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Historie 



V roce 2005 se uskutečnil první seminář „Zakládání a vedení Klubů dvojčat 
 a vícerčat“, kterého se zúčastnilo 11 osob, z toho dvě ze Slovenska. 
Sumarizace semináře vyšla ve sborníku, který byl rozeslán účastníkům. 
Výsledkem tohoto prvního semináře bylo založení tří nových Klubů do 
konce roku 2005. Na Slovensku vznikl partnerský Klub dvojčat. Další 
seminář se uskutečnil na podzim roku 2008, jeho výsledkem bylo celkem 35 
Klubů dvojčat a vícerčat (dále jen KdaV) ke konci daného roku. KDaV úzce 
spolupracuje s Laktační ligou, s organizací na podporu rodičů nedonošených 
dětí Nedoklubko a Sítí RC. V roce 2009 se podařilo navázat a od té doby 
rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi ICOMBO (Mezinárodní 
rada organizací na podporu vícečetných porodů) i ISTS (Mezinárodní 
společnost pro studium dvojčat), v jejichž mezinárodním Newsletteru 
vychází články o činnosti KDaV. KDaV přeložil a elektronicky distribuuje 
Deklaraci práv a potřeb dvojčat (vydanou COMBO v roce 1980, poslední 
aktualizaci provedl ICOMBO v roce 2019). Od roku 2013 KDaV poskytuje 
aktivní pomoc rodinám s vícerčaty v krizi a to jak formou poradenství a 
podpory, tak formou materiální pomoci (organizace sbírek potřeb pro 
vícerčata, založení veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi, atd.) 
i zajištěním terénních pracovnic do rodin. 

Současnost 

Nejvyšší počet samostatně vedených klubů dvojčat byl kolem roku 2015. Od 
té doby nové kluby nevznikají, naopak s nástupem aktivních matek do 
zaměstnání jejich počet klesá. Se snižujícím se počtem svépomocných 
skupin klubů dvojčat, které se scházejí pravidelně v prostorách převážně 
mateřských center, narůstá počet „virtuálních“ skupin rodičů dvojčat na 
sociálních sítích. Na žádost těchto jednotlivých skupin vstupují zástupci 
KDaV do diskusí jako moderátoři. 
V roce 2021 jsme vytvořili nové webové stránky, které jsou uživatelsky 
příjemnější a intuitivnější.

Vzhledem k pandemii covid-19 a omezení setkávání osob (a na základě 
zkušeností z roku 2020) KdaV přenesl těžiště své práce do „virtuálního 
prostoru“. Problémy, které jsme dosud běžně řešili osobním setkáním, 
přednáškami a besedami, nezmizely, naopak se staly palčivějšími díky 
izolaci rodin s vícerčaty a strachu z onemocnění zejména u těhotných 
maminek s vícerčaty. Naše aktivity v roce 2021 sestávaly zejména z 
telefonického a elektronického poradenství (pomoc a poradenství nejen v 
oblasti rodičovských kompetencí, ale také s komunikací s úřady, pomoc se 
sepsáním žádostí o pomoc v různých situacích, apod.). Odborné poradenství 
jsme realizovali převážně telefonicky nebo on-line prostřednictvím 



videohovorů. Jednalo se převážně o poradenství rodinám s trojčaty a 
rodinám matek samoživitelek. 
V oblasti pomoci rodinám s vícerčaty, kdy jedno nebo více dětí zemřelo 
před, při nebo krátce po porodu pouze jedna konzultace proběhla osobně a to 
v oblati výchovných problémů dítěte, které pocházelo z dvojčat a jeho 
dvojče záhy po porodu zemřelo. Rodina si toto trauma nesla v sobě skrytě, 
teprve po otevření tohoto tématu se rozkryly příčiny školních problémů 
dítěte a dalo se s rodinou efektivně pracovat. 
On-line proběhlo opakované poradenství u třech rodin.

