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1. ÚVOD

Ve výroční zprávě za rok 2018 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.

Kdo jsme a co děláme

„Jsme tu pro všechny, kteří chtějí pro sebe a své děti to nejlepší“

Duha klub Rodinka je rodinné centrum, které vzniklo 5. 6. 2003 na základě zájmu rodičů, kteří se chtěli 
scházet při společných aktivitách s dalšími rodiči a dětmi. Zpočátku se naše činnost zaměřovala na 
cvičení, tvořivé dílničky a hudební aktivity. O prázdninách klub pořádal pro děti tábory, během školního 
roku pak víkendové pobyty pro rodiny s dětmi.
Od září 2007 sídlí naše organizace v nebytových prostorách na Želatovské ulici 12 v Přerově. Jsme 
organizace, která nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity pro celou rodinu. Naše rodinné centrum je 
otevřené všem bez rozdílu věku, sociálního zařazení či etnického původu. 
V nabídce klubu jsou nejen zájmové kroužky pro děti ve věku 4 – 8 let, pro středoškolskou mládež, ale 
také přednášky a workshopy s odborníky pro rodiče, příměstské tábory a pobytové akce pro rodiny 
s dětmi. 
Cílem naší organizace je celkový všestranný a harmonický rozvoj osobnosti jak dětí, tak i dospělých. 
Zaměřujeme se na zlepšení vzájemných vztahů jednotlivých členů rodiny, možnost výměny zkušeností s 
dalšími rodinami a vedení rodičů k přijetí zodpovědnosti za tělesné i duševní zdraví a svůj život.

Jsme organizace, která nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity pro celou rodinu. Pro rodiny s dětmi 
připravujeme každoročně několik větších kulturních a sportovních akcí, o nichž se zmiňujeme 
v přehledu činnosti Duha Klubu Rodinka. 
Pořádáme pravidelné aktivity a také nepravidelné akce pro rodičovskou veřejnost a to zábavné, relaxační 
a vzdělávací aktivity formou dopoledních kroužků, workshopů, besed, víkendových akcí v přírodě 
velkých akcí pro širokou veřejnost.

Cíle a priority
Naše organizace se zaměřuje na vzájemné propojování dětí z různého sociokulturního prostředí a na 
propojování generací. Záměrem je také vedení dětí k toleranci a respektu odlišností jednotlivých rodin a 
generací, zároveň i zaměření na prohlubování vzájemné spolupráce s organizacemi s registrovanou 
sociální službou v rámci společných akcí.
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 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. 
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Dalším cílem bylo rozšířit nabídku volnočasových aktivit o programy a akce oblasti environmentální 
výchovy, které přispívají k pochopení přírodních zákonitostí a tím také ke kladnému vztahu 
k přírodnímu prostředí. Na těchto akcích zařazujeme úkoly s ekologickým zaměřením.
Naším cílem se rovněž stalo zapojování generace seniorů do akcí pořádaných pro širokou veřejnost, 
rozšíření nabídky kroužků pro děti a získávání nových členů do naší dužiny,
Rodinka patří pod celorepublikové občanské sdružení Duha, která nám dává možnost výměny informací, 
propojení akcí a inspiruje nás k další činnosti.

2. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A JEJÍ ŘEŠENÍ

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 neziskovou organizací Duha Klub 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.

Individuální konzultace
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.
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Aktuální témata prorodinné politiky, na které se Duha Klub Rodinka 
zaměřuje:

- 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

Akce a aktivity zaměřené na primární prevenci sociálního vyloučení rodin 
s malými dětmi a sociálně patologických jevů

V průběhu školního roku 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 2017/2018 pokračovali v započaté koncepci prevence, které se budeme věnovat i 
v následujících letech.
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.

Akce roku 2018
V průběhu celého roku připravuje Rodinka pro rodiny s malými dětmi tematicky zaměřené sportovní a 
kulturní akce, při nichž rodinné týmy plní různé vzdělávací i sportovní úkoly vyžadující spolupráci, 
vzájemný respekt a komunikaci dospělých s dětmi.  Krátkodobé pobyty v přírodě jsou svým specifickým 
programem přizpůsobeny rodinám s malými dětmi.
Akce jsou zaměřené především na smysluplné vyplnění volného času rodin s dětmi.
Při hodnocení roku 2018 jsme zjistili, že stále roste zájem o námi pořádané akce mezi rodičovskou 
veřejností. 
Rodiče oceňují širokou nabídku aktivit, především možnosti vzdělávání v oblasti výchovy dětí. Tato 
problematika je nejvíc vyhledávaná v současné době. Především jsou to témata týkající se zvládání 
vzdoru u dítěte, hygienické a stravovací návyky, příchod staršího sourozence aj. Informace o 
připravovaných akcích pro uvedenou cílovou skupinu posíláme pravidelně do místního tisku, dále jsou 
zveřejňovány v kalendáři akcí na webových stránkách Olomouckého kraje. 
Rodiče si přidávají získané informace a poznatky mezi sebou vzájemně. Mohou také využívat 
individuální konzultace při řešení problémové situace. 
Kladné reference dávají rodiče také na facebooku, ale hlavně při osobních setkáních. Nejlepší zpětná 
vazba je osobní reference spokojeného rodiče mezi dalšími rodiči. A to nás motivuje k další činnosti. 
Mezi rodiči jsme si získali důvěru také díky individuálnímu přístup jak k dětem, tak i k rodičům, hlavně 
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v případě řešení individuálních problémů. 
Naše činnost je úspěšná především díky podpoře MPSV, Olomouckého kraje a Magistrátu Města 
Přerova. Prostřednictvím pravidelně publikovaných článků v regionálním tisku se nabízené služby naší 
organizace dostaly do povědomí rodičovské veřejnosti, o naše aktivity je, jak již bylo uvedeno výše, 
stále větší zájem. Napomáháme také ve spolupráci s ÚP v Přerově a Hospodářskou komorou při 
vyhledávání vhodného zaměstnání pro rodiče s malými dětmi - na zkrácené úvazky, práce z domova a 
práce v místě bydliště. 
Na každou námi pořádanou akci připravujeme plakát, na kterém je v zápatí uvedeno logo Olomouckého 
kraje. Plakáty jsou zveřejněny na našich webových stránkách, na Facebooku, v místním tisku a na 
veřejných plakátovacích plochách. Zároveň je na akcích na viditelném místě (u vstupu, na startu) 
umístěna informační cedule a uvedením všech našich sponzorů, tj. i logo kraje. Fotografie z akcí, včetně 
této informační cedule jsou následně zveřejněny na webových stránkách organizace a na Facebooku. 
Všechny jmenované akce pro veřejnost se opakují každoročně a pravidelně a tím se stávají tradicí. Díky 
tomu se zvyšuje i počet účastníků, kterými jsou převážně rodiny s dětmi.
Na všech akcích je vždy propagován podíl města formou loga na letáčcích a na webových stránkách.
Na všech akcích se spolupodílí také partnerská organizace AJORODINKA mateřská škola, o.p.s.
Na akce jsou srdečně zváni představitelé Magistrátu města Přerova i Olomouckého kraje, kteří podporují 
prorodinnou politiku.
Veřejnost najde informace na letáčcích, vývěskách, v infocentru, v místní televizi, Přerovských listech, 
v Přerovsku, na Nejlepší adrese a na webu a FB Rodinky.
Akce pro veřejnost, které navazují na pravidelnou činnost kroužků, pro děti i dospělé, organizujeme 6x 
ročně v Přerově a jsou zaměřeny na stmelování rodin. Účastní se jich celkem kolem 1000 osob. Jsou to – 
Maškarní bál, Míle pro mámu, Indiánská slavnost, Sportovní den na Laguně, Lucerničková slavnost, 
Andělská nadílka.
Na každé námi pořádané akci zjišťujeme prostřednictvím prezenčních listin počet účastníků, jejich počty 
jsou popsány výše v oddíle statistika. Navzdory všeobecně široké nabídce akcí v našem okolí se nám 
daří stále zvyšovat počet účastníků. 

