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„Jsme tu pro všechny, kteří chtějí pro své děti to nejlepší“
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1. ÚVOD
V této výroční zprávě podáváme informace o naší organizaci, co je naším záměrem a cílem, jaké
řešíme sociální problémy, jakým způsobem tento záměr naplňujeme, jakým způsobem jsme tuto
problematiku řešili v roce 2014 a jaké máme vize do budoucna.
1.a. Kdo jsme a co děláme
„ Jsme tu pro všechny, kteří chtějí pro sebe a své děti to nejlepší“
Jsme organizace, která nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity pro celou rodinu. Nabízíme od roku
svého vzniku (2003) pravidelné a nepravidelné programy pro děti i dospělé. Naše rodinné centrum
je otevřené všem bez rozdílu věku, sociálního zařazení či etnického původu. V nabídce klubu jsou
také přednášky a besedy s odborníky z nejrůznějších oblastí.
Cílem naší organizace je celkový všestranný a harmonický rozvoj osobnosti jak dětí, tak i
dospělých, zlepšení vzájemných vztahů jednotlivých členů rodiny, možnost výměny zkušeností s
dalšími rodinami, vést lidi k přijetí zodpovědnosti za svůj život, za zdraví tělesné i duševní, vést je
ke spolupráci na společných záměrech. Dalším cílem je pomáhat také dětem s handicapem a
začleňovat je do kolektivu zdravých dětí a tím je učit toleranci a vzájemnému respektu. Zároveň je
naším záměrem vytvořit prostor pro vzdělávání a rozvoj kreativity v každém jedinci, který je
ideálním základem pro vývoj dalších generací a společnosti jako celku.
Rozmanitých akcí se mohou zúčastnit všichni, kteří chtějí rozvíjet schopnosti svého dítěte
jakéhokoli věku. Dětem nabízíme vzájemné setkávání se svými vrstevníky, dáváme jim možnost
seberealizace a spolupráce v různých zájmových kroužcích, které rozvíjejí jejich talent a přinášejí
smysluplné využití volného času.
Rodinka patří pod celorepublikové občanské sdružení Duha, která nám dává možnost výměny
informací, propojení akcí a inspiruje nás k další činnosti.

1.b. Kontaktní osoby
Mgr. Ivana Čagánková – zakladatelka a statutární zástupce organizace, rodinka@rodinka.cz

2. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A JEJÍ ŘEŠENÍ
2.a. Oblast působení
Naše organizace se zaměřuje na celou rodinu s dětmi od narození. Tím, že nabízíme programy už
pro rodiče na rodičovské dovolené, tak nás vyhledávají z důvodů překonání sociální izolace, pro
navazování nových vztahů a kontaktů. Rodinám nabízíme řešení sociální izolace, vzdělávání pro
navyšování rodičovských kompetencí, kulturní akce pro rodiny, na kterých zapojujeme do aktivit
všechny členy rodiny a tím působíme na harmonizaci vztahů všech jejich členů. Naše organizace
řeší i zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.
Dále naše organizace poskytuje „Terénní program v rámci pověření sociálně-právní ochrany dětí“,
který vychází z § 49 ze zákona č.359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení.

2

Organizace Duha Klub Rodinka byla Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje dne
9.10.2007 pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (pod č.j.KUOK 103204/2007) v tomto
rozsahu:
- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje dle § 6 odst.1 zákona o
sociálně-právní ochraně dětí
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě
- poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenstvími výchově a vzdělávání dítěte a při
péči o dítě zdravotně postižené
- pořádá v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
- činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku dle §
31,32 zákona o sociálně-právní ochrany dětí.
Posláním sociální aktivity tohoto terénního programu je předcházení sociálnímu vyloučení
rodin. Jedná se o pomoc a podporu rodin s dětmi v obtížných životních situacích. Cílem je
udržení a posílení funkční schopnosti rodin tak, aby jim byl umožněn plnohodnotný život v
naší společnosti.

