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1 .Pravidelné aktivity 

1.1 Cvičení pro rodiče se staršími dětmi 

Cvičení pro rodiče s dětmi probíhalo každé pondělí od 16:15 do 17:00 hod. v tělocvičně 

na Želatovské ulici 12 a účastnili se jí rodiny s dětmi (2 - 8 let). 

Účastnilo se celkem cca 10 dětí s rodiči. 

Rozvíjely se pohybové dovednosti a obratnost u dětí, díky pohybovým hrám, které byly 

spojené s říkadly a písničkami, jsme rozvíjeli RYTMIZACI a cit pro hudbu. Rozvíjí se také 

pamět' a soustředěnost!. 

1.2 Cvičení pro rodiče s kojenci a batolaty s využitím velkých míčů a 

overbalonů. 

Práce s nejmenšími dětmi byla spojena s prvním rozvíjením pohybových dovedností, 
rytmizací a obratností. 

U batolat jsme to dále rozšířili o 1. hudební krůčky s orfovými nástroji a práci na 
koberečku, která vede děti k lepší soustředěnosti a pozornosti a také k respektu k dalším 
dětem. 
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Byl určen pro děti od 4 do 8 let. Děti pokračovaly hravou formou ve výuce angličtiny, 

využívaly k tomu pracovní listy, barevné obrázky, hry, CD + nástroje. Naučily se spoustu 
písniček. Vyvrcholením školního roku byl příměstský tábor s angličtinou o prázdninách. 

1.4 Výtvarný kroužek 

Probíhal v úterý od 16:00 do 18:00 hod., byl určen nejen dětem, ale i rodičům, kteří si 
mohli vyzkoušet pletení košíků, smaltování, drátkování, ozdoby na pryskyřici, šití panenek a 
práci s ovčí vinou. 

Netradiční techniky byly velmi oblíbené. Tento kroužek, který se konal dvakrát měsíčně, 
navštěvovaly v průměru čtyři osoby. 

Účastnili se také seniorky při pletení košíků. 
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2. Nepravidelné aktivity 

2.1 Napinění cíle projektu „Hurá, pojd'me do Rodinky, zažijeme super 

chvilky" 

Cíl projektu HURÁ POJĎME DO RODINKY, ZAŽIJEME SUPER CHVILKY bylo zapojení 

co největšího počtu neorganizovaných dětí do volnočasových aktivit, které naše organizace 

Duha Klub Rodinka nabízí. A to se nám podařilo napinit. Především na našich akcích pořádaných 

pro veřejnost jako je MAŠKARNÍ, MIKULÁŠSKÁ, DEN DĚTÍ , LUCERNIČKOVÁ 

SLAVNOST, se nám podařilo oslovit velké množství dětí z řad veřejnosti, s tím, že některé 

přišly opakovaně. 

Některé akce nebyly napiněny podle předpokládaného plánu a jiné zase překvapily 

velkým zájmem, především ty, které byly ZDARMA (Lucerničková slavnost a Den dětí) nebo 

$ minimálním poplatkem. 

Mohu říci, že celkově byl projekt úspěšný, daří se nám oslovovat širokou veřejnost a 
získávat je pro nabízené volnočasové aktivity. Rádi bychom v našich aktivitách pokračovali a 
dále rozšiřovali, děti se tak učí kvalitně využívat svůj volný čas a nemají prostor na činnosti, 

které nejsou žádoucí pro společnost. 

Jedním z cílů bylo získání dětí z řad veřejnosti do pravidelných kroužků a zařazení do 
členské základny. To se nám úpině nepodařilo, neboť mnohé děti se nechtějí stát členy, jen se 
občas účastnit nabízených akcí či pravidelných aktivit, nechtějí se příliš vázat. Někdy se 
stává, že odmítají říct kontakt ani celé své jméno při prezentaci. 

Děti a mládež z řad veřejnosti oslovujeme prostřednictvím letáčků, osobně, v KTV, 
v novinách, na nástěnkách aj. 

