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1. Identifikační a obecné údaje o spolku
1.1 Základní údaje
Název organizace:

Rodinné centrum tudyZnudy
(dále jen Spolek)

Sídlo organizace:

Horní Ředice 127, 533 75 p. Dolní Ředice

Právní forma:

spolek

Identifikační číslo:

22849432

Registrace:

L 7568 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Založení organizace:

9. listopad 2010

1.2 Charakteristika organizace
Vymezení účelu, pro který byl Spolek založen:
-

-

-

vytvoření veřejného prostoru pro setkávání rodin (rodičů a jejich dětí) s programem,
který bude zajišťovat aktivní trávení volného času, umožňujícím vzájemnou výpomoc
rodičů, napomáhajícím k prevenci sociálního vyloučení rodičů na mateřské dovolené,
vedoucímu k vědomí sociální soudržnosti s obyvateli obce, zabezpečujícím šetrnou
adaptaci dětí na cizí prostředí a jejich přirozený návyk na kolektiv, rozvoj tvořivé a
tělesné aktivity
je dobrovolné sdružení, volně otevřené pro nové příchozí
jeho hlavním cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit
rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti. Pomoci jim vyrůst na
samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách,
automatech, bez xenofobie a rasismu
v rámci své činnosti se spolek orientuje především na budování rodinného centra,
organizaci dětských a rodinných programů, dětských víkendových pobytů, rodinných
víkendových pobytů, putovních táborů a stanových táborů

1.3 Orgány organizace
Statutární orgán:
Předseda Spolku – člen výkonného výboru
Bc. Hana Shánělová
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2. Zpráva o činnosti a výsledcích za 2018
2.1 Profil organizace
Spolek se zabývá především aktivitami spojenými se zajištěním aktivit trávení volného času
rodin (rodičů a jejich dětí).
Provozováním dětských víkendových pobytů, stanových táborů. pořádání kroužků, kurzů a
seminářů.

2.2 Informace o činnosti a výsledcích
V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci s 31.ph RoyalRangers Jihlava. Veškeré akce jsme
pořádali pod hlavičkou tohoto spolku. Rodinné centrum tudyZnudy se na nich podílelo jak
organizačně, tak v zajištění provozu těchto akcí, ale finančně vše zajišťoval spolek 31.ph
RoyalRangers Jihlava. Společně se nám podařilo uskutečnit dva víkendové pobyty pro děti a
jeden 14 denní stanový tábor v Mělčanech u Dobrušky. V září 2018 jsme se společně s 31.ph
RoyalRangers Jihlava dohodli na ukončení dlouholeté spolupráce.
V roce 2018 se podařilo Bc. Haně Shánělové uspět v anketě „Dobrovolník roku 2018“,
pořádané T-mobile a.s. a určené pro její zaměstnance. Paní Shánělová se dostala do
semifinále a tím získala pro Spolek finanční dar ve výši 5000,-Kč, který byl použit na vybavení
(várnice na čaj, kuchařské náčiní).
V listopadu 2018 jsme uspořádali víkendový pobyt pro děti. Uskutečnil se v Dobrušce. Zázemí
nám poskytli tamní Pionýři – skupina F.L.Věka, v jejich klubovně. Celkový počet dětí 9, 2
vedoucí a 6 dobrovolníků.
Dále bychom rádi pracovali na rozšíření Spolkových aktivit. Plán na rok 2019 uskutečnit dva
víkendové pobyty na jaře a dva na podzim. Jeden vždy pro děti a druhý pro rodiny s dětmi.
Během letních prázdnin připravit dva tábory pro děti. Jeden putovní v délce 5 pracovních
dnů, aby pomohl rodičům zajistit program pro děti v době, kdy jsou v zaměstnání. Maximální
počet účastníků 20, 2 vedoucí a 10 dobrovolníků. Druhý 14 denní stanový tábor na základně
v Mělčanech u Dobrušky. Maximální počet účastníků 50, 4 vedoucí a 12 dobrovolníků.
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3. Ekonomické údaje za rok 2018
3.1. Hospodářský výsledek
Rozpočet na rok 2018 byl ovlivněn ukončením spolupráce s 31.ph RoyalRangers Jihlava.
Veškeré příjmy i výdaje od ledna 2018 do září 2018 jsou účtovány v 31.ph RoyalRanger
Jihlava. Rodinné centrum tudyZnudy v tomto období nemělo žádné příjmy ani výdaje.
V roce 2018 nezískal spolek žádné dotace. Příjem za víkendový pobyt v Dobrušce činil 3500,Kč a výdaje za tento pobyt činili 3498,19 Kč. V roce 2018 jsme získali dar 5000,- Kč od Tmobile a.s., který byl použit na nákup vybavení do kuchyně.

4. Kontakty
Rodinné centrum tudyZnudy
Horní Ředice 127
533 75
p. Dolní Ředice
tel. +420 603 414 980
e-mail: d.quinova@seznam.cz
www.rodinne-centrum-tudyznudy.cz
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