Maškarní bál (realizace 8. 2. 2018)
– maškarní radovánky spojené s plněním zábavných sportovních a tvořivých úkolů. 

Toulky jarní přírodou 
– vycházka pro rodiče s dětmi probouzející se jarní přírodou spojená s pozorováním a připravenými 
jednoduchými úkoly pro účastníky.

Míle pro mámu (realizace 12. 5. 2018)
- Akce se uskutečnila na Laguně v Přerově a letos byla koncipována jako oslava 15. výročí založení 
organizace Duha Klub Rodinka Přerov. Pro rodinné týmy bylo připraveno dvanáct stanovišť, které 
představovaly jednotlivé měsíce v roce a akce, které v daných měsících naše organizace pořádá.
V cíli byl připraven doprovodný program pro děti i dospělé, například skákací hrad, malování na obličej, 
jízda na ponících, vystoupení bubeníků se Základní umělecké školy Přerov Drums a Agatsu Ryu. 
K poslechu hrála hudební skupina Rensi. Nechyběly ani stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky. 
Každoroční mezinárodní akce navazující na iniciativu Únie materských centier na Slovensku. 
Hlavní myšlenkou je připomenutí důležitosti a síly mateřství a rodičovství. 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.
Díky dotaci získané v loňském roce se nám podařilo zviditelnit a posílit význam kulturních, historických
a rodinných tradic v regionu. 
Také jsme rozvinuli a upevnili další spolupráci s Unií materských centier na Slovensku a s dalšími 
organizacemi v regionu.
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Cílem námi pořádaných akcí je podpora společného a smysluplného trávení volného času dětí a rodin, 
zdravý vývoj a rozvoj schopností u dětí, radost, zpěv, soutěže, hry, zábava a rozzářené dětské oči. 

Zahradní slavnost (realizace 21. 6. 2018)
– zábavné sportovní odpoledne spojené s grilováním určené pro rodiny s dětmi.

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

Hrátky se zvířátky (realizace 27. 7. 2018) 
– ukázka výcviku ovcí ve spolupráci s DSI Beňov 

Příměstský tábor s angličtinou (realizace 20. – 24. 8. 2018)
 – určen pro děti věkové kategorie 
5 – 10 let zaměřený na rozvoj základních komunikačních dovedností v cizím jazyce

Indiánská slavnost léta (realizace 29. 8. 2018) 
– ukázka indiánských tradic spojená se sportovními a vědomostními úkoly týkajícími se indiánské 
tématiky, určená pro rodiny s dětmi, cílem je seznámení dětí se životem Indiánů.
Indiánskou slavností je ukončen prázdninový program dětské skupiny s názvem „Indiáni poznávají 
svět“. Na žádné indiánské slavnosti nechyběl zpěv písní, tanec, soutěžení mezi členy kmene v různých 
disciplínách a samozřejmě oheň a s ním spojené jídlo. Na naši slavnost se děti celé prázdniny připravují 
– nacvičují indiánský tanec a písně, vyrábějí různé indiánské symboly i trička s indiánskou tématikou. 

RIO Laguna (realizace 14. 9. 2018)
 –- sportovní odpoledne pro děti inspirované letní olympiádou v Rio de Janeiro v Brazílii. Sportovní 
akce, zaměřená na tradiční i netradiční sporty, při nichž je kladen důraz na spolupráci dětí s rodiči, jejich 
obratnost a zručnost při zdolávání přírodních překážek v prostředí přerovské laguny.Rodiče s dětmi 
v přírodním prostředí přerovské Laguny plní různé disciplíny přizpůsobené možnostem dětí 
předškolního a mladšího školního věku. 

