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Milí přátelé, O co se snažíme

v rukou právě držíte důkaz o tom, 
že jsme se v rodinném centru 
Na Schodech za poslední dva 
roky nezastavili. Dva roky, během 
kterých se rodinné centrum 
nafouklo ze žvýkačkové bublinky 
v pořádný balón. I díky vám. 

Ten příběh je všem velmi dobře 
známý. Z ošklivého káčátka se 
stane labuť, z ropuchy princezna… 
I když už rodinné centrum 
funguje čtvrtým rokem, čas 
od času nastane chvíle, kdy si 
v hlavě přehráváme podobnou 
pohádku – jak se ze zakouřené 
„čtyřky“ hospody stal středobod 
na periferii, místo pro všechny 
generace, pro rodiny i jednotlivce, 
kteří mají jedno společné – 
radost ze života. Nahlédněte, 
co všechno se za 24 měsíců událo 
Na Schodech i mimo ně.

Váš tým ze Schodů

Skrze činnost rodinného centra 
Na Schodech naplňujeme své 
představy o tom, jak chceme 
s našimi rodinami a přáteli trávit 
volný čas. Pospolu, vevnitř i venku.

Do programu volíme takové 
aktivity, které nám dávají smysl. 
Spoléháme na moudrost, kterou 
je obdařena příroda kolem nás. 
Čerpáme inspiraci ve svém 
nejbližším okolí – na louce, 
v lese, u vody. Dětem se snažíme 
předávat naši lásku ke knihám, 
pozitivní vztah k přírodě, chuť 
dělat věci po svém. 

Ctíme tradice, které budovali 
naši předci. Nebojíme se obléci 
do kostýmů a občas ze sebe dělat 
šašky.

Nespokojíme se s málem – máme 
plné hlavy nápadů a chuť je 
realizovat, což nás někdy zažene 
na hranici našich možností. 
Naštěstí jsme součástí týmu, 
v němž jsme si vzájemně oporou 
a s pochopením přistupujeme 
i ke svým nešvarům a slabostem.

Nechceme být uzavřenou 
bublinou – otevíráme se všem 
lidem, kteří přicházejí s chutí se 
podílet. Spoléháme na osobní 
a lidský přístup, na vstřícnost. 
Na to, že úsměv může i zkažený 
den obrátit k lepšímu. A pokud se 
občas necítíme nejlépe, jsou to 
právě naši návštěvníci, kteří svým 
zájmem a radostí nakazí i nás. 
Věříme, že se nám postupně daří 
budovat komunitu lidí, kteří jsou 
rádi pospolu a mají si vzájemně co 
předat. Jsme pyšní, kolik přátelství 
už Na Schodech vzniklo – ne 
těch virtuálních, ale skutečných, 
hřejivých.

Při denním setkávání s vámi se 
utvrzujeme, že v tom nejsme sami 
a že se díky vaší podpoře náš sen 
stává realitou. Děkujeme!
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Kurzy a kroužky

S týdenní pravidelností 
u nás můžete tvořit, cvičit, 
relaxovat, zpívat, a vzdělávat se. 
Organizujeme kurzy pro rodiče 
s dětmi, děti i dospělé. 

Cvičení pro miminka
Zdravé hýbánky
Hravá angličtina
Hudebníček
Baci-bum-bác
Hravé a šikovné ručičky
Sebeobrana

Konverzace v německém jazyce
Konverzace v anglickém jazyce
Bodyforming (s hlídáním dětí)
Zdravotní cvičení
Kompenzační cvičení
Pilates
Jóga pro všechny, Kundalini jóga

13 kurzů
81 návštěvníků týdně

22 kurzů
120 návštěvníků týdně

2016

2017
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Klubík, dětské skupiny

Díky velkému zájmu o dopolední 
klubík a možnosti využít dotace 
Evropského sociálního fondu jsme 
se v roce 2017 vrhli do velkého 
projektu zřízení dětských skupin 
Na Schodech. Třídu bývalého 
klubíku obsadila Ptáčata, v nově 
zrekonstruovaném přístavku 
hnízdí Vlaštovky. 

