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Občanské sdruţení Brouček 

– centrum pro rodiče s dětmi 

 

KDO JSME, PROČ A PRO KOHO, KAM SMĚŘUJEME 

 

 Název organizace:  Občanské sdružení BROUČEK 

 Sídlo: Okružní 477, Solnice 517 01 

 Provozovna: Zámeček VCES a.s. -přístavba, Dobrušská ul. 

 IČO: 266 46 781 

 Číslo účtu: 1244792379/0800 

 Působnost: Solnice a okolní obce 

 

Občanské sdruţení BROUČEK =  dobrovolné, nezávislé, demokratické sdružení. 

Cílem sdružení je předcházet sociálnímu vyloučení – sociální exkluzi rodičů na mateřské 

a rodičovské dovoleném a vůbec rodin s malými dětmi. Poskytuje výchovné, vzdělávací 

a zájmové aktivity, které sociální exkluzi zamezují.  

 

Vznik a účel: Občanské sdružení Brouček vzniklo v listopadu 2003 v Solnici, díky 

aktivitě několika maminek na “rodičovské dovolené“. Je určeno  především pro rodiče na 

„mateřské a rodičovské dovolené“, ale také pro ostatní, kteří mají děti předškolního věku a 

cítí se sami. Sami se svými běžnými starostmi, „sami“ se svými dětmi.  

Umožňuje rodičům  i jejich dětem   pobyt v kolektivu a společenské vyžití, nabízí jim 

výchovné i vzdělávací aktivity, vedoucí  k plnohodnotnému trávení jejich volného času.  

 

  

Pomáháme: 
 

 RODIČŮM - vyrovnat se s novou životní rolí  radovat se z ní a překonávat starosti, 

které s sebou přináší, vyměňovat si vzájemně své zkušenosti.  Ve společnosti ostatních 

mají možnost konfrontovat a konzultovat své zážitky a zkušenosti, uvědomí si 

přirozenost svých starostí a nebudou na ně sami. Zprostředkováváme  odborné 

informace z oblasti pedagogiky a psychologie, nabízíme uplatnění a seberealizaci při 

práci pro sdružení a tím i své děti. 

 

 DĚTEM  - poznat pobyt v kolektivu a postupně se odpoutávat od rodičů, rozvíjet  

jejich  sociální komunikaci, utváření zdravého  sebevědomí, soutěživosti a psychické 

odolnosti prostřednictvím her a společenských akcí, a rozvíjení osobnosti 

prostřednictvím činností vedených lektory 

 

Jsme držiteli certifikátu Společnost přátelská rodině udělovaný Sítí MC. 
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Občanské sdruţení Brouček 

– centrum pro rodiče s dětmi 

 

 

Činnosti: Ve sdružení jsme nabízeli a dále nabízíme všem  rodičům a jejich dětem 

pravidelný program , rodičům přístup k informacím a vzdělávání s hlídáním dětí 

 

 

PRAVIDELNÝ KAŢDODENNÍ PROGRAM OD 8:00 DO 12:00 hod. 
 

PONDĚLÍ  = Zpíváme si  - dětská říkadla, písničky,  hra na tělo i jiné nástroje 

 

ÚTERÝ = Udělej si s námi - společné tvoření rodičů i dětí - výtvarné činnosti pro 

kutily a malíře, zaměřené na uvolňování ruky a rozvoj grafomotoriky   

  
 =  Angličtina pro maminky s hlídáním dětí 

 

STŘEDA =  Zvykánek – hlídání dětí a vedení k samostatnosti  . 

 

ČTVRTEK       =  Hopsa hejsa - rozvíjení pohybových dovedností – obratnost,            

                             koordinace, správné držení těla, hudebně pohybové činnosti 

 

PÁTEK  = Pohádky a povídánky - rozvoj komunikačních dovedností a řeči –       

hrajeme si se zvuky a slovíčky,  vyprávíme pohádky 

 

 

Výchovné  činnosti vedly lektorky, které spolu navzájem spolupracovaly a případně se 

zastupovaly. Do programu se spontánně aktivně zapojovaly nejen děti, ale i rodiče. 

Celkem se uskutečnilo 200 schůzek, s celkem 1 361 kontakty.  Průměrná návštěvnost 

byla 8 rodičů s jedním nebo dvěma dětmi denně. Nejvyšší průměrná návštěvnost byly 

zaznamenána v měsíci listopadu – 11 rodičů s dětmi denně. 
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Další aktivity sdruţení 
 

 Akce pro veřejnost – zpravidla jednou měsíčně pořádalo naše sdružení zábavné,    

poznávací  a společenské akce pro děti a jejich rodiče (jejich konkrétní výčet je   

uveden v závěru zprávy), informoval o nich městský rozhlas, zpravodaj i regionální tisk. 