Příměstský tábor pro malé badatele (realizace 6. – 10. 8. 2018) 
– V době jarních a letních prázdnin připravuje Rodinka pro děti několik turnusů tematicky zaměřených 
příměstských táborů a vícedenních pobytů v přírodě.
Jsou určeny pro děti ve věku 5 – 10 let zaměřený přiblížení vědy, techniky a přírodních zákonitostí 
formou jednoduchých pokusů

Lucerničková slavnost (realizace 15. 11. 2018) 
– procházka od klubovny Duha Klub Rodinka s lampiony pro rodiče s dětmi na zahradu dětské skupiny 
JASÍNKA. Motivované jako uspávání broučků, spojené s plněním tematicky zaměřených úkolů. Opět je 
kladen důraz na spolupráci dětí s rodiči při plnění úkolů, spojené s uspáváním broučků. Na závěr byl 
připraven táborák s opékáním špekáčků.

Adventní tvoření (realizace 27. 11. 2018) 
– tvoření a zdobení adventních věnců

Andělská nadílka (realizace 15. 12. 2018)
– odpoledne se zábavným písničkovým programem se uskutečnilo pro rodiny s dětmi v Klubu Teplo. 
V sobotu odpoledne zamířili rodiče s dětmi do Klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově, kde jsme si 
pro ně  připravil odpoledne plné zábavy s názvem Andělská nadílka. Protože Duha Klub Rodinka v roce 
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2018 slavil 15. výročí od svého založení, byla tato akce koncipovaná jako oslava tohoto výročí. 
Program byl doplněn tvořivými dílničkami, malým jarmarkem a zakončený nadílkou pro děti. 
V předvánoční atmosféře čekají na děti a jejich rodiče andílci se svými písničkami, tanci a dárečky.

Vánoční drátkovaní (realizace 17. 12. 2018) 
– tvorba vánočních ozdob z drátů a korálků

Pobytové akce pro rodiny s dětmi
Víkendové pobytové akce jsou určeny pro celé rodiny. Jsou spojeny s plaváním, turistikou, lyžováním 
dle ročního období a zároveň se vzděláváním pro rodiče díky přednáškám odborníků z řad psychologů, 
pediatrů a sociálních pedagogů. Tyto akce jsou rodinné, velmi oblíbené a vyhledávané, již od samého 
vzniku Rodinky v roce 2003.

Jarní prázdniny s rodinkou (realizace 12. – 14. 2. 2018) 
– malý příměstský tábor s Rodinkou o jarních prázdninách

Víkendovka s jógou (realizace 28. 4. 2018) 
– pobyt pro rodiny s dětmi zaměřený na jógu

Víkendový pobyt ve Vikanticích (realizace 27. – 29. 10. 2018)
 – pobyt pro rodiny s dětmi zaměřený na turistiku a tvoření 
Cílem organizace krátkodobých pobytů se specifickým programem pro rodiče s malými dětmi je 
podpořit vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi při společném plnění připravených aktivit v rámci 
pobytových programů.
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 
kolektivů.

Aktivity 2018 statistika
název termín celkem účast dospělí děti
 Kouzlení s dětskou jógou  24.1.2018    
Karneval – maškarní bál 08.02.2018 134 77 57
Jarní prázdniny s Rodinkou 12.-14.2.2018
den otevřených dveří 23.03.2018 39 19 20
víkendovka s jógou 28.04.2018 30 16 14
Míle pro mámu 12.05.2018 352 208 144
hudební nástroje 15.06.2018 14 7 7
zahradní slavnost 21.06.2018  52 35 17 
angličtina 27.06.2018 11  11
tábor pro předškoláky 02.07.2018 0   
adaptační program 17.07.2018 0   
hrátky se zvířátky 27.07.2018 69 32 37
tábor malý badatel 1 06.-10.08.2018 12   10
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hravé pokusy 10.08.2018 72 36 36
tábor malý badatel 2 13.08.2018 0   
tábor angličtina 20.-24.08.2018 15  15
indiánská slavnost 29.08.2018 83 40 43
angličtina 13.09.2018 10  10
RIIO laguna 14.09.2018 49 29 20
galerie 14.09.2018 25 12 13
montessori seminář 15.09.2018 18 9 9
tvoření 27.10.2018 9 9  
víkendový pobyt ve Vikanticích 27.-29.10.2018 33 20 13

vliv zdraví na lepší komunikaci 05.11.2018 14 14  
lucerničková slavnost 15.11.2018 75 37 38
komunikace v každodenním životě 20.11.2018 5 5  
adventní věnce – tvoření vánoční 27.11.2018  11  5  6
Velká Duha 24.11.2018
vánoční focení 29.11.2018 25 25  
andělská nadílka 15.12.2018 91 47 44
vánoční drátkohraní 17.12.2018  8  4 4 
kreativita 17.12.2018 9 9  

Vzdělávací workshopy:
Vzdělávacích aktivit se v průběhu roku 2018 zúčastnilo 842 osob. Do tohoto počtu osob jsou zahrnuti 
rodiče s dětmi, kteří workshopy navštěvovali pravidelně. Těchto rodičů s dětmi je 24. 

Poradenství - Individuální konzultace:
Individuální konzultace - každé úterý od 16,30 - 18, 30 hod. na základě telefonické objednávky.
Po dohodě i mimo konzultační hodiny.                                        
V průběhu roku 2018 rodiče využili možnost konzultací ve 29 případech.
Celkově bylo v roce 2018 podpořeno 1820 osob.
Individuální hlídání dětí
V rámci vzdělávacích aktivit, rekvalifikačních kurzů, jednání na úřadech, návštěvy lékaře rodičům 
zajišťujeme hlídání jejich dětí.

