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Výroční zpráva 2019 
Rodinné centrum Klubíčko, z.s. 



Úvod 

Výroční zpráva za rok 2018 informuje sponzory, klienty, dobrovolníky a další zúčastněné 

o činnosti Rodinného centra Klubíčko. Cílem Klubíčka je budování občanské společnosti 

postavené na etických a morálních hodnotách, posilování rodiny a rodičovské výchovy, jako 

té nejlepší formy pro budoucnost dětí i celé společnosti. Cílů Klubíčka je dosahováno 

prostřednictvím aktivit, které jsou neustále inovovány a rozšiřovány v rámci možností, a to 

jak personálních, tak i finančních.  

Rodinné centrum Klubíčko bylo založeno v roce 2015. Jeho zakládající členové však již před 

mnoha lety začali vymýšlet a organizovat různé akce pro děti a celé rodiny s cíli, které jsou 

nyní hlavními cíli centra Klubíčko 

Hlavní cíle Klubíčka: 

• Pořádání výchovných, kulturních, společenských, sportovních či humanitárních akcí 

pro širokou veřejnost. 

• Zprostředkování nabídky komplexního vzdělávání a poradenství pro rodiny včetně 

prarodičů. 

• Zvyšování kvality trávení volného času dětí a jejich rodičů včetně aktivit spojených 

s prevencí sociálně patologických jevů. 

Cíle Klubíčka jsou jasně definovaná a jejich naplňování je dosahováno díky aktivitám, které 

jsou pořádány centrem v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Aktivity a akce pořádané centrem 

mají často mezigenerační rozsah a podporují tradice, které jsou důležité po nás všechny. 

Centrum pořádá pravidelně mnoho aktivit, které souvisí s různými českými tradicemi, ale také 

pořádá aktivity spojené s prevencí sociálně patologických jevů hlavně u dospívajících. 

Pořádané akce a celková činnost centra v roce 2018 je popsaná níže. Rodinné centrum 

Klubíčko má i plánované aktivity pro rok 2019, které bude realizovat. 

  

 



 

Činnost Rodinného centra Klubíčko v roce 2018 

V roce 2018 bylo pořádáno mnoho aktivit pro děti i celé rodiny. 

Rozvoj pohybových aktivit je v dnešní době čím dál důležitější, protože děti dnes mají 

tendence sedět u počítačů. I proto centrum pořádá taneční kroužek pro předškolní a školní děti 

a dětskou jógu pro předškolní děti. Pro dospělé pořádá několikrát v týdnu zdravotní cvičení a 

jógu. 

.Mezi další aktivity spojené s pohybem, ale i výletem do přírody patří „Stezka odvahy a 

příměstské tábory“. 

I manuální zručnost a její rozvoj bylo možné díky centru Klubíčko rozvíjet i u těch 

nejmenších. V „tvoření pro děti a dospělé“ mohli rodiče s dětmi tvořit. Opět zde byla 

podpořena aktivita dětí ve spolupráci s rodiči. Rodiče oceňují i možnost seznámit se s dalšími 

rodiči, podělit se o zkušenosti a zároveň v dětech podpořit jejich zájem o tvoření, kreativitu.  

Manuální zručnost, kreativita a tvořivost byla rozvíjena i v rámci pravidelných setkání 

„Dílničky pro šikovné ručičky“. O tato setkání dětí a rodičů byl mimořádný zájem. Rodiče si 

dnes více a více uvědomují, že i elementární manuální zručnost není samozřejmost a je nutné 

pracovat u dětí nejen na rozvoji kreativity, logického myšlení, paměti, pohybové zdatnosti 

atd., ale právě i na rozvoji jemné motoriky, resp. manuální zručnosti. 

Kultura a rozvoj vztahu zájmu o kulturu je důležitý nejen u dětí předškolního věku. I proto 

bylo v roce 2018 realizováno „Divadélko koloběžka“ nejen pro ty nejmenší, ale i pro malé 

školáky.  

V roce 2018 byly realizovány příměstské tábory, kterých se účastnili děti z Rychnova u 

Jablonce nad Nisou a blízkého okolí. V rámci příměstských táborů byly realizovány výlety 

a hlavně pohybové aktivity, které probíhaly v přírodě. V roce 2019 chceme na příměstské 

tábory navázat a hlavně se více zaměřit na rozvoj hrubé motoriky u dětí a mládeže. 

Listopad se nesl v duchu pravidelných aktivit, které centrum pořádá („Taneční kroužek“, 

,,Dílničky“ a další), ale i v rámci příprav akcí spojených se svátky vánočními. 

Ve spolupráci s obcí byly realizovány aktivity spojené s výzdobou obce Rychnov u Jablonce 

nad Nisou. Cílem bylo aktivizovat spoluobčany v realizaci aktivit, které souvisí nejen s jejich 



domy, ale i s městem jako celkem. Cílem je setkávání spoluobčanů a společné tvoření 

související s Vánoci. A protože Vánoce jsou důležité nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro 

seniory, pro které jsou často stresovou zátěží z různých důvodů, a proto bylo v průběhu 

listopadu realizováno několik dílen s výrobou vánočních ozdob a dárečků. V průběhu celého 

listopadu probíhaly aktivity spojené s výrobou ozdob na vánoční stromeček, který zdobí 

Rychnov u Jablonce nad Nisou po celý čas adventu až do počátku ledna. Zahájením 

adventního času se uskutečnila výroba lampiónů s průvodem a příchodem Svatého Martina. 