Činnost naší organizace se nám dařilo zviditelnit na KTV, v novinách, na veřejných akcích. 
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2.2 Napinění cíle projektu „Včely, včelky, včeličky, vše pro naše dětičky' 

Cíl projektu s názvem VČELY,VČELKY, VČELIČKY, VŠE PRO NAŠE DĚTIČKY... navazovat 

na projekt v předchozím roce, a mohu říci, že se nám podařilo mezi dětmi projevit zájem 

nejen o život včel, ale i o celou živou přírodu. Ve spolupráci se základními školami jsme 

uspořádali besedy s včelaři, které byly dopiněné praktickými ukázkami včelstev a také 

pomůcek pro včelaření. Navštívili jsme také ornitologickou stanici a vydali se $ dětmi na 

vycházku po stopách mamutů, která byla zakončena společným bubnováním a hrou na orfové 

nástroje. Akce během roku byly někdy méně napiněny do 10 účastníků, na jiné se nám 

podařilo získat více účastníků jako maškarní bál nebo lucerničková slavnost, na kterou přišlo 

největší množství dětí se svými rodiči. Tábor s angličtinou byl velmi zdařilý, stejně tak i 

tábor s jogou a příměstský tábor v Přerově. 

5 cílovou skupinou předškolních dětí a dětí mladšího škol.věku jsme pracovali během 

pravidelných i nepravidelných aktivit po celý rok a také s mládeží 15-26 let máme velmi dobré 
zkušenosti. Zapojují se jako praktikanti a získávají neocenitelné zkušenosti do své budoucí 
práce. 

Celoroční práce ve školním roce vyvrcholila táborem v Bystřici p. Hostýnem, kterého se 
zúčastnila část dětí, které pravidelně Rodinku navštěvují. 

Dopoledne probíhají v úterý, ve středu a v pátek pravidelná setkávání rodičů $ dětmi a 
odpoledne v úterý se schází děti mladšího školního věku na kroužek šikovných rukou, v loňském 

školním roce to byl kroužek taneční a ve čtvrtek kroužek angličtiny pro děti. A v roce 2009 a 
2010 se setkávaly děti v pondělí na kroužek VČELIČEK, kde hrály divadlo, tvořily a zpívaly. 

Členy o připravovaných akcích informujeme prostřednictvím emailu, webu, v novinách, 
osobně, telefonicky, v KTV. 

Děti a mládež z řad veřejnosti oslovujeme osobně, prostřednictvím pediatrů, odborných 
lékařů, učitelů, na letáčcích aj. 

Činnost organizace se nám dařilo zviditelňovat na větších akcích jako MAŠKARNÍ, 
MIKULÁŠ, DEN DĚTÍ, LUCERNIČKOVÁ SLAVNOST. 
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Daří se nám získávat děti a také rodiče k aktivní účasti, pro mnohé jsme vytvořili příjemné 

zázemí, kde se rádi vrací. A cítí se v naší organizaci příjemně. Některé děti navštěvují 

kroužky několik let za sebou, přivedou sourozence, případně i nové kamarády. A to nás těší a 

motivu je do další činnosti. 

2.3 Napinění cíle projektu Programu ERb 

Naším cílem bylo získání co největšího počtu dobrovolníků z řad mládeže 15-26 let. Naším 

záměrem bylo zapojení těchto dobrovolníků do našich aktivit jako praktikanti, kteří získávají 

praxi při pravidelné činnosti s dětmi. Podařilo se nám získat dobrovolníky především z řad 

středoškoláků, kteří se připravují na studium na VŠ pedagogického nebo sociálního zaměření. 

Celkem se zapojilo 7 studentů a 3 dospělí nad 26 let do dobrovolnické činnosti, 

předpokládali jsme počet kolem 20 studentů, včetně vysokoškoláků. 

Přesto, že se účastnil menší počet dobrovolníků než jsme očekávali, myslím si, že byl 
projekt úspěšný. Dobrovolníci se mohli aktivně účastnit činností pro děti, podílet se na 
propagaci organizace, pomáhat při větších akcích pro veřejnost, a to na LUCERNIČKOVÉ 

SLAVNOSTI, DNU DĚTÍ, MAŠKARNÍM A MIKULÁŠSKÉ. Je to určitě vzájemné obohacující 
zkušenost pro všechny strany. 