Nabízíme alternativu 
k nedostačující nabídce 
předškolního vzdělávání – 
s rodinnou atmosférou, 
respektujícím a láskyplným 
přístupem. 

Dětské skupiny umožňují dětem 
docházet do malé skupinky. 
O ty se stará několik „tet“, 
které je vedou na cestě k větší 
samostatnosti. Děti se zlepšují 
v sociálním kontaktu s kamarády, 
zažívají bezprostřední radost, 
řízené činnosti i volnou hru. To vše 
v bezpečí a s respektem k jejich 
individualitám. 

Náš přístup kombinuje prvky 
lesní, Montessori i waldorfské 
pedagogiky. Několikrát za rok se 
děti i rodiče z obou tříd setkávají 
na slavnostech, které připomínají 
důležité tradice v průběhu 
roku a poskytují nám možnost 
k bližšímu poznávání a společné 
radosti. 

Více se dozvíte na:
www.naschodech.cz/detskaskupina

10 dětí v klubíku
2 dopoledne v týdnu

21 dětí v dětských skupinách
5 dní v týdnu2017

2016
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Příměstské tábory

Naše příměstské tábory stojí 
na principech různorodosti 
programu a trávení co nejvíce 
času v přírodě pod vedením 
kvalitních lektorů. Sportujeme, 
tvoříme, zpíváme, hrajeme 
divadlo, poznáváme svět kolem, 
testujeme své schopnosti, učíme 
se fair play a spolupráci v týmu, 
ale i schopnosti rozhodovat se sám 
za sebe, kriticky myslet a nebát 
se jít s kůží na trh. Zaměřujeme 
se jak na školkové děti (tábory 
Mraveniště a Malý dobrodruh), 
tak na školáky (Kniha džunglí, 
V říši divů, Indiánské léto a další). 

Krátkodobou možností, jak 
mohou děti zažít dobrodružství 
v partě kamarádů, jsou Spacákové 
večírky. Přespávání pod střechou 
rodinného centra Na Schodech, 
nebo dokonce pod stanem 
„v divočině“ ocení i rodiče, kteří 
mohou strávit pár chvil v milé 
přítomnosti své drahé polovičky.

3 letní tábory pro 79 dětí
1 podzimní tábor

7 letních táborů pro 137 dětí
1 jarní tábor2017

2016
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Kulturní akce

S radostí hledáme nové divadelní 
soubory a jejich veselá představení 
pro ty nejmenší. Děti jsou aktivně 
zapojovány do děje, mnohdy 
zazní zpěv a hra na různorodé 
nástroje. Po představení se malí 
diváci s chutí pustí do tvořivé 
dílny (nebo do domácí dobroty), 
zatímco si rodiče pochutnávají 
na kávě. Na našich OSB prknech, 
co znamenají svět, jsme uvítali 
i divadlo pro dospělé.

Není na škodu začít s kulturou 
už v kočárkovém věku. Chceme 
na děti přenést naši bezmeznou 
lásku ke knihám, a proto se 
pravidelně setkáváme nad 
jejich stránkami, čteme příběhy 
a na chvíli zažíváme dobrodružství 
jejich kouzelných postav. Každé 
literární čtení je příjemným 
setkáním s možností pohrát si, 
prohlédnout si kvalitní knížky 
a utvářet svůj vztah ke kultuře jako 
takové.

5 divadel pro děti
1 literární čtení pro dospělé

7 divadel pro děti
1 divadlo pro dospělé
5 literárních čtení pro nejmenší

2017

2016
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Workshopy a semináře

Ročně k nám Na Schody zavítají 
odborníci z různých oborů, kteří 
dávají účastníkům workshopů 
i vzdělávacích akcí přičuchnout 
k jejich „řemeslu“. Společně se 
vzděláváme, učíme se vnímat své 
tělo a pracovat s ním, tvoříme 
rukama. 

