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1. ÚVOD
Ve výroční zprávě za rok 2016 podáváme informace o naší organizaci Duha Klub Rodinka,
o našich záměrech a cílech, o sociálních problémech, které pomáháme řešit. Popisujeme
způsob naplňování vytýčených cílů a záměrů, i způsob řešení sociálních problémů, s nimiž
se setkáváme při práci s dětmi. Ve zprávě se také zmiňujeme o našich vizích do budoucna.
1. 1.

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. Od roku
2003, kdy naše organizace vznikla, nabízíme pravidelné týdenní aktivity pro děti a mládež
v podobě zájmových kroužků. Pro rodiny s dětmi připravujeme každoročně několik větších
kulturních i sportovních akcí, o nichž se zmiňujeme níže v přehledu činnosti Duha Klubu
Rodinka. Naše rodinné centrum je otevřené všem bez rozdílu věku, sociálního zařazení
či etnického původu. Do nabídky zařazujeme rovněž vzdělávací akce typu přednášek
a workshopů s odborníky z různých oblastí společenského života, které jsou určeny
pro dospělé.
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, začleňovat je do kolektivu zdravých dětí v rámci volnočasových aktivit, 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 a dovednosti
své i svého dítěte jakéhokoliv 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. 2.

Kontaktní osoby

Mgr. Ivana Čagánková – zakladatelka a statutární zástupce organizace, rodinka@rodinka.cz
2. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A JEJÍ ŘEŠENÍ
2. 1.

Oblast působení

Naše organizace se zaměřuje na celou rodinu s dětmi od nejútlejšího věku až po dospělost.
Rodičům na rodičovské dovolené nabízíme programy, při nichž se setkávají, mají možnost
navázat nové vztahy s ostatními rodiči, kteří řeší v podstatě stejnou problematiku týkající se
péče o dítě a jeho výchovy. Touto nabídkou umožňujeme rodičům překonat sociální izolaci,
která může nastat narozením dítěte. Zaměřujeme se rovněž na vzdělávání rodičů. Cílem
vzdělávání je zlepšování a zkvalitňování rodičovských kompetencí. Poradenská činnost
poskytovaná Duha Klubem Rodinka je určena všem rodičům, kteří chtějí konzultovat

problémy týkající se péče o dítě, jeho výchovy i sociálně patologických jevů. Naše koncepce
kulturních akcí umožňuje aktivní zapojení všech členů rodiny do připravených aktivit,
napomáhá k harmonizaci jejich vzájemných vztahů i k odstraňování sociální izolace rodin
s malými dětmi. Další problematikou, kterou se zabýváme, je zaměstnávání osob ohrožených
z různých důvodů na trhu práce.
Naše organizace rovněž 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.
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 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.
Aktuální témata prorodinné politiky

2.2.


sociální izolace nejen přistěhovaných rodin a sólo rodičů (překonávání osamocení,
kontakty s ostatními rodiči, hlídání dětí při vyřizování záležitostí 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



předcházení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

2.3.
Akce zaměřené na primární prevenci sociálního vyloučení rodin s malými dětmi
a sociálně patologických jevů
V průběhu školního roku 2015/2016 jsme zařadili v rámci volnočasových aktivit dětí několik
edukačních prvků v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Na základě
kladných reakcí dětí jsme ve školním roce 2016/2017 pokračovali v započaté koncepci
prevence.
Jedná se opět 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 organizaci DUHA Klub Rodinka. Problematika je řešena velmi šetrně
s ohledem na nízký věk dětí tak, aby ji pochopily. Během školního roku jsme opět realizovali
v každém kroužku jednu aktivitu s tematikou sociálně patologických jevů, abychom zjistili
reakce dětí a mohli naše vystoupení do budoucna zkorigovat případně zvolit jinou tematiku.
Aktivity zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů
Malý badatel

problematika kouření - jednoduché pokusy pro děti s popisem
a vysvětlením negativních účinků kouření na lidský organismus