2.b. Aktuální témata prorodinné politiky


sociální izolace nejen přistěhovaných rodin a sólo rodiče (překonávání osamocení, kontakty,
hlídání dětí při vyřizování věcí na úřadech…)



krizové situace rodinných vztahů



výchovné problémy dětí



návrat rodičů na trh práce (kvalitní prostředí pro péči o dítě, vzdělávací a rekvalifikační
kurzy)



zaměstnanost ohrožených skupin na trhu práce (zdravotně znevýhodnění, osoby po
rodičovské, dovolené, absolventi, osoby nad 50 let)



vzdělávání pracovníků organizace (navyšování odborných kompetencí pracovníků
organizace)



kvalitní využití volného času dětí a rodin s dětmi

2.c. Činnost organizace v průběhu roku 2014
Na rozdíl od jiných mateřských center jsou naše služby komplexní, přistupujeme k návštěvníkům
citlivě a vnímáme jejich potřeby, to znamená, že přistupujeme k rodině jako celku. Proto nabízíme
celou šíři aktivit. Naše aktivity mají především preventivní a podpůrný charakter a jsou zaměřeny
také na pomoc a podporu rodinám, které se ocitly v jakékoli nepříznivé situaci. V rámci pověření
sociálně právní ochrany dětí a mládeže naší organizace poskytujeme v případě potřeby základní
poradenství.

3

Cíle terénní aktivity:
 vyhledávat osoby, které žijí nejen v sociálně vyloučených komunitách a poskytnout jim
potřebnou odbornou pomoc s cílem minimalizovat rizika spojená s tímto způsobem života
 zajistit prevenci sociálního vyloučení a jeho prohlubování
 zajistit prevenci rizikového chování, zmírnění negativních důsledků a rizik životních situací
klientů, včetně jejich dopadu na společnost
 motivovat klienty k řešení jejich už existujících problémů
 rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, které nabízejí aktivity nebo mohou přispět k naplnění
cílů programu
 předávání aktuálních konkrétních informací týkající se prorodinné politiky
V roce 2014 jsme navázali spolupráci nejen s Dětským domovem v Přerově, ale i se Základní
školou praktickou a speciální v Přerově. V těchto zařízeních jsme zaváděli do praxe Masáže dětí
do škol, které podporují zlepšování spolupráce a komunikace mezi spolužáky a jsou zároveň
prevencí patologických jevů (šikana, agresivní chování apod.). V rámci naší celoroční činnosti jsme
nabídli přednáškovou činnost také oddělení Sociálně právní ochrany Magistrátu města Přerova
(SPOD), které se zaměřuje na práci s ohroženými rodinami a náhradními pěstounskými rodinami.
Tyto přednášky vedené odborníky, byly zaměřeny především na zvyšování rodičovských
kompetencí, finanční.gramotnost a právní minimum, osvětovou činnost ohledně informovanosti o
smyslu ochrany práv dětí a úskalí pěstounské péče.
V roce 2014 jsme pokračovali v činnosti z minulých let, kde jsme se zaměřili na workshopy a
vzdělávací semináře a rozvíjeli jsme aktivity, o které byl zájem mezi našimi klienty. V největší míře
to byly volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi.

Přehled aktivit roku 2014


Vzdělávací semináře pro veřejnost
Přednáška systémové vektorové psychologie
Hlasové semináře
psychologický seminář Podvědomé touhy a životní scénář
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
Projekt Soulad práce a rodiny - byl zaměřen na zlepšení slaďování rodinného a pracovního
života v regionu Přerovska. Realizací projektu jsme chtěli dosáhnout toho, aby rodiče
(zejména ženy) s malými dětmi byly schopné najít si vhodné zaměstnání, ve kterém mohou
vhodně skloubit práci i rodinu. Projekt jsme realizovali ve spolupráci se dvěma partnery:
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. a Mateřským centrem Sluníčko v Přerově.
Zhodnocení realizace klíčových aktivit: http://www.esfcr.cz/projekty/soulad-prace-a-rodiny