Jako malou ochutnávku 
uskutečněných akcí vybíráme:

Jak na správný pohybový vývoj u dětí
Kurz první pomoci
Diastáza a zpevnění pánevního dna
Jóga pro děti
Terapie hrou
Žijeme minimalismem
Věnčení – výroba věnců s floristkou
Šicí dílna – látkové vaky na hračky

12
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Tradiční akce

V průběhu roku si připomínáme 
krásné staročeské tradice 
a vdechujeme jim život – i díky 
desítkám dobrovolníků, kteří se 
podílejí na jejich realizaci. 

Uspořádali jsme první Masopustní 
veselí, zopakovali Čarodějnický 
večer u ohně a Kouzelný den 
dětí, tradiční se stala i Mikulášská. 
Setkáváme se i v době velikonoční 
a při adventu, u tvořivých dílen, 
lidových tradic a pečení dobrot.

14
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Pojďme ven!

Protože sami nechceme jen sedět 
u počítače, založili jsme tradici 
výletů pro rodiny. Přichystali 
jsme velikonoční trasu s úkoly 
(Zajíčkova cesta) i podzimní 
Pečenou bramboru. Piknik 
v Luftově zahradě každoročně 
přiláká na stovku lidí. Jsme rádi, 
že se s vámi můžeme setkávat 
i u ohně, ve stínu stromů, 
v pohybu. 

16
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Oslavy a pronájmy

Své velké dny u nás strávila kopa 
oslavenců, ať už malých, nebo těch 
s více svíčkami na dortu. Není divu, 
že se v průběhu roku promenádují 
po Černicích kovbojové, piráti 
a duhové víly nebo u dveří chřestí 
klíči tajemný otec Fura.

Uspořádali jsme i několik 
narozeninových spacákových 
večírků. Připravili jsme pro děti 
bohatý slavnostní program, 
který se z pátečního večera protáhl 
až do soboty. 

Naše prostory posloužily díky 
pronájmu i různým aktivitám – 
přednáškám, cvičebním kurzům 
a oslavám výročí. 

18
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Netradiční akce

Protože nás baví se s vámi 
potkávat a protože věříme, 
že je dobré pěstovat sousedské 
a komunitní vztahy, připravili jsme 
i několik netradičních setkání. 

V roce 2016 jsme se zapojili 
do Evropského dne sousedů. 
Vyhlásili jsme také půlden 
pod heslem „tátové v akci“, díky 
kterému vznikl na dvorku hmyzí 
hotel. 

Prvním půlrokem 2017 jsme 
se protančili při tematických 
tanečních večerech. Osmdesáté 
narozeniny našeho oblíbeného 
dramatika, herce, a především 
člověka jsme oslavili akcí Pocta 
Zdeňku Svěrákovi, kde se – jak 
jinak – podávalo pětatřicet 
chlebíčků a pětatřicet kremrolí (viz 
píseň Mléčný bar). Baví nás chystat 
akce, kde není třeba dbát na věk 
účastníků, kde se cítíme dobře 
všichni.

20
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Další iniciativy

Dvorek

Spolu s rekonstrukcí další části 
budovy se nového kabátu dočkal 
i náš dvorek. A nebyla to jen 
kosmetická úprava! Dvorek bylo 
třeba doslova srovnat se zemí – 
zarovnat terén, zasadit trávu, 
vybourat původní chlívky. Náš 
milý ořešák byl bohužel zevnitř 
zcela ztrouchnivělý, a tak ho 
nahradil mladší javor. 

Unie center pro rodinu a komunitu

V roce 2017 jsme se stali 
součástí Unie center pro rodinu 
a komunitu, což je celostátní 
organizace sdružující rodinná 
a mateřská centra. Pod záštitou 
Unie se vzděláváme i setkáváme 
s dalšími inspirativními lidmi 
napříč republikou. Společně 
usilujeme o pozitivní změny 
ve společnosti směřované 
k podpoře rodin.