V letních měsících, kdy byla opatření proti covid-19 zmírněna, se 
uskutečnily tři osobní se tkání srodinami s hendikepovaným dvojčetem/
trojčaty, ostatní byla vedena on-line a telefonicky. Byla poskytnuta podpora 
rodinám, se kterými Klub dvojčat pracuje již dlouhodobě, ale i dvěma 
rodinám, které se obrátily na Klub poprvé - rodina s těžce postiženými 
trojčaty a rodina s jedním postiženým dvojčetem. Tyto rodiny vyžadovaly 
častější konzultace, než se ve své těžké situaci dokázaly zorientovat a 
přijmout ji. 
Paradoxně jsme zaznamenali pokles požadavků o materiální a finanční 
pomoc v době pandemie covid-19 a naopak větší zájem poskytnout pomoc 
ze strany večetnosti. Výjimkou bylo období, kdy se Moravou prohnalo 
tornádo a zástupci regionálního Klubu dvojčat požádali o pomoc pro dvě 
rodiny s dvojčaty (jedna s dvojčetem s hendikepem) v akutní krizi. Pomoc 
těmto rodinám byla jednak materiální, ale hlavně fyzická - rodina musela 
zajistit náhradní bydlení a opravu poničeného domova. V této době pomáhali 
naši dobrovolníci s péčí o dvojčata či s dohledem nad nimi, ale i s pomocí 
při obnově domova těchto rodin (nejen materiální pomocí, ale i fyzickým 
zapojením se do práce na odstraňování škod). 
Zájem o přednášky a besedy pro rodiče vícerčat byl i přes pandemická 
opatření vysoký. Přednášky konané on-line měly výhodu toho, že se jich 
mohlo zůčastnit více rodičů, naopak přednášky, kde se osobně setkávali 
budoucí rodiče s lektorkou, byly omezené počtem účastníků i dodržováním 
protiepidemických opatření. 

V roce 2021 bylo podpořeno celkem 413 rodin. 
Jednalo se o 8 rodin, kterým jsme pomohli formou materiální a finanční 
pomoci  (z toho 2 rodiny postižené tornádem), bylo odsouhlaseno 8 žádostí o 
podporu z veřejné sbírky.. Nově jsme podpořili dvě rodiny s dětmi s 
hendikepem (jedna s trojčaty s těžkým postižením, jedna s dvojčetem s 
postižením).
Uskutečnilo se 146 konzultací e-mailovou formou, 73 telefonických 
konzultací (do 30 min.), osobní poradenství jsme poskytli 9x, poradenství 



prostřednictvím videohovorů (50 a více min.) bylo realizováno 28x.
Realizovali jsme 3 přednášky na Dětské rehabilitaci Praha - Barrandov a 
uskutečnilo se 6 on-line webinářůs průměrnou účastí 17 rodičů. Celkem se 
on-line i prezenčních přednášek zúčastnilo 120 osob. 

Přestože se naše práce již druhým rokem přenesla do virtuálního prostoru, 
díky zkušenostem z minulého roku se podařilo naše „virtuální“ služby 
zkvalitnit a rozšířit. 

•
Další realizované aktivity KDaV v roce 2021: 

• Spolupracujeme s organizací ICOMBO a ISTS v oblasti předávání 
zkušeností a účastníme se mezinárodních výzkumů organizovaných 
těmito společnostmi.

• Od 8. do 14. listopadu 2021 jsme se zapojili do Mezinárodního týdne 
vícečetných porodů (International Multiple Birth Awareness Week – 
IMBAW), tématem tothoto ročníku bylo „Spolupráce: Spolu nám to 
půjde lépe“.

• Během roku 2021 jsme jednali se státními i krajskými úřady zejména 
při zajišťování péče trojčata.