Pravidelné kroužky ve školním roce
V současné době nabízí Rodinka v odpoledních hodinách volnočasové aktivity pro předškolní děti ve 
věku 4 – 6 let, pro děti mladšího školního věku do 8 let a pro studenty středních škol.
Všechny kroužky jsou vedeny kvalifikovaným personálem z řad pedagogů, speciálních pedagogů či 
sociálních pedagogů. Vypomáhají zde také studenti střední školy či vysoké školy pedagogické v rámci 
své odborné praxe. Na větších akcích se podílejí i žáci základních škol a spřátelené organizace z Přerova 
a okolí (Duha 7kostka, Agatsu Riu Ju jutsu, MC Sluníčko).
Pro zviditelnění naší organizace využíváme letáčky, vývěsky, web, FB, Přerovské listy, Přerovsko, 
místní kabelovou televizi a Nejlepší adresu. Na základě zpětné vazby od rodičů a dětí uzpůsobujeme 
také naši nabídku.
Kroužky jsou určeny pro rodiče s dětmi, kde cvičíme, zpíváme, tvoříme, učíme se základům stolování. 
Jedná se vždy o jedno setkávání týdně pro každou ze tří skupinek v Rodince. Navazující jsou kroužky 
v tělocvičně pro děti od 2 let, které jsou zaměřeny na všestrannou pohybovou přípravu a rozvoj hrubé 
motoriky. 
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Pro děti od 4 let nabízíme kroužky – výtvarný, hravá angličtina, taneční, pohybový, pro větší děti a 
středoškoláky kroužek improvizace a strategických her pro rozvoj vyjadřovacích schopností, rychlé 
reakce a zároveň zlepšování vztahů mezi dětmi
Kroužky volnočasových aktivit zajišťují rozvoj osobnosti dětí, ale také zabezpečují děti v době, kdy jsou 
rodiče v zaměstnání, dětem umožňují smysluplně využívat volný čas. 
Mládež, která naší dužině pomáhá v rolích praktikantů v kroužcích, získává pedagogické zkušenosti 
s vedením dětí, současně se vzdělává především v oblasti komunikačních technik 
a zvládání konfliktních situací. Reakce praktikantů je velmi pozitivní a vnímají svou činnost jako 
obohacující pro svoji budoucí pracovní kariéru.

Hravá hudební angličtina (realizace leden – prosinec 2018) 
– určen pro předškolní děti a děti do 8 let. – rozvoj kognitivních funkcí – pozornost (soustředěnost při 
pozorování jednoduchých pokusů pro děti), vnímání; rozvoj technických dovedností a manuální 
zručnosti, rozv myšlenkových operací a tvořivosti. rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností 
v cizím jazyce.
Kdy: září – květen, Klubovna Rodinky, Želatovská 12, Přerov
Pro koho: děti 3 – 6 let , Lektor: Mgr. Hana Čagánková
Nabízíme dětem první seznámení s novým jazykem formou her, písniček, pohybových aktivit, 
interaktivních pracovních listů, videí, dramatizace až po pokročilejší konverzaci. Součástí výuky jsou i 
hudební aktivity na uvolnění, při nichž využíváme netradiční hudební nástroje (tibetské mísy, 
boomwhackers, citera, dešťová hůl, b, bubínky) a techniky (dechová a hlasová cvičení).

Malý badatel (realizace leden – prosinec 2018)
 – určen pro předškolní děti a děti do 8 let, praktické přiblížení vědy a techniky formou jednoduchých 
pokusů pro děti. – rozvoj kognitivních funkcí – pozornost (soustředěnost při pozorování jednoduchých 
pokusů pro děti), vnímání; rozvoj technických dovedností a manuální zručnosti, rozvoj myšlenkových 
operací a tvořivosti.
Kdy: září – červen. Klubovna Rodinky,  Želatovská 12, Přerov
Pro koho: děti 4 – 7 let.Lektor:  Martina Javoříková
Kroužek přibližuje dětem hravou formou svět vědy a techniky prostřednictvím jednoduchých pokusů, 
které si děti samy vyzkoušejí. Děti poznají podstatu přírodních procesů, chemických reakcí a fyzikálních 
zákonů.

Tělocvičení s Rodinkou (realizace leden – prosinec 2018)
 – cvičení na nářadí pro rodiče s předškolními dětmi v tělocvičně ZŠ Želatovská 8 v Přerově. Rozvoj 
hrubé motoriky, orientace v prostoru, koordinace pohybů těla, zvyšování fyzické zdatnosti dětí. 
Kdy: říjen – květen, tělocvična ZŠ Želatovská, Přerov (boční vchod)
Pro koho: rodiče s dětmi od 2 let
V tělocvičně má dítě možnost vyzkoušet si cvičení na nářadí (kruhy, švédská bedna, trampolíny, 
žebřiny, lano, prostná cvičení), cvičení s náčiním (švihadlo, stuha, míč, obruče), pohybové hry, hry 
s padákem, opičí dráhy, míčové hry a další pohybové aktivity, které jinde než v tělocvičně nelze 
uskutečnit. 

Kroužek improvizace a deskových společenských her (realizace leden – 
prosinec 2018)
 – určen pro mládež od 12 let zaměřený na strategické logické myšlení a komunikační dovednosti.
SK Petřivalského 1, Přerov. Lektor: Zdeněk Obadálek, Markéta Čagánková
Kroužek dobrovolníků, studentů středních škol, kteří se chtějí připravit na práci s dětmi 
a zapojovat se aktivně do organizace akcí pro děti a rodiče. Je určen pro všechny, kteří si rádi hrají a 
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improvizují dle známého pořadu „Partička“.

Jógohrátky pro děti (realizace září – prosinec 2018) 
- cvičení pro děti od 3 do 6ti let, kdy se formou pohádek a příběhů naučí správné technice dýchání a 
držení těla.

Montehrátky s batolátky (realizace leden – prosinec 2018)  
- cvičení rodičů s dětmi od  18 - 36 měsíců probíhá každou středu. Je koncipováno jako příprava do MŠ 
-  výtvarné činnosti, nácvik hygienických a stravovacích návyků.
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.
Rodiče získávali informace o psychomotorickém vývoji dětí, děti nabyly dovedností z oblastí hudební, 
výtvarné a pohybové. Zdokonalovaly hygienické a stravovací návyky.