Hravá angličtina

problematika vandalismu – pohádka „Nehlaďte lva po bradě“,
procvičování jmen zvířat v angličtině

Tělocvičení s Rodinkou

problematika šikany – simulační hry s následnou reflexí

Aktivity zaměřené na primární prevenci sociálního vyloučení rodin s malými dětmi
Akce zaměřené na smysluplné vyplnění volného času rodin s dětmi
Putování dobou ledovou (realizace 16. 1. 2016) – vycházka zimní přírodou ze ZŠ Předmostí
(v této škole se nachází muzeum lovců mamutů) k soše mamuta u Čekyně spojená s plněním
vědomostních úkolů týkajících se doby ledové.
Maškarní bál Z pohádky do pohádky (realizace 25. 2. 2016) – určen pro děti předškolního
a mladšího školního věku – sportovní disciplíny typické pro konkrétní pohádky.
Za zvířaty jarní přírodou (realizace 18. 3. 2016) – vycházka jarní přírodou na novou
ekofarmu, seznámení dětí s problematikou provozu farmy.
Den Země aneb Zábava u mamuta (realizace 22., 23. 4. 2016) – úklid černé skládky
v blízkosti sochy mamuta u Čekyně spojený s naučným programem týkajícím se třídění
odpadu.
Míle pro mámu (realizace 7. 5. 2016) – procházka pro rodiny s dětmi z městského parku
Michalov na Horní náměstí v Přerově spojená s plněním sportovních i vědomostních úkolů,
v letošním ročníku zaměřených na poznávání života v různých světadílech. Hlavní myšlenka
je připomenutí náročné práce matky v rodině a podpora rodinné soudržnosti. Akce je
ukončena řemeslným jarmarkem na Horním náměstí.
Grillparty aneb ukončení školního roku (realizace 30. 6. 2016) – sportovní odpoledne
spojené s grilováním určené pro rodiny s dětmi.
Indiánská slavnost Rovnodennosti (realizace 29. 8. 2016) – ukázka indiánských tradic
spojená se sportovními a vědomostními úkoly týkajícími se indiánské tématiky, určená
pro rodiny s dětmi.
RIO Laguna (realizace 9. 9. 2016) – sportovní odpoledne pro děti inspirované letní
olympiádou v Riu de Janeiro v Brazílii.
Lucerničková slavnost (realizace 11. 11. 2016) – procházka od klubovny Duha klub Rodinka
na přerovskou Lagunu motivovaná jako uspávání broučků spojená s plněním tematicky

zaměřených úkolů.
Tajemství Zimní královny (realizace 12. 12. 2016) – procházka pro rodiny s dětmi vánočně
vyzdobeným Přerovem podél městských hradeb inspirovaná pohádkou „Ledové království“
spojená s plněním sportovních úkolů a osvobozováním „Zimní královny“.
Tělocvičení s andílky (realizovaná 22. 12. 2016) – cvičení na nářadí pro rodiny s dětmi
v tělocvičně ZŠ Želatovská v Přerově.
Přehled individuálních konzultací s rodiči
Počet
Kalendářní měsíc konzultací

Počet
Kalendářní měsíc konzultací

Leden

6 Červenec

0

Únor

8 Srpen

2

Březen

3 Září

8

Duben

5 Říjen

5

Květen

3 Listopad

6

Červen

3 Prosinec

2

Výchovné problémy řešené při individuálních konzultacích
Dětský vzdor

Sourozenecké vztahy

Problematika péče o dvojčata

Předčasně narozené děti a jejich vývoj

Kontaktní rodičovství

Nonverbální komunikace s dítětem

Problematika starších rodičů

Příprava prvorozeného dítěte na příchod sourozence

Úzkostná matka
Činnost organizace v průběhu roku 2016

2.4.

