináře 
 Besedy 
 Interaktivní vzdělávací 

akce (Výstava zdraví a Eko 
den) 

Kurzy a semináře 
v dopoledních 
hodinách zdarma, 
v odpoledních 
hodinách dle 
jednotlivých akcí. 
 
Ostatní program 
zdarma  

 zvyšování znalostí, 
dovedností a schopností 
účastníků – vyšší 
vzdělanost 

 zvyšování sebevědomí 
 zlepšení možnosti návratu 

na trh práce 
 aktivní rodičovství 
 osobní rozvoj 

Výstava zdraví:  
 osvěta v oblasti zdravého 

životního stylu. 
Eko den (Den Země): 

 osvěta v oblasti ekologie 
a třídění odpadů. 

Celé rodiny 
 
Místní 
obyvatelé 
 
Turisté-
návštěvníci 
města 

Akce pro veřejnost: 
 Velikonoční zajíček 
 Mikulášská besídka 
 Maškarní bál 
 Pohádková přehrada 
 Stezka odvahy 
 Výtvarné dílny 

při velikonočních 
a vánočních trzích, Den 
otců a dalších akcích města 

 Masopustní průvod městem 
 Závod na odrážedlech 
 Den Offline 
 Pyžamová party – celé 

Česko čte dětem 
 Cesta za pokladem 

 
Dle jednotlivých 
akcí 

 příležitost pro setkávání ve 
městě 

 udržování tradic 
 vytváření nových tradic 
 vedení rodin k trávení času 

společně v místě, kde žijí  
 aktivizace rodin - možnost 

zapojení se do příprav a 
pomoc s akcemi 

 naplňování koncepce 
prorodinné politiky města 

Dospělí 
 
Těhotné 
ženy 
 
Senioři 

Volnočasové aktivity: 
 
 Výtvarné a rukodělné 

workshopy (šití, zdobení textilu 
apod.) 

 Vánoční a velikonoční pečení 
 Gospelový soubor 
 Jóga pro zdravá záda 
 Cvičení pro seniory (jóga na 

míru) 

 
 
příspěvek na 
materiál a lektora 
dle aktuální akce 
 
 

 relaxace při aktivitách – 
fyzická i psychická 
pohoda 

 rozvoj schopností a 
dovedností, vhodný vzor 
pro děti – čas pro vlastní 
koníčky 

 navazování kontaktů, 
prostor pro sdílení 

Celé rodiny Rodinné tábory, víkendové pobyty, 
rodinné oslavy v Jablíčku 
 
 Rodinný tábor v Českém Dubu 

 
Ceny dle typu 
aktivity/pobytu 

 vytváření komunitního 
prostředí, navazování 
kontaktů 

 osobní rozvoj dětí i 
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 Víkendové pobyty – 
Čarodějnický, Halloweenský 

 Rodinné oslavy v Jablíčku 
 Vánoční besídka pro aktivní 

spolupracovníky, dobrovolníky a 
jejich rodinné příslušníky  

 Oslava dne matek, dětí, rodiny a 
otců. 

dospělých, trávení času 
celých rodin v přírodě, 
podpora neúplných rodin 
– pomoc matkám 
samoživitelkám 

 rodinné oslavy: 
připravený prostor pro 
setkávání velkých rodin, 
rozvoj mezilidských 
vztahů v rodinách i 
komunitách. 

Široká 
veřejnost 

 Besedy s představiteli města 
 Charitativní akce: sběr hraček a 

oblečení pro Azylový dům, 
Naději a uprchlíky. 

 Sběr víček od PET lahví 
pro handicapované děti 

 Sběr nebezpečného odpadu 
(baterie, elektro) 

  rozvoj aktivního 
občanství 

 dobrovolnictví 
 pomoc sociálně slabším 
 spolupráce v rámci 

komunity 
 vzorové chování pro děti 

 

 

 

 

Výtvarné dílny 

 

Masopustní průvod městem Z akce Eko-den 

Hrajeme si 
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3 ZDROJE, ODVEDENÁ PRÁCE A VÝSLEDKY 
BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ 

3.1 POUŽITÉ ZDROJE (VKLAD) 

Prostory 

Centrum Jablíčko sídlí v prostorách Spolkového domu Jablonec. Ten vznikl rekonstrukcí 
bývalé základní školy, ze které byl v letech 2005 - 2006 městem Jablonec nad Nisou vytvořen 
objekt, který poskytuje zázemí neziskovým a příspěvkovým organizacím, zabývajícím se 
převážně sociálním zaměřením. Sídlí zde například: Centrum sociálních služeb, Floriánka –
chráněná kavárna, Diakonie ČCE, Naděje, Centrum pro zdravotně postižené a další. Pro 
potřeby Jablíčka využíváme ve třetím patře dvě oddělené místnosti – hernu pro děti a místnost 
pro setkávání, posezení a přednášky, na níž navazuje plně vybavený kuchyňský kout. 
Zakomponována je i malá kancelář, šatna a dětské toalety s přebalovacími pulty. V budově 
jsou k dispozici další místnosti (velký sál, cvičebna), které si Jablíčko příležitostně pronajímá 
k pořádání akcí pro veřejnost. V rámci příměstských táborů a dalších akcí využíváme také 
prostory Městské sportovní haly, dětské dopravní hřiště, volnočasový areál Čelakovského, aj. 