Vzdělávání pracovníků naší organizace
Naši zaměstnanci se pravidelně účastní různých vzdělávacích seminářů a kurzů pro zvyšování
svých kvalifikačních dovedností. Témata absolvovaných seminářů: Fundraising, Efektivní
práce na PC, Nový občanský zákoník, Psychologie osobnosti, Komunikační dovednosti,
Masáže pro děti, Buďme mistry nových Malých mistrů (polytechnická výchova předškolních
dětí)
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Volnočasové aktivity pro děti a mládež
pravidelné
Tvořivý kroužek pro děti od 4 do 10 let
Orientální tanec pro malé slečny od 4 let
kroužek improvizace a strategických her pro náctileté
Hravá angličtina od 3 do 6 let
Hudební hrátky pro děti od 3 let
Tělocvičení pro rodiče s dětmi od 2 let
Kytara pro každého
jednorázové
Tábor s angličtinou u rybníka Bezedníka
Tábor pro teenegery
 Volnočasové aktivity pro rodiny
jednodenní
Míle pro mámu
Sportovní den
Karneval
Lucerničková slavnost
Setkání s vodníkem
Den otevřených dveří
Andělská nadílka
Den soužití (s organizacemi Člověk v tísni, Charita, Armáda spásy, Kappa Help)
hry a zábava pro děti na GulášFestu
vícedenní
sportovně relaxační týden v Ludvíkově
turistický pobyt plný her a zábavy v Ludvíkově
Relaxační víkend na Horní Bečvě
pravidelné
Montehrátky s cvičením, tvořením + miniworkshopy - probíraná témata: Jak zvládat dětský
vzdor, Kdy je vhodné začít s hygienickými a sebeobslužnými návyky, Předcházení
logopedických vad, Jak hospodařit, když má rodina snížený rozpočet, Konflikty v rodině,
Otázky rodinného práva, Kdy nastoupit do zaměstnání a jak to skloubit s rodinou, a další
témata, která mají preventivní charakter a zároveň posilují rodičovské kompetence. Všechna
setkání jsou doplněna o praktické ukázky práce s dětmi, jak pro rozvoj psychomotorický, tak
řečový.
První krůčky baz maminky – program určený pro rodiny s malými dětmi, dítě si zde zvyká
na nové kamarády, učí se komunikaci mezi svými vrstevníky. Program slouží pro rodiče,
kteří se vracejí na trh práce nebo se připravují na návrat na pracovní trh a chtějí pro své dítě
lepší a snadnější adaptaci při nástupu do mateřské školy.

2. d. Propagace organizace
Naši organizaci a aktivity prezentujeme na:
webových stránkách www.rodinka.cz
facebookovém profilu
místní kabelové televizi
internetových portálech
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v místním a krajském tisku
letáčcích a plakátech na veřejných prostorách města Přerova a jeho okolí.

3. SPOLEČENSKÝ A SOCIÁLNÍ DOPAD AKTIVIT ORAGANIZACE DUHA KLUB RODINKA
Řešení – (aktivita - výkon)

Datum
konání

Počet
zúčastněných

Zdroje financování

Dopad (výsledek)

Hodnocení, horizont
nebližších let

Přednáška Systémová
vektorová psychologie

25.11.

20

Významný
projekt
olomouckého
kraje

Přednáška měla
přínos pro
komunikaci a
mezilidské
vztahy.

Téma vektorové
psychologie chceme
využívat v
následujících letech,
napomáhá lepší
komunikaci i mezi
zaměstnanci.

Hlasový seminář I

27.9.

13

MPSV, vlastní
zdroje

Prevence
hlasových vad,
práce s dechem
pro zlepšení
komunikace,
práce s dětským
hlasem

Účastnili se mimo
veřejnost i
zaměstnanci
organizace, pro
které měl tento
seminář přínos i v
práci s předškolními
dětmi

Hlasový seminář II

29.11.

15

DUHA, vlastní
zdroje

Navazující
seminář a
rozšíření
informací a
praktických
dovedností

Vzhledem k
výborné práci
lektora a dalšímu
zájmu účastníků
chceme pokračovat
touto tématikou i v
dalším období.

Seminář Podvědomé
touhy a životní scénář

18,25.1.,
2.2.

5

Vlastní zdroje,
odborná praxe
lektorky

seminář navázal
na přednášku
vektorové
psychologie,
cílem bylo lépe
pochopit své
jednání a projevy
osobností

Seminář byl kladně
hodnocen,
pokračování
plánováno na další
rok.