Celkem proběhlo 15 větších akcí pro veřejnost, jejichž výčet je uveden na konci 

zprávy. 

 

 Besedy - na besedách s odborníky měli rodiče možnost dozvědět se především 

informace týkající se jejich rodičovské role ( výchova, vývoj dětí, sociální dávky aj.), 

ale také rozšířit si své vlastní vědomosti v oblastech, které je zajímají (pěstitelství, 

sport, ad. ).  
 

 Vydávání Občasníku Jájínek – společně s Mateřským centrem Jája z Rychnova n.Kn. 

Rodiče v něm informuje o aktuálních akcích obou sdružení, zprostředkováváme inzerci 

a rady odborníků, získají nápady na tvoření s dětmi ad. – vychází již tři roky 

 

 Vycházky a výlety do okolí – pěšky, na kole, mašinkou i autobusem se rodiče s dětmi 

vydávali za poznáním a dobrodružstvím. 

 

 Udržování tradic a tradičních zvyků – Vynášení zimy, Velikonoční tvořivé 

odpoledne, Den matek, ad. ( konkrétní akce jsou opět v závěru zprávy ) 

 

 INFOCENTRUM BROUČEK – projekt dotovaný prostřednictvím NROS z ESF 

a částečně také rozpočtu ČR, který započal již v roce 2005, pokračoval až do konce září 

2006. Rodiče měli možnost se během něj vzdělávat v mnoha oblastech aniž by museli 

přemýšlet co bude v té době s jejich dětmi -bylo pro ně zajištěno hlídání. Absolvováním  

seminářů a prostřednictvím individuálního poradenství získali rodiče informace, které 

jim pomohou v návratu na trh práce po rodičovské dovolené. 

Témata seminářů: Základy obsluhy PC 

         Image a trh práce 

         Přijímací pohovor 

                                Ekonomické minimum 

        Administrativa a úřední korespondence 

        Sociální minimum 
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ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ V ROCE 2006 
 
Valná hromada  

-    nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

 

    Bc. Zuzana Krassková                      Mgr. Martina Kovářová                  Tamara Kozlová 

             Předseda                              Jednatel –statutární zástupce                  Hospodář 

 

Revizní komise               

 

    Pavla Štěrbová                                   Zuzana Nejmanová                            Kateřina Petrová 

       Předsedkyně                                               Člen                                                 Člen   

 

 

 

PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2006 
  
Lektoři odborných činností 

Bc. Zuzana Krassková – hudebně pohybová výchova, pohádky a rozvoj řeči 

Tamara Kozlová – výtvarné činnosti, hlídání dětí 

Pavla Štěrbová – zástupce lektorů  

 

Stálý zaměstnanec 

Jana  Tomšová, Jitka Tošovská – administrativně pedagogické pracovnice 

                         -  vedení evidence i různých druhů činností  dle pokynů  jednotlivých  lektorů 

 

Poradenství pro rodiče i lektory 

Mgr. Martina Kovářová 

Bc. Zuzana Krassková 

 

Vedení účetnictví 

Zuzana Nejmanová           
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PROFIL  PRACOVNÍHO TÝMU 
 

Mgr. Martina Kovářová – speciální pedagog 

-  absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy  univerzity –   Obor Učitelství na 1.st.ZŠ, 

Rozšiřující  studium speciální pedagogiky -  specializace: logopedie, surdopedie, poruchy   

učení ,  

- absolvent kurzu dětské masáže v IPPP Praha, kurzů Kineziologie metody One Brein, 

výcviku ve videotreninku interakcí ( SPIN Praha ) 

- absolvent kurzu Léčebného pedagogicko psychologického ježdění  

 

Bc.Zuzana Krassková – speciální pedagog 

- absolvent Pedagogické fakulty Technické univerzity – obor etopedie, psychopedie 

- kurz logopedie (logopedický asistent ) 

 

Tamara Kozlová – pedagog volného času 

- absolvent Střední pedagogické školy Beroun – obor vychovatelství a  SOU zdravotního 

 

Pavla Štěrbová 
- absolvent střední integrované školy obchodu a služeb – provoz obchodu,  SOU 

obchodního 

 