Naše organizace přistupuje k rodině jako k celku, z tohoto důvodu jsou námi poskytované
služby komplexní, vnímáme potřeby našich klientů a přistupujeme k nim individuálně.
Nabízíme pestrou nabídku aktivit, které mají především preventivní a podpůrný charakter,
jsou rovněž zaměřeny na pomoc a podporu rodinám, které se ocitli v jakékoliv nepříznivé
životní situaci. V rámci pověření sociálně právní ochrany dětí a mládeže naší organizaci
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 naplnění cílů programu
 předávání aktuálních konkrétních informací týkající se prorodinné politiky
V roce 2015 jsme navázali spolupráci s organizací „Člověk v tísni“. Sociální pedagog naší
organizace docházel do prostor organizace Člověk v tísni i v roce 2016, opět připravoval
a realizoval denní program pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2016
jsme navázali na úspěšné činnosti z minulých let, 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, rodiny s dětmi a vzdělávací semináře pro širokou
veřejnost.

Přehled aktivit roku 2016


Vzdělávací semináře pro veřejnost
Celkem
účastníků

Děti
do 18 let

První pomoc alternativní medicínou
17. února
Podvědomé
motivy
problémového
chování
31. března

8

2

Kurz reflexní terapie

16. dubna

12

Systémové rodičovství I.

17., 24. dubna, 1. května 7

Drátkohraní

21. dubna

5

Systémové rodičovství II.

14., 21. a 28. června

5

Lucerničkové tvoření

10. listopadu

8

2

Adventní tvoření

25. listopadu

12

6

Vánoční hrátky s korálky a drátky

2. prosince

9

Název semináře

Termín

9
3

1


Vzdělávání pracovníků naší organizace
Naši zaměstnanci se pravidelně účastní různých vzdělávacích seminářů a kurzů pro zvyšování
svých kvalifikačních dovedností.
Témata absolvovaných seminářů:
Kurz Podvědomé motivy problémového chování
Kurz Reflexní terapie
Dva zaměstnanci ukončili maturitou studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb, Obrataň.
Jeden zaměstnanec zahájil studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na Gymnáziu
Jana Blahoslava a střední pedagogické škole Přerov. Předpokládaný termín ukončení studia je
v roce 2019.



Volnočasové aktivity pro děti a mládež - pravidelné

Název kroužku

Termín

Celkem účastníků

Děti do 18 let

Malý pohádkář

leden - červen

8

7

Malý badatel

leden - prosinec

7

7

Hravá angličtina

leden - prosinec

8

8

Tělocvičení s Rodinkou

leden - prosinec

20

10

Kroužek improvizace a dračí doupě

leden - prosinec

9

6



Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi – vícedenní
Děti
do 18 let