Personální zajištění 
 
Spolek pověřuje vedením předsedkyni, která je od roku 2013 zaměstnána na plný úvazek. 
Úřad práce Jablonec nad Nisou ve spolupráci s ESF financuje plný úvazek pro provozní 
centra. Účetní a další příležitostní externí zaměstnanci pracují na základě dohody o provedení 
práce. Spolupracujeme také s dobrovolníky, většinou maminkami, které pomáhají se službami 
v dopoledních hernách, s doučováním a příležitostnými pracemi při organizaci akcí pro 
veřejnost. Lektoři našich kurzů a zájmových kroužků jsou převážně externisté. Těm se 
snažíme nabízet spolupráci za vzájemně výhodných podmínek. 

Finanční zajištění: 

Jablíčko využívá ke své činnosti vícezdrojového financování 

 Pravidelně získává podporu na činnost od Statutárního města Jablonce nad Nisou. 
 Pro rok 2017 získalo podporu projektu „RODINA – základ (do) života“ z dotačního 

programu na podporu rodiny MPSV. 
 Činnost Jablíčka byla v roce 2017 také podpořena Libereckým krajem. 
 Jablíčko nabízí pracovní místa dotovaná z Úřadu práce v rámci projektu zaměstnanosti 
 Firma Grepa poskytuje centru Jablíčko bezdrátové připojení k internetu zdarma 
 Síť mateřských center o.s. poskytla hygienické a úklidové prostředky od firmy 

Rossmann a knihy pro děti od sponzorů organizace.  
 Nadace Preciosa přispěla Jablíčku na zvukovou techniku – kvalitní reproduktor, jejž 

využíváme na akcích pro veřejnost 
 Vlastní zdroje financí tvoří především příspěvky na aktivity a provoz centra od 

uživatelů a účastníků. 
 Drobné sponzorské dary – převážně se jedná o odměny pro účastníky jednotlivých 

akcí 
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3.2 ODVEDENÁ PRÁCE (VÝKON) 

Následuje tabulka statistických údajů o návštěvnosti, počtu aktivit a průměrné návštěvnosti 
Jablíčka v průběhu roku 2017. 

 

Tabulka 1: návštěvnost dle aktivit 

 

 

Graf 1: Podíl účastníků vzhledem k aktivitám 

 

Tabulka 2: Přehled návštěvnosti hravého dopoledne v průběhu roku 2017 

Hravé dopoledne

Vzdělávání a přednášky

Svépomocné a podpůrné
skupiny

Zájmové akce

Příměstské a rodinný tábor

Kulturní a sportovní akce
venkovní

Kulturní a sportovní akce vnitřní

AKCE  DĚTI  DOSPĚLÍ  CELKEM (OSOB) 
Celkem 

(%) 

Hravé dopoledne 1953 1713 3666 32 % 

Vzdělávání a přednášky 381 509 890 8 % 

Svépomocné a podpůrné 
skupiny 

306 144 450 4 % 

Zájmové akce 278 1492 1770 16 % 

Příměstské a rodinný 
tábor 

111 22 133 1 % 

Kulturní a sportovní akce 
venkovní 

2082 1908 3990 35 % 

Kulturní a sportovní akce 
vnitřní 

310 175 485 4 % 

Celkem 5421 5963 11384 100 %  
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2017 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Dospělí 168 276 256 203 126 76 22 18 140 169 164 95 

Děti 133 282 289 252 182 97 29 25 159 219 176 110 

Celkem 301 558 545 455 308 173 51 43 299 388 340 205 

 

Graf 2:Návštěvnost hravého dopoledne v průběhu roku 2017  
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3.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY (VČETNĚ PŘÍNOSŮ) 

AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Hravé dopoledne 

aktivní trávení času se svými dětmi 
podněty k osobnímu rozvoji 
integrace 
socializace 
změna životního stylu 
prevence problémů 

prevence patologických jevů 
stabilizace vztahů 
aktivní občanství 
iniciativa ke zlepšování životních 
podmínek ve městě 

 

Herna je pro veřejnosti otevřená celoročně 5x týdně: po-pá 9:00 – 12:00  
Průměrně zde probíhají 1-3 spontánní svépomocné skupiny denně. Při nich 
dochází k laickému poradenství, sdílení problémů a vzájemnému předávání 
informací a tipů mezi rodiči. 
 
„Dobrá socializace nejen 
pro děti, ale i pro rodiče. A 
také dobré rozptýlení 
z všední jednotvárnosti.“ 
(Alice Č.) 
 
„Zpestření dne, kontakt 
s jinými maminkami, 
zajímavé a nové poznatky 
z různých přednášek a 
seminářů“ (Lucie P.) 
 
„Odreagování se od všednosti, nové hračky, rozvíjení dítěte v hudebních, 
výtvarných a pohybových dovednostech.“ (Barbora K.) 
 
