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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 2015 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 
smyslupiné 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. 
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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 péčí o dítě 

poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při 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 pinohodnotný život v 
naší společnosti. 

2.b. Aktuální témata prorodinné politiky 

• sociální izolace nejen přistěhovaných rodin a sólo rodičů (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) 

4. 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 

• předcházení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

2.c. Akce zaměřené na primární prevenci sociálního vyloučení rodin s malými dětmi a 
sociálně patologických jevů 

V rámci volnočasových aktivit pro děti pořádaných v průběhu školního roku 2015/2016 jsme začali 
zařazovat edukační prvky zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů. 

Jedná se o krátká dramatická vystoupení zaměstnanců, do nichž mohou děti aktivně vstupovat. Jsou 
koncipovaná pro věkovou skupinu dětí od 5 do 8 let, která navštěvuje zájmové kroužky v DUHA 
klubu Rodinka. Problematika je řešena velmi šetrně s ohledem na nízký věk dětí tak, aby ji 
pochopily. Podle reakcí dětí je zřejmé, že námi zvolený styl upozorňováni na možná nebezpečí ve 
společnosti přijaly. Během školního roku jsme realizovali v každém kroužku jednu aktivitu 
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s tematikou sociálně patologických jevů, abychom zjistili reakce dětí a mohli naše vystoupení do 
budoucna zkorigovat případně zvolit jinou tematiku. 

Badatelský kroužek — problematika alkoholických nápojů, jednoduché pokusy pro děti s popisem a 
vysvětlením negativních účinků alkoholu na lidský organismus 

Malý pohádkář — problematika kouření- „Pohádka o drakovi, který kouří" (drak od zahozeného 
nedopalku zapálil své obydlí) byla zakončena reflexí dětí týkající se nebezpečnosti 
kouření 

Hravá angličtina — problematika sprej erství — pohádka „Freonový duch", procvičování barev 
v angličtině, praktická zkouška čištění spreje z různých povrchů 

Hudebně dramatický kroužek — problematika krádeží — simulační hry a následný komunitní kruh 
věnovaný reflexi 

Akce na podporu smyslupiného trávení volného času rodin s dětmi - Karneval pro děti, Míle pro 
mámu, Grillparty, Rodinný desetiboj, Indiánská slavnost, Lucerničková slavnost, Andělská nadílka, 
Výlet na Lukov, Den soužití, Sportovně relaxační týden v Ludvíkově, Relaxačně turistický víkend 
na Horní Bečvě, Miniworkshopy se cvičením, Tělocvičení s rodinkou, Eldovy hry 

24. Činnost organizace v průběhu roku 2015 

Naše služby jsou 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. 

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 napinění 
cílů programu 

• předávání aktuálních konkrétních informací týkající se prorodinné politiky 

V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, kam docházel sociální 
pedagog z naší organizace, připravoval a prováděl denní program pro děti z ohrožených rodin. Na 
základě této spolupráce může organizace Člověk v tísni rozšiřovat svou nabídku aktivit pro děti. 
Nabízíme odborné vzdělávací aktivity oddělení Sociálně právní ochrany Magistrátu města Přerova 
(SPOD), které se zaměřuje na práci s ohroženými rodinami a náhradními pěstounskými rodinami. 
Tyto přednášky vedené odborníky napomáhají především na zvyšování rodičovských kompetencí, 
finanční gramotnost a právní minimum, osvětovou činnost ohledně informovanosti o smyslu 
ochrany práv dětí a úskalí pěstounské péče. 

4 



V roce 2015 jsme pokračovali v činnosti z minulých let a zaměřili se na workshopy a vzdělávací 

semináře, rozvíjeli jsme aktivity, o které byl zájem mezi našimi klienty. V největší míře to byly 
volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi a vzdělávací semináře pro veřejnost. 