Kreslení pravou
mozkovou hemisférou

15.-17.11

12

vlastní zdroje,
DUHA

Účastníci si
vyzkoušeli tvůrčí
aktivitu pro
zvýšení kreativity,
zvýšili si své
sebevědomí

Plánujeme
obdobnou aktivitu
pro rozvoj tvořivosti
a zapojení pravé
mozkové hemisféry.

Montehrátky +
miniworkshop

leden –
25rodičů +27
červen, září dětí, 28 rodičů a
– prosinec, 30 dětí
sta + pá

MPSV, vlastní
zdroje

Oblíbená aktivita
pro rodiče na
rodičovské
dovolené, cílem je
prevence

Vzdělávání rodičů
při pravidelných
setkáváních zvyšuje
rodičovské
kompetence a
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sociálního
vyloučení rodičů
na RD a

napomáhá
zlepšování
vzájemných vztahů
v rodině.

Tvořivý kroužek

Každé po v
měsících
leden –
červen a
září prosinec

5

Vlastní zdroje,
DUHA, MPSV

Tento kroužek byl Chceme pokračovat
určen pro děti a
ve tvoření i v dalším
mládež
období a rozvíjet
tvořivost nejen u
dětí.

Orientální tance

Každé út v
měsících
září prosinec

5

Vlastní zdroje

Kroužek byl určen
hlavně dívkám v
předškolním věku
ve spolupráci s
maminkami,
posílil u děvčat
hrubou motoriku a
rytmické cítění

Díky rozvoji
pohybových
dovedností a
estetickému cítění je
kroužek velmi
oblíben a budeme
pokračovat.

Improvizace pro
náctileté

Každé út v
měsících
leden –
červen a
září prosinec
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DUHA

Rozvoj zdravého
sebevědomí a
kultivace projevu
díky tréninku
divadelní
improvizaci.

Pro smysluplné
využití volného času
mládeže plánujeme
pokračování i v
dalším období.

Hravá angličtina

Každé st v
měsících
leden –
červen a
září prosinec

6

ÚP, vl. Zdroje,
MPSV

Rozvíjí
komunikační
schopnosti nejen v
cizím jazyce a
zároveň
podporuje
zlepšování vztahů
mezi dětmi.

Díky zájmu rodičů o
tuto aktivitu chceme
i dále pokračovat v
této činnosti.

Hudební hrátky

Každé st v
měsících
září prosinec

6

ÚP, vl.zdroje,
MPSV, DUHA

Rozvíjí smysl pro I v této činnosti
rytmus, melodii a bychom chtěli dále
estetické cítění
pokračovat díky
spokojenosti rodičů.

Tělocvičení pro rodiče s
dětmi

Každé čt v
měsících
leden –
červen a
září prosinec

70

Vlastní zdroje,
DUHA

Rozvoj
pohybových
dovedností,
upevnění vztahu a
posílení důvěry
mezi dítětem a
rodičem

Kytara pro každého

Každé a čt
v měsících
září prosinec

6

ÚP, vlastní zdroje

Specifická dovednost V násl.šk.roce
hry na hudební
pokračování začátečníků
nástroj
i pokročilých

Tábor s angličtinou

6. - 11. 7.

9

DUHA, vlastní
zdroje

Rozvoj
jazykových
dovedností,

7

V této činnosti
bychom chtěli také
pokračovat, tato
činnost je u rodičů
vyhledávána.

Tento pobyt
navazoval na
příměstské tábory v

poznávání
přírody,
sebeobsluhy a
samostatnosti při
pobytu v přírodě.

předchozích letech a
dále bychom
pokračovali v těchto
týdenních
aktivitách.

Tábor pro teenagery

29.6 – 4. 7.

5

DUHA, vlastní
zdroje

Rozvoj
samostatnosti a
tábornických
dovedností při
pobytu v přírodě.

Tento tábor
navazuje na
předchozí
pobyty.Cheme i dále
pokračovat.

Míle pro mámu

10.5.