Název pobytu

Termín

Celkem
účastníků

Příměstský tábor s angličtinou

8. - 12. srpna

8

7

Víkend na Horní Bečvě

28. - 30. října

37

16

Pobyt na Ludvíkově

8. - 12. srpna

19

10



Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi - jednodenní

Název akce

Termín

Celkem
účastníků

Děti
do 18 let

Putování dobou ledovou

7. ledna

34

15

Maškarní bál Z pohádky do pohádky 25. února

75

32

Za zvířaty jarní přírodou

18. března

38

14

Den Země - zábava u mamuta

22., 23. dubna

35

16

Míle pro mámu

7. května

498

147

Grillparty

30. června

45

21

Indiánská slavnost Rovnodennosti

29. srpna

45

22

Rio Laguna

9. září

98

70

Lucerničková slavnost

11. listopadu

86

43

Tajemství Zimní královny

12. prosince

28

14

Tělocvičení s andílky

22. prosince

24

10



Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi – pravidelné

Název kroužku

Termín

Celkem
účastníků

Děti
do 18 let

Cvičení s nejmenšími

leden - prosinec

10

5

Montehrátky s batolátky

leden - prosinec

16

8

Vzdělávací workshop se cvičením

leden - prosinec

12

6

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v průběhu roku 2016 se akcí pořádaných pro širokou
veřejnost zúčastnilo celkem 1 006 lidí, z tohoto počtu bylo 404 dětí a mládeže do 18 let.
Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 75 účastníků, mládeže do 18 let bylo 14. Pobytových
akcí a příměstského tábora se zúčastnilo celkem 64 lidí, z toho bylo 32 dětí a mládeže do 18
let. Pět kroužků pořádaných naší organizací navštěvuje celkem 44 dětí a mládeže do 18 let,
z tohoto počtu je 6 účastníků nad 12 let.
Z tabulky rovněž vyplývá, že kromě měsíců července a října pořádala naše dužina každý
měsíc sportovní nebo kulturní akci pro rodiny s dětmi, v měsíci dubnu se konala dvoudenní
akce spojená s úklidem černé skládky, a v měsíci prosinci se uskutečnily dvě akce. Pozitivním
ukazatelem je účast 14 dětí ve věku nad 12 let na vzdělávacích aktivitách – jedná se
o rukodělné aktivity zaměřené na získání určitých dovedností.
Vzdělávací workshopy s praktickými ukázkami - 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 apod.
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.
Montehrátky s batolátky aneb První krůčky bez 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. 5.

Propagace organizace
webové stránky
facebookový profil

www.rodinka.cz
Rodinka.cz ; DUHA klub Rodinka

Místní kabelová televize
internetové portály
místní a krajský tisk
letáčky a plakáty umístěné na veřejných prostorách města Přerova a jeho okolí.

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

Počet
zúčastněných

Zdroje
financování

Dopad (výsledek)

Hodnocení, horizont
nebližších let

Seminář
17., 24. 4., 7, 7, 7
Systémové
1. 5.
rodičovství I.

Vlastní
zdroje,
MPSV

Seminář odpověděl
na otázky ohledně
výchovy
dětí,
mezilidských
vztahů, komunikace
v rodině, objasnění
příčin
chování,
pochopení vlastních
potřeb a tužeb.

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

První pomoc 17. 2.
alternativní
medicínou

8

Vlastní
zdroje

Seminář
zaměřen
seznámení
s alternativní
medicínou
pochopení
principů.

Podvědomé 31. 3.
motivy
problémového chování

9

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
i semináře.

Kurz reflexní 16. 4.
terapie

12

Vlastní
zdroje

Frekventanti se učili
poznávat
reflexní
body
tělesných
orgánů
na
chodidlech a jejich
stimulací
si
poskytnout
první
pomoc
v případě

Zájem o tuto
problematiku byl
velký,
proto
chceme
pokračovat
ve
vzdělávání
veřejnosti
v alternativní

byl Vzhledem
k
na výborné
práci
se lektora a dalšímu
zájmu účastníků
a chceme
jejích pokračovat
v objasňování
uvedené
tématiky.

lehčího onemocnění. medicíně.
Systémové
rodičovství
II.

Tvořivé dílny
–
Drátkohraní,
Lucerničkové
tvoření,
Adventní
tvoření,
Vánoční
hrátky
s korálky a
drátky

14.,
21., 5, 5, 5
28. 6.

Vlastní
zdroje,
MPSV

Seminář
byl
zaměřen
na
psychologii
osobnosti z pohledu
systémové vektorové
psychologie,
pochopení
mezilidských
vztahů, svých potřeb
a tužeb.

Pro velký zájem
účastníků
budeme
i v příštím roce
pokračovat
se
vzděláváním
rodičů s novou
typologií
osobnosti.

Vlastní
zdroje,
MPSV

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.

21. 4.
10. 11.

5
8

25. 11.

12

2. 12.

9

Cvičení
s nejmenšími
(do
12
měsíců)

Každé
úterý

5 rodičů
+ 5 dětí

Vlastní
zdroje,
MPSV

Rodiče
získávali
informace
k psychomotorickém
u 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.