Dětské skupiny Božkov

V roce 2017 jsme si pronajali část 
budovy v Božkově, abychom 
mohli otevřít další dětské skupiny. 
Prostory jsme zrekonstruovali 
a na konci roku zkolaudovali, 
aby je nové dvě skupiny pro 
16 dětí – Lvíčata a Sloníci – měly 
k začátku roku 2018 připravené 
ke startu.

22



24 25

Náš tým

Rodinné centrum by nebylo tím, 
čím je, bez rozrůstajícího se týmu 
skvělých lidí. 

Oproti stavu v roce 2015, 
kdy Na Schodech stály 
3 zakládající ženy, pár členů 
širšího týmu a 8 lektorů, jsme 
rok 2017 zakončili s 25 stálými 
spolupracovníky. 

Dětské skupiny vyžadují 
nejen kvalitní péči svých „tet“, 
ale i manažerky a svačinářky. 
Kromě stálého personálního 
zázemí je naše činnost možná díky 
průběžné spolupráci s desítkami 
externích lektorů, poradců 
a dobrovolníků. 

Teprve s podporou všech těchto 
úžasných lidí je možné centrum 
rozvíjet a posouvat dál. Stálou 
klientelu pak jistíme rozšiřováním 
vlastních rodin o nové přírůstky. 

24
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Finance

Pro Spolek ŽIVO, neziskovou 
organizaci zaštiťující všechny naše 
aktivity, byl z pohledu financí 
zlomový rok 2017. V jeho průběhu 
Spolek rozšířil svou hlavní činnost 
o provoz dětských skupin, státem 
evidovaného zařízení péče o děti 
předškolního věku. 

Provozujeme čtyři dětské skupiny. 
Dvě skupiny přímo Na Schodech 
jsme uvedli do provozu v září 
2017, další dvě jsme otevřeli 
dětem v pronajatých prostorách 
v Božkově v lednu 2018. 

Na zřízení a dvouletý provoz 
skupin jsme získali účelové dotace 
Evropského sociálního fondu (resp. 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR), což se nepřehlédnutelně 
projevilo ve finančních výkazech 
Spolku.

Níže následují výkazy za roky 2016 
a 2017, tedy za druhé a třetí účetní 
období života Spolku ŽIVO, včetně 
komentářů k jejich porozumění.

26
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Rozvaha 
(v celých tisících Kč)

Výkaz zisků a ztrát 
(v celých tisích Kč)

Se získáním účelové dotace 
na zřízení dětských skupin je 
spojen i závazek udržet dvouletý 
provoz těchto čtyř dětských 
skupin. Dotace je Spolku 
vyplácena během let 2017–2019 
postupně v několika splátkách. 
Proto je položka „Nároky 
na dotace“ překvapivě vysoká, 
7 717 tisíc Kč.

„Krátkodobé závazky“ v objemu 
1 131 tisíc Kč zahrnují zejména 
závazky vůči zaměstnancům 
a povinné mzdové odvody.

Největší část nákladů Spolku 
nově tvoří mzdy zaměstnanců, 
a sice 53 % celkových nákladů. 
Spuštěním dětských skupin 
Na Schodech jsme totiž v roce 
2017 vytvořili 7 nových pracovních 
míst pro kmenové zaměstnance 
a také přibyli lektoři i brigádníci 
k rozšiřujícímu se počtu aktivit.