 
„Krásné 
prostředí pro 
děti, moc milý 
personál, 
ochotný a 
vstřícný vždy 
vám poradit a 
popovídat si s 
vámi.“ (Dana 
J.) 
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Svépomocné 
skupiny 

prevence problémů 
sdílení zkušeností 
integrace 
pocit sounáležitosti 
laické i odborné poradenství 
řešení aktuálních témat 

odlehčení registrovaným sociálním 
službám 
stabilizace vztahů 
prevence patologických jevů 
osvěta veřejnosti  
aktivní občanství 

 

 
Celkově v Jablíčku vznikají tyto skupiny: 
Spontánní – během programů pro 
děti, nejčastěji hravého dopoledne 
Otevřené – odborné i laické 
semináře/besedy 
Uzavřené – tematické, pod vedením 
moderující osoby, organizovaná 
aktivita skupiny lidí (klub dvojčat, 
pavoučci, laktační klub, klub 
maminek podnikatelek, klub zdraví) 
 
 
 
Klub dvojčat  
Vznikl na základě poptávky po setkávání rodin s vícerčaty. Setkávání 1x měsíčně 
umožňuje sdílet rodičům zkušenosti, předávat si rady a doporučení, ale také podělit 
se o problémy. Pomáhají získat nadhled, uvolnění napětí a stresu z řešených 
problémů (tzv. skupinová terapie). 
 
„Klub dvojčat mi umožňuje setkávání s rodiči, kteří mají také dvojčata. Řeší podobné 
věci, mají podobné starosti. Péče o dvojčata je prostě jiná … Zároveň si na setkání 
děti hrají. Chodíme tam rádi všichni.“ (Beáta M.) 
 
Klub maminek podnikatelek 
Tento nový klub je určen pro maminky nejen na rodičovské dovolené, které již 
podnikají nebo se chystají podnikat. 
Mentorem je Lenka Pileková, která 
maminkám pomáhá hledat cestu 
úspěchu v jejich podnikání. Zabývá 
se nejen osobním přístupem k 
podnikání, ale řeší i  jak na 
marketing, komunikaci se 
zákazníkem, prezentacemi online 
(web, sociální sítě…) i offline 
(letáky, vizitky…)  a jak pracovat s 
cenou a sestavením nabídky. 
V rámci klubu je vždy každé 3. 
pondělí seminář s přednáškou a 
každé 1. pondělí probíhají setkání, kde je možné konzultovat konkrétní 
problematiku, která maminky při podnikání trápí. 
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„Začala jsem uvažovat o podnikání a tak jsem klub podnikatelek navštívila. Dodal mi 
nejen odvahu, ale i spoustu informací, které mi pomohly v podnikání začít. Vřele 
doporučuji všem ostatním.“(Kateřina B.) 
 
„Hodně mi dalo doporučení literatury a k teorii i praktické rady přímo na míru. 
Například jak řešit cenovou nabídku, také uvědomit si, kdo je náš klient/zákazník, 
kde ho hledat. Přivedlo mě to i na nové nápady.“ (Jana H.) 
 
Klub zdraví 
Tento klub se již třetím rokem věnuje 
zájemcům o zdravý životní styl. 
Minimálně 1x do měsíce pořádáme 
v Jablíčku besedu, přednášku nebo 
workshop na téma zdraví.  
 
 
Laktační poradenství 
V předchozích letechprobíhal klub 
v rámci hravého dopoledne. Ale zvyšující se frekvencí dotazů vznikla potřeba 
odpovídat na tyto dotazy i v jinou dobu. Ženy se zde navzájem sdílí a podporují se 
nejen při kojení, radí se s laktační poradkyní. 
 
„Na laktační poradenství jsme rádi docházeli. Většinou jsme totiž zjistili, že naše 
problémy nejsou jen naše a že vlastně problémem ani nejsou. Díky přístupu lektorky 
nebylo kojení žádnou vědou nebo traumatem ve chvílích, když to zrovna nešlo. 
Děkuji za to.“ (Marta J.) 
 
Pavoučci 
Klub, který zprostředkovává kontakty mezi rodinami, ve kterých se u dětí objevilo 
ADHD, PAS, logopedické vady či jiné hendikepy. Rodiny se navzájem podporují a 
vyměňují si zkušenosti a případně i kontakty na odborníky. 
 
„Do klubu jsem začala chodit letos. Jsem úplně nadšená, že v Jablonci něco 
takového existuje. Mám autistu a velmi vítám možnost si popovídat s ostatními o 
stejných starostech. Škoda, že jsem o klubu nevěděla dříve.“(Jana N.)
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Poradenství 

vyřešení drobných problémů 
přesměrování se k odborné pomoci 
reálná představa o možnostech řešení  
náprava chybných návyků 
podněty k rozvoji 
informace o návazných organizacích 
a službách  

prevence patologických jevů 
podpora zdravých návyků ve 
společnosti 
stabilizace vztahů ve společnosti 
včasné podchycení problémů a tím  
odlehčení zdravotním i sociálním 
službám  

 

V roce 2017 Jablíčko nabízelo poradenství: 
 
vztahový poradce 
dětská psycholožka 
sociální poradenství 
logopedie 
fyzioterapeutka 
laktační poradenství 
poradenství pro začínající podnikatelky 
 
 
Přišlo mi, že Adélka nezačala včas lézt po čtyřech a při plazení používala 
pouze ruce. Fyzioterapeutka nám doporučila cvičení na stimulaci lezení. To 
nám během chvíle pomohlo a malá začala konečně lézt. (Jitka H.) 
 
 
„Měla jsem problémy se synem. Po sezení s psycholožkou jsem zjistila, že 
problém byl můj a ve mně. Paní psycholožka mi pomohla přijít na podstatu 
věci a dala doporučení, co dělat dál. Povzbudila mě a zvedla sebevědomí. Při 
odchodu mi bylo úžasně. Věděla jsem, že vše je dobře. (Lenka A.) 
 