700

Olomoucký
kraj,Magistrát
města Přerova,
vlastní zdroje,
dobrovolníci, ÚP

Tato akce s
mezinárodním
dosahem
navazovala na
předchozí dva
ročníky a byla
velmi úspěšně
hodnocena ze
strany rodičů.

V dalších letech
bychom chtěli
pokračovat v
započaté prorodinné
aktivitě.

Gulášfest

20.9.

88

Vlastní zdroje,
ÚP – spolupráce
s více
organizacemi

Zviditelnění
organizace na
veřejnosti a
smysluplné
vyplnění času na
veřejné akci.

Tato akce napomáhá
propagaci naší
organizace a má pro
nás do budoucna
význam ukázat
jednotlivé činnosti.

Vlastní zdroje

Příprava na další Přínos pro stmelení
období, jednotlivé kolektivu v
aktivity a
přírodním prostředí.
pravidelná činnost
pro děti i dospělé.

Výjezdní zasedání
zaměstnanců a
externích
spolupracovníků
organizace - Lukov

30.7 –
1.8.
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Sportovní den

31.8.

70

Spolupráce s
Ajorodinka
o.p.s., Magistrát
města Přerova,
vlastní zdroje,
ÚP, DUHA

Akce určená pro
širokou veřejnost
na přerovské
laguně měla velký
úspěch díky
zapojení celé
rodiny v
jednotlivých
činnostech.

Karneval

9. 3.

70

Vlastní zdroje,
MMPR

Využití prorodinné akce Tato akce pro úspěšnost
při volnočasové aktivitě probíhá každým rokem
(zábavě)

Lucerničková slavnost

5.11.

70

Vl, MMPr.
zdroje, ÚP,
Olomoucký kraj

Využití prorodinné akce Tato akce pro úspěšnost
při volnočasové aktivitě probíhá každým rokem
(environmentální
hledisko)

Setkání s Vodníkem

5. 6.

70

MMPr, Vlastní
zdroje, ÚP

Prorodinná akce s Díky velkému
jednotlivými
zájmu o tuto
úkoly zaměřená
veřejnou akci
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V dalších letech
předpokládáme
pokračování a
návaznost této akce.

na
chceme i dále
environmentální pokračovat v
výchovu díky
organizování.
sběru a třídění
odpadků kolem
přerovské laguny.
Den otevřených dveří

10. 9.

Andělská nadílka

Den soužití

30

ÚP, vlastní
zdroje

Otevření prostor
organizace,
ukázka naší
činnosti,
poskytnutí
informací o našich
aktivitách

Tato akce byla
organizačně náročná
vzhledem k malým
prostorám
organizace, více o
naší činnosti
informujeme v
jiných veřejných
zdrojích

12. 12. 80

ÚP, vl. zdroje,
MMPr

Prorodinná
aktivita založená
na tradicích,
spojena s
pohybem,
zpíváním a
výtvarnou
výchovou

Oblíbená akce pro
rodiny s dětmi,
stmelení rodinných
vztahů, poděkování
za důvěru v naší
činnost v celém
roce, probíhá již
každoročně.

20. 9.

vl. zdroje

Již po několikáté
jsme se zúčastnily
tohoto Dne
soužití,
spolupracovali
jsme s
organizacemi
Člověk v tísni,
Kappa Help,
Charita aj.

Tato akce je určena
pro děti ze sociálně
znevýhodněných
rodin, děti se učí
kolektivnímu
jednání a

DUHA, vlastní
zdroje

Účastníci se
věnovali
lyžařským
sportům a
společenským a
stolním hrám

Tento pobyt je
velice oblíben pro
stmelování vztahů v
rodině, proto
probíhá každým
rokem

250

Ludvíkov sport. - relax. 24 – 28.2 13
týden

Ludvíkov- turistický
pobyt plný her

3. 8. - 8.8

16

DUHA, vlastní
zdroje

Probíhala turistika,
poznávání okolních
zajímavostí, večery
plné společenských i
stolních her a spousta
zábavy a
dobrodružství.

Tento pobyt je
velice oblíben pro
stmelování vztahů v
rodině, proto
probíhá každým
rokem

Relaxační víkend na
Horní Bečvě

25.27.10.