Miniworkshopy MONTEHRÁTKY S BATOLÁTKY I.
Klubovna Rodinky, Želatovská 12, Přerov
Pro koho: rodiče s dětmi 12 – 18 měsíců
Lektor: Mgr. Ivana Čagánková
Vzdělávání matek v oblasti výchovy dětí, nácvik sebeobslužných, hygienických a stravovacích návyků, 
pohybové hry s dětmi, tvořivé aktivity, rytmizace za doprovodu orffových nástrojů, práce s koberečkem. 

Miniworkshopy MONTEHRÁTKY S BATOLÁTKY II.
Klubovna Rodinky, Želatovská 12, Přerov
Pro koho: rodiče s dětmi 18 - 36 měsíců
Lektor: Mgr. Ivana Čagánková
Kroužek je zaměřen jako příprava dětí pro vstup do MŠ. Program učí děti respektovat určitý denní 
režim, probíhá nácvik hygienických a stravovacích návyků, pohybové hry, cvičení na nářadí i na 
gymnastických míčích, výtvarné činnosti, hudební aktivity. Rodiče se vzdělávají v oblasti výchovy dětí a 
sourozeneckých vztahů.

Montehrátky s batolátky, cvičení s nejmenšími
cvičení na velkých a malých míčích, s náčiním, masáže dětí, rytmizace, logopedické říkanky, písničky, 
výtvarné činnosti, nácvik sebeobslužných, hygienických a stravovacích návyků jako příprava do MŠ. 
Řešení výchovných problémů, výměna zkušeností, možnost využití individuální konzultace a 
poradenství.
Klubovna Rodinky, Želatovská 12, Přerov
Pro koho: rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1 roku
Lektor: Mgr. Ivana Čagánková
V provozovaných kroužcích se zaměřujeme na všestranný rozvoj osobností dětí i mládeže.
Kroužky volnočasových aktivit zajišťují nejen rozvoj osobnosti dítěte, ale také zabezpečují děti v době, 
kdy jsou rodiče v zaměstnání. Dětem umožňují smysluplně využívat volný čas, jsou v podstatě prevencí 
sociálně patologických jevů pro věkovou skupinu mládeže od 12ti let.

V provozovaných kroužcích se zaměřujeme na všestranný rozvoj osobnosti dětí i mládeže. 

Zapojení cílových skupin a partnerství

Studenti a studentky (základních, středních i vysokých škol), ve spolupráci se seniory, pomáhají naší 
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organizaci při realizaci velkých akcí, určených pro širokou veřejnost v roli spolupracovníků a 
rozhodčích u jednotlivých disciplín. Studenty také zapojujeme při pravidelných našich kroužcích jako 
asistenty, což mohou využít jako svou praxi ve studujícím oboru.

Naše dužina spolupracuje s organizacemi – Člověk v tísni, Kappa-Help a Poradna pro rodiny s dětmi. 
Tyto organizace doporučují svým klientům návštěvu klubovny naší organizace, v níž se mohou seznámit 
s nabídkou aktivit pro své děti.

Činnost organizace v průběhu roku 2018
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

Zlepšovat soudržnost a spolupráci členů rodiny v rámci akcí pro 
veřejnost

Sám název napovídá zaměření naší organizace, a to především vytvoření takové nabídky volnočasových 
aktivit, ze které si vyberou děti, mládež i dospělí a nabídne jim aktivní a smysluplné trávení volného 
času. Kromě pravidelných aktivit organizujeme každoročně i velké akce pro širokou veřejnost, do 
kterých zapojujeme mládež z řad studentů základní a střední školy, kteří v rolích rozhodčích u různých 
sportovních úkolů získávají praktické zkušenosti. Vedoucí kroužků dále s těmito studenty spolupracují a 
dávají jím možnost se podílet na přípravě programu a pomůcek pro tyto volnočasové aktivity, čímž 
studenti získávají cenné praktické zkušenosti. 
 
Vytvářet aktivity smysluplné trávení volného času dětí a mládeže pro 
Na naplňování tohoto cíle jsme se zaměřili celoročně a to naší nabídkou volnočasových aktivit pro děti a 
mládež, kde bylo hlavní prioritou této věkové kategorii zajistit aktivní a smysluplné trávení volného 
času. Dále jsme tento cíl naplňovali organizací velkých akcí pro širokou veřejnost, kde byl kladen důraz 
na společně strávený čas, spolupráci celých rodinných týmů a také na mezigenerační spolupráci. 
V neposlední řadě jsme nabídli i řadu vzdělávacích seminářů a workshopů. 
Přehled akcí je uveden v oddílu konkrétní výstupy projektu. 

Rozšířit nabídku volnočasových kroužků
Tento cíl jsme naplnili otevřením kroužku Jógohrátky pro děti, který je určen pro děti ve věku od  tří do 
sedmi let. 
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Zapojovat studenty středních škol jako praktikanty v zájmových kroužcích a dále je zapojit do 
přípravy a organizace velkých akcí pro širokou veřejnost
Vedoucí zájmových kroužků zapojují studenty do přípravy pomůcek a programu, čímž studenti získávají 
praktické zkušenosti a dochází tak k naplňování tohoto cíle. Zájmové kroužky navštěvují i děti se 
zdravotním handicapem, praktikanti jim pomáhají a podporují je ve zvládání připravených aktivit. 

Účastnit se aktivit pořádných organizací DUHA – Velká Duha 
Tento cíl jsme naplnili účastí na Velké Duze, pořádané organizací DUHA v Praze dne 24. 11. 2018.

Vzdělávání pracovníků naší organizace 
Naši zaměstnanci se pravidelně účastní různých vzdělávacích seminářů a kurzů pro zvyšování svých 
kvalifikačních dovedností. 
Vzdělávání, semináře pro pracovníky organizace - proběhly semináře z oblastí psychologie, ekonomiky 
a další, všichni zaměstnanci prošli dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti 
polytechnické výchovy pro předškolní děti.

