VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2019
Duha Klub Rodinka
„Jsme tu pro všechny,
kteří chtějí pro své děti to
nejlepší“
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí příznivci Duha Klubu Rodinka,
předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace za rok 2019 a věříme, že její
přečtení Vám poskytne ucelený obrázek o naší činnosti v uplynulém roce.
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. Rodinka patří pod
celorepublikové občanské sdružení Duha, která nám dává možnost výměny
informací, propojení akcí a inspiruje nás k další činnosti.
K naplňování cílů naší organizace využíváme jednak volnočasových a
vzdělávacích aktivit pro celou rodinu v podobě dopoledních či odpoledních
kroužků, workshopů, besed. V roce 2019 se nám podařilo nabídku pravidelných
kroužků rozšířit o kroužek Maxíkování, který je zaměřený na předškolní děti a
jejich rodiče a provází je tak přípravou na první ročník základní školy.
Kromě pravidelných volnočasových aktivit pořádáme také akce pro širokou
veřejnost, z nichž největší je Míle pro mámu, která byla v uplynulém roce
rekordní, více o akci v části přehledu činnosti Duha Klub Rodinka.
Spolupracujeme se sesterskou organizací AJORODINKA mateřská škola,o. p. s.
na zajištění chodu čtyř registrovaných dětských skupin s celkovou kapacitou 46
dětí. Předností našich dětských skupin je individuální přistup a zdravá strava
připravovaná ve vlastních kuchyních.

Na co se můžete těšit v roce 2020?
V roce 2020 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. Připravujeme spuštění nových webových
stránek.
Děkuji touto cestou všem našim zaměstnancům, bez kterých by se naše výše
uvedené aktivity nemohly realizovat. Děkuji také všem našim sponzorům a
partnerům za jejich podporu a v neposlední řadě děkuji i všem našim
uživatelům za jejich přízeň.

Mgr. Ivana Čagánková, předsedkyně
pobočného spolku

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.
Naše činnost v sociální oblasti v roce 2019
Naši činnost v sociální oblasti podporuje formou dotace Magistrát města
Přerova, Olomoucký kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. V roce 2019 se
naší organizaci nepodařilo získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí,
přesto nás těší, že i bez této pro nás výrazné finanční pomoci se nám podařilo
zachovat určitý standard a počet námi pořádaných akcí pro veřejnost. Rodiče
oceňují širokou nabídku aktivit, především možnosti vzdělávání v oblasti
výchovy dětí. Tato problematika je nejvíc vyhledávaná v současné době.
Nejvyhledávanější jsou témata týkající se zvládání vzdoru u dítěte, hygienické a
stravovací

návyky,

příchod

staršího

sourozence

aj.

Informace

o

připravovaných akcích pro uvedenou cílovou skupinu zveřejňujeme na našem
webu a Facebookových stránkách,rovněž posíláme do místního tisku.
Rodiče si předávají 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 přístupu jak k dětem, tak i k rodičům, hlavně
v případě řešení individuálních problémů.
Prostřednictvím pravidelně publikovaných článků v regionálním tisku se
nabízené služby naší organizace dostaly do povědomí rodičovské veřejnosti, o
naše aktivity je 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.

ČINNOST ORGANIZACE V
PRŮBĚHU ROKU 2019
Akce roku 2019
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. Akce jsou zaměřené především na smysluplné
vyplnění volného času rodin s dětmi.
Na každé námi pořádané akci zjišťujeme prostřednictvím prezenčních listin,
popřípadě expertním odhadem počet účastníků. V roce 2019 se akcí
pořádaných pro širokou veřejnost zúčastnilo celkem 1067 osob, z toho bylo 456
dětí a mládeže do 18 let.
Akce pro neorganizované děti a mládež
Maškarní bál
(realizace 14. 2. 2019) – maškarní radovánky spojené s plněním
zábavných sportovních a tvořivých úkolů.
Míle pro mámu
(realizace 11. 5. 2019) – mezinárodní akce na podporu soudržnosti a
vzájemné spolupráce rodičů a dětí při plnění různých
sportovních, vědomostních i dovednostních úkolů. Akce se uskutečnila
v městském parku Michalov v Přerově a letošní tématem bylo z pohádky do
pohádky. V cíli byl připraven doprovodný program pro děti i dospělé.
Zahradní slavnost (realizace 20. 6. 2019) – odpoledne plné her a
soutěží pro rodiče s dětmi spojené s grilováním
RIO Laguna (13. 9.2019) – odpoledne pro rodiče s dětmi inspirované letní
olympiádou v Riu de Janeiro – akce se uskutečnila v Přerově na Laguně, kde si
děti na stanovištích vyzkoušeli nejrůznější sportovní disciplíny Duha Klubu
Rodinka na Přerovskou Lagunu koncipovaná jako uspávání broučků a spojená
s plněním tematicky zaměřených úkolů. Na závěr posezení u ohně a opékání
špekáčků.

