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Rodina je tam, kde život začíná  

a kde láska nikdy nekončí 
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Informace z roku 2020 
 

   Název organizace:    Solnický Brouček, z. s. 

Sídlo:    Masarykovo náměstí 1, Solnice 517 01 

IČO:     266 46 781 

Číslo účtu:     217191346/0300 

Působnost:    Solnice a okolní obce 

Provozovna:    Společenský dům Solnice 

     Družstevní 555, 517 01 Solnice 

 

 

 

Kdo jsme? 
 

Solnický Brouček, z. s. je dobrovolnou nezávislou demokratickou 

organizací s dlouhou tradicí, zabývající se především efektivním naplněním 

volného času rodičů a jejich dětí.  

Prioritně se zaměřujeme na podporu mladých rodin. Činnosti našeho spolku 

mají podpůrný a preventivní charakter a vedou rovněž k rozvoji občanské 

společnosti v oblasti města Solnice, obce Kvasiny a okolních obcí. Jsme 

otevřeni všem rodičům a dětem bez výjimky. 

Nabízíme služby zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a 

zkvalitňování rodinných vztahů formou individuálního poradenství, 

zprostředkování poradenství, besed, workshopů a přednášek. Tyto besedy, 

workshopy a přednášky jsou zaměřeny na péči o dítě, zdraví dítěte, aktivity s dětmi, 

výchovu dětí, vztahy v rodině a sladění zaměstnání a rodinného života. 

Klademe důraz na zvyšování rodičovských kompetencí, zapojení rodičů do 

činnosti spolku a podporu všech rodinných členů v dobrovolných aktivitách. 

Aktivně podporujeme také posilování mezigeneračních vazeb v rodinách.  

Díky naší činnosti můžete navázat nová přátelství či získat zkušenosti, nápady 

a podněty pro svoji rodinu a svůj seberozvoj i získat řadu informací. Jsme místem, 

kde se mohou rodiče s malými dětmi scházet a žít společenským životem, aniž 

by se od svých dětí odloučili, nabízíme prostředí vzájemné důvěry, 

umožňujeme navázání bohatých společenských a přátelských vztahů mimo 

rodinu. 
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Kromě pravidelného programu připravujeme za podpory místních 

samosprávných celků a Královéhradeckého kraje jednorázové společenské 

akce pro širokou veřejnost. Tyto akce vedou k setkávání rodin ve veřejném 

prostoru, k pocitu sounáležitosti, k rozvoji místního společenského života a v 

neposlední řadě k udržení kulturních a lidových tradic regionu.  

Rodiče zde mohou rovněž uplatnit své znalosti a dovednosti a nabízíme jim 

prostor k seberealizaci formou dobrovolnické spolupráce. Všichni se učí toleranci, 

solidaritě a ohleduplnosti. Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře 

fungující rodiny. 

 

Naše organizace působí v Solnici již od roku 2003, navazuje tedy na 

několikaletou zkušenost a těší se dobrému povědomí; je držitelem certifikátu 

Společnost přátelská rodině a členem Sítě mateřských center. Jsme zapojeni do 

komunitního plánování, komunikujeme s poskytovateli sociálních služeb v 

Rychnově nad Kněžnou a jako související sociální služba se účastníme plnění 

regionálně stanovených cílů. 

 

 Naše projekty jsou dlouhodobě podporovány MPSV ČR, Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje, Městem Solnice, Obcí Kvasiny, byly podpořeny nadací 

VIA, nadací Veolia, OS Kovo, opakovaně rovněž Škoda Auto a. s. a dalšími 

organizacemi. V minulosti jsme rovněž uskutečnili projekt ESF financovaný 

formou globálního grantu. 

 

 

 

SOLNICKÝ BROUČEK, Z. S. JE ČLENEM 

SÍTĚ PRO RODINU, ČLENEM KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ 

A DRŽITELEM CERTIFIKÁTU SPOLEČNOST 

PŘÁTELSKÁ RODINĚ. 