Vzdělávací
worshopy se
cvičením
(dítě ve věku
12–24
měsíců)

Každý
čtvrtek
9:30
11:00

6 rodičů
+ 6 dětí

Vlastní
zdroje,
MPSV

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

Kroužek je mezi
rodiči oblíbený,
proto
bude
pokračovat
i
v dalším roce.

Montehrátky
s batolátky
(děti ve věku
2 – 3 roky)

Každá
středa
9:30
11:00

8 rodičů
+ 8 dětí

Vlastní
zdroje,
MPSV

Rodiče
získávali
informace
o
psychomotorickém
vývoji dětí, děti
nabyly dovedností
z oblastí
hudební,

Kroužek je mezi
rodiči oblíbený,
proto
bude
pokračovat
i
v dalším roce.

16
17:30(mimo

letní
prázdniny)

–

–

výtvarné
a
pohybové.
Zdokonalovaly
hygienické
a
stravovací návyky.
Hravá
angličtina

Každá
8
středa
16.30
–
17:30
(mimo
letní
prázdniny)

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.

Tělocvičení s Každý
10 rodičů a Vlastní
Rodinkou
čtvrtek
10 dětí
zdroje,
17 – 18
MMPř
(mimo
letní
prázdniny)

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

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

Malý
pohádkář

Kroužek
měl
velký
úspěch,
vzhledem
k pracovnímu
vytížení lektora
nebude v příštím
roce pokračovat.

Každé
pondělí
16:00
17:30
(leden
červen)

8

Vlastní
zdroje,
DUHA

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

Kroužek
Dle
9
improvizace dohody s
a dračí doupě účastníky

DUHA,
vlastní
zdroje

Rozvoj
Tento
tábor
samostatnosti
a navazuje
na
tábornických
předchozí
dovedností
při pobyty. Chceme
pobytu v přírodě.
nadále
pokračovat.

Malý badatel Každé
7
pondělí
16:00
–
17,30
mimo letní
prázdniny

ÚP, vlastní Probouzeli jsme u
zdroje,
dětí zájem o vědu a
DUHA
přírodu
prostřednictvím
jednoduchých
pokusů a aktivit
z oblasti ekologie,
vědy a techniky.

V dalším roce
budeme
pokračovat,
dětem se kroužek
líbil a zaujal je.

Sportovně
13. – 17. 7. 15
relaxační
týden
v Ludvíkově

Vlastní
zdroje,
DUHA

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

–
–

Probíhala turistika,
poznávání okolních
zajímavostí, večery
plné společenských i
stolních
her
a

spousta zábavy
dobrodružství.
Příměstský
8. – 12. 8.
tábor
s
angličtinou

a každým rokem.

Vlastní
Program
tábora
zdroje,
navazoval
na
DUHA, ÚP kroužek
hravé
angličtiny, upevnění
znalostí,
nácvik
komunikace,
pracovní listy.

Tábor v hravém
duchu se setkal
s pozitivními
reakcemi,
aktivita
bude
probíhat
i
v příštím roce.

Víkendový
28. – 30. 37
pobyt
na 10.
Horní Bečvě

Vlastní
zdroje,
DUHA

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.

Putování
dobou
ledovou

34

Vlastní
Vycházka
zimní
zdroje, ÚP, přírodou a plněním
DUHA
úkolů týkajících se
doby ledové spojená
s návštěvou muzea
lovců mamutů.

Akce se setkala
s kladným
ohlasem, budeme
se
snažit
ji
v příštím
roce
zopakovat.

Maškarní bál 25. 2.
Z pohádky do
pohádky

75

Spolupráce
s
Ajorodinka
o.p.s.,
vlastní
zdroje, ÚP

Akce určená pro
rodiny
s malými
dětmi,
byly
připraveny
různé
soutěže a tvoření
s pohádkovou
tématikou.

