
 

 

Výroční zpráva Rodinné centrum Podané srdce z.s. za rok 2021 

 

Základní údaje: 

Název:    Rodinné centrum Podané srdce z.s. 

Sídlo:   Svépomoc 188, 572 01 Polička 

Statutární orgán: Petra Habrmanová, předsedkyně RCPAS 

Právní forma:  zapsaný spolek 

IČ:   09688358 

Webová adresa: www.rcpas.cz 

 

Cíle Rodinného centra: 

Vytvořit bezpečný prostor jak pro děti s PAS, tak jejich rodiny, sdílet zkušenosti, trápení, odvahu a 

hlavně radost. Umožnit dětem a rodinám cítit se přijímáni. Nabídnout volnočasové aktivity pro děti 

s PAS. Provázet rodiny je v zátěžových situacích.  Odlehčit rodinám v péči o děti. 

 

Spolupráce: 

Spolupráce s MAS Poličsko z.s. 

V průběhu celého roku aktivní účast při přípravě katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících 

služeb pro území Poličska.  

Možnost budoucí dotace z programu OPZ+ zpracovány záměry pro rok 2023.  

Spolupráce s Oblastní charitou Polička 

Podepsán předběžný souhlas pro OCHP - že budeme přijímat dobrovolníky z nově akreditovaného 

Dobrovolnického centra Oblastní charity Polička 

 

 

Rok 2021 

Začátek roku 2021 znamenal spoustu organizačních a provozních záležitostí. Namátkou jen zřízení 

účtu, zakoupení domény, tvorba a spuštění  webových stránek, vlastní razítko, logo,  podpisy smluv o 

spolupráci, podání žádostí o dotace, a následně dalších kroků s dotacemi spojených. Rok 2021 byl 

opět poznamenám lockdown v souvislosti s epidemií Covid, a tak se spuštění některých aktivit 

posunovalo, a to opakovaně. Podařilo se nastartovat neformální poradnu, spustit aktivitu Roboti, 

uspořádat ve spolupráci s Pontopolis z.s. a Městskou knihovnou Polička letní kemp. Spustili jsme 

deskovky.  

 

 

Zrealizovaný projekt: 

Projekt Služba Doprovod a péče o osobu se ZP/SP byl podpořen z prostředků Pardubického kraje 

v roce 2021-  Program podpory aktivit navazujících na sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. V rámci služby DPD bylo odvedeno 200 hodin přímé práce a 60 hodin práce 

koordinátora.        

http://www.rcpas.cz/


 

Aktivity v číslech: 

Technické vzdělávání – ROBOTI – účast 3 děti /týden 

Letní kemp – účast 24 dětí – intergace 2 dětí s PAS 

Deskovky – pouze pilotní aktivita – účast 8 dětí/dospívajících 

Neformalní poradna – konzultace  - 1 konzultace týdně  

Zasedání orgánu RCPAS v roce 2021 

Schůze valné hromady dne 13.11.2021. Hlavním bodem jednání byl rozpočet pro rok 2022 a rámcový 

plán aktivit pro rok 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledek hospodaření v roce 2021 

 

 

Kontaktní informace: 

Rodinné centrum Podané srdce z.s. 

Svépomoc 188, 572 01 

IČ: 09688358 

Datová schránka: vxe8wsn 

Tel. 776 639 996 

Kontakt:  

Petra Habrmanová, předsedkyně 

Tel. 776 639 996, e-mail: hofericova@seznam.cz  info@rcpas.cz  
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mailto:info@rcpas.cz