Přehled aktivit roku 2015 

• Vzdělávací semináře pro veřejnost 

Seminář Systémové rodičovství — otázky a odpovědi 

Hlasový seminář 

Hlasový workshop anebo Zpívat může každý 
Přednáška Podvědomé motivy problémového chování 

Tvořivé dílny — Vánoční vazba a dekorace, Velikonoční a jarní dekorace 

Cvičení s nejmenšími (viz. Volnočasové aktivity pro rodiny — pravidelné) 
Miniworkshopy se cvičením (viz. Volnočasové aktivity pro rodiny — pravidelné) 

• Vzdělávání pracovníků naší organizace 

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní různých vzdělávacích seminářů a kurzů pro zvyšování 
svých kvalifikačních dovedností. Témata absolvovaných seminářů: Přednáška Reflexní 
terapie, Kurz systémové vektorové psychologie, Hlasový seminář, Efektivní práce na PC, 
Nový občanský zákoník, Psychologie osobnosti (test MBTI), Bud'me mistry nových Malých 
mistrů (polytechnická výchova předškolních dětí) 

Rozšiřování kvalifikace studiem oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo zahájeno na 
Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb, Obratail. Předpokládáme ukončení 
studia v červnu 2016. 

• Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

pravidelné 
Tvořivý kroužek pro děti od 4 do 10 let 
Malý pohádkář (5 — 8) 
Hravá angličtina od 3 do 6 let 
Hudební hrátky pro děti od 3 let 
Orientální tanec pro malé slečny od 4 let 
Tělocvičení pro rodiče s dětmi od 2 let 
Kytara pro každého 
Kroužek improvizace a strategických her pro náctileté 
Malý badatel 
jednorázové 
Sportovně relaxační týden v Ludvíkově 
Tábor u rybníka Bezedníka na Lukově 

• Volnočasové aktivity pro rodiny 

jednodenní 
Karneval pro děti 

Míle pro mámu 
Grillparty 
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Rodinný desetiboj 

Indiánská slavnost 
Lucerničková slavnost 
Andělská nadílka 
Výlet na Lukov 
Den soužití (s organizacemi Člověk v tísni, Charita, Armáda spásy, Kappa Help) 

vícedenní 

Sportovně relaxační týden v Ludvíkově 

Relaxačně turistický víkend na Horní Bečvě 

pravidelné 

Cvičení s nejmenšími + Miniworkshopy se cvičením - 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 dopiněna o praktické ukázky práce s dětmi, jak pro rozvoj psychomotorický, tak 
řečový. 

První krůčky bez maminky (do června 2015)— 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. e. Propagace organizace 

Naši organizaci a aktivity prezentujeme na: 
webových stránkách www.rodinka.cz 
facebookovém profilu Rodinka.cz a DUHA klub Rodinka 
místní kabelové televizi 
internetových portálech 
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 

Seminář 14. 3., 21. 7, 6, 6 Vlastní zdroje, Seminář odpověděl na Téma vektorové 
Systémové 
rodičovství — 
otázky a 
odpovědi 

3., 28. 3. MPSV otázky ohledně 
výchovy dětí, 
mezilidských vztahů, 
komunikace nejen 
s dětmi, objasnění 
příčin chování, 
pochopení vlastních 
potřeb a tužeb. 

psychologie 
chceme využívat v 
následujících 
letech, počítáme 
s postupným 
vzděláváním všech 
pedagogických i 
povozních 
pracovníků. 

Hlasový 21. 2. 12 Vlastní zdroje, Hlasový seminář byl Vzhledem k 
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seminář DUHA určen pro mluvčí, 

vedoucí kolektivů, 

učitele, vychovatele a 
pro všechny, kteří 

aktivně používají svůj 

hlas v profesi a 
kterým pomohl 
pochopit zásady 
hlasové hygieny. 

výborné práci 
lektora a dalšímu 
zájmu účastníků 

chceme 
pokračovat touto 
tématikou i v 
dalším období. 

Přednáška 
Podvědomé 

motivy 
problémového 
chování 

15. 10. , 
30. 11. 

14 Vlastní zdroje, 
MPSV 

Přednáška rozšířila 

znalosti z oboru 
systémové vektorové 
psychologie, pomohla 
účastníkům rozpoznat 
příčiny problémového 
chování a adekvátně 

reagovat, 

Přednáška byla 
kladně hodnocena, 
plánujeme 
rozšíření témat a 
zvýšení časové 

dotace pro 
přednášky 

případně semináře. 

Tvořivé dílny 
— Vánoční 
vazba a 
dekorace, 
Velikonoční a 
jarní dekorace 

27. 11. a 
31. 3. 

8 a 6 Vlastní zdroje, 
ÚP 

Díky společnému 

tvoření se prohlubují 
sociální kontakty 
rodičů na rodičovské 
dovolené, při tvoření 
si předávají 
zkušenosti s výchovou 
dětí, sdílejí rodinné 
tradice. 