 

 

Provoz v roce 2020 
 

Náš spolek můžete navštívit v provozovně ve Společenském domě v Solnici. 

K dispozici je zde velká společenská místnost, kde je dostatek místa jak pro setkávání 

klientů, tak i pro různé druhy aktivit, pro něž je plně vybavena. Disponujeme také 
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místností určenou pro besedy, poradenství, rozvoj vědomostí a různé tvůrčí činnosti pro 

rodiče. 

 

Pomáháme 
 

 RODIČŮM a PRARODIČŮM - vyrovnat se s novou životní rolí, radovat se 

z ní a překonávat starosti, které přináší. Pomáháme formovat a rozvíjet potřebné 

kompetence. Umožňujeme s ostatními konfrontovat a konzultovat své zážitky a 

zkušenosti, uvědomit si přirozenost svých starostí a nebýt na ně sám. 

Nabízíme uplatnění a seberealizaci při práci pro spolek a tím i pro své děti. 

 

 DĚTEM  - poznat pobyt v kolektivu, rozvíjet vlastní osobnost, rozvíjet 

zejména sociální kompetence, sociální komunikaci a utvářet si zdravé 

sebevědomí.  

 

 
  

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTU 

 „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ“  

UDĚLOVANÉHO SÍTÍ PRO RODINU. 

 

Činnosti 
 

Ve spolku nabízíme všem klientům:  

 

 

 pravidelné workshopy 

 

 přednášky a besedy s odborníky 

 

 prostor pro sociální setkávání 

 

 hlídání dětí jako doprovodnou službu při besedách a poradenství 

 

 poradenství a zprostředkování poradenství 

 

 společenské a sportovní akce a akce pro veřejnost 

 

 udržování lidových tradic 
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 přístup k informacím a vzdělávání  

 

Pravidelné workshopy 
 

- vedou pracovnice pro kontakt s klienty, nebo rodiče, kteří se realizují prostřednictvím   

   práce s rodinami 

- zaměřují se na praktický rozvoj rodičovských kompetencí, na výchovu a rozvoj dítěte 

 

Jedná se zejména o činnosti: 

 

 rozvoj komunikace rodiče a dítěte 

-  rozvoj řeči a praktický nácvik pohybových a hudebních činností formou říkadel,   

   písniček, hry na jednoduché nástroje, hry na tělo, logického a verbálního    

   myšlení  

- hry se zvuky a slovíčky, vyprávění pohádek, hraní divadla 

 

 rozvoj tvořivosti rodiče a dítěte  

 - rozvoj kreativního potenciálu, zručnosti, jemné motoriky a grafomotoriky 

 

 pohybový rozvoj rodiče a dítěte 

-  rozvoj pohybových a sportovních kompetencí, rozvoj hrubé motoriky 

 

  sociální interakce – setkávání rodičů a dětí 
- rozvoj sociálních a komunikativních kompetencí 

 

 

Přístup k informacím 

 
 Poskytování individuálního poradenství a zprostředkování individuálního 

odborného poradenství. 
  

Sebevzdělávání a internet - během provozní doby mají příchozí rodiče 

možnost využívat internet k vyhledávání informací a sebevzdělávání – o jejich děti se 

v této době postará pracovnice spolku. K dispozici jsou rovněž publikace a časopisy 

zaměřené na různé aspekty rodinného života a rozvoj osobnosti. 

 

Nabízíme také: zprostředkování vzdělávání, pomoc s plánováním 

seberozvoje, spolupráce s ÚP a místními organizacemi (např. MAP). 
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Provozní doba pro veřejnost: 
  

pondělí – pátek        9:00 – 11:30 hod.  

středa               15:00 – 18:00 hod. 

 

 

V roce 2020 se uskutečnilo 149 pravidelných setkání a 4 jednorázové akce pro 

veřejnost. Bazar se konal pouze jednou. 

 

 

Činnost v roce 2020 

 

V roce 2020 byla tedy vzhledem k situaci naše činnost značně ztížená a limitovaná 

objektivními okolnostmi. 