 
 
„Odešel ode mě manžel a neplatil mi výživné na děti ani na mě. Věděla jsem, že 
je bez práce a dělá na černo. Netušila jsem, jak se můžu bránit, co dělat dál. 
Rada a doporučení, jak situaci dál řešit, mi velmi pomohly.“(Veronika K.) 
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Vzdělávací programy 

osobní rozvoj 
zvyšování kvalifikace (rekvalifikační 
kurzy) 
zlepšení možností návratu na trh 
práce 
zvyšování sebevědomí, vlastní 
hodnoty 
informovanost 
 

sebevědomí, informovaní občané  
kratší registrace na ÚP 
aktivní občanství 
prevence sociálně patologických jevů 
občanů 
osvěta, informovanost 
 

 

 
Pozitivní zpětná vazba na workshop „Chcete práci?“: 
„Workshop naprosto splnil mé očekávání. Životopis mám zpracovaný tak, že se 
za něj nemusím stydět, konečně jsem pochopila smysl motivačního dopisu a 
vím, jak se připravit na pohovor. Doporučuji všem, kdo budou hledat práci.“ 
(Blanka L.) 
 

 
 
Reakce na seminář „Jak sladit práci a rodinu aneb zvládneme to v pohodě“: 
„Seminář mi pomohl odhalit zbytečnosti, kterým jsem věnovala dost času. 
Ukázal mi možnosti, jak si čas organizovat tak, abych se nedostávala neustále 
do časového presu a tím do stresových situací.“ (Klára P.) 
 
 
Pozitivní zpětná vazba na přednášku „Porozumění mysli“:  
„Na přednášky Martina Jotova chodím pravidelně. Úplně mi změnily pohled 
na svět a mé problémy. Pochopila jsem, že to jak se cítím, je to ve mně a ne ve 
světě. Naučila jsem se například, že když mám špatnou náladu, nemusí být 
nutně někdo, nebo něco viníkem.“ (Martina Z.) 
 
Zpětná vazba na „Dětskou výstavu zdraví“: 
„Líbilo se mi to. Všechno. Nejvíc o spaní, jak kdo dlouho spí. Taky o jídle. A to 
zatloukání hřebíků.“ (Tadeáš H., 6 let ) 
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Akce pro veřejnost 

zájem o dění ve městě, kde žijeme 
inspirace, podněty k osobnímu 
rozvoji 
smysluplné trávení volného času 
získávání informací 
navazování kontaktů 
podpora mezilidských vztahů 
zájem podílet se na veřejných akcích 

- aktivní obyvatelé města 
- rodiny trávící čas společně ve 

městě kde žijí 
- aktivní prorodinná politika města 
- podpora kultury a turistického 

ruchu 
- udržování a zavádění nových 

tradic 

 

Jablíčko pořádá každoročně mnoho akcí pro veřejnost, na dalších se partnersky 
podílí.  

 
Reakce z masopustního průvodu městem:  
„Krásně to oživí jinak téměř prázdné město a pobaví kolemjdoucí, jako jsem já. 
Hned mám lepší náladu . Škoda, že to není častěji.“ (neznámá kolemjdoucí) 
 
 
 

 
 
 

Nejnavštěvovanější veřejnou akcí je Pohádková přehrada, kterou navštěvuje 
průměrně 1800 osob. Reakce návštěvnice Pohádkové přehrady 2017: 
„Líbilo se mi plnění úkolů od pohádkových postav a odměny za úkoly. Nejlepší 
byl obr, kterému jsme museli přinést kašičku.“ (Nelinka, 6 let)  
 

 
 

Další uskutečněné aktivity, které jablonecké rodiny obohatily o zážitky, 
informace a možnost setkání: 
Masopustní průvod městem, Valentýnské dílny, Velikonoční zajíček, 
Víkendové pobyty, Závody na motorkách a srážedlech, Karnevaly, Cesta za 
pokladem, Tajný výlet s Jablíčkem, Stezka odvahy, Mikulášská besídka, 
Vánoční besídka pro zaměstnance a dobrovolníky.  
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Ve spolupráci: Den rodiny, Den otců, Mezinárodní folklorní festival, Sezonní 
trhy pořádané SMJN – výtvarná dílnička pro děti a malování na obličej, Den 
bláta v Eko parku, charitativní bazar oblečení, kampaň Národní týden 
manželství. 
 

 
 
Rodinný tábor: 
„Na rodinném táboře s Jablíčkem se mi líbí jeho koncept. Dopoledne program 
pro děti a já mám volno, odpoledne se s dětmi účastním programu, který 
nemusím vymýšlet, ale pokud mám chuť, můžu se na něm podílet. Také 
večerníčky hrané dětmi jsou úžasné. A dobrá parta, která tam je.“(Kateřina K.) 
 