Zuzana Nejmanová 
- absolvent Gymnázia F.M.Pelcla v Rychnově n.Kn. a kurzů účetnictví 

 

Jitka Tošovská 
- absolvent střední integrované školy obchodu a služeb – provoz obchodu, SOU 

obchodního, pedagogického minima a kurzu účetnictví 

 

Jana Tomšová 
- absolvent  SOU obchodního, 10 letá praxe v mnoha zájmových kroužcích pro děti 
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ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
   Brouček je především sdružení rodičů, pracujících pro ostatní rodiče a zejména pro všechny 

děti. Členy a pravidelnými návštěvníky jsou rodiče na mateřské a rodičovské  dovolené se 

svými dětmi, na akce pro veřejnost přichází rodiny s dětmi do deseti let. Tato sociální skupina 

nemá většinou finance na zbyt. Snažíme se proto, aby vstupné a poplatky byly úměrné 

možnostem klientů. Vzhledem k tomu není, možné pokrýt ani základní náklady na provoz 

z vlastních příjmů sdružení.  Proto vytváříme a  realizujeme množství projektů 

a využíváme tzv.vícezdrojové financování. 

 

Vyhledávání vhodných dotačních řízení a sestavování projektů je činnost časově i jinak 

náročná a již několik let se jí věnují členky sdružení ve svém volném čase a zdarma. 

Prioritní je totiž vždy získat prostředky na nájemné, provozní náklady, pojištění, poplatky, 

a dovybavování .  Na mzdy a odměny pracovníků již tedy většinou nezbývá. 

 

Zdroje příjmů v roce 2006 
 

 Dotace MPSV ČR 

 Dotace NROS  

  Dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru MŠMT 

 Dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru  sociálního  

 Dotace města Solnice 

 Dar obce Kvasiny  

 Dary firem a soukromých osob 
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Občanské sdruţení Brouček 
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USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE  2006 

( v závorce je vždy uvedena návštěvnost ) 

 

ÚNOR 
 Dětský karneval se Sněhurkou a trpaslíky 10.2. se již tradičně konal ve 

Společenském domě v Solnici. Děti si nejen zatančily a zasoutěžily, ale mohly 

objevovat i tajemství ve štěstíčkách. (120) 

 Beseda - Prevence onemocnění z potravin 14.2 v prostorách OS Brouček vzbudila 

nečekaný zájem rodičů.(14) 

 Broučí bál 29.2. v Pohostinství U Haničky v Ještěticích. Taneční sál byl přeplněn 

a zábava výborná. Odpolednem provázela účastníky zahradnice,které pomáhaly 

různě barevné květinky.(70) 

 

BŘEZEN 
 Vynášení Morany  29.3. se zpěvem a říkadly k řece, kde byla zapálena. O pomoc 

a pohotovost jsme požádali Sbor dobrovolných hasičů Solnice. Po upálení Morany 

nám hasiči ukázali i své zázemí a hasičská auta. ( 20 rodičů s dětmi ) 

 Velikonoční zdobení perníčků 23.3. probíhalo v prostorách sdružení (10). 

 

DUBEN 

 Bazar dětských potřeb 3.4.-5.4. se uskutečnil ve Společenském domě v Solnici, který 

nám zdarma pro tuto akci propůjčuje město Solnice. Sešlo se kolem 1000 ks různého 

oblečení pro děti od 0 do 10 let. Při prodeji maminky nakupovaly nejen na děti, ale  

také na panenky pro své dcerky. (80) 

 Velikonoční pohádka 9.4. se uskutečnila opět ve Společenském domě. Zahrát ji 

přijelo pardubické divadlo Drak.(40) 

 Velikonoční tvořivý den 13.4. – návštěvníci si mohli vyzkoušet pletení pomlázky, 

malování vajíček, zdobení perníčků,výrobu dekorací a mohli si zasoutěžit 

o nejhezčího, pečeného beránka.(40) 

 Velký výlet s obědem a pálením čarodějnic 28.4. – výletníci  se vydali po      

      stopách čarodějnice, která  cestou zanechala několik dopisů s úkoly. (25) 

KVĚTEN 

 Ubrousky na cokoli – tvoření pro maminky 10.5.(12) 

 Beseda s kosmetičkou 17.5. – nejen povídání, ale i praktické ukázky líčení se 

zajištěným hlídáním dětí jako vždy.(12) 