45

DUHA, vlastní
zdroje

účastníci se
věnovali
relaxaci,pohybu,
turistice,proběhla

Víkendové pobyty
pro rodiny jsou
oblíbené pro
poznávání nových
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Vzdělávání, semináře
pro pracovníky
organizace

průběžně

Individuální konzultace průběžně 25
s odborníky

První krůčky bez
maminky

denně

28

přednáška pro
rodiče – finanční
gramotnost

lidí a stmelování
rodinných vztahů

Vlastní zdroje

Proběhly semináře z
oblastí psychologie,
ekonomiky a další,
všichni zaměstnanci
prošli dalším
vzděláváním
pedagogických
pracovníků v oblasti
polytechnické
výchovy pro
předškolní děti

Vzdělávání
pracovníků
podporujeme a
podporovat budeme
i v budoucnu

MPSV

Konzultace jsou
určeny pro
všechny rodiče,
kteří mají potřebu
řešit osobní a
rodinnou a
výchovnou
problematiku,
více ji využívají
rodiče, kteří se
ocitnou v sociální
izolaci nebo řeší
partnerskou krizi.

Díky pomoci
rodičům v
nepříznivé životní
situaci a řešení
jejich problémů a
díky spokojenosti
rodičovské
veřejnosti bychom
tuto službu chtěli i
nadále nabízet a
rozšířit v případě
větších prostor.

ÚP, vlastní
zdroje, MPSV,
DUHA

Kroužek určen
pro děti od 2 let a
jejich rodiče, kteří
se potřebují vrátit
na trh práce nebo
se účastní
vzdělávání pro
zvýšení
konkurenceschop
nosti na trhu
práce. Také je
určen pro děti,
které do mateřské
školy a v tomto
kroužku získávají
první zkušenosti
pro lepší adaptaci
v MŠ

Kroužek s
výchovněvzdělávacím
programem, se
zážitkovou
pedagogikou s
prvky montessori
ped. Velice oblíben
u rodičů, kteří se
chtějí vrátit na trh
práce a chtějí u
dítěte snadnější
průběh adaptace při
nástupu dítěte do
MŠ. V současnosti
musíme zájemce
odmítat pro malou
kapacitu prostor,
proto se snažíme
najít větší a více
vyhovující prostory
pro činnost klubu.
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4. PLÁNOVÁNÍ A CÍLE DO BUDOUCNA
4.a. Plány a cíle
V roce 2015 bychom chtěli navázat na naši činnost a zaměřit se na práci s ohroženými rodinami
formou workshopů a seminářů, které se nám osvědčily v minulém roce a nabízet základní
poradenství ohroženým skupinám. Přínosem je rozšíření a zkvalitnění našich služeb, rozšíření
klientely z ohrožených rodin a spolupráce s organizacemi v oblasti sociálních služeb.
Chceme i dále pokračovat v započaté práci rozšiřováním a inovováním našich služeb, které mají
převážně preventivní a podporující charakter pro rodiny s dětmi a díky podpoře MPSV a dalším
institucím, se nám záměr daří naplňovat.
Ve sledovaném roce 2014 jsme požádali o nové větší prostory, abychom mohli rozšířit kapacitu a
uspokojit tak zvyšující se zájem o naše aktivity. Také máme záměr v těchto nových prostorách
vytvořit dětskou skupinu (výchovně vzdělávací program pro předškolní děti od 2 let), o kterou je
mezi našimi klienty velký zájem a propojit naše aktivity s mateřskou školou AJORODINKA
mateřská škola, o.p.s.