 
 

„Mně se líbí, jaká jsme na táboře jedna velká rodina. A také mládežníci, jak  
fungují sami a pomáhají s programem.“ (Anička C.) 
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Víkendový pobyt s Jablíčkem: 
„Bylo to super. Líbilo se mi všechno. Stezka odvahy a hledání diplomů na konci 
pobytu. Chtěl bych jet znovu.“ (Marek V., 9 let) 
 

 
 
Příměstské tábory: 
„Každý den jsme dělali něco jiného. Ani chvíli jsem se nenudila. To bylo 
bezva.“ (Hedvika J., 5 let) 
 

 
 

„Kluky hlásíme na příměstský tábor od Jablíčka, protože se koná ve sportovní 
městské hale, kde se dětem líbí celodenní vyžití. Je zde jine prostředí než třeba 
ve školce/škole, dává jim větší svobodu činnosti a hlavně pohybu. Navíc se zde 
nenudí ani při špatném počasí. Hrají různé hry, mají k dispozici celý prostor 
tělocvičny k vyběhání s balonem apod. Naopak, když je venku dobré počasí, 
chodí na aktivní procházky a výlety. Např. Dopravní hřiště, přehrada, jízdárna, 
exkurze u popelářů apod. Kluky to v Jablíčku prostě o prázdninách baví a jako 
bonus se navíc chlubí tím, že denně chodí na jídlo do restaurace�.“(Jana S.) 
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3.4 SHRNUTÍ ZDROJŮ, ODVEDENÉ PRÁCE A VÝSLEDKŮ 
ZA VYKAZOVANÉ OBDOBÍ 

VSTUP VÝKON VÝSLEDEK PŘÍNOS 

Finance: 
Vlastní zdroje: 
515.322,- Kč 
Dotace: 
973.166,- Kč 
 
Personál: 
ředitelka 
 koordinátorka akcí 
provozní centra 
pomocný pracovník  
1 účetní 
 lektoři 
 dobrovolníci 
 
Čas: 
10 210odpracovaných 
hodin  
351 dnů provozu 
Prostory: 
SDJ Jablonec – 
pronájem prostor města 
Jablonce nad Nisou, 
Sportovní hala a dětské 
dopravní hřiště – 
příměstské tábory 
(sponzorský dar).  

Celkový počet aktivit:  
Počet účastníků: 
Dospělí: 5 963 
Děti: 5 421 

Celkový počet účastníků:  
11 384 

 
Hravé dopoledne: 5x týdně  
3 hodiny 
 
Kroužky pro děti:  
Hudebně-výtvarný kroužek 1x 
týdně 1 hodinu 
Tanečky pro děti 1x týdně  
1 hodinu 
Výtvarný kroužek 1x týdně 1 
hodinu 
Ruční práce – učíme se 
s babičkou 1,5 hod týdně 
Cvičení pro rodiče s dětmi 1x 
týdně 1 hodinu 
 
Volnočasové aktivity pro 
dospělé: 
Gospelový soubor 1x týdně 2 
hodiny 
Jóga 1x týdně 1,5 hodiny 
Jóga na míru 1hodinu 
Vzdělávací programy:  
min. 1x týdně 2 h 
 
Svépomocné skupiny:  
5x do měsíce různé skupiny 2 - 
3 hodiny + spontánní 5x týdně 
 
Akce pro veřejnost: 37akcí a 
některé z nich byly ve 
spolupráci s organizacemi 
Akce pro členy: 3 

Pravidelní 
návštěvníci centra 
se zajímají o dění 
v centru, na 
nabízené aktivity 
se sami hlásí. 
Z vysoké 
návštěvnosti akcí 
pro veřejnost 
usuzujeme, že lidé 
si již zvykli na 
tradiční akce, čímž 
podporují kulturní 
a společenský život 
ve městě.  
I vzdělávací akce 
pro děti mají velký 
ohlas, MŠ a ZŠ 
aktivitu sami 
poptávají. 

Centrum nabízí 
celoroční provoz  
a prostory vhodné pro 
rodiny s malými dětmi. 
Tím přináší rodinám 
možnost trávení volného 
času ve městě za 
každého počasí. K tomu 
nabízí i zdělávání, 
odborné poradenství a 
podporu v nesnázích. 
Rodiny vědí, kam se 
v případě nesnází obrátit. 
Doporučují aktivity 
Jablíčka i ostatním. 
Obec vnímá Jablíčko 
jako partnera 
v naplňování prorodinné 
politiky města, společně 
jsou pořádány akce pro 
veřejnost.  
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3.5 POSTUP HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KVALITY PRÁCE 

Centrum má k dispozici vnitřní řády a směrnice. Vnitřní a organizační řád jsou vyvěšeny v 
prostorách centra. Ředitelka, koordinátorka a provozní centra mají danou náplň práce, je v ní 
nastavený i systém plnění a kontroly. Každá pozice vyžaduje určitou kvalifikaci, 
zaměstnancům je nabízeno zvyšování kvalifikace vzdělávacími semináři.  

Jablíčko pracuje převážně na základě zpětné vazby od návštěvníků a reaguje na jejich přání a 
potřeby. K hodnocení kvality práce nám pomáhají statistické údaje, které nám ukazují 
spokojenost či nespokojenost korespondující s návštěvností a ohlasy na jednotlivé akce. 
Ukázkou kvality nabízených služeb se stala i sociální síť Facebook, kde si návštěvníci 
Jablíčka sdílejí své zážitky a reagují na podněty k diskusím, které nabízíme. V současnosti 
máme přes 1200 sledujících uživatelů. Již od roku 2008 je Jablíčko vlastníkem certifikátu 
Společnost přátelská rodině od Sítě mateřských center jako garance poskytování služeb pro 
rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přednáška zdravý pohyb. vývoj dítěte valentýnský maškarní bál 

vzdělávací akce pro ZŠ návštěva primátora v Jablíčku 
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3.6 SROVNÁNÍ S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍM: DOSAŽENÉ 
CÍLE, ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A ÚSPĚCHY 

Od svého založení v roce 2006 se z původní dobrovolné a nadšenecké aktivity stalo centrum 
Jablíčko, které mezi tím prodělalo plno změn, profesionální organizací nabízející komplexní 
služby pro rodiny s dětmi. Jablíčko má vlastní subjektivitu, na své činnosti se podílí 
samostatně. Nemá žádné pobočky ani dceřiné společnosti/spolky. 