Pracovali jsme tedy následovně: 

Rozvoj rodičovských kompetencí jsme zajišťovali v dobách, kdy to bylo možné, formou 

besed / workshopů a setkáváním s odborníky na témata týkající se života rodin s dětmi. 

Tato setkávání vedli odborníci a vždy byla součástí následná diskuse a další spolupráce s 

klienty. 

V době, kdy to bylo možné, jsme klientům nabízeli workshopy zaměřené na rozšiřování a 

zvyšování rodičovských kompetencí. Vždy byl prezentován teoretický základ pro další 

činnost (např. z oblasti pedagogiky, psychologie dítěte, komunikační dovednosti apod.) a 

navazovala činnost, při které si rodiče mohli vyzkoušet převedení těchto poznatků do 

běžné praxe. Workshopy se konaly v dopoledních hodinách, jelikož cílovou skupinou 

těchto workshopů byli rodiče s malými dětmi, zejména rodiče na rodičovské dovolené. 

Workshopy se zaměřovaly nejen na všestranný rozvoj dítěte a rodičovských kompetencí, 

posílení sebedůvěry rodičů v jejich roli, ale i na posílení sociálních vztahů v rámci 

komunity a sociální komunikaci. 

Nabízeli jsme základní poradenskou činnost v oblasti pedagogiky, psychologie dítěte, 

speciální pedagogiky, logopedie, osobního rozvoje, péče o dítě a zdraví dítěte a 

zprostředkovávali jsme poradenství v oblasti práva, péče o zdraví, péče o duševní zdraví, 

pedagogické psychologie a financí. Tento poradenský rozcestník byl dostupný i v rámci 

nutného uzavření herny. Zůstávali jsme s klienty v kontaktu prostřednictvím telefonu, e-

mailu, webu a sociální sítě. 
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V obdobích, kdy to bylo možné, jsme rodičům umožnili pobyt v kolektivu, komunikaci s 

ostatními a výměnu zkušeností. Zpřístupnili jsme jim odborné informace z oblasti 

pedagogiky a psychologie (osobně, z periodik, i odb. liter., na našich facebookových 

stránkách) a umožnili jsme jim vyzkoušet si tyto teoretické poznatky v praxi v rámci 

workshopů. 

Reagovali jsme na aktuální potřeby a podněty ze strany klientů – klienti mají možnost 

navrhnout témata či to, co je zajímá, pro příští workshopy. Klienty jsme touto cestou vedli 

i k aktivnímu zapojení. 

Rodiče měli k dispozici literaturu zaměřenou na péči o dítě a rodinu, pedagogiku a 

psychologii, rozvoj dětí a trávení volného času s dětmi. Tyto podklady je možné i 

zapůjčovat. Po domluvě jsme literaturu také půjčovali. Nabídli jsme rovněž prospekty 

poskytované Sociálním odborem Města Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR, Bílým 

kruhem bezpečí, Úřadem práce Rychnov nad Kněžnou atd. 

Rodiče měli možnost se seberealizovat při práci pro spolek. V tomto roce bohužel nebylo 

mnoho možností, nicméně při tradičních akcích venku, které se konat mohly (např. 

pohádkový les), se zapojili. Také se zapojili do organizování několika setkání s tvořením 

přes léto. Koordinaci spolupráce dobrovolníků zajišťovaly pracovnice pro kontakt s 

klienty. 

V rámci zajištění časového prostoru pro aktivity rodičů jsme zajišťovali hlídání dětí, aby 

se rodiče mohli plně věnovat nabízeným aktivitám. 

V roce 2020 jsme samozřejmě pokračovali ve spolupráci s Městem Solnice, Obcí 

Kvasiny, dalšími místními neziskovými organizacemi, místními školkami a školami, a to 

zejména při organizování akcí přednášek a besed, to vše v rámci rozvoje mezilidských 

vztahů v Solnici a okolí. 

V tomto roce zejména se jednalo o: šití a distribuci roušek zejména v jarním období, 

pomoc s hlídáním dětí v akutních situacích, nabídka zajištění nákupů pro rodiny v 

karanténě. 