Vzdělávání
Během školního roku Rodinka nabízí rodičům i prarodičům možnost účasti na vzdělávacích seminářích, 
workshopech i tvořivých dílnách. Zaměřujeme se při výběru témat na zvyšování rodičovských 
kompetencí, a to na optimální zvládání metod a strategií při výchově dětí, 
na schopnost rozpoznat odlišnosti v psychomotorickém vývoji a v chování dítěte, 
na komunikaci v rodině, smysluplné využívání volného času dětí, na finanční gramotnost, 
na znalost právních norem v zákoníku práce apod..
V rámci poradenství mají rodiče možnost konzultovat své případné problémy s odborníky – 
psychologem, speciálním pedagogem, právníkem, výchovným poradcem, fyzioterapeutem, finančním 
poradcem.

Vzdělávání rodičů a prarodičů 
Leden – Logopedická prevence u batolat
Únor – Důležitost kontaktu u dětí v kojeneckém věku 
Březen – Vliv raných pohybových aktivit na psychomotorický vývoj dítěte s praktickými ukázkami 
Duben – Vliv kreativních činností na lepší komunikaci v rodině 
Květen – Vliv zdraví na lepší komunikaci v rodině 
Červen – Vztahy sourozenců v rodině 
Srpen- Stravovací, sebeobslužné a hygienické návyky u dětí předškolního věku
Září – Montessori seminář 
Říjen - Adaptace dítěte v kolektivním zařízení  
Listopad - Vliv zdraví na lepší komunikaci v rodině 
Prosinec - Komunikace v každodenním životě

Propagace organizace
Naše organizace má zpřístupněné webové stránky www.rodinka.cz, na nichž jsou uváděny informace o 
připravovaných akcích pro širokou veřejnost v měsíčním předstihu. 
Veřejnost má také možnost seznámit se s připravovanými akcemi na stránkách facebooku.
Tyto informace také pravidelně zveřejňujeme také v periodickém regionálním tisku: Přerovské listy, 
Přerovsko a v přerovské kabelové televizi.

http://www.rodinka.cz/
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Každou akci plakátujeme na veřejných plakátovacích plochách, připravujeme letáčky, které 
distribuujeme do vitrín, určených k propagaci naší činnosti.
Rodiče si mohou také tyto letáčky vyzvednout přímo v naší klubovně Duha Klu Rodinka.
Na velké akce připravované pro veřejnost zveme také přerovská média. Po realizaci akce zveřejňujeme 
na webových stránkách a na facebooku také články s množstvím fotografií.
Po ukončení akce provádíme anketu s rodiči, týkající se spokojenosti a možnými návrhy pro další akce.
Velkým ukazatelem kvality je vzrůstající zájem o tyto akce a počet dětí a rodičů na různých akcích. Na 
webových stránkách www.rodinka.cz zveřejňujeme informace o připravovaných akcích pro veřejnost a 
zároveň je zde informace i o nabídce volnočasových aktivit. Tyto informace zároveň pravidelně 
zveřejňujeme v regionálním tisku (Nové Přerovsko a Přerovské listy) a rovněž v kabelové televizi. Na 
velké akce připravované pro veřejnost zveme přerovská média. Pro propagaci naší činnosti a akcí 
využíváme veřejných plakátovacích ploch, kde vylepujeme letáčky na akce a zároveň je distribuujeme 
do vitrín rozmístěných po městě Přerově. Zároveň si rodiče mohou tyto letáčky vyzvednout přímo 
v klubovně Duha Klubu Rodinka. Široká veřejnost má možnost se seznámit s prací naší organizace a 
také s akcemi, které připravujeme na facebookových stránkách. Po realizaci akce zveřejňujeme na 
webových stránkách a na facebooku krátký článek s množstvím fotografií. V naší dužině je každoročně 
vypracována výroční zpráva, v níž jsou podrobně popsány všechny volnočasové aktivity i s fotografiemi 
z jednotlivých akcí, která je k dispozici pro veřejnost v klubovně organizace Duha Klub Rodinka na 
Želatovské ulici v Přerově.
Osobně, dotazováním nebo na facebooku se k nám dostává zpětná vazba od účastníků s jejich 
spokojeností s akcí a připomínkami k akci. Chtěli bychom více využívat moderních technologií (webové 
stránky, facebook) k propagaci naší činnosti a akcí. 

3. DĚTSKÁ SKUPINA
V souladu se zákonem o poskytování péče o dítě v dětské skupině vznikla transformací miniškolky, 
která v nebytových prostorách na Želatovské 12 v Přerově působila od roku 2010, registrovaná dětská 
skupina. Její provoz od července 2016 zajišťuje AJORODINKA, mateřská škola o.p.s.

Dětská skupina „RODINKA“ 
Nebytové prostory upraveného třípokojového bytu na Želatovské ulici připomínající domácí prostředí 
jsou určeny dětem od 1 – 4 let. Péči o děti zajišťují pedagogičtí pracovníci a zkušené chůvy, kteří jsou 
připraveni kdykoliv poskytnout dětem laskavou náruč a individuální péči při zajišťování jejich 
základních potřeb.
Pedagogové při práci s dětmi vycházejí z principů pedagogiky Marie Montessori, zaměřující se u batolat 
především na praktický život a smyslovou výchovu. Děti jsou vedeny k samostatnosti a soustředěné 
práci s pomůckou.
Provozní doba: 6 – 16 hod. (na základě požadavku rodičů do 18 hod.)
Počet dětí: 10