Rodiče projevili 
zájem o další 
dílny, chtějí se 
nadále setkávat, 
vznikají nová 
přátelství, 

prohlubují se 
vztahy a důvěra 

mezi rodiči a 
zaměstnanci. 

Cvičení 

s nejmenšími 
(do 9 měsíců) 

Každé úterý 
14:30 — 
15:30 
(mimo letní 
prázdniny) 

5 ÚP, vlastní 
zdroje, MPSV 

Rodiče získávali 
informace 
k psychomotorickému 
vývoji, učili se 
manipulovat 
s nejmenšími, zařadit 
do každodenní péče 
baby masáže. 

Skupina rodičů 
plynule přejde do 
kroužku 
Miniworkshopy se 
cvičením, které 
jsou určeny pro 
rodiče se staršími 
dětmi. 

Miniworshopy 
se cvičením (9 
— 18 měsíců, 
od 18 měsíců) 

Každý 
čtvrtek 9:30 
— 11:00 a 
každá 
středa 9:30 
— 11:30 

8 rodičů + 
8 dětí 
v každé 
skupině 

ÚP, vlastní 
zdroje, MPSV 

Rodiče získávali 
informace o 
psychomotorickém 
vývoji dětí, děti 
nabyly dovedností 
z oblastí hudební, 
výtvarné a pohybové. 
Zdokonalovaly 
hygienické a 
stravovací návyky. 

Kroužky budou 
pokračovat 
v dalších letech. 
Staly se jedněmi 
z nejoblíbenějších. 

Tvořivý 
kroužek 

Každé 
pondělí 
16:00 — 

5 Vlastní zdroje, 
DUHA, ÚP 

Díky malému 
kolektivu děti 
rozvíjely dovednosti 

Na základě 
klesajícího zájmu 
ze strany rodičů a 
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17:30 
(mimo letní 
prázdniny) 

z oblasti náročnějších 
výtvarných technik. 

dětí, nebude 
kroužek zatím 
v dalším školním 
roce pokračovat. 

Hravá 
angličtina 

Každá 
středa 

16.30 — 
17:30 
(mimo letní 
prázdniny) 

9 ÚP, vlastní 
zdroje, DUHA 

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 

Každá 
středa 

17:30 — 18 
(mimo 
letních 
prázdnin) 

8 ÚP, vlastní 
zdroje, DUHA 

Rozvíjí smysl pro 
rytmus, melodii a 
estetické cítění 

Tento kroužek byl 
ve školním roce 
2015/2016 spojen 
s kroužkem Hravá 
angličtina. 
Hudební chvilky 
slouží k odlehčení 
při učení, relaxaci 
a k obnově 
pozornosti. 

Orientální 
tanec pro malé 
slečny 

Každé úterý 
16:00 — 
17:00 
(leden — 
červen) 

5 Vlastní zdroje Kroužek podporoval 
rozvoj pohybových 
dovedností, vnímání 
rytmu a hudby, 
podporoval pozitivní 
vztah k pohybu. 

Na základě pinění 
mateřských 
povinností 
lektorky zatím 
kroužek od nového 
školního roku 
nepokračuje. Do 
budoucna s ním 
počítáme. 

Tě'locvičení 
pro rodiče 
s dětmi 

Každý 
čtvrtek 
16:30 — 
17:30 
(mimo letní 
prázdniny) 

10 rodičů 
a 10 dětí 

Vlastní zdroje 
MMPr 

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

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

Kytara pro 
každého 

Podle 
individuální 
domluvy 

5 ÚP, vlastní 
zdroje, DUHA 

Specifická dovednost 
hry na hudební nástroj 

Lektor ukončil 
pracovní poměr. 
Zatím 
neplánujeme 
pokračování 
aktivity. 

Malý 
pohádkář 

Každé 
pondělí 
16:00 — 
17:30 (říjen 

— prosinec) 

8 ÚP, vlastní 
zdroje, MPSV 

Rozvoj jazykových a 
komunikačních 
schopností, fantazie, 
kreativity, výtvarného 
cítění, veřejného 
projevu, soustředění a 
používání obou 
mozkových hemisfér. 