Tato akce pro
úspěšnost
probíhá každým
rokem.

Míle
mámu

498

Vlastní
zdroje,
MMPř,
Olomoucký
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.

38

Vlastní
Vycházka
jarní
zdroje, ÚP přírodou
spojená
DUHA
s poznáváním života
zvířat
ve
volné
přírodě.

Akce se rodičům
líbila, chceme ji
realizovat
i
v příštím roce.

7. 1.

pro 7. 5.

Za
zvířaty 18. 3.
jarní přírodou

8

Den Země – 22. a 23. 4. 35
zábava
u

Vlastní
zdroje,

Cílem akce bylo Akce
byla
uklidit nepovolenou realizována
ve

DUHA, ÚP skládku v blízkosti spolupráci s DSI
Přerova.
Beňov.

mamuta
Grillparty

30. 6.

45

Vlastní
zdroje, ÚP

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

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

Indiánská
slavnost
Rovnodennosti

29. 8.

45

Vlastní
zdroje, ÚP

Akce na ukončení
prázdninového
programu
miniškolky
a
zájmových kroužků
s indiánskou
tématikou, cílem je
seznámení dětí se
životem Indiánů.

Akce byla velmi
úspěšná,
v příštím roce ji
zařadíme znovu
do programu pro
děti.

Rio Laguna

9. 9.

98

Vlastní
Prorodinná akce s
zdroje, ÚP, jednotlivými úkoly
DUHA
zaměřená na sport,
hry
a
soutěže.
Disciplíny
inspirované
olympijskými hrami
v Rio de Janeiru
byly přizpůsobeny
možnostem dětí.

Akce měla velký
úspěch, budeme
ji realizovat i
v dalších letech.

Tajemství
Zimní
královny

12. 12.

28

ÚP, vlastní Vycházka
zdroje
historickým centrem
Přerova na motivy
pohádky
Ledové
království, úkoly pro
děti
směřovaly
k vysvobození
Zimní královny.

Rodiče i děti byli
velice spokojeni,
akci
hodnotili
pozitivně,
v příštím
roce
opět zařadíme do
programu.

Lucerničková 11. 11.
slavnost

86

ÚP, vlastní Akce sbližuje rodiny
zdroje,
s malými
dětmi,
MMPř
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.

Tělocvičení s 22. 12.
andílky

24

ÚP, vlastní Prorodinná
zdroje
založená

aktivita Oblíbená
akce
na pro rodiny s

tradicích, spojena s dětmi, stmelení
pohybem, zpíváním rodinných
a výtvarnou činností. vztahů,
poděkování
za
důvěru v naší
činnost v celém
roce, probíhá již
každoročně.
Vzdělávání, Průběžně
semináře pro
pracovníky
organizace

Individuální
konzultace
s odborníky

Průběžně

10

37

Vlastní
zdroje, ÚP

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
podporovat
budeme
v budoucnu.

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.

a
i

4. PLÁNOVÁNÍ A CÍLE DO BUDOUCNA
4. 1.

Plány a cíle

V roce 2016 bychom chtěli navázat na naši úspěšnou činnost z uplynulých let a zaměřit se
na práci s ohroženými rodinami formou workshopů, 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 pokračovat v započaté práci rozšiřováním a inovováním našich služeb, které mají
převážně preventivní a podporující charakter pro rodiny s dětmi. Díky podpoře MPSV

a dalších institucí, se nám záměr daří naplňovat.
Ve sledovaném roce 2016 jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci prostor organizace Duha
Klub Rodinka, získali jsme prostory odpovídajícím hygienickým normám pro vznik dětské
skupiny. Vzdělávací aktivity dětské skupiny organizace AJORODINKA o.p.s. určené pro děti
od 1 – 4 let byly zahájeny v červenci 2016. Tyto prostory nám umožnili rozšířit a zkvalitnit
naši nabídku volnočasových aktivit. Děti, které v prázdninových měsících navštěvovaly
dětskou skupinu a seznámily se s novým prostředím, začaly od září navštěvovat kroužky
volnočasových aktivit. Duha Klub zajišťuje stravování dětí v dětské skupině v nově
zrekonstruované kuchyni. Obě organizace spolu během roku 2016 úzce spolupracovaly a tuto
spolupráci chceme v dalším roce zkvalitňovat a prohlubovat.
4. 2.