Dětská skupina „JASÍNKA“ 
Nachází se v nově zrekonstruované budově se zahradou na Jasínkově ulici v blízkosti OC Galerie 
Přerov. Vnitřní prostor je vybaven malou tělocvičnou, hernou s Montessori pomůckami a dětskou 
kuchyňkou. Pro děti připravujeme domácí zdravou stravu ve vlastní kuchyni. Montessori pedagogiku 
rozvíjíme formou praktického života, smyslové, jazykové, matematické a kosmické výchovy.
Dětská skupina je určena pro samostatnější děti ve věku 3 – 6 let, v rámci programu hravou formou 
poznávají přírodní a fyzikální zákony na základě vlastního prožitku prostřednictvím jednoduchých 
„vědeckých“ pokusů vhodných hlavně pro zvídavé předškoláky.
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V rámci pohybových aktivit probíhá jóga pro děti pod vedením zkušené lektorky.
Hravá hudební angličtinu pro nejmenší využívá zahraničních poznatků. Také rodičům nabízíme možnost 
výuky angličtiny konverzační zábavnou formou Callan metod, kterou vede lektorka s dlouholetou praxí 
a zkušenostmi ze zahraničí.
V přilehlé zahradě plánujeme vytvořit venkovní tělocvičnu z přírodních materiálů pro rozvoj hrubé 
motoriky. V její části bude koutek pro rozvoj rukodělných dovedností, v jiné se budou nacházet záhonky 
pro pěstování bylinek.
Při výchově dětí uplatňujeme individuální a respektující přístup. Využíváme poznatky z „Nevýchovy“, 
„Kouzelné výchovy“, „Systémové vektorové psychologie“ a dalších alternativních forem vzdělávání. 
Spolupracujeme s odborníky z řad psychologů a pedagogů.
Provozní doba:  6 – 17,30 hod. (na základě požadavku rodičů do 18 hod. i déle). 
Počet dětí 12
Informační zpráva o projektu DS JASÍNKA:
Projekt – Dětská skupina JASÍNKA je spolufinancován Evropskou unií. Reg. číslo projektu: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006858
Cílem tohoto projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro 
zaměstnanost žen a mužů s dětmi.

 Projekt je realizován na adrese: Jasínkova 829/4, Město, 750 02 Přerov
 Harmonogram projektu: 1. 7. 2017 – 31. 3. 2020
 Vlastní provoz dětské skupiny v rámci projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
 Forma DS: pro veřejnost
 Kapacita dětské skupiny je max. 12 dětí ve stejném čase
 Plánovaný provoz dětské skupiny bude zajištěn i po ukončení projektu

Dětská skupina „ČTYŘLÍSTEK“ 
na ulici Florykova 556 v Olomouci
Dětská skupina Čtyřlístek se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese Florykova 556, 
Olomouc (areál rodinného zábavního parku Krokodýlek). Prostory jsou přizpůsobeny požadavkům pro 
provoz dětské skupiny. Velkou výhodou je úzká spolupráce se zábavním parkem Krokodýlek, jehož 
prostory můžeme využívat pro pohybové aktivity našich dětí.
Zřizovatel: AJORODINKA mateřská škola, o., p. s. Želatovská261/12 , Přerov
Povozovna: Olomouc, Florykova 556
Vznik oprávnění / zahájení provozu: 27.8.2018
Věk dětí: 1 – 7 let
Zaměření: DĚTSKÁ SKUPINA rodinného typu
Charakteristika Dětské skupiny ČTYŘLÍSTEK:

 individuální přístup dle potřeb dítěte
 nadstandardní počet profesionálních chův
 připravené prostředí s prvky Montessori pedagogiky
 úzká spolupráce s rodinou
 úzká spolupráce s rodinným centrem Krokodýlek – možnost vstupu od 10:00 – 16:00 hodin
 program logopedické preventivní péče – spolupráce s odborným logopedem
 logopedická poradna
 příprava na školu –  vlastní program “Školička sovička” a stimulační program “Maxík“
 pravidelné půldenní výpravy za poznáním – 1x týdně
 pravidelný pobyt venku za každého počasí

Doplňkové činnosti:
 Lali jóga
 “Masáže do škol” – masážní program pro děti

Odpolední kroužky:
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 Hudební hrátky
 Gymnastika hrou
 Kutil Tim a kuchtík Bim
 Veselé pískání – zdravé dýchání

Provozní doba: po – pá 6:00 – 16:00 hod. (dále dle individuální domluvy)
Počet dětí: 12
Informační zpráva o projektu DS ČTYŘLÍSTEK:
Projekt – Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK je spolufinancován Evropskou unií. Reg. číslo 
projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006867
Cílem tohoto projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro 
zaměstnanost žen a mužů s dětmi.

 Projekt je realizován na adrese: Florykova 556, Olomouc – Lazce, 779 00
 Harmonogram projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020
 Vlastní provoz dětské skupiny v rámci projektu: 27. 8.  2018 – 30. 6. 2020
 Forma DS: pro veřejnost
 Kapacita dětské skupiny je max. 12 dětí ve stejném čase
 Plánovaný provoz dětské skupiny bude zajištěn i po ukončení projektu

Dětská skupina „PALOUČEK“
na ulici Gagarinova 2919/12A , v Šumperku
Vznik oprávnění / zahájení provozu: 1.6.2018
Dětská skupina Palouček se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách přizpůsobených všem 
požadavkům pro provoz dětské skupiny. Palouček je jedním z mála zařízení pečujících o děti, které 
zajišťuje celodenní domácí stravu. Ve zcela nové moderní kuchyni respektujeme zásady zdravého 
stravování nejmenších dětí. Jídlo připravujeme s láskou přímo na místě z kvalitních, zdravých, 
farmářských potravin.
Palouček disponuje denní místností vybavenou hernou a jídelnou, která je využívána také jako výtvarná 
dílnička, kde si děti hrají, tvoří, pracují nebo se vzdělávají. Nechybí u nás ani oddělená místnost pro 
aktivní činnost dětí – tělocvična pro pohybový a psychomotorický rozvoj, která se v době klidového 
režimu mění na ložnici dětí. DS Palouček vede děti k aktivnímu pobytu venku. K těmto aktivitám 
využívá prostor dvou venkovních hřišť za budovou, která jsou ve vlastnictví a správě města Šumperk, 
stejně jako přilehlé zelené plochy, kam děti vyrážejí na procházky za poznáním.
Při nepříznivém počasí jsou aktivity dětí realizovány v budově Paloučku. Samozřejmostí je nově 
zrekonstruovaná dětská umývárna vybavená nejen dětskými toaletami a umyvadly, ale také 
přebalovacím pultem a sprchovým koutem. Prostory DS Palouček jsou navíc vybaveny provozními 
místnostmi, zázemím pro personál a dospělé návštěvníky.