Veškeré aktivity byly nabízeny všem rodičům bez výjimky. 

Doufáme, že v dohledné době se budeme moci vrátit k naší činnosti tak, jak jsme byli 

zvyklí 

V roce 2020 jsme prohloubili spolupráci s MAP Splav, ve spolupráci s nimi jsme během 

měsíců, kdy to bylo možné, realizovali několik besed. 
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V době nouzového stavu jsme šili a pomáhali distribuovat roušky, pomáhali se zajištěním 

potřeb rodin ve spolupráci s Městem Solnice. 

 

 

PŘEHLEDY NÁVŠTĚVNOSTI 

 

Přehled pravidelných programů a jednorázových akcí 

 
Návštěvnost 2020 - pravidelný program 

     

 dní rodin dětí jednorázové akce 

1. 20 50 81  

2. 15 46 108  

3. 22 18 21 1 

4. 0 0 0 ZAVŘENO 

5. 0 0 0 ZAVŘENO 

6. 22 41 70 1 

7. 17 32 61 1 

8. 10 20 35  

9. 17 41 63 1 

10. 12 36 21   

11. 0 0 0 ZAVŘENO 

12. 14 20 30   

     

 149 304 490 4 

 
 

Návštěvnost besed a setkání s odborníky 
 

    Besedy 2020 Rodiny Děti 

         

leden 1. 15.1. Jarmila Michálková Péče o dětskou pokožku 11 16 

  2. 29.1. Martina Bělková Dietní strava v rodině 4 6 

únor 3. 14.2. Mgr. Vašátková Internet - riziko nebo přínos 8 12 

 4. 26.2. Michaela Kovářová Příprava na vstup do školky 7 9 

březen 5 11.3. Anna Škopová První pomoc u dětí 8 10 

 6. 27.3. Michaela Kovářová Příprava na vstup do školky 15 23 

duben       

        

květen       
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červen 7. 10.6. Mgr. Vašátková S dětmi zdravě v přírodě i kuchyni 0 0 

 8. 23.6. Petra Pišlová Hypoterapie 18 30 

  9. 25.6. Anna Škopová Zdravotní problémy u dětí v létě 7 14 

červenec 10. 8.7. Bc. T. Kozlová Tvořivost a soustředění 8 17 

 11. 22.7. Jana Matoušková Rodinné vztahy na dálku 6 13 

srpen 12. 18.8. D. Novotná Výhody početné rodiny 7 15 

 13. 19.8. Bc. T. Kozlová Jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí 6 11 

září 14. 16.9. Martin Vlasák Jak zabránit šikaně mého dítěte 6 8 

 15. 29.9. Petr Suchý Výchova kluků 11 6 

říjen 16. 14.10. Jitka Tošovská Mezigenerační soužití 0 0 

        

listopad       

        

prosinec       

     122 190 

 

Návštěvnost jednorázových akcí  

 
 Akce 2020 Rodiny Děti 

    

1. Karneval 71 103 

2. Výlet za zvířátky do Skuhrova 18 30 

3. Pohádková cesta 79 137 

4. Dračí cesta 28 45 

 .  196 315 

 

 

Počet provozních dní a počet jednorázových akcí za daný měsíc 
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Návštěvnost dle počtu rodin a dětí včetně besed, workshopů a přednášek 

 

 
 

 

Návštěvnost jednotlivých besed – rodiny, děti 
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Návštěvnost jednorázových akcí – rodiny, děti 

 

 
 

 

 

 

 
 

Další tradiční a pro rok 2021 plánované aktivity spolku 
 

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

vydávali za poznáním a dobrodružstvím. 

 

Udržování tradic a tradičních zvyků – Vynášení zimy, malování kraslic, společná 

tvorba adventních věnců, Ježíškování, atd.   

