
DĚTSKÉ CENTRUM SRDÍČKO PŘI NÁBOŽENSKÉ OBCI  

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

V ŽEBRÁKU

bylo zřízeno pro děti 

ve věku 6-10 let.

Zabývá se v 60 hodinovém měsíčním cyklu výchovným 

působením na děti, ve spolupráci s rodinou od roku 2010

.Vychází plně z atributů procesu

křesťanské  mravní výchovy

doplněné o znalosti misijní katecheze . Toto působení se 

promítá v plném zapojení dětských aktivit formou 

hravých činností  ve veřejného prostoru.

Zpracovala Nová M



NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE  ČESKOSLOVENSKÉ  HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU

Náměstí 146,   267 53 Žebrák  - IČO 475 602 66
telefon    311 533 269 email: adamova.ruzena@quick.cz

ZŘIZOVACÍ LISTINA

Ze dne: 29. 1. 2006

OBNOVENA  A  DOPLNĚNA  DNE    2. 1. 2010
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE  ČESKOSLOVENSKÉ  HUSITSKÉ V  ŽEBRÁKU

na svém Shromáždění náboženské obce

dne 29. 1. 2006  usnesla

na  základě  Ústavy Církve československé husitské (dále jen  CČSH) a organizačního řádu  CČSH  § 2 odst. 3  a  § 4  odstavce c.

Zřídit dětskou organizaci ke dni 01. 03. 2006.

Toto usnesení má platnost do ukončení přestavby objektu, který je v majetku NO CČSH.  Přestavba trvala od roku 2006 do 9. 

prosince roku 2009.

Proto jsou stanovy této organizace upraveny

ke  dni  1. 1. 2010

tj. k datu zahájení činnosti s dětmi.

Rada starších na své schůzi obnovuje a doplňuje stanovy

této dětské organizace.

K datu 01. 09. 2015

Stanovy  jsou doplněny a obnoveny dne 2.01.2018

Preambule
Hlavní poslání Dětského centra

Tato dětská organizace si klade za cíl soustředit k provozovaným aktivitám co nejvíce dětí, se zřetelem i k sociálně slabším a 

neúplným rodinám dětí, zdravotně postižených a které potřebují  individuální  výchovný  přístup.

Organizace nabídne dětem ve věku od 6 do 10 let vyplnění mimoškolního času v souladu s respektováním jejich zájmů a nadání. 

Zaměří se na vytváření sounáležitosti v dětském kolektivu. 

Důležitým cílem Dětského centra bude působení na děti v oblasti mravní a křesťanské výchovy   

Rodičům dětí bude nabídnuta poradenská služba v oblasti výchovné a zdravotní problematiky .
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Každé dítě má svůj příběh. Příběh  svého dětství. Všechny tyto příběhy jsou

odrazem společnosti a to především, její etické úrovně  nastavených podmínek,

pro jeho výchovu a vzdělání Je na to takový běžně používaný vzorec: Rodina,

škola, volný čas a  vzor okolí.

Dítě má vyrůstat ve fyzické a duševní rovnováze. Je li tato rovnováha narušena

a společnost nemá v pořádku sociální péči a k tomu potřebné zákony, nastupuje

charita suplující nedostatečnost těch, kteří mají odpovědnost za národ, sociální

smír a vytvoření podmínek a okolností k plnému zabezpečení každého dítěte

nejen na papíře práv dítěte ,ale v konkrétním praktickém životě.

Zdravotní a mentální poškození dětí je zjevné a lidé ho zřetelně vnímají. Méně

se vnímá oblast narušených sociálních  vztahů mezi dětmi a dospělými a mezi

dětmi samými.

Příčiny jsou obvykle dost složité a u každého dítěte se musí zavčas zjistit.

V době ranné pubescence je již celkem na jejich odstranění pozdě. Party

školáků už od čtvrté třídy, pohybujících se v parcích i na ulici,kouření, vulgární

obtěžování , šikana  v druhém případě pocit osamění a vyloučení z normálního

života,deprese a drogy.Určitě je možné se s tím setkat.Příčina není vždy

v tom, že se obviňují rodiče, nebo škola vzájemně. Příčina je v neúplných

rodinách,v nízkých sociálních podmínkách, a hlavně v nedostatku zájmu a

věnovaného času individuálním potřebám dětí a většina škol se více zabývá

vzděláním než výchovou.

Horward Gárdner americký psycholog řekl,, každé dítěte má vedle specifické

inteligence v sobě i inteligenci dobra, záleží na tom, abychom jí objevili a

rozvíjeli, dříve než bude pozdě“.

Na tuto problematiku,  pomoci  rozvíjet prostřednictvím volno-časových aktivit

a individuálních zájmů dítěte.aspekty mravní a křesťanské etiky se zaměřuje

náš výchovně-vzdělávací program.



„ŠKOLA HROU“





Z VELIKONOČNÍ VÝSTAVY DĚTÍ



Z VÝSTAVY  NA HRADU kRAKOVCI

KŘESŤANSKÝ KRUH 

ML. DĚTÍ

„STVOŘITELOVO DÍLO“



Z VÝSTAVY  NA HRADU KRAKOVCI-

kolektivní práce „ Poslední večeře Páně“





PRÁCE DĚTÍ V LOCKDOWNU –

„PŘÍRODA NAŠEHO    DOMOVA“