Už na svém začátku mělo Jablíčko dopolední program pro maminky na mateřské dovolené. 
Postupem času se k dopolednímu programu přidávaly na základě poptávky i další aktivity – 
odpolední kroužky pro děti i dospělé, rodinné, sportovní, kulturní či víkendové akce, 
příměstské a rodinné tábory.  

Od roku 2010 se Mateřské centrum Jablíčko zaměřilo na rozšíření své působnosti v sociální 
oblasti. Začalo spolupracovat s hendikepovanými dětmi i dospělými, realizovalo přednášky na 
téma zdravého životního stylu, výchovy dětí, prevence kriminality, nabízelo přednášky 
zdarma pro sociálně slabé rodiny.  

V roce 2011 a 2012 se centrum kromě stávajících aktivit více zaměřilo na začleňování otců a 
seniorů do rodinného dění. Zrealizovalo projekt „Babi, dědo, pojďte ven, společně si užijem“, 
uspořádalo první workshopy a kulaté stoly se zajímavými osobnostmi na téma, jak sladit 
pracovní a rodinný život.  

V roce 2013 se prohlubovaly a zkvalitňovaly aktivity z minulých let, založily se podpůrné a 
svépomocné skupiny, centrum bylo materiálně zrenovováno – nově se vymalovalo a byly 
položeny nové koberce.  

Rok 2014 přinesl především změny legislativní, z občanského sdružení se stal spolek, což pro 
nás znamená nemálo změn a úprav, především stanov. Na běžný provoz centra tyto změny 
vliv neměly a Jablíčko pokračovalo ve své činnosti s cílem poskytnout rodinám komplexní 
nabídku. A to včetně poradenství – psychologického a sociálního. 

V závěru roku 2015 byl změněn název: Jablíčko – centrum pro rodinu, z. s. a byla dokončena 
transformace na spolek podle Nového občanského zákoníku včetně úpravy stanov.  

V roce 2016 centrum oslavilo desáté výročí vzniku. Ve své činnosti se centrum ještě více 
zaměřilo na vzdělávání dětí předškolního a školního věku a dotklo se palčivého problému 
návratu žen po rodičovské na trh práce.  

Rok 2017 byl nadále věnován vzdělávání dětí, ale i 
dospělých. Věnovali jsme se problému návratu žen 
na trh práce. Jablíčko založilo klub podnikatelek, 
nabízelo stáže pro maminky, pomáhalo s návratem 
do práce prostřednictvím workshopů. K dalším 
novinkám tohoto roku patří i zařazení do souboru 
poradenství pravidelné návštěvy fyzioterapeutky.  

 

 

 
 

Z regionálního setkání rodinných center 
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4 PLÁNOVÁNÍ A VÝHLED DO BUDOUCNA 

4.1 PLÁNOVÁNÍ A CÍLE 

Na rok 2018 máme stanovené tyto cíle: 

Krátkodobé cíle: 

 Aktivní vyhledávání vhodných spolupracovníků, dobrovolníků a především 
dlouhodobé obsazení pozice provozní centra 

 Vyhledávání nových podnětů k rozvoji organizace 

 Úspěšné zajišťování všech připravovaných akcí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle a plány: 

 Jablíčko jako rovnocenný partner v prorodinné politice města/kraje a vzdělávacích 
institucí pro děti a mládež 

 Jablíčko jako vyhledávaný partner dalšími neziskovými organizacemi podporujících 
podobné aktivity  

 Rozvoj dobrovolnictví 

 Udržení tradičních akcí pro veřejnost  

 Rozvoj v oblasti PR a fundraisingu – odborník, zaměstnanec Jablíčka 

 Rozvoj spolupráce se samosprávou – smlouva Jablíčka jako součást koncepce rodinné 
politiky města 

 Zajištění udržitelnosti spolkové činnosti Jablíčka / transformace podle aktuální potřeby 
cílové skupiny. Udržitelnost pracovních míst a finančních prostředků. 
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4.2 VNĚJŠÍ FAKTORY: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA 

V tabulce níže jsou uvedeny příležitosti a rizika, kterási uvědomujeme a snažíme se jim 
předcházet. Jedná se například o riziko financování, které není u NNO v ČR legislativně 
zakotveno. Neziskové organizace tak první ¼ roku pracují bez vědomí, kolik peněz jim bude 
na daný rok přispěno.  

PŘÍLEŽITOSTI RIZIKA 

Profesionalizace – moderní metody plánování, 
reflexe činnosti, vykazování. 

Rozšíření řad zaměstnanců i členské základny 
s ohledem na rozsah činnosti.  

Motivace zaměstnanců pozitivním oceňováním 
dobře odvedené práce, odměnami ve formě 
zážitkových akcí, pružnou pracovní dobou. 

Rozšíření propagace našich aktivit. 

Spolupráce s městem na prorodinných aktivitách 
– smlouva o spolupráci. 

Posílení v oblasti – fundraisingu – zaměstnanec. 