Zhodnocení realizovaných aktivit 

Realizovaných aktivit pro děti, rodiče, seniory bylo mnoho. Rodinné centrum Klubíčko se 

snaží být rodinné, nejen pro děti. I proto byly realizovány aktivity spojené s rozvojem 

dovedností dětí ve spolupráci, resp. zapojením rodičů.  

Velmi pozitivně byly hodnoceny letní aktivity, a to hlavně příměstské tábory a výlety. 

Vánoce a čas před nimi je specifický a centrum se ho rozhodlo využít v aktivizaci 

spoluobčanů na celkové výzdobě obce.  

Veškeré aktivity se odvíjí nejen od možností časových, ale hlavně od možností finančních. I 

proto by mělo být cílem postupné získávání nových sponzorů, kteří mají podobné cíle a vize. 

Podpora Rodinného centra Klubíčka je nejen podpora zájmového sdružení, ale hlavně 

podpora pro realizaci různých kulturních, sportovních, vzdělávacích aktivit s primární cílovou 

skupinou spoluobčanů obce. Avšak některé aktivity mají i regionální dosah, a to jsou aktivity 

spojené s oslavou různých svátků, hlavně Vánoc. 

 Plán činnosti Rodinného centra Klubíčko pro rok 2019 

V roce 2019 bude Rodinné centrum Klubíčko pokračovat v aktivitách, které si občané města 

a blízkých obcí oblíbili. Budou zařazovány i nové aktivity, a to vždy s ohledem na cíle centra. 

Osoby realizující aktivity Rodinného centra Klubíčko budou vyvíjet maximální úsilí pro 

rozvoj aktivit a celkové fungování centra. 

V roce 2019 je plánováno mnohem více aktivit, které budou spojeny jak s rozvojem 

pohybových aktivit, tak i manuální zručností a kreativitou. Aktivity budou jak pro ty 

nejmenší, tak i pro dospělé a celé rodiny.  



Plánované aktivity spojené s pohybem: Jóga pro děti od 4 let, taneční kroužek, cvičení s prvky 

jógy a pilates, zdravotní cvičení pro dospělé, jóga pro dospělé, cvičení pro seniory, příměstské 

tábory a výlety. 

I s ohledem na rok 2018 je pro rok 2019 plánováno mnohem více pravidelných aktivit, aby se 

podpořilo „komunitní setkávání“ v rámci obce, které je často prospěšné jak pro účastníky 

těchto aktivit, tak i pro centrum, které může získat dobrovolníky pro další aktivity.    

Mnoho dalších aktivit bude realizováno dle plánu jednou nebo několikrát do roka. Jedná se 

o následující aktivity: 

• Příměstské tábory 

• Drakiáda 

• Divadélko pro nejmenší 

• Výroba dekorací na Halloween 

• Karneval pro dospělé 

• Stezka odvahy 

• Cesta lesem pohádek 

• Masopustní průvod 

• Turnaje společenských her 

• Svatomartinský průvod 

• Cvičení pro kojence a maminky 

• Výroba dárečků pro maminky a malé děti 

• Úklid města s dobrovolníky a spoustu dalších akcí 

Plánovaných jednorázových, popř. občasně opakujících aktivit je velké množství. V plánu je 

jak práce s dětmi, rodiči i prarodiči v rámci různých aktivit. V letošním roce bude centrum 

zapojeno do několika úklidů města. 

Mezi akce většího rozsahu je možno zařadit aktivity spojené s Vánočními svátky. Nejen 

v rámci úklidu města, ale i v rámci různých oslav a svátků spolupracuje Rodinné centrum 

Klubíčko s městem Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

• Příprava Vánoc ve městě 



• Výroba vánočních ozdob, výroba vánočních dekorací 

• Vánoční keramická dílna 

• Skleněné vánoční ozdoby a dekorace včetně ukázky foukání skla 

• Vánoční dílna s důchodci 

• Vánoce v Klubíčku 

• Mikulášské odpoledne 

• Rozsvěcení vánočního stromu včetně vystoupení dětí z Klubíčka 

• Ježíškova pošta 

Závěr 

Mezi nejvýraznější akce patřily ty, které se konaly k závěru roku ve spojitosti s Vánoci. 

O aktivity pro děti, dospělé i seniory byl zájem a některé byly realizovány i ve spolupráci 

s městem Rychnov u Jablonce nad Nisou. Tímto bychom rádi městskému úřadu 

a  zastupitelům poděkovali za podporu. Děkujeme také za finanční příspěvky sponzorům 

a  městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, bez kterých by Rodinné centrum Klubíčko nemohlo 

vzniknout. Děkujeme také dobrovolníkům za jejich nadšení a podporu. 

Věříme, že rok 2019 bude pokračovat v nabídce aktivit pro celé rodiny, které budeme dále 

vylepšovat a rozvíjet. 



 

Kontaktní a identifikační údaje 

RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO 

Kokonínská 209 

Rychnov u Jablonce nad Nisou 

46802 

IČ: 04307267 

Telefon: 775 679 559 

E-mail: rcklubicko@seznam.cz 

 