• Nadále jsme rozvíjeli spolupráci s organizací Společnou cestou s námi 
z.ú. (moravská organizace zabývající se pomocí rodinám s 
handicapovanými dětmi), poskytovali poradenství pro rodiny s 
hendikepovanými dvojčaty a vícerčaty. 

• I v roce 2021 pokračovala dlouhodobá spolupráce s Národním 
laktačním centrem, LALI, Hnutím pro život a Aliancí pro rodinu. 

• Spolupracujeme se studenty, kteří píší své závěrečné práce na téma 
dvojčat – pomáháme jim získat respondenty a informace o životě s 
dvojčaty.

• Dlouhodobě spolupracujeme s několika castingových agenturami při 
hledání vhodných dvojčat do filmů a reklam.

•

V roce 2021 KDaV zaměstnával tyto pracovníky:

- od března do prosince PaedDr. Kláru Vítkovou Rulíkovou jako 
odborného poradce, lektora a realizátora projektů,
- od března do prosince MgA. Tomáše Kargera jako administrativně-
organizačního pracovníka a koordinátora sbírek,



- od ledna do prosince ing. Zdeněk Žďárský jako účetního a mzdového 
účetního.

Orgány Klubu dvojčat a vícerčat, o.p.s. v roce 2021

Ředitelka:
PaedDr. Klára Vítková Rulíková

Správní rada:
Mgr. Štěpánka Kaňková
Ing. Monika Trnková
Jiří Žáček

Dozorčí rada:
JUDr. Marcela Bergerová
Mgr. Jakub Rulík
MUDr. Jarmila Haubnerová

Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícerčat, o.p.s. za rok 2021

Provozní náklady    35 705,- Kč
Osobní náklady  276 713,- Kč
NÁKLADY CELKEM  312 418,- Kč

Přijaté příspěvky (MPSV, ÚP)  211 000,- Kč
Sbírky    36 818,- Kč
Sponzorské dary    40 000,- Kč
Příjmy z prodaného zboží a služeb       24 600,- Kč
VÝNOSY CELKEM   312 418,- Kč
____________________________________________________
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK            0,- Kč

Celkový stav Veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi k 31. 12. 
2021: 101 512,80 Kč

Využití výtěžku sbírky



Eliška B. - uhrazení ubytování při neurorehabilitaci - 4 391,- Kč
Eliška B. - uhrazení pobytu na dětské rekreaci pro děti s postižením 7 800,-
  Kč
Eliška B. - oprava automobilu pro převoz dítěte na vozíku - 15 000,- Kč
rodina se čtyřčaty - náklady spojené s péčí o děti (oblečení, hračky a dětské 
sportovní vybavení) - 82 920,- Kč
Vojtěch, David a Oldřich K. - rehabilitace - 15 000,- Kč
Vojtěch, David a Oldřich Koláčkovi - osobní asistence - 11 688,- Kč

Poděkování 

• Děkujeme paní MUDr. Jarmile Haubnerové za dar ve výši 5 000,- 
Kč 

• Děkujeme paní Mgr. Kláře Dolečkové za dar ve výši 5 000,- Kč 
• Děkujeme panu Jiřímu Žáčkovi za dar ve výši 30 000,- Kč
• Děkujeme všem, kteří přispěli na účet finanční veřejné sbírky nebo 

hmotných sbírek na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi. 
• Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou 

seminářů, pomáhali potřebným rodinám, i těm, kteří vedou 
svépomocné skupiny - Kluby dvojčat a vícerčat. 

• Děkujeme MPSV za přidělení finanční dotace ve výši 211 000,- Kč

Děkujeme obchodu Dvojcatka.cz a možnost využití jejich zpracované 
statistiky porodů vícerčatza rok 2020

_____________________________________________________________
_______

• Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s. 
• Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 

• tel.: 602 144 206 e-mail: dvojcata@atlas.cz  IČO: 
26640325 

• www.dvojcata-asociace.cz

mailto:dvojcata@atlas.cz
http://www.dvojcata-asociace.cz/