Větší spolupráce s podobně zaměřenými 
společnostmi ve městě, MŠ a ZŠ. 

Vnější: 

Nedostatek zájmu o naše programy/aktivity 

Ukončení nájemní smlouvy – (ne)vhodné 
prostory 

Financování aktivit centra 

Vnitřní: 

Neshody v organizaci 

Nezájem členů o realizaci a naplňování cílů 

Nezájem o spolupráci ze strany SMJ a dalších 
partnerů  

Nedostatek osob v managementu a 
dobrovolníků 

4.3 KLÍČOVÉ OSOBY JABLÍČKA – CENTRA PRO RODINU 

Stávající personální obsazení: 

Bc. Martina Zemanová – předsedkyně, ředitelka 

Lenka Pileková  – místopředsedkyně, webmaster, lektor 

Kateřina Brázová  –  druhá místopředsedkyně, creative women 

Zuzana Novotná   – koordinátorka akcí 

Lucie Grusová  – provozní v první polovině roku 2017 

Markéta Doubravová  – provozní druhé polovině roku 2017 

Karolína Sajbtová  – správa webu, facebooku, tvorba letáků 

Kamila Lubasová  – účetní 

Pavlína Kadrmasová  – vedení klubu dvojčat, klubu Pavoučci 
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4.4 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Jablíčko je od roku 2007 členem Sítě 
mateřských center o. s. a od roku 2013 
členem Asociace nestátních neziskových 
organizací v Libereckém kraji (ANNOLK). 

Spoluprací s dalšími subjekty se snažíme o 
širší propojení všech věkových skupin a 
komunit. V roce 2017 Jablíčko 
spolupracovalo se statutárním městem 
Jablonec nad Nisou, krajským úřadem 
Libereckého kraje, Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, Sítí mateřských center o. s., organizací SPORT Jablonec s.r.o., Centrem 
Generace Jablonec, z. s., Semínkem země z. s., DDM Vikýř, Astmálkem, z. s., Poradnou při 
finanční tísni, Centrem sociálních služeb Jablonec n. N., Asociací rodičů a přátel postižených 
dětí, Českým červeným křížem, Českým svazem žen, sdružením Compitum, Adviatou, z. ú., 
Policií ČR, Občanskou poradnou „D“, s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, s pediatry a 
dětskými psychology, vztahovými poradci, fyzioterapeuty, logopedy, výživovými poradci, 
s úřadem práce, městskou i státní policí a dalšími organizacemi.  

Tak jako v předešlých letech, se zástupkyně Jablíčka také aktivně účastnila komunitního 
plánování sociálních služeb, a podílela se tak na tvorbě strategického plánu města a 
střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje. 

Naši největší sponzoři:  
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ČÁST C – PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

5 PROFIL ORGANIZACE 
JABLÍČKO-CENTRUM PRO 

RODINU 

5.1 OBECNÉ INFORMACE 

 
Jméno organizace 
 

Jablíčko – centrum pro rodinu, z. s. 

Sídlo organizace  
(jak je uvedeno ve stanovách) 

E. Floriánové 8, 46601 Jablonec nad Nisou 

Statut organizace Zapsaný spolek 

Kontaktní informace: 
Poštovní adresa 

E. Floriánové 1736/8, 46601 Jablonec nad Nisou 

Telefonní číslo +420 773 270 271, +420 728 060 890 
E-mail info@centrumjablicko.cz  

Webové stránky (URL) www.centrumjablicko.cz  

 
Odkaz na stanovy (URL) 
 

http://www.centrumjablicko.cz/stanovy/  

Rejstříkový soud: 
Jméno rejstříku/registru 

L 5888 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Registrace u MV  
Krs 01. 01. 2014 úprava údajů 17. 11. 2015 

 
Číslo registrace 
 

VJ/1-1/65977/06-R 

 
Datum registrace 
 

13. 12. 2006 

 4 HPP, 14 DPP, 8 dobrovolníků 
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5.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ORGANIZACE 

5.2.1 VÝKONNÝ ORGÁN 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, volí 
a odvolává radu. Rada spolku je výkonným a řídícím orgánem. Navenek zastupuje spolek 
předsedkyně - statutární zástupce spolku.  

 
Rada spolku: 

předsedkyně Bc. Martina Zemanová – statutární zástupce 
1. místopředsedkyně Lenka Pileková – členka rady 
2.místopředsekyně Kateřina Brázová – členka rady 
 
Organizace zaměstnává: čtyři osoby na plný úvazek, 14 osob příležitostně vypomáhajících 
na větších akcích či lektorské činnosti na základě dohody o provedení práce a 8 pravidelných 
i příležitostných dobrovolníků, většinou maminek na mateřské dovolené, babiček a studentů. 

5.2.2 DOZORČÍ ORGÁN 

Jablíčko dodržuje legislativní rámec pro NNO. Dozorčím orgánem v Jablíčku je dle stanov 
členská schůze, která řídí činnost a schvaluje plány aktivit. Členskou schůzi svolává rada 
podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Rada předkládá členské schůzi účetnictví ke schválení. 
Usnášeníschopná je členská schůze v jakémkoli počtu přítomných členů. 