4.b. Rizika
Největším rizikem naplňování našich cílů je nejistota a nestabilita financování naší neziskové
organizace, dále pak velká fluktuace pracovníků. Jelikož nejsme schopni si sami vydělat na mzdové
prostředky všech zaměstnanců, využíváme projektů Úřadu práce na podporu zaměstnanosti
ohrožených osob na trhu práce. Tím se ale dostáváme do nepříjemné situace a to nestálosti našeho
pracovního týmu. Nyní nám poptávka po našich aktivitách převyšuje nabídku, a proto jsme v roce
2014 žádali o nové prostory, které by nám umožnily kvalitně a kvantitativně rozšířit naše služby.
 STRUKTURA A TÝM
5.a. Status organizace
Nestátní nezisková organizace Duha Klub Rodinka,pobočný spolek, vznikla oficiálně jako
organizační jednotka Sdružení Duha 5. června 2003. Jsme financováni z grantu města Přerova,
z Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadem práce, Duhou a Evropským
sociálním fondem.
5.b. Systém řízení
Naše organizace se řídí stanovami sdružení DUHA a vlastním organizačním řádem. Systémově je
naše organizace členěna na statutární orgán a jednatele, členskou schůzi (nejvyšším orgánem
organizace) a zaměstnance. 1 - 2x ročně probíhá členská schůze, na které projednáváme plány do
budoucna, hodnotíme proběhlé akce a navrhujeme rozpočet s ohledem na minulé období. Jednou za
3 roky je volen nový tříčlenný výbor v čele s předsedou. Vycházíme se Stanov sdružení Duha, která
je zastřešující organizací. Máme samostatnou právní subjektivitu a 1x ročně se účastní jeden náš
zástupce společné valné hromady Duhy. V síti MC jsme registrováni od 07/2010.
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5.c. Klíčové osoby
Mgr. Ivana Čagánková – zakladatelka, statutární zástupce a vedoucí organizace
Mgr. Hana Čagánková – jednatel a druhý statutární zástupce
Silvie Hadašová – hospodářka
zaměstnanci organizace – koordinátoři aktivit, účetní, administrativní pracovníci, lektoři
5.d. Partneři, sponzoři, spolupráce
Finanční podporu našich aktivit poskytuje:
Magistrát města Přerova
Olomoucký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce
Duha
Evropský sociální fond
spolupracujeme s těmito organizacemi:
AJORODINKA mateřská škola o.p.s,
Člověk v tísni
Kappa Help
Charita
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Přerov
Síť mateřských center
MC Sluníčko
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o
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6. FINANCE
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7. ZÁVĚR.
Díky zpětné vazbě a ohlasům na naše akce (např. na FB) jsme zjistili, že společně strávený čas
rodiny při plnění úkolů napomáhá zlepšovat vztahy mezi jednotlivými členy a to byl náš záměr u
všech akcí pro širokou veřejnost. Také účast jednoho z rodičů na pravidelné činnosti se stává
přínosem i pro další členy rodiny díky přenosu získaných informací, hlavně z oblasti výchovy a
stravování dítěte. Při naší práci uplatňujeme především respektující přístup k dítěti i k dospělým,
který pak využívají rodiče i ve svém domácím prostředí.
Úspěšnost naší činnosti a spokojenost rodičů spočívá hlavně ve vynikající spolupráci a odborné
kvalifikaci všech zaměstnanců a lektorů.
Určitě chceme i nadále pokračovat v započatých aktivitách a být pro společnost užiteční. Naší
snahou je také naplňovat inkluzivní formu prevence a to získáváním dětí ze sociálně ohrožených
skupin do kroužků, které probíhají přímo v našich prostorách, tedy v klubovně Duha Klub Rodinka
na Želatovské 12 v Přerově nebo v jiných námi pronajatých prostorách – v tělocvičně či venku na
hříšti.
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FOTODOKUMENTACE

Andělská nadílka

16

angličtina – Tábor u rybníka Bezedníka
Hravá angličtina – hravě a zábavně

17

Den otevřených dveří

18

relaxační víkend na Horní Bečvě

19

den Soužití

20

Guláš Fest

21

Karneval
Setkání s Vodníkem

22

kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

23

Lucerničková slavnost
přednáška Systémové vektorové psychologie

24

Ludvíkov- turistický pobyt plný her

25

Míle pro mámu

26

Masáže dětí do škol
Soulad práce a rodiny – ukončení rekvalifikačního kurzu

27

První krůčky bez maminky – tradice Vánoc
zážitková pedagogika- trénink hokejistů

28

Sportovní den

29

Montehrátky +miniworkshop

30

Tělocvičení
Tvořivý kroužek

31