Andělská nadílka
(realizace 12. 12. 2019) – odpoledne s vánoční pohádkou, která do
svého děje vtáhla malé i velké diváky se uskutečnilo v Klubu Teplo na
Horním náměstí v Přerově. Program byl doplněn tvořivými
dílničkami, malým jarmarkem a zakončený nadílkou pro děti.
Vzdělávací aktivity – přednášky, semináře, workshopy
Montessori seminář (realizace 18.10., 15. 11. 2019, 6. 12. 2019)
Kurz první pomoci (realizace 27. 9. 2019)
Kurz reflexní terapie (realizace 5. 2. 2019 – 26. 4. 2019) - celkem 8
setkání zaměřených na alternativní přístup ke zdraví sebe, svých dětí i
blízkých.
Debata (realizace 4. 10. 2019) – debata o výchově a vzdělávání
v respektujícím duchu
Vzdělávací tvořivé aktivity
Adventní tvoření (realizace 26.11.2019) – tvoření a zdobení
adventních věnců
Tvořivé dílničky (realizace 24.4., 15. 5., 22. 5., 29. 5. 2019) - tvoření
pro maminky s dcerami, kde se seznámily s drátkováním a především
základy šití na šicích strojích.

Příměstské tábory
Tvořivý týden (realizace 8.7. – 12.7.2019) – určen pro dívky věkové kategorie
6 – 10 let, týden naplněný tvořivostí a různých technik, spojené s praktickou
ukázkou šití na strojíc.
Tvořivý týden (realizace 22.7. – 26.7.2019) – určen pro děti 4-7 let, zaměřený
na různé druhy tvořivých technik.
Badatelský tábor (realizace 5.8.- 9. 8. 2019) – určen pro děti ve věku 4 – 7 let,
zaměřený přiblížení vědy, techniky a přírodních zákonitostí formou
jednoduchých pokusů.
Tábor s hravou hudební angličtinou (realizace 12. 8. – 16. 8. 2019) – určen pro
děti ve věku 4– 7 let, týden zaměřený na hry, tanec a písničky v angličtině.
Sportovní tábor (realizace 19. 8.– 23. 8. 2019) – určen pro děti ve věku 4 – 7 let,
týden plný pohybu na hřišti, v přírodě i v tělocvičně.
Pravidelné kroužky ve školním roce 2019/2020
Hravá hudební angličtina (realizace leden – červen 2019) – určen
pro předškolní děti a děti do 8 let. 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,

bubínky) a

techniky (dechová a hlasová cvičení).
Malý badatel (realizace leden –prosinec 2019) – určen pro předškolní děti a
děti do 8 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 2019) – cvičení na nářadí
pro rodiče s předškolními dětmi v tělocvičně ZŠ Želatovská 8 v Přerově.
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.
Jógohrátky pro děti (realizace leden – prosinec 2019) - cvičení pro děti od 3 do
6ti let, kdy se formou pohádek a příběhů naučí správné technice dýchání a
držení těla.
Maxíkování (realizace září – prosinec 2019) – pro děti předškolního věku,
v rámci kroužku se děti s rodiči připravují na vstup do školy, aby pro ně čtení,
psaní a počítání nebylo trápení.
Montehrátky s batolátky (realizace leden – prosinec 2019) - cvičení rodičů
s dětmi, je koncipováno jako příprava do MŠ - výtvarné činnosti, nácvik
hygienických a stravovacích návyků. 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. - 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.

MONTEHRÁTKY S BATOLÁTKY II. - 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.
V provozovaných kroužcích se zaměřujeme na všestranný rozvoj osobnosti
dětí i mládeže.
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.

Propagace organizace
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. 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.

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 a Duhou.
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

Spolupracujeme s těmito organizacemi
AJORODINKA mateřská škola o.p.s,
Člověk v tísni
Kappa Help
Charita
Síť mateřských center
Sportovní klub Přerov
DSI Beňov
OHK
Spolek Ecce Homo Šternberk
Partneři, sponzoři, spolupráce

FINANČNÍ PODPORA NAŠICH
AKTIVIT POSKYTUJE:

Magistrát města Přerova
Olomoucký kraj
Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Úřad práce
Sdružení Duha

SPONZOŘI:

Hanácká kyselka
Pekárna Racek
Nestlé
Velkoobchod Vlková
VZP

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 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, tedyv 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, 75002 Přerov

Adresa sídla:

tř. 17. listopadu 277/16, 75002 Přerov

IČO:

711 74 826

Právní forma:

pobočný spolek

E-mail:

kancelar@rodinka.cz

Tel.:

777 821 943 (vedoucí organizace)

ID datové schránky:

3kxbth7

Webové stránky:

www.rodinka.cz

Facebook:

www.facebook.com/rodinka.cz
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