Našim mottem je „Zdravá eko školka“
Našim cílem je:

 vést děti ke zdravému životnímu stylu
 vařit dětem zdravá, chutná jídla z kvalitních, farmářských, bio surovin
 chránit životní prostředí používáním ekologických čisticích prostředků, tříděním odpadů, 

šetřením energií
 učit děti šetrnému a ohleduplnému chování k přírodě, lidem i sobě samým
 dopřát dětem dostatek pohybu na čerstvém vzduchu při cestě za poznáním i zábavou

Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti ve věku od 1 roku do 6 let. Z pohledu realizovaného 
výchovně – vzdělávacího plánu však preferujeme pobyt dětí ve věku od 2 do 4 let věku. Péči o děti 
zajišťují pedagogičtí pracovníci, zkušené atestované chůvy, provozní personál a kuchařka. Náš personál 
je připraven kdykoliv poskytnout dětem laskavou náruč, pochopení a individuální péči při zajišťování 
všech jejich potřeb.
Provozní doba: od 6:30 hod. do 16:30 hod. (po individuální dohodě i déle)
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Počet dětí: 12
Informační zpráva o projektu DS Palouček:
Projekt – Dětská skupina PALOUČEK je spolufinancován Evropskou unií. Reg. číslo projektu: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006873
Cílem tohoto projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro 
zaměstnanost žen a mužů s dětmi.

 Projekt je realizován na adrese: Gagarinova 2919/12A, 787 01 Šumperk
 Harmonogram projektu: 6. 2018 – 31. 5. 2020
 Vlastní provoz dětské skupiny v rámci projektu: 6.2018 – 31. 5. 2020
 Forma DS: pro veřejnost
 Kapacita dětské skupiny je max. 12 dětí ve stejném čase
 Plánovaný provoz dětské skupiny bude zajištěn i po ukončení projektu

3. PLÁNOVÁNÍ A CÍLE DO BUDOUCNA

Plány a cíle
V roce 2019 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.

Získali jsme nové prostory pro vznik dětské skupiny organizace AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. 
určené pro děti od 1 – 6 let.
Duha Klub Rodinka spolupracuje s AJORODINKA mateřská škola,o.p.s. a nabízí pro děti a rodiče 
vzdělávací a volnočasové aktivity.
Tyto prostory nám umožní rozšířit a zkvalitnit naši nabídku.
Obě organizace spolu během roku 2017 úzce spolupracovaly a tuto spolupráci chceme v dalším roce 
zkvalitňovat a prohlubovat. 

Rizika

Největším rizikem naplňování našich cílů je nejistota a nestabilita financování naší neziskové 
organizace. Jelikož nejsme schopni si sami vydělat na mzdové prostředky všech zaměstnanců, 
využíváme projektů Úřadu práce na podporu zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce, dále je 
financována z MPSV, Ol. kraje a MMPr.

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  A  TÝM

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. 
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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.1x ročně probíhá členská schůze, na které projednáváme plány do budoucna, hodnotíme 
uskutečněné akce a navrhujeme rozpočet s ohledem na minulé období. Jednou za 5 let 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.

Vedoucí organizace:
Mgr. Ivana Čagánková – zakladatelka, vedoucí organizace, statutární zástupce

Klíčové osoby
Ing. Jaroslav Čagánek – jednatel a druhý statutární zástupce
Silvie Hadašová – hospodářka

Partneři, sponzoři, spolupráce

Finanční podporu našich aktivit poskytuje Sponzoři
Magistrát města Přerova
Olomoucký kraj Hanácká kyselka
Ministerstvo práce a sociálních věcí Pekárna Racek
Úřad práce Nestlé
Sdružení Duha VZP
Evropský sociální fond Velkoobchod Vlková

Papírnictví ROZ
Rossmann

Spolupracujeme s těmito organizacemi J.A.P.
AJORODINKA mateřská škola o.p.s,
Člověk v tísni
Kappa Help
Charita
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Přerov
Síť mateřských center
Sportovní klub Přerov
DSI Beňov
Pozemkový spolek PREDMOSTENZIS
OHK

5. 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 
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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 set 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.

Kontakt

DUHA Klub Rodinka
Adresa provozovny: Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov
Adresa sídla: tř. 17. listopadu 277/16, 750 02 Přerov
IČO: 711 74 826
Právní forma: pobočný spolek
E-mail: rodinka@rodinka.cz
Tel.: 734 309 551 (klubovna Rodinky)

777 821 943 (vedoucí organizace)
ID datové schránky: 3kxbth7
Webové stránky: www.rodinka.cz
Facebook: www.facebook.com/rodinka.cz

mailto:rodinka@rodinka.cz
http://www.rodinka.cz/
http://www.facebook.com/rodinka.cz
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Andělská nadílka
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Canisterapie



27

Indiánské léto
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Zahradní slavnost
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Rio laguna
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Tvoření adventních věnců
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Tělocvičení

Kroužek malý badatel
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Tábor s angličtinou
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Tábor BADATEL
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Karneval s večerníčkem
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Míle pro mámu
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Lucerničky
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Montehrátky
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Muzikoterapie
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Příměstský tábor
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Riolaguna



41



42



43