Kroužek bude 
pokračovat i v 2. 
pololetí školního 
roku 2015/2016. 
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Kroužek 
improvizace a 
strategických 
her pro 
náctileté 

5 DUHA, 
vlastní zdroje 

Rozvoj samostatnosti 
a tábornických 
dovedností při pobytu 
v přírodě. 

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

Malý badatel Každý 
pátek 16:00 
— 18:00 
(září — 
prosinec) 

10 Vlastní zdroje, 
MPSV 

Probouzeli jsme u dětí 

zájem o vědu a 
přírodu 
prostřednictvím 
jednoduchých pokusů 
a aktivit z oblasti 
ekologie, vědy a 
techniky. 

V dalším roce 
budeme 
pokračovat, 
zkrátíme dobu 
trvání kroužku. 

Sportovně 

relaxační 

týden 
v Ludvíkově 

13. 7. — 17. 
7. 

15 Vlastní zdroje, 
DUHA 

Probíhala turistika, 
poznávání okolních 
zajímavostí, večery 

piné společenských i 
stolních her a spousta 
zábavy a 
dobrodružství. 

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

Tábor u 
rybníka 
Bezedníka na 
Lukově 

10. 8. — 15. 
8. 

14 Vlastní zdroje, 
DUHA, UP 

Dobrodružné hry 
v přírodě, strategické 
deskové hry, turistika, 
aktivity pro mládež 

Tábor v hravém 
duchu se setkal 
s pozitivními 
reakcemi, Všichni 
zúčastnění se rádi 
za rok zase sejdou. 

Karneval pro 
děti 

20. 2. 62 Vlastní zdroje, 
UP, MPSV 

Akce určená pro 
rodiny s malými 
dětmi, byly 
připraveny různé 
soutěže, tvoření, 
zpívání s kytarou a 
minikošíková 

Tato akce pro 
úspěšnost probíhá 
každým rokem 

Míle pro 
mámu 

9. 5. 700 Vlastní zdroje, 
MMPr, 
Olomoucky 
kraj,MPSV,ÚP 

Akce je určená pro 
rodiny s dětmi na 
podporu a upevnění 
vzájemných vztahů, 
upozorňujeme na roli 
ženy ve společnosti a 
důležitost mateřství 

Tato akce pro 
úspěšnost probíhá 
každým rokem 

Grillparty 18. 6. 35 Vlastní zdroje, 
UP, MPSV 

Cílem akce bylo 
ukončení školního 
roku a rozloučení se 
s dětmi odcházejícími 
do MS 

Rodičům i dětem 
se akce líbila, 
proto ji zařadíme 
do programu 
každý rok 

Rodinný 
desetiboj 

17. 9. 45 Vlastní zdroje, 
UP, DUHA, 

Prorodinná akce s 
jednotlivými úkoly 

Akce měla velký 
úspěch, budeme ji 
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MMPr, MPSV zaměřená na sport, 
hry a soutěže. 
Disciplíny atletického 
desetiboje byly 
přizpůsobeny 
možnostem dětí. 

realizovat i 
v dalších letech. 

Indiánská 
slavnost 

27. 8. 45 ÚP, vlastní 
zdroje, MPSV 

Ukončení 
prázdninového 
programu miniškolky 
a kroužků 
s indiánskou 
tématikou. 

Rodiče i děti byli 
velice spokojeni, 
akci hodnotili 
pozitivně, proto 
v dalším roce 
uskutečníme 
prázdninové 
aktivity opět se 
zaměřením na 
indiánskou 
problematiku. 

Lucerničková 
slavnost 

6. 11. 60 ÚP, vlastní 
zdroje, 
Olomoucký 
kraj, MPSV 

Akce sbližuje rodiny 
s malými dětmi, 
podporuje vztahy 
v rodině, procházka 
po části naučně stezky 
s environmentálním 
programem s názvem 
„Uspávání broučků" 

Tento autorský 
projekt se stal 
neodmyslitelnou 
částí podzimního 
programu 
Rodinky. 

Andělská 
nadílka 

10. 12. 80 ÚP, vlastní 
zdroje, MPSV, 
MMPr 

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

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

Den soužití 19. 9. 72 MPSV Již po několikáté jsme 
se zúčastnily tohoto 
Dne soužití, 
spolupracovali jsme s 
organizacemi Č' lověk 
v tísni, Kappa Help, 
Charita aj. 