 

Členská schůze: 

 Rozhoduje o změnách stanov spolku 

 Volí a odvolává členy rady  

 Rozhoduje o počtu členů rady  

 Schvaluje výroční zprávu a vyúčtování (roční účetní závěrku) 

 Schvaluje kritéria pro členství a výši členských příspěvků 

 Rozhoduje o zrušení spolku 
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5.3 ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL 

Jsme otevřená organizace všem sociálním skupinám, svou činností podporujeme ekologickou 
zodpovědnost našich členů i celé společnosti. Podílíme se aktivně na třídění odpadů, 
na ekologických programech a v rámci klubu zdraví předáváme zkušenosti z našich 
ekologických domácností. Například o ekologickém praní, domácích úklidových prostředcích 
bez chemie, přírodní kosmetice, třídění odpadů, dopadech našeho jednání na ekologii země. 
Naše organizace si není vědoma negativního vlivu na životní prostředí v místě, kde působí. 
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6 FINANCE A ÚČETNICTVÍ 

6.1 AKTIVA A PASIVA 

Majetek: 2016 2017 
Zdroje krytí 
majetku: 

2016 2017 

Drobný majetek  182.337,- 182.337,- Fondy                              19.603,- 24.747,- 

Odpis majetku  -182.337,- -182.337,- Zisk předešlých let             278.591,- 276.252,- 

Pohledávky  2.000,-  0 Závazky dodavatelé                          0  6.098,- 

Zálohy 
k vyúčtování 

95.100,- 92.100,- 
Závazky z mezd vč. 
pojistného                        

45.262,- 94.918,- 

Peněžní 
prostředky  

237.422,- 358.205,- Zúčtování daní                      -17.743,- -58.025,- 

Přechodné účty 
aktiv 

69.232,- 46.724,- Dohadné účty                      80.000,-  80.000,- 

      Hosp. výsledek  -1.959,- 73.039,- 

Aktiva celkem  403.754,-  497.029,- Pasiva celkem 403.754,- 497.029,- 

6.2 VÝNOSY A NÁKLADY 

Výnosy: 2016 2017 Náklady: 2016 2017 

Výnosy z 
poskytování služeb  

393.616,- 515.322,- 
Spotřeba 
materiálu                   

86.383,- 99.499,- 

Příspěvky z města 
Jablonec n. N. 

232.000,- 197.500,- Spotřeba energií  70.030,- 67.094,- 

Dotace MPSV  208.216,- 219.600,- Služby                              302.008,- 260.852,- 

Dotace Liberecký 
kraj 

40.000,- 100.000,- 
Mzdové náklady + 
pojistné             

791.045,- 978.892,- 

Ostatní provozní 
výnosy  

50.000,- 0 Ostatní náklady  9.627,- 9.111,- 

Dotace Úřad práce 350.781,- 446.066,- Odpisy majetku 32.000,- 0 

Dary, drobné 
dotace 

14.520,- 10.000,-       

Výnosy celkem  1.289.133,- 1.488.488,- Náklady celkem  1.291.093,- 1.415.448,- 
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6.3 FINANČNÍ SITUACE A PLÁNOVÁNÍ 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 se nám podařilo ukončit se ziskem 73.039,- Kč, který 
bude využit na překlenutí finančních nákladů v první části roku, kdy ještě nemáme jistotu 
zajištění akcí i provozu Jablíčka z dotací. 

V roce 2018 chceme v Jablíčku nadále pokračovat v aktivitách z minulých let, zůstat 
otevřeným společenstvím pro všechny bez rozdílu věku, náboženství, vzdělání či materiálního 
zajištění, zaměřit se na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách – pořádáním 
seminářů a kurzů na téma rodina, vývoj dítěte, výchova, zvládání stresu, bydlení, zaměstnání 
a návrat do práce, slaďování rodinného a pracovního života; nabízet poradenství – sociální, 
psychologické, zaměřené na zdravou výživu a prevenci zdraví, výchovu dětí; dále doučovat 
děti prvního a druhého stupně ZŠ dobrovolníky, nabízet podpůrné a svépomocné skupiny pro 
rodiny s různými specifiky. 

Rodinám chceme pomáhat i formou nespecifickou – provozem herny mateřského centra pro 
rodiče a děti, pořádáním zábavně-vzdělávacích a kulturních akcí, pořádáním pobytů pro 
rodiny s programem i zájmových kroužků po celý rok. 

Cesta, kterou jsme si vybrali, není jednoduchá, ale cítíme, že má smysl. 

7 ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

Samo o sobě by Jablíčko nebylo nic. A proto se vší láskou, pokorou a úctou děkujeme všem, 
kdo se na jeho chodu jakýmkoliv způsobem podílí a pomáhají nám ho „stavět“. Ať už je to 
pomocí při akcích a projektech, finanční či materiální podporou, či dobrým slovem 
v okamžiku, kdy to zrovna nejde. 

Speciální poděkování patří: ·  

 našim hlavním sponzorům: MPSV, městu Jablonec nad Nisou, Libereckému kraji  
 členkám sdružení a celému pracovnímu týmu za celoroční úsilí 
 všem dobrovolníkům a příznivcům našeho centra za jejich pomoc  
 našim nejbližším, rodinám, partnerům, dětem, rodičům, přátelům i sympatizantům 
 vedení Spolkového domu za vstřícnost při užívání prostor v budově našeho sídla  
 všem firmám, které nám přispěly věcnými dárky do soutěží, účastnily se při organizaci 

našich akcí (seznam těchto firem najdete na našich webových stránkách 
www.centrumjablicko.cz) 
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