 Pirátská pohádka 28.5. v podání divadla MRAK z Hradce Králové se těšila velkému 

úspěchu a potlesku malých i velkých.(50) 

 

ČERVEN 
 Prima den s koloběžkiádou 10.6. je již třetím rokem největší akcí sdružení.Tentokrát 

probíhala po celý den – dopoledne Koloběžkiáda,  odpoledne  doprovodné akce jako 

Agility, Koňská show, kouzelný TRIAL, vystoupení psovodů policie ČR, hasičů  

a mladých modelářů.(170) 

 Putování za princeznou 15.6. směrem na hrad Potštejn skončilo samozřejmě  jako 

v pohádce – dobře. Cestovalo se vláčkem, plnily se úkoly, byla legrace.(20) 
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 Kolovýlet  na rozhlednu 21.6. si děti i rodiče zpestřili zastávkou na dětském 

hřišti.(10) 

 Beseda:Příprava předškoláčka 21.6. probíhala v prostorách sdružení a čas byl také 

na dotazy a diskusi.(10) 

 

 

ZÁŘÍ 
 Svatojánská noc 2.9. probíhala díky laskavému přístupu majitelky Zámečku a parku 

Kvasiny p.Klímové, která nám již druhým rokem tuto akci umožnila společně se 

Svazem rybářů (ona vlastní pozemek,oni zázemí). I ti nejmenší si tak mohli vyzkoušet 

svoji odvahu a potmě se projít s rodiči parkem, kde na ně číhaly drobné nástrahy.(40) 

 

 Slavností zakončení projektu INFOCENTRUM BROUČEK 25.9. v prostorách 

sdružení. Pozváni byli partneři projektu, spolupracovníci, zastupitelé města, zástupci 

krajského úřadu,úřadu práce a hosté. 

 

 Výlet na kozí dvorek 26.9. s ochutnávkou mléka byl vhodnou příležitostí k procházce 

v teplém zimním dnu, během které jsme si stihli povědět i pohádku. (8) 

 

 

ŘÍJEN 
 Beseda s pediatrem 4.10. přinesla rodičům mnoho zajímavých informací. Děti si 

zatím vesele hrály. 

 Drakiáda 13.10. probíhala již druhým rokem v úplném bezvětří. Odpoledne ale bylo 

na stadiónu za společenským domem v Solnici přesto živo. Vyhodnotil se drak 

největší, nejmenší, s nejdelším ocasem a nejbarevnější ( 20 rodičů s dětmi ) 

 

LISTOPAD 
 Pohádkové představení Čert a Káča 5.11. ve Společenském domě v Solnici 

navštívili nejen odvážní.(30) 

 Návštěva pracoviště RZP 10.11. v Rychnově nad Kněžnou probíhala zejména 

v sanitce, která všechny zaujala svým vybavením.(11) 

 Oslava 3.narozenin OS Brouček 16.11. proběhla letos opravdu ve velkém stylu – 

královská hostina, pohádková výzdoba, legrace, tanec. (20) 

  Výroba adventních věnců 21.11. 

 Beseda o lyžování s dětmi 22.11. - jak, kdy a na čem začít s dětmi. Rodiče se také 

ptali kde a co nakoupit. Děti se zatím bavily promítáním pohádek v herničce. (8) 
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PROSINEC 
 Setkání s Mikulášem a jeho družinou 2.12. - přišel Mikuláš, Anděl, hodné čertice 

i rošťáci čerti. Společně si zasoutěžili, zatančili, každý si promluvil s Mikulášem, 

pověděl říkanku a nikdo neodcházel s prázdnou. (50) 

 Balení dárků 12.12.- užitečné tvořeníčko pro rodiče se spoustou nápadů. 

 Ježíškování 15.12. nám do Broučka vneslo vánoční atmosféru. Ježíšek přinesl 

stromeček a samozřejmě také dárečky. Než jsme se dali do jejich rozbalování, 

společně jsme si zahráli a zazpívali, vyrobili lodičky ze skořápek a dívali se na jejich 

zázračné světélkování. Dárečky zůstaly v Broučku  na hraní pro všechny. 
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DOSAŢENÉ ÚSPĚCHY 
 

 návštěvnost ve sdružení překročila v listopadu  10 maminek s dětmi denně 

 stoupl počet aktivních i pasivních členů 

 akce pro veřejnost byly návštěvníky hodnoceny velmi kladně a návštěvnost vysoká 
 úspěšně byl dokončen projekt INFOCENTRUM BROUČEK financovaný z ESF a 

státního rozpočtu ČR prostřednictvím GLOBÁLNÍHO GRANTU NROS 
 podařilo se udržet velmi dobrou spolupráci s redakcemi místního i regionálního tisku – 