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

Výlet na 
Lukov 

2. 6. 25 Vlastní zdroje, 
ÚP, MPSV 

Jednodenní výlet 
rodičů s dětmi a dětí z 
miniškolky do přírody 
ke studánce Rybárce, 
výlet byl zpestřen 
sportovními 
aktivitami a opékáním 
špekáčků 

Výlet hodnotili 
všichni účastníci 
pozitivně, proto ho 
uskutečníme i 
v dalším roce. 
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Relaxačně 
turistický 
víkend na 
Horní Bečvě 

30. 10. — 1. 
11. 

26 DUHA, 
vlastní zdroje 

Účastníci se věnovali 
relaxaci, pohybu, 
turistice, proběhly 
přednášky pro rodiče, 
odborné konzultace 
ohledně výchovy dětí, 
vyvážené stravy a 
zdravého životního 
stylu. 

Víkendové pobyty 
pro rodiny jsou 
oblíbené pro 
poznávání nových 
lidí a stmelování 
rodinných vztahů. 

Vzdělávání, 
semináře pro 
pracovníky 
organizace 

Průběžně 10 Vlastní zdroje, 
UP, MPSV 

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 

Individuální 
konzultace 
s odborníky 

Průběžně 37 MPSV Konzultace jsou 
určeny pro všechny 
rodiče, kteří mají 
potřebu řešit osobní, 
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. 

4. PLÁNOVÁNÍ A CÍLE DO BUDOUCNA 

4.a. Plány a cíle 

V roce 2016 bychom chtěli navázat na naši činnost a zaměřit se na práci s ohroženými rodinami 
formou workshopů a seminářů a hlavně individuálních konzultací. Chceme i nadále zařazovat 
široký výběr aktivit pro rodiny s dětmi, abychom zabránili jejich sociálnímu vyloučení. Máme 
v plánu nadále spolupracovat s dalšími organizacemi, které se zaměřují na práci s ohroženými 
rodinami. 

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 2015 jsme započali rozsáhlou rekonstrukci prostor Rodinky tak, aby byly co 
nejvíce přizpůsobené potřebám malých dětí a aby odpovídaly hygienickým podmínkám pro vznik 
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dětské skupiny. Tyto prostory nám umožní rozšířit a zkvalitnit naši nabídku volnočasových aktivit. 
Díky vzniku dětské skupiny pro děti ve věku 1 — 4 let AJORODINKA o.p.s. získáme návaznost na 
kroužky pro rodiče s malými dětmi. Obě organizace spolu budou úzce spolupracovat. 

Rozšířili jsme pracoviště o prostory pronajaté od Sportovního klubu Přerov, které se nacházejí na 
ulici Petřivalského 1, Přerov. Tyto prostory budou sloužit jako kancelář pro administrativní 
pracovníky a poradenství. Přilehlou místnost využíváme jako školící místnost, hernu a prostor pro 
volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

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. 

5. 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 uskutečněné 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 lx ročně se účastní 
jeden náš zástupce společné valné hromady Duhy. V síti MC jsme registrováni od 07/2010. 

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 
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Úřad práce 
Duha 
Evropský sociální fond 
Sponzoři: 
JAP 
Hanácká kyselka 
Pekárna Racek 
Nestlé 
VZP 
Velkoobchod Vlková 
Papírnictví ROZ 
Rossmann 

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 
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o 
Sportovní klub Přerov 
DSI Beňov 
Pozemkový spolek PREDMOSTENZIS 
Český červený kříž 
Mateřské centrum Osečánek, Osek nad Bečvou 
Mateřské centrum Sluníčko, Přerov 
Mateřské centrum Heřmánek, Olomouc 

.--

-) 
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6. FINANCE 

ROZVAHA 
Datum tisku: 25.03.2016 

DUHA Klub Rodinka, pobočný spolek 

le: 71174826 

AKTIVA 

účet název poč. stav obraty MD obraty D obrat kon. stav 

022000 Samostatné movité věci a soubory 
movitých věd 

0,00 67 000,00 0,00 67 000,00 67 000,00 

028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 183 037,00 0,00 183 037,00 -183 037,00 0,00 

042000 Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 

088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-183 037,00 183 037,00 0,00 183 037,00 0,00 