Předpokládali jsme zapojení studentů dobrovolníků do větších akcí, ale také do menších 
kroužků, kde mohou využít individuální přístup. A to se nám podařilo napinit. Na společných 

schůzkách pracují na svém osobním rozvoji, s využitím arteterapeutických a dramatických 
programů. 

Děti a mládež z řad veřejnosti oslovujeme především osobním oslovením a formou letáčků. 

Činnost organizace se nám dařilo zviditelňovat na akcích pro širokou veřejnost, kdy je 
možné se zviditelnit.Také na webu, v místních novinách. 
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2.4 Maškarní bál 21.2.2010 

Maškarní bál se konal v klubu Teplo na Horním náměstí. 

2.5 Den dětí 30.5.2010 

Děti si mohli zasoutěžit, zahrát si různé hry. 

Olomoucký 
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2.6 Seminář jógy pro rodiny s dětmi 31.7. - 7.8. 

Seminář se konal v penzionu Sola &ratio v Bystřici pod Hostýnem. 

2.7 Tábor s výukou angličtiny 8.-14.8.2010 

Tábor se konal v penzionu Sola Grafi° v Bystřici pod Hostýnem. 

Olomoucký kra; M.41 
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2.8 Příměstský tábor s angličtinou v Rodince 23.8. - 27.8. 

Byl určen pro děti od 4 do 8 let. Děti pokračovaly hravou formou ve výuce angličtiny, 

využívaly k tomu pracovní listy, barevné obrázky, hry, CD + nástroje. Naučily se spoustu 
písniček. Vyvrcholením školního roku byl příměstský tábor s angličtinou o prázdninách. 

2.9 Velké Losiny 28.10.2010 

Tábor probíhal s pestrým programem (procházky do přírody, plavání apod.) 

‚O 

451.á igib, 
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2.10 Lucerničkové slavnost 5.11.2010 

Tato slavnost se konala v listopadu roku 2010. Akce se opět vydařila, byla zakončena 

táborákem, písničkou a opékáním. Počasí se velmi vydařilo. 

3. Plány do budoucna 

V roce 2010 jsme na základě spolupráce s lokálními partnery jsme se dohodli, že 
zaregistrujeme sociální službu a podali jsme žádost na Olomoucký kraj. Žádost nám byla 
schválena a od 1. ledna 2011 jsme uvedli terénní a ambulantní sociálně aktivizač ní službu pro 
rodiny s dětmi do praxe. 

4. Shrnutí za rok 2010 

V tomto roce se nám podařilo napinit naplánované projekty a zapojit celkově přes 200 dětí 
a to hlavně na bezplatných akcích pro veřejnost jako Den dětí, Zahradní slavnost, 
Lucerničková slavnost a turistická vycházka na Čekyňský kopec. 

Postupně jsme rozšiřovali naše pravidelné aktivity, do kterých se zapojovaly převážně 
rodiče s dětmi a prohloubili jsme spolupráci s lokálními partnery (Kappa Help, Charita, 
Armáda spásy, Člověk v tísni) a rozhodli se zažádat o registraci Sociálně aktivizač ní služby 
pro rodiny s dětmi. Uzavřeli jsme dohodu o užší spolupráci s Oblastní charitou Přerov na 

Olornoucký 
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zakázce Olomouckého kraje, ve které jsme se zavázali uskutečnit na rok 2011 Sociálně 

aktivizač ní služby pro rodiče s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě na ulici Jižní v Přerově. 

5. Rodinka náklady 2010 

N
eorganizovaní 

ORGANIZOVANÍ 

Tábory Akce Provoz 

EVROPA 
STAT. 
MĚSTO RODINA 

provoz 

O o_ 
5' 7-.-cu 

W x• 
n 
(1) 

O
lom

oucký kraj 

CELKEM 

C
elkové -

náklady 62472,00 

451064,96 

60263,50 143839,5 29983,4 1164,00 14572,0 1043699,2 351688,0 45622,00 53754,96 

P
oužitá 

dotace 

28000,00 

45500,00 

42000,00 40000,0 16404,0 1562,00 10000,0 183466,0 13500,00 1940,00 30060,00 

Datum vypracov6n1:30. 6. 2011 
Napsala: Mgr.Ivana Čagánková 
Schválila: Mgr.Ivana Čagánková 