Orlický týdeník a Noviny Rychnovska  
 dařilo se nám i oslovování sponzorů – místních živnostníků, kteří nám na akce pro 

veřejnost přispívali drobnými dárky 

 

 

 

 

  

PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 otevření detašovaného pracoviště v Kostelci nad Orlicí 

 vypracování dalšího projektu, který by umožnil vzdělávání rodičů s hlídáním dětí 

 rozšíření činnosti o bezplatné  poradenství logopeda,  speciálního pedagoga 

a psychologa 
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Únor  Dětský karneval Solnice 

 Beseda  o vývoji řeči a grafomotoriky 

 

Březen Brouččí bál Ještětice 

 Brouččí bál Kostelec nad Orlicí 

 Turnaj v kuželkách pro rodiče 

 Vynášení zimy 

 

Duben Velikonoční tvoření 

 Burza dětského oblečení a potřeb na všechny roční období 

 Kouzelný výlet s pálením čarodějnic 

 

Květen Oslava dne matek 

 Tvořeníčka pro maminky 

 Beseda s psychologem na téma Jak žít s mužem šťastně 

 

Červen Prima den –oslava dne dětí 

 Beseda: Jak připravit předškoláka o prázdninách 

 

Červenec  Kolovýlet s úkoly 

 

Srpen Tábor pro předškolkové a předškolní děti – ZVYKÁNEK 

 Svatojánský večer a noc 

 

Září Divadélko 

 Beseda: Numerologie a výchova, rodinná komunikace 

 

Říjen Drakiáda 

 Beseda s dětským lékařem:Posilování imunity a očkování 

 

Listopad Oslava 4. narozenin OS Brouček 

 Beseda: Lyžování s dětmi 

 

Prosinec Mikulášská besídka 

 Tvořeníčko pro maminky – balení dárků 

 Ježíškování 

     

 

 

 

 

 

 

NÁVRH AKCÍ NA ROK 2007 
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V ROCE 2006 NAŠI ČINNOST PODPOROVALI  
a spolupracovali s námi 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 ESF prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti Praha 

 Město Solnice a SDH Solnice a Ještětice 

 Obec Kvasiny 

 MATRIX a.s. Třebešov 

 Noviny Rychnovska 

 Orlický týdeník 
 

 Krédo – p.Krásný 

 Dena Matuška Dobruška 

 Komerční banka 

 Česká pojišťovna 

 Česká spořitelna 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 Drogerie Dušek a  Palička Solnice 

 Dům dětí a mládeže a MC Jája Rychnov nad Kněžnou 

 Galanterie Netikovi 

 Hračkářství Solnice 

 Hospoda U Haničky Ještětice 

 Chovatelské potřeby Kořínek Solnice 

 Květinářství Forejtková 

 Kosmetika Mollis Seidlová Solnice 

 Kadeřnictví Solnice p. Nosková 

 Motor 007 Dvořáček Solnice 

 Obuv Jumbo Solnice 

 Oděvy Solnice – M. Křepelová 

 Květiny U Kláry – K Forejtková 

 Papírnictví Milan Hovorka Solnice 

 Podorlická sodovkárna Rychnov nad Kněžnou 

 Potraviny Ježkovi 

 Potraviny Vozdek 

 Ráj oříšků p. Roušavá 

 Tisk Vlasta Jirsová 

 Textil Solnice 

 Vinotéka Solnice 

 Výroba usní Strnad Solnice 

 Rodina Duškova Solnice………a  především také naši tolerantní a obětaví manželé 

a naše děti. Pomáhali nám, jak jen to šlo. 
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        děkuje za sponzorské dary 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakékoli pomoci si velice vážíme ! 
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Kontakty: 
 

 

 

 

Předsedkyně Zuzana Krassková 724 737 946 

Jednatelka Martina Kovářová  606 547 098 

Hospodářka Tamara Kozlová  775 674 711 

Admin. ped. prac. Jitka Tošovská  724 737 947 

Účetní Zuzana Nejmanová 724 075 877 

 

 

Těšíme se na Vás zase v příštím roce. 

 

 

Občanské sdružení Brouček 

Výroční zpráva 2006 

Autoři: Mgr. Martina Kovářová + podklady 

výkonného výboru a revizní komise 

 