211000 Pokladna 658,00 783 834,00 784 354,00 -520,00 138,00 

221000 Účty v bankách 115 559,60 1 829 610,79 1 711 990,28 117 620,51 233 180,11 

261000 Peníze na cestě 0,00 513 003,10 513 003,10 0,00 0,00 

311000 Odběratelé 0,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 

314100 Poskytnuté provozní zálohy -el.energie 0,00 5910,00 5910,00 0,00 0,00 

314200 Poskytnuté provozní zálohy - plyn 0,00 5970,00 5970,00 0,00 0,00 

314300 Poskytnuté provozní zálohy - nájem a 
služby 

0,00 39 708,00 39 708,00 0,00 0,00 

315000 Ostatní pohledávky 0,00 2016,00 2016,00 0,00 0,00 

celkem: 116 217,60 3 509 088,89 3 324 988,38 184 100,51 300 318.11 

PASIVA 

účet název poč. stav obraty MD obraty D obrat kon. stav 

321000 Dodavatelé 0,00 269 012,27 270 360,27 1 348,00 1 348,00 

324000 Přijaté zálohy 90 580,00 41 000,00 62000,00 21 000,00 111 580,00 

331000 Zaměstnanci 0.00 1 139 269.00 1 139 269,00 0,00 0,00 

336100 zúčtování - zdravotní pojistné 0,00 94701,00 94701,00 0,00 0,00 

336200 zúčtování - sociální pojistné 0,00 325 805,00 325 805,00 0.00 0,00 

336300 zúčtování - sociální + zdravotní pojištění 0,00 320 557.00 320 557,00 0,00 0,00 

342000 Ostatní přímé dané -750.00 46 61 1,00 47 361,00 750,00 0,00 

346000 Nároky na dotace - DUHA -19950,00 95 700,00 105 150,00 9450,00 -10 500,00 

348100 Nároky na dotace a ostatní zúčtování - 0,00 33 500,00 33 500.00 0,00 0,00 
Město Přerov 

348200 Nároky na dotace a ostatní zúčtování - -290 056,00 931 142,70 1 097 873,70 166 731,00 -123 325,00 
Úřad práce 

348300 Nároky na dotace a ostatní zúčtování - 0,00 429 516,00 429 516,00 0,00 0,00 
MPSV 

348400 Nároky na dotace a ostatní zúčtování - 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
01. kraj 

901000 Vlastní jmění I I 066.04 0,00 67000,00 67 000,00 78 066,04 

931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení 

172 178,21 172 178,21 0,00 -172 178,21 0,00 

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

153 149,35 0,00 172 178,21 172 178,21 325 327,56 

celkem: 1 16 217,60 3 918 992,18 4 185 271,18 266 279,00 382 496,60 

Aplikace 13.50, http://skeleion.cz Strana: I z2 

hospodářský výsledek: -82 178,49 Kč 
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VÝSLEDOVKA 
Datum tisku: 25.03.2016 