 

Pořádání bazarů dětského a těhotenského oblečení a dětských potřeb  
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ORGÁNY SPOLKU V ROCE 2020 
 

 

Předsedkyně spolku: Mgr. Iveta Vašátková 

            

Kontrolní mechanismy 

zpětná vazba od klientů formou osobních pohovorů, komunikace prostřednictvím 

sociálních sítí, e-mailu, telefonicky 

prezentace činnosti v místních médiích 

prezentace činnosti v regionálním tisku 

zpětná vazba od Města Solnice a Obce Kvasiny 

 

PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2020 
 

Jana Tomšová         pracovnice pro kontakt s klienty  

                                     vedení činností 

     vedení evidence 

Jitka Tošovská    pracovnice pro kontakt s klienty 

                            vedení činností 

     vedení evidence  

  

Lektoři a rodiče vedoucí činnosti 

      

Anna Škopová 

Mgr. Martina Černá  

Mgr. Iveta Vašátková 

 

Poradenství pro rodiče  

Anna Škopová 

Mgr. Martina Černá 

Mgr. Iveta Vašátková 

 

Zprostředkování poradenství 

Mgr. Martina Černá 

Mgr. Iveta Vašátková 

Jitka Tošovská 

Jana Tomšová 

 

Vedení účetnictví 

Zuzana Nejmanová     
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2019 
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V ROCE 2020  NAŠI ČINNOST PODPOROVALI  

a spolupracovali s námi  
 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 Město Solnice    

 Obec Kvasiny      

 Škoda Auto, a. s.                       

 

 Autoopravna Sedloň 

 Drogerie Palička Solnice 

 Galanterie Netikovi 

 Chlenská uzenina 

 Chovatelské potřeby Kořínek Solnice 

 JV net.cz.s.r.o 

 Kadeřnictví Kubíčková 

 Knihkupectví Vávrová 

 Kosmetika Michálková J. 

 Krédo – p.Krásný 

 Laguna – stavební firma 

 Macháček Karel 

 MK Styl Křepelová 

 Obuv Jumbo Solnice 

 Oriflame 

 OS Na venkově – P.Pišlová 

 Ovocnářství Hlaváček 

 Pedikura– manikura – Ilona Frimlová 

 Pizzerka Solnice 

 Potraviny Kubík 

 SMR s.r.o. Solnice – pani Rozsypalová 

 Synyt – Čermáková 

 V fitness - Souček   

 Vinotéka Solnice 
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BROUČEK 

 

Děkujeme za podporu v obtížném roce 2020 

a děkujeme všem rodinám, které se aktivně podílí na činnosti spolku 

a které naše služby využívají. 

 

Jakékoli pomoci si velice vážíme! 

 

Fungující rodina není bohužel již samozřejmostí, ale vzácným kořením společnosti.   

Než vyroste, stojí to spoustu úsilí nejen „rostlinku rodiny“ samotnou, ale přispět by 

mělo i její blízké okolí – naše společnost.       

 

Kontakty pro rok 2021: 
 

Název organizace:   Solnický Brouček, z. s. 

Sídlo:     Masarykovo náměstí 1, Solnice, 517 01 

 

Provozovna:   Společenský dům Solnice 

     Družstevní 555, Solnice, 517 01 

 

Jitka Tošovská   724 737 947 

Jana Tomšová  724 737 946 

 

IČO:     266 46781 

Číslo účtu:    217 191 346/ 0300 ČSOB 

Působnost:    Solnice a okolní obce 

 

Předsedkyně 

Mgr. Iveta Vašátková     737 756 330 

 

Účetní 

Zuzana Nejmanová     724 075 877 

 

E-mail:    info@osbroucek.info 

facebook:    Solnický Brouček, z. s. 

web:    www.osbroucek.info 

 

Těšíme se na Vás zase v příštím roce! 

 

mailto:info@osbroucek.info
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                          v herně                                                           jarní šití roušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   podzimní tvoření       malování na trička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                                      beseda
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Autoři VZ 2020:  

Mgr. Iveta Vašátková, Jitka Tošovská, Jana Tomšová, Zuzana Nejmanová 

 