Položka „Spotřebované nákupy 
a nakoupené služby“ (41 % 
celkových ročních nákladů 
Spolku) zahrnuje především 
náklady spojené se vzděláním, 
rozvojem a péčí o děti v dětských 
skupinách (361 tisíc Kč) a dále 

Hlavní  
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem

2016 2017 2016 2017 2016 2017

N
Á

KL
A

D
Y

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby 377 1 192 32 32 409 1 224

Osobní náklady 475 1 482 32 43 507 1 525

Daně a poplatky 1 1 0 0 1 1

Odpisy majetku 0 151 0 0 0 151

Ostatní náklady 0 4 0 0 0 4

VÝ
N

O
SY

Dotace z veřejných rozpočtů 293 1 606 0 0 293 1 606

Přijaté příspěvky 8 0 0 0 8 0

Tržby za vlastní činnost 542 1 214 76 139 618 1 353

Ostatní výnosy 0 7 0 0 7

Výsledek hospodaření −10 −3 12 64 2 61

Začátek období Konec období
1. 1. 2016 31. 12. 2017

A
KT

IV
A

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 907

Krátkodobý majetek celkem 158 246 7 929

Nároky na dotace a ost. zúčt. 
se státním rozpočtem 0 28 7 717

Krátkodobý finanční majetek 112 158 77

Náklady příštích období 46 158 23

Aktiva celkem 158 246 8 836

PA
SI

VA

Vlastní zdroje celkem 13 15 1 009

Výsledek hospodaření celkem 13 15 76

Cizí zdroje celkem 145 231 7 827

Krátkodobé závazky celkem 145 231 1 131

Výnosy příštích období 0 0 6 696

Pasiva celkem 158 246 8 836

Pro porozumění položce 
„Výnosy příštích období“ ve výši 
6 696 tisíc Kč: Jedná se o část 
účelové dotace, kterou na provoz 
dětských skupin musí Spolek 
dočerpat do srpna 2019.

Spolek není dlužný vůči orgánům 
státní správy, zdravotní pojišťovně, 
orgánům sociálního zabezpečení 
ani územním samosprávným 
celkům.

nájemné a spotřebované energie 
v pronajatých prostorech 
(345 tisíc Kč). Prvně uvedená 
skupina nákladů vyplývá 
z potřeby vybavit zázemí dětských 
skupin vhodným inventářem, 
didaktickými a interaktivními 
pomůckami a materiálem 
na činnost dětí.

Náklady spojené s hlavní činností 
financuje Spolek především 
z dotací z veřejných rozpočtů 
a příspěvků od uživatelů služeb.



30 31

Poděkování

Na závěr chceme poděkovat…

Děkujeme vám:

Že nám v loňském roce nezbývaly 
chvíle na to, abychom se pustili 
do výroční zprávy. 

Za energii, kterou nám předáváte, 
a tím naší práci dáváte smysl. 

Za vaše nápady a náměty, zpětné 
vazby i přání. 

Že máte chuť přiložit ruce k dílu 
jako dobrovolníci. 

Že nás podporujete i materiálně – 
finančním darem nebo věnováním 
hraček, knížek, krabičky čaje… 

Že o nás mluvíte se svými 
známými. Díky tomu i my máme 
možnost poznat další fajn lidi. 

A že sdílíte naše hodnoty – raději 
kvalitu než kvantitu, zdravý 
a šetrný životní styl, respektující 
přístup, oživování tradic, 
otevřenost a radost z všedního 
dne.

Děkujeme našim spozorům:

Veřejný sektor, poskytovatelé 
účelových dotací:

Magistrát města Plzně

Plzeňský kraj

Plzeň 2015

Městský úřad 8, Plzeň-Černice

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR

Evropský sociální fond, Operační 
program Zaměstnanost

Úřad práce ČR

Soukromý sektor, poskytovatelé 
finančních darů:

Mraknet, s. r. o.

Genetika Plzeň, s. r. o.

ZF Friedrichshafen

Renata Beránková s rodinou

Danuše a Vladimír Singerovi

Karel „Dobroděj“ Chaloupka

Kateřina Dobiášová

… a všichni vy, kteří jste plnili 
naše přání – ať už ta z dopisu 
pro Ježíška, nebo jiná v průběhu 
roku.

Chcete nás podpořit? To nám 
uděláte radost! Podívejte se na
www.naschodech.cz/podpora
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