DUHA Klub Rodinka, pobočný spolek 

IČ: 71174826 

NÁKLADY 

Účet název poč. stav obraty MD obraty D obrat kon. stav 

501101 Spotřeba materiálu - kanc.potteby 0,00 19 939,83 0.00 19 939,83 19 939,83 

501102 Spotf.materiálu - čist prostř, ostatní 0,00 10 035,40 0,00 10 035,40 10 035,40 

501103 Spotřeba materiálu - ceny pro účastníky 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 

501200 Spotřeba materiálu - Potraviny 0,00 48 080,30 0,00 48 080,30 48 080,30 

501400 Spotřeba materiálu - drobný majetek 0,00 46 222,00 0,00 46 222,00 46 222,00 

501500 Spotřeba materiálu- Hračky 0,00 4 774,00 0,00 4 774,00 4 774,00 

501600 Spotřeba materiálu - Knihy 0,00 5041,00 0,00 5041.00 5041,00 

501700 Spotřeba materiálu- výtvarné potřeby 0,00 6 827,00 0,00 6 827,00 6 827,00 

502100 Spotřeba energie - plyn 0,00 7261,75 169,09 7092,66 7092.66 

502200 Spotřeba energie - elektřina 0,00 8992,00 0,00 8992,00 8992,00 

511000 Opravy a udržování 0,00 21 448,00 0.00 21 448,00 21 448.00 

512100 Cestovné - vlakem 0,00 698,00 0,00 698,00 698,00 

512300 Cestovné - auto 0,00 1 1 082,00 0,00 11 082,00 1 1 082,00 

518100 Ostatní služby - Kopírování 0,00 574,00 0,00 574,00 574,00 

518150 Ostatní služby. telefonní poplatky 0,00 10 287,00 0,00 10 287.00 10287,00 

518151 Ostatní služby- intemet 0,00 14743,00 0,00 14 743,00 14 743,00 

518200 Ostatní služby - Poštovné 0,00 I 928,00 0,00 1 928,00 I 928,00 

518300 Ostatní služby- Doprava 0,00 210,00 0,00 210,00 210,00 

518400 Ostatní služby - Ubytování 0,00 9900.00 0,00 9900,00 9900,00 

518450 Ostatní služby- pronájem prostor 0,00 28 729,00 0,00 28 729,00 28 729,00 

518451 Ost.služby - pronájem prostor- služby 0,00 12 601,00 0,00 12 601,00 12 601,00 

518550 Ostatní služby - odborné konzultace 0,00 9 300,00 0,00 9 300,00 9 300,00 

518700 Ostatní služby' solná jeskyně, bazény 0.00 800,00 0,00 800,00 800,00 

518800 Ostatní služby -OSTATNÍ 0,00 78 512,00 0,00 78 512,00 78 512,00 

518850 Ostatní služby 'publicita 0,00 23 549,00 0.00 23 549.00 23 549,00 

518900 Ostatní služby - vzdělávací kurzy 0,00 11 300,00 0,00 11 300,00 11 300,00 

518950 Ostatní služby - ekonomické služby 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

521100 Mzdové náklady - hrubá mzda 0,00 1 035 111,00 0,00 1 035 111,00 1 035 111,00 
521200 Mzdové náklaDY - náhrada za nemoc 0,00 7 358,00 0,00 7 358.00 7 358,00 
521300 Mzdové náklady - DPP 0,00 96 800,00 0,00 96 800,00 96 800,00 
524300 SP 4 ZP zaměstnavatel 0.00 320 557,00 0,00 320 557,00 320 557,00 
549100 Jiné ostatní náklady-zákonné poj. 0,00 3 429,00 0,00 3 429,00 3 429,00 
549300 Jiné ostatní náklady-Pojištěni 0,00 3 330,00 0,00 3 330,00 3 330,00 
582000 Poskytnuté členské příspěvky 0,00 15 230,00 0,00 15 230,00 15230,00 

celkem: 0,00 1 878 449,28 169,09 1 878 280,19 1 878 280,19 

VÝNOSY 

účet název poč. stav obraty MD obraty D obrat kon. stav 

602000 Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

649100 Jiné ostatní výnosy - tábory, pobyty 0,00 0,00 9 800,00 9800,00 9 800,00 

649200 Jiné ostatní výnosy-péče o děti 0,00 0,00 242 260,00 242 260,00 242 260,00 

649300 Ostatní provozní výnosy - vstupné z akci 0,00 0,00 13 830,00 13 830,00 13 830,00 

649400 Jiné ostatní výnosy -kroužky 0,00 0,00 64 530,00 64 530,00 64 530.00 
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649500 Jiné ostatní výnosy-ostatní 0,00 0,00 10 823,00 10 823,00 10 823,00 
681000 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami 
0.00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

691000 Provozní dotace 0,00 0,00 1 442 858,70 1 442 858,70 1 442 858,70 

celkem: 0,00 0,00 I 796 101,70 1 796 101,70 I 796 101,70 

hospodářský výsledek: -82 178,49 Kč 

7. ZÁVĚR. 

Díky zpětné vazbě a ohlasům na naše akce (např. na FB) jsme zjistili, že společně strávený čas 

rodiny při pinění 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 
hřišti. 
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FOTODOKUMENTACE 
Seminář Systémové rodičovství — otázky a odpovědi 

Tvořivé dílny — Vánoční vazba a dekorace, Velikonoční a jarní 
dekorace 
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Tvořivý kroužek 
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Malý pohádkář 

Malý badatel 
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Sportovně relaxační týden v Ludvíkově 
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Karneval pro děti 

Míle pro mámu 
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Grillparty 
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Rodinný desetiboj 
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Indiánská slavnost 
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Lucerničková slavnost 
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Andělská nadílka 
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Výlet na Lukov 
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Den soužití 
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Relaxačně turistický víkend na Horní Bečvě 
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Cvičení s nejmenšími 
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Miniworkshopy se cvičením 
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První krůčky bez 
maminky 
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