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. Tato situace je nepříjemná, protože pracovní
tým je velmi nestabilní.

 STRUKTURA A TÝM
5. 1.

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. 2.

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 1x ročně se účastní jeden náš zástupce společné Valné
hromady Duhy. V síti MC jsme registrováni od 07/2010.
5. 3.

Složení pracovního týmu

Mgr. Ivana Čagánková –

Mgr. Ivana Apolenářová -

vedoucí organizace,
lektorka zájmových kroužků –
Montehrátky s batolátky
cvičení s nejmenšími
Vzdělávací workshopy se cvičením
koordinátorka kulturních a sportovních akcí

Bc. Jevgenija Podloucká Lenka Marečková -

lektorka zájmového kroužku – Malý pohádkář
lektorka zájmového kroužku – angličtina
koordinátorka kulturních a sportovních akcí
Martina Javoříková lektorka zájmových kroužků – Malý badatel, Tělocvičení
s Rodinkou
Monika Tylová Kelnarová - kuchařka
Jana Smékalová úklid

5. 4.

Klíčové osoby

Mgr. Ivana Čagánková –
Ing. Jaroslav Čagánek –
Silvie Hadašová –

5. 5.

zakladatelka, statutární zástupce a vedoucí organizace
jednatel a druhý statutární zástupce
hospodářka

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
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o
Sportovní klub Přerov
DSI Beňov
Pozemkový spolek PREDMOSTENZIS
Český červený kříž

Sponzoři
J. A. P.
Hanácká kyselka
Pekárna Racek
Nestlé
VZP
Velkoobchod Vlková
Papírnictví ROZ
Rossmann

6. FINANCE

7. ZÁVĚR
Na základě našeho pozorování, zpětné vazby a ohlasů rodičů při osobním kontaktu
a na sociálních sítích (např. facebook, reference na webových stránkách apod.) jsme zjistili,
že společně strávený čas rodičů s dětmi zlepšuje jejich vzájemné vztahy. Naplňuje se tak náš
cíl, a sice napomáhat zlepšovat vzájemné vztahy v rodinách. Z tohoto důvodu vytváříme
pro širokou veřejnost volnočasové aktivity, do nichž se mohou zapojit všichni členové rodiny
bez rozdílu věku. Účast jednoho z rodičů na vzdělávacích aktivitách DUHA Klubu Rodinka
přináší nové informace, týkající se výchovy, hygienických a stravovacích návyků dítěte, které
jsou důležité pro všechny členy rodiny, kteří pečují o malé dítě.
Při naší práci uplatňujeme především respektující přístup k dítěti i k dospělým,
a tento přístup pak využívají rodiče i ve svém domácím prostředí.
Úspěšnost naší činnosti a spokojenost rodičů spočívá hlavně ve vynikající spolupráci mezi
zaměstnanci a rodiči, i na odborné kvalifikaci všech zaměstnanců a lektorů.
Je zcela samozřejmé, že budeme i nadále pokračovat v započatých aktivitách, které jsou
pro společnost potřebné a užitečné. Snažíme se také naplňovat inkluzívní formu prevence
marginalizace sociálně slabších rodin s dětmi, a to přijímáním těchto dětí do kroužků, které
probíhají přímo v našich prostorách, tedy v klubovně Duha Klub Rodinka na Želatovské 12
v Přerově, případně v jiných námi pronajatých prostorách – v tělocvičně ZŠ apod.
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