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Co je Centrum pro všechny, os?
V našich stanovách, zakládací listině se píše, že Centrum pro všechny je:
 dobrovolné, nepolitické, neziskové, zájmové občanské sdružení
 jeho činnost je určena všem lidem bez ohledu na sociální původ, vzdělání, rasu, vyznání, barvu pleti,
zdravotní stav, omezení atd.
 spolupracuje s mládežnickými organizacemi, občanskými sdruženími, organizacemi základního i
speciálního školství a rodinami postižených či ohrožených dětí.
A pokud si to přeložíme do lidštějšího jazyka, můžeme napsat, že Centrum pro všechny, os je parta
zejména mladých lidí, kteří jsou připraveni být tam, kde je třeba a mnohokrát dokázali, že tomu tak je.
Jak ze stanov, ale i názvu sdružení vyplývá, činnost CPV není zaměřena jen na jednu skupinu lidiček, ale
připravuje akce jak pro malé, pro velké, pro zdravé i pro postižené, zkrátka a jednoduše pro všechny

O co Centrum pro všechny, os usiluje?
Opět se z našich oficiálních cest dozvíte, že se snažíme o poskytování
 respitní péče
 integračních aktivit
 volnočasových aktivit
 outdoorových aktivit
 zážitkové pedagogiky
 dobrovolné služby
 informací o činnosti.
A co to všechno znamená? Čtěte dále a dozvíte se to.

Jaké si Centrum pro všechny, os určilo poslání?
Prvotním posláním CPV bylo pomáhat zejména dětem ze Speciální školy v Poděbradech, kde zakladatelka
sdružení pracovala, ale postupem času se členská centrácká základna rozrostla a CPV rozšířilo své služby.
Reagovalo na přání dětí i potřeb rodičů a veřejnosti. V oficiálním textu najdete toto:
1. Centrum poskytuje respitní péči /komplex služeb/ především rodičům dětí s postižením pro jejich
ulehčení a odpočinek. Tato služba může být od jednohodinového intervalu až po týdenní respitní pobyt,
zejména v době prázdnin.
2. Centrum realizuje integrační aktivity, při kterých se setkávají a spolupracují osoby zdravé a s
postižením. Tyto aktivity mají charakter zájmové činnosti, arteterapie a ergoterapie.
3. Centrum zajišťuje a propaguje kvalitní trávení volného času všech osob a předcházení tím negativním
vlivům okolního světa. Prosazuje myšlenku, že produktivní využívání volného času je vhodným prostředkem
seberealizace a osobního rozvoje.
4. Centrum propaguje a využívá zvláštnosti přírodního prostředí, vzdělávacích, uměleckých, tělocvičných,
herních a jiných aktivit. Různě náročné situace, do kterých se účastníci aktivit dostávají, prověřují a
rozvíjejí jejich tvořivý potenciál, fyzickou zdatnost, vedou k překonání sebe sama a zároveň poskytují
maximum zkušeností a aktivních prožitků. Centrum využívá „Výchovu v přírodě“ /outdoor education/
vnímající přírodu jako vhodné prostředí pro výchovný proces.
5. Centrum propaguje a používá metodu zážitkové pedagogiky /experiential education/ a to od klidného
rozjímání přes aktivní tvořivost až k pohybu na hranici osobního maxima jedince.
6. Centrum chce poskytnout prostor především mladým lidem, kteří chtějí pomáhat potřebným. Umožnit jim
dobrovolnickou asistenční práci při veškerých aktivitách Centra, zajistit podmínky pro toto dobrovolnictví.

Jak Centrum pro všechny, os vzniklo?
CPV bylo založeno 29. 12. 2005 a registrováno podle zákona č. 38/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů u MV ČR pod čj. VS/1-1/62 776/05-R s přiřazeným identifikačním číslem 27020053.
Sídlo sdružení bylo v Jizbicích 32, kde k dnešnímu dni stále je.
CPV založila a provozovala skupinka osob působících na Poděbradsku a Nymbursku, a to konkrétně dvojice
maminek dětí s postižením, pár pedagogů a nakonec hrstka tehdejších dobrovolníků z řad studentů. Proto
první tři roky bylo sdružení „jen“ partou mladých iniciativních lidí, kteří se snažili pomáhat, kde bylo třeba.
První aktivity pro děti se organizovaly v Základní škole speciální v Poděbradech, jezdilo se na výlety do
blízkého okolí, začalo se táborničit.
CPV reagovalo zejména na potřeby maminek, které si v nepřetržitém kolotoči péče o své dítě s postižením
potřebovaly odpočinout, a dále na potřeby dětí s postižením, kterým CPV nechtělo upřít právo na integraci.
Prvním rokem se vše dělalo „na koleně“, psali se první žádosti o grant, CPV získalo svého prvního patrona
pana Ondřeje Lébra, pražského umělce…A takto bychom mohli pokračovat dále. Ale protože Výroční zpráva
nemá nudit, ale informovat, podívejte se průřez naší historií ve zkratce.

Desetiletí našeho sdružení
2005 aneb vznik sdružení
2006 aneb rozvoj sdružení
postupně se realizovaly projekty Artíkovy soboty, Integrace je IN, Hurá, jedeme na tábor a Víkend naplno
startuje projekt Veřejná sbírka Arteterapie
2007 aneb ve znamení stěhování
květen – účast na nymburské Bambiriádě, máme své první veřejné taneční vystoupení
červen – první Artíkova sobota a oslava Dětského dne pro veřejnost na MSS Tortuga Nymburk

říjen – oficiální otevření provozovny na MSS Tortuga, organizace Dne otevřených dveří Tortuga a navázání
významné spolupráce se střediskem Modrá flotila a s Mateřským centrem Svítání v Nymburce
listopad - zahájena významná spolupráce s Wellness Clubem, naším současným patronem a účast s veřejnou
sbírkou na jejich interních akcích jako Wellness marathon a Wellness show
prosinec – první veřejná vánoční besídka
2008 aneb rozjíždíme se ve velkém a do daleka
květen – účast na Bambiriádě v Poděbradech a prodej keramiky a hedvábí v Sazce Aréně pod akcí Wellness
clubu
červen – organizace Dětského dne
září – Den otevřených dveří ve spolupráci s SMF
říjen – zahájení projektu Miniden otevřených dveří aneb Párty, tentokrát Halloweenská
listopad - Veřejná sbírka na vánoční trzích v T-Mobile Praha
2009 aneb startujeme s Úřadem práce Nymburk
únor – podepisujeme první dohodu s ÚP a máme dvě zaměstnankyně
Projekt Tortuga – přeměna provozovny na podnětné výchovně vzdělávací prostředí
prosinec - vánoční prodej v IKEA Černý Most
2010 aneb korunky a lidičky se sbíhají
Zaměstnání absolventa z dotace NOSF
duben -prodáváme velikonoční zboží v IKEA ČM a T-Mobile Praha
květen – účast na Dětském dni pro hradbami v Nymburce
získáváme část čistého výtěžku akce festival Hlučná samota
prosinec – prodáváme opět v IKEA ČM a T-Mobile Praha
2011 aneb jaké jsme šikulky
březen – získáváme novou zaměstnankyni z Projektu Od kolébky do práce s příspěvkem na pracovní místo po
dobu 8 měsíců

duben - prodáváme v DDM Symfonie Poděbrady
květen – získáváme celičký výtěžek festivalu Hlučná samota
červen – účast na Dětském dni pro hradbami v Nymburce
září - otvíráme záchranu maminkám v podobě Volnočasového klubu Šikulka
prázdniny – probíhá částečná rekonstrukce herny na MSS Tortuga
prosinec - zase prodáváme
2012 aneb velké ESF finance pro Centrum
březen – získali jsme necelé 2 miliony, vybavujeme Centrum a konáme plno aktivit zdarma pro děti s SVP
září – keramikujeme s MŠ
říjen – podepsaná dohoda o vymezení 2 pracovních chráněných míst
2013 aneb stabilizace kanceláře a Centra pro rodiny
2014 aneb velký personální nárůst zaměstnanců CPV a následný nárůst kroužků pro veřejnost
březen - další, tedy 3. chráněné pracovní místo pro OZP
srpen – administrativní síla z projektu Cílem je zaměstnání ve Středočeském kraji
říjen - nové zaměstnankyně z projektu Generační tandem a Odborná praxe
listopad - další dvě zaměstnankyně v projektu Generační tandem
listopad – registrace sociální služby Odlehčovací služba
2015 aneb nová velká finanční podpora Centra pro rodinu
leden-prosinec – Humanitární fond Středočeského kraje podpořil pozici koordinátorky aktivit
květen-prosinec - podpora Centra pro rodiny projektem LEGO rok 
září – Běh pro všechny, ČSOB podpora
leden-prosinec – finanční podpora Centra pro integraci od města Nymburk
leden – Společenský večer Centra pro všechny k oslavě 10ti let :-)
srpen – Koncert Ve stodole pro stodolu v Jizbicích, taktéž k desetiletí CPV

Současnost a vize do budoucnosti
Dnes nás, zejména nymburská veřejnost, zná jako rodinné centrum, které připravuje dětem i rodičům
zábavné výchovně-vzdělávací volnočasové programy a které uspořádalo několik desítek akcí nejen na MSS
Tortuga. Zná nás jako kolektiv maminek, které pro druhé maminky a jejich děti založil Šikulku, která v
současné době alternuje i přeplněné mateřské školy.
Jsme však stále dobrovolným zájmovým občanským sdružením, která již 10. rokem pracujeme zejména na
dobrovolnické bázi v oblasti poskytování služeb rodinám s dětmi s postižením. Díky grantům, dotacím
nadací, soukromým osobám a firmám pracují pro Centrum na různých projektech odborní lektoři a
pedagogové a vedle nich díky podpoře Úřadu práce Nymburk se v Centru vystřídalo několik zaměstnankyň,
které potřebujeme pro administrativu a hlavně provozní činnosti v naší provozovně na MSS Tortuga.
V současnosti má CPV na 320 členů a na 50 aktivních dobrovolníků ve všech třech našich centrech
I v následujících letech bychom všem zájemcům chtěli nabízet aktivity pro smysluplné a kvalitní trávení
volného času a pořádání integračních aktivit pro děti a mládež s handicapem i bez něj patří mezi naše hlavní
cíle i do budoucnosti.
Další skupinou, která projevuje zvyšující se zájem o naše aktivity, jsou rodiče, především matky, s
předškolními dětmi. Právě těm je celodenně zpřístupňována herna a hřiště na MSS Tortuga. Rádi bychom i
jim nabídli i další volnočasové aktivity.
Držte nám palce, ať se nám vede!

Centrum pro všechny v roce 2015
Během těch 10ti let se nám celkem povedlo zorganizovat přes 30 projektů, jak menších tak větších, jak pro
menší skupiny tak i širokou veřejnost. Pojďme se společně podívat do roku 2015 a pro lepší orientaci si
projekty dáváme druhým rokem do skupin dle cílové skupiny 

Centrum pro rodiny
Tato skupina projektů se koná na naší provozovně na Mezinárodním skautském středisku Tortuga od roku
2007, a je určena jak našim členům i nečlenům. Denně máme pro širokou veřejnost otevřeno, umíme
připravit i akce na míru  V roce 2015 byla opakovaně tato skupina projektů podpořena grantem od města
Nymburk a Úřadem práce Nymburk, kterým tímto velmi děkujeme.
Herna-Maminky se svými dětmi mohou trávit svůj volný čas na Tortuze v herně, kde si mohou pohrát
v menší dětské herničce s kuličkovým bazénkem, skluzavkou, s mnoha hrami a hračkami a ve velké herně
s odrážedly, autíčky a houpačkami. Herna je otevřena denně a v minulém roce prošla opět novou obnovou, a
to zejména za podpory firmy Lego, která nám celkem věnovala 100 000,-Kč a spoustu Lego kostiček 

Hřiště–Děti si mohou pohrát denně na zahradě plném hraček uložených v nových bednách zakoupených
z daru ČSOB a díky dotaci LEGO tu ti nejmenší mohou dovádět v nové průlezce maxi pejskovi a na
pružinových houpadlech čtyřlístku a delfínkovi Zahrada se může pyšnit ještě novým šestihranem
zakoupeného z výtěžku charitativní akce Běh pro všechny 2014, kterou zorganizovaly dvě dobrovolnice,
Lenka Čechová a Lucie Urbanová.

Keramika–Je kroužek určený všem, kteří mají rádi práci s keramickou hmotou a glazurou. Tento kroužek od
tohoto roku se samostatně vyčlenil z dřívější Výtvarky, která je nyní samostatným projektem v jiné dny,
nežli je keramika a odehrává se v naší keramické dílně. Lektorkami byly zaměstnankyně Zuzana Pilná,
Renata Frendlová a Ludmila Křížová a dále se na kroužku podílely zaměstnankyně na chráněných místech a
na VPP, za což vděčíme finanční podpoře Úřadu práce Nymburk.

Výtvarka -Jak bylo psáno, Výtvarka se „trhla“, aby si děti mohly vybrat, jestli keramikovat či tvořit, anebo
stihnout v týdnu oboje Na výtvarce tvoříme s papírem, lepidlem, barvami atd., vyrábíme věcičky pro své
potěšení, dárečky druhým, ale připravujeme i Vánoční výstavičky  Nově jsme také začaly přijímat starší
děti samostatně, tedy bez doprovodu rodičů.

Cvičeníčko-Protože seznamovat světy postižených a zdravých je nejlepší už od malička, zrealizovali jsme
kdysi dávno projekt, kde to seznámení probíhá tou nejlepší možnou cestou-prostřednictvím hry. Náplní
Cvičeníčka jsou hudebně-pohybové hry, říkadla, básničky se znakováním, smyslové hry, překážkové dráhy,
hry s padákem a mnoho dalšího pro všestranný rozvoj dítěte. V tomto roce byla náplň obohacena díky

podpoře LEGO, neboť se zakoupila spousta didaktických her, sportovně-hravých pomůcek a lokomočních
drah. K letité lektorce Martině Kučerové přibyla v tomto roce posila, lektorka Karolína Křížková.

Tvořeníčko – s nárůstem dětiček, které přicházely na Tortugu, jsme rozdělili i Cvičeníčko, ve kterém jsme
na konci lekce mírně výtvarničili. Tvořeníčko je 2x týdně jako Cvičeníčko a je pokaždé plné dětiček
toužících po špinavých prtíkách, veselých barvičkách, po prvním stříhání, lepení a obtiskování Projekt
vedla Kateřina Kupcová a od října 2015 Jana Kratochvílová, obě zasloužilé maminky a tvořivé duše. Projekt
byl vloni podpořen materiálním darem od firmy Lewis, kteří nám každoročně na Vánoce přivezou dárečky

Vařeníčko – nejnovější trendy projekt, který vznikl jen díky dotaci Generační tandem, kde jsme mohli
zaměstnat báječnou babičku Irenu Machovou, která toto vyváření a pečení slaných i slaných dobrůtek
v dopoledních hodinách vedla. Na konci roku přebrala do svých rukou projekt Jana Kratochvílová, která
taktéž dokázala, že je báječné dělat nepořádek jinde než doma a že vaření si děti spolu se svou maminkou
mohou hezky užívat

Volnočasový klub Šikulka
Tato alternativa klasické MŠ vznikla na podnět maminek, jejichž děti nebyly umístěny do MŠ, a tak pro
mnohé se klub stal jedinou možností jak se vrátit do zaměstnání. Přestože Šikulka je klub, výchovněvzdělávací program je velmi blízký programu MŠ, abychom společně s rodičovstvem provedli radostně naše
ratolesti tímto obdobím a ony si denně kromě vlastních výrobků odnášeli i krásné zážitky a zkušenosti. Klub
byl otevřen i postiženým dětem nebo dětem z jiného etnika, a tak těch zkušeností se získává ještě mnohem
více.

Párty aneb miniden otevřených dveří - Je určená kloučkům a holčičkám již od 2 roku s jejich maminkami,
babičkami, tatínky, prostě všem, kteří spolu chtějí prožít zábavně naučné odpoledne a mají rádi výtvarněpracovní činnosti. Pro všechny je připraven program, který je zaměřen na výtvarničení, práci s keramikou,
sport i rozvoj vědomostí. Témata párty, která jsou každý měsíc jiná, jsou vybírána v souvislosti
s každoročními svátky s důrazem na zachování tradic (Mikulášská, Vánoční, Masopust, Čarodějnická apod.),
ale i podle zájmu dětí (např. Princezny a rytíři, Hello kitty apod.). Děti si odnesou spoustu zážitků, výrobků
a malých odměn. Tento projekt je takovým malým dnem otevřených dveří, jehož cílem vedle výše uvedeného

je i poznání prostor MSS Tortuga, které donedávna byly veřejnosti uzavřeny. Postupně se veřejnost může
seznámit jak se střediskem, ale také se změnami a novinkami, které tu pod naším společným snažením
s brigádníky vznikly a kterými se chceme pochlubit.

Centrum pro integraci
Tato skupina projektů jsou v podstatě naše 4 nejstarší projekty určené především dětem a mládeži s
postižením. Od 7.11.2015 máme registrovanou sociální službu Odlehčovací služba, naším cílem je získat
finanční podporu na zaměstnávání sociálního pracovníka Jinak jako vždy tak i tento rok tyto projekty
proběhly díky dobrovolníkům, kteří věnovaly svůj čas a pomohly těm, kteří to potřebují. Jak dtem, tak
rodičům postižených dětí, aby si v nepřetržitém kolotoči péče o své dítko mohli odpočinout.
Artíkův den-Jednou v měsíci se konal na MSS Tortuga tento jednodenní projekt, našimi dětmi tak
oblíbený. Děti pracovaly vždy s keramickou hlínou a věnovaly se dalším tradičním i netypickým výtvarněpracovním činnostem. Náplní práce je tvorba inspirovaná světem kolem nás, ročními obdobími, kulturními
akcemi apod. Výrobky si děti dělají pro své potěšení, jako dárečky pro je jich blízké a také pro naše dárce.

Integrace je IN-Jde o celodenní projekt pro naše děti s postižením, které se díky němu mohou zúčastnit
jednou v měsíci spolu se svými zdravými kamarády sportovních či kulturních akcí pro veřejnost. Dobrovolníci
svou asistencí umožnili v roce 2015 dětem účast např. v kině, divadle, bazénu, na traktoriádě, v planetáriu a
nejlepší akcí snad byla návštěva Hummer centra, kde se hlavně naši puberťáci vozíčkáři projížděli
v terénních vozech

Víkend naplno-Jde o integrační pobyty o víkendu či ve dnech školního volna, kdy rodiče musí do práce a o
děti se nemá kdo postarat. Proběhly zejména na MSS Tortuga pro děti a mládež s autismem, kde
v Nymburce se zvládnula kuželková dráha, minigolf, vířivka, návštěva pizzérie, výtvarničilo se, tančilo i
zívalo Víkendy jsou tedy nabité programem, prostě naplno a největší úspěch minulého roku měl víkend
v Hradci Králové s aquaparkem, Vánočním koncertem, obřím akvárkem.

Hurá, jedeme na tábor-V létě se opět konaly tradičně integrační letní pobytové akce pro postižené i
zdravé děti a mládež v Jizbicích, v sídle sdružení. Tábory byly jako vždy plné letních radovánek, výtvarněpracovních činností, táborových her a také učení se vzájemné toleranci a pochopení pro problémy druhých.
Protože nám děti rostou, jsou i větší a těžší, díky firmě Lewis jsme mohli plně zrekonstruovat bezbariérové
sociální zařízení, které jsme zdárně tento rok ukončili. Tábory mají své letité partnery, Gea Nymburk a

pekařství Martínek, a čerstvě pro tento rok jsme získali finanční částku od Chateua Mcely pro program
Divokej západ na puberťácký tábor pro vozíčkáře

Centrum pro dobrovolnictví
Na dobrovolnictví vždy stálo a stojí naše centrum pro integraci. Bez dobrovolníků by to nešlo, a tak se
snažíme vytvářet podmínky pro dobrovolnictví a podporovat ty, kteří chtějí pomoci. Ovšem poslední dobu i
naše ostatní centra jsou podporovány dobrovolnictvím, bez kterého bychom se neobešli, nebo by nám práce
trvala déle nebo bychom na to prostě neměli
Asistent/dobrovolník pro sebe i druhé - snažíme se informovat a vzdělávat naše asistenty, aby mohli
poskytovat tu nejlepší péči našim dětem, zapojujeme je do brigádiček jak v sídle sdružení, tak na Tortuze.
Naši zlatí asisi pomáhají s přípravou a organizací aktivit v Centru pro integraci i v Centru pro rodiny,
nejčastěji dělají asistenty postiženým dětem ve výše uvedených projektech. aj. Sem můžeme zařadit
každoroční nábory nových dobrovolníků po základních a středních školách, které v červnu pravidelně
školíme spolu s pracovně staršími. Letošní školení proběhlo za podpory města Nymburk, za což moc
děkujeme Začátkem roku jsme si slavnostně zorganizovali Společenský večer, který byl k oslavě 10ti let
sdružení, ale také jako velké poděkování dobrovolníkům, kterým potřásl rukou i pan starosta. A na konci
roku v listopadu získala ocenění města Nymburk Nymburský lev naše „holka pro všechno“ Martina Kučerová
za obětavou práci s dětmi a rozvoj integračních volnočasových aktivit, který pomyslně předala všem
dobrovolníkům a zaměstnancům.

Firemní dobrovolníci – Již je tomu téměř 5 let, co jsme začali spolupracovat s organizací Fórum dárců,
která je prostředníkem mezi neziskovkami a firmami, které se chtějí věnovat společenské zodpovědnosti.
Tak jsme tu během let měli na brigádě například T-mobile, Českou spořitelnu, Levi Strauss, Lordship,
Barclays, Tetra Pak. Od roku 2011 spolupracujeme s organizací Byznys pro společnost a přivítali jsme
brigádníky jak v Jizbici, kde se uklízelo a zazimovávalo tábořiště, tak na Tortuze, kterou jsme zvelebovali.
V tento rok jsme se zapojili i do Mezinárodního dne dobrovolnictví a přivítali pomoc 3 farmaceutických
firem. Velkou a opakovanou oporu máme v ČSOB a Lewis, kteří nám nejvíce pomáhají s přípravou tábořiště.
Letos se do přímé práce s dětmi zapojila firma LEGO a na jednom z integračních turnusů proběhl tzv, LEGO
DAY, kde si zaměstnanci firmy a naše děti společně hráli, tvořili a soutěžili.

Workcamp – V červenci 2011 jsme zahájili spolupráci s INEXem SDA a od té doby realizujeme každoročně
Workcampy. Nejenže dobrovolníci z celého světa se mohli seznámit s naším českým prostředím, poznat
Speciální školu v Poděbradech, krásy Poděbrad a Nymburka, vzdělat se v Nymburském muzeu či Pivovaru,
ale také měli tu možnost pracovat s našimi dětmi a mládeží s postižením. Takový workcamp, jak z názvu
vyplývá je zaměřen na práci a ta tu je dvojí. Fyzická, kde se připravuje či zazimovává tábořiště v Jizbici,

naklízí se MSS Tortuga, a přímá práce s dětmi, kde se zejména dobrovolníci věnují dětem a mládeži na
turnusu pro autisty a naší mládeží na vozíku či s mentálním postižením na turnusu pro puberťáky.

Centrum pro tanec
S tancem se u nás v centru začíná hnedle, jakpak nám to nožky dovolí  První taneční krůčky s námi mohou
udělat všechny dětičky v projektu Cvičeníčko, ze kterého pak děti přecházejí na taneční kroužky, které
jsou na MSS Tortuga i v pronajatých prostorech. V roce 2015 s námi mohly děti ještě projít kurzy
orientálního tance, anebo se přidat do kroužků vertikální gymnastiky
Tanečky – V tomto roce došlo k přejmenování kroužku Orientální tance, protože náplní u dětí mladšího věku
jsme se věnovali i tanci lidovému a hudebně-pohybovým hrám. Orientální tance byly věnované všem
nadšencům pro orientální hudbu, kroucení, vrtění zadečkem, nádherným kostýmům, cinkacím šátečkům a
zajímavým tanečním pomůckám. Tancovali jsme s hedvábnými vějíři, křídly isis, šátečky, šifonovými závoji či
hůlkami a vystupovali i na plesech a jiných kulturních akcích.

Pole sport – Pole dance/pole sport neboli tanec/cvičení na tyči, u tyče i okolo tyče je určen všem
tanečnicím, gymnastkám, akrobatkám nebo těm, kterým se to prostě líbí. V tomto roce jsme opět trénovali
s holčičkami i juniorkami jak pro radost, tak ale i pro výkon a po roce jsme se účastnili Mistrovství ČR.

Každoroční Dětský den pod hradbami i letos se neobešel bez našeho vystoupení a tančili jsme na několika
plesech a sportovních událostech a účastnili Dancefonie v Poděbradech.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
2. PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ MODRÁ FLOTILA

TEAM TEST

LEVI STRAUSS & CO.

FOTO TICHÝ NYMBURK

INEX SDA PRAHA

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND A STÁTNÍ ROZPOČET ČR

WELLNESS CLUB PRAHA

LEVI STRAUSS & CO.

GOEDHART BOHEMIA NYMBURK

TEAM TEST, S.R.O.

MĚSTO NYMBURK

CHATEAU MCELY

ČSOB

Výkonným orgánem v roce 2015
byla
Rada sdružení
ve složení
Martina Kučerová – předsedkyně Rs
Jana Menšíková– místopředsedkyně Rs
Zuzana Nykodýmová – člen Rs
Markéta Šilhánová – člen Rs
Petra Smolíková – člen Rs

Naše kontaktní údaje
Sídlo sdružení: JIZBICE 32, 288 02 NYMBURK
místo akcí: TORTUGA, Mezinárodní skautské středisko
KOLÍNSKÁ 282, 288 0 2 NYMBURK
mob.: 606 84 60 48
e-mail: centrumprovsechny@seznam.cz
www: centrumprovsechny.cz
IČ: 27020053
č.ú.:202972297/0300

Proč?

Respitní péče? …nechci dát moji holčičku do ústavu, ale jsem na všechno sama…chtěla bych se vzdělávat, abych mohla svému dítěti více
pomoci, ale nemám čas…potřebuji si alespoň dojít na úřady, ale kdo mi pohlídá kluka?… potřebuji si odpočinout, jsem unavená, mé dítě mělo
pořád záchvaty…Proto Vám Centrum pomůže a pohlídá Vaše postižené dítě.

Integrační aktivity? …proč ten kluk nemluví?…proč ta holka dělá pořád tohle?…už vím, co to je DMO…kamarádím se s holkou na vozíku,
je moc fajn…myslím, že je normální, aby mé postižené dítko chodilo třeba do kina… …chtěla bych jít studovat speciální pedagogiku…Proto
Centrum pomáhá seznamovat Vaše zdravé s postiženými a naopak.

Volnočasové aktivity? …doma se nudím…mám zájem o keramiku…chci dělat něco i o víkendu…stop drogám!…chci, aby se můj postižený
syn připravil pro budoucnost… Proto Centrum nabízí Vašim dětem hravé, sportovní a tvořivé dílny.

Outdoorové a zážitkové aktivity? …hrát a dovádět si lze i jinde než v tělocvičně…jo WCball, no to si teda pamatuju dost dobře…raz,
dva, tři, jump!…Proto Centrum spolupracuje s lektory Prázdninové školy Lipnice, a tak ví jak na to.

Dobrovolná služba?…byla jsem na praxi u postižených a moc se mi to líbilo… chtěla bych být užitečná… nemám doma stejně co dělat…rád
pomůžu, když můžu… Proto Centrum nabízí mladým lidem šanci seberealizace a možnost pomoci potřebným.

Pro koho?

Respitní péče je především určena rodičům tělesně a mentálně postižených dětí navštěvujících Speciální školu v Poděbradech, ale i
jiným potencionálním zájemcům z okolí Poděbrad, Nymburka, Městce Králové. Proto neváhejte a kontaktujte nás, ať si můžete odpočinout!

Integrační aktivity jsou určeny všem dětem a mládeži, postiženým i zdravým, kteří si mají chuť spolu hrát, tvořit a sdílet společné
zážitky. Chcete, aby se právě Vaše dítě zúčastnilo některé z našich akcí? Informujte nás!

Volnočasové aktivity. jsou navštěvované postiženými i zdravými dětmi, které rády něco tvoří, sportují, tancují, závodí, hrají si… Líbilo
by se vám to také? Zavolejte nám!

Outdoorové a zážitkové aktivity jsou určeny všem, kteří vyhledávají přírodu, pobyt a hry v ní a rádi pak vzpomínají na to, co prožili.
Chcete překonávat sami sebe? Dejte vědět!

Dobrovolnou službu může konat kdokoliv, kdo má volný čas a chce pomoci na správném místě. Jistě se pro každého najde uplatnění,
s kterým by nám byl nápomocen a přitom se v něm realizoval. Dobrovolná služba může být jednorázová či dlouhodobá, v rámci praxe,
nějakého programu či jen tak. Službu může dělat student i zaměstnaný dospělák. Je to jen na Tobě, jestli se přidáš k nám a pomůžeš.
Tak se ozvi co nejdříve a rozjeď to s námi!

Jak můžete pomoci?
 FINANČNÍMI

DARY

Možnosti:
 bankovním převodem jako jednorázový dar
 trvalým bankovním příkazem jako pravidelné měsíční platby z Vašeho účtu
 pravidelnými srážkami ze mzdy, může zařídit zaměstnavatel a mzdová účtárna
 složenkou typu A na účet, kterou lze zaslat z každé pošty
Dar pro Centrum pro všechny se pro daňové účely odečítá od daňového základu. Je naší samozřejmostí Vám vystavit potvrzení pro
mzdovou účtárnu nebo pro Vaši firmu.
ZAKOUPENÍM NAŠICH VÝROBKŮ
Centrum nabízí:
 Keramiku pro radost– zapichovátka, kypřítka ,přívěsky aj.
 Užitkovou keramiku – květináčky, stojánky, svícny aj.
 Malované hedvábí – kapesníčky, kravaty, šálky a šály, deštníky
 Perníčky v období Velikonoc a Vánoc


VĚCNÝMI DARY
Centrum uvítá:
 Dětské hry a hračky
 Sportovní potřeby
 Kancelářské potřeby
 Výtvarné potřeby
 Další užitečné věci


OSOBNÍ SLUŽBOU
Konkrétní činností může být:
 Asistenční práce u postižené osoby
 Dobrovolnická práce na rekonstrukci a úpravách sídla sdružení
 Uplatnění Vašich dovedností apod.: např. fotografování na našich akcích, práce na počítači


 ÚČASTÍ NA NAŠICH AKCÍCH
Centrum každoročně spolupořádá

Hejbni kostrou pro druhé – aerobik, aqua aerobik a další styly pohybu pro aktivní cvičenky /30. března 2008, 2.listopadu 2008/

Přehlídka orientálních tanců – amatérské i profesionální vystoupení orientálních tanečnic pro diváky /5. května 2008/

Galavečer – večer pěveckých, hereckých a hudebních vystoupeních v prosince 2008
 A DALŠÍMI MOŽNOSTMI
Centrum rádo přijme

Firemní podporu – partnerství, slevy, akce apod.

Mediální podporu – propagace činnosti

Partnerskou podporu – spoluúčast, pozvání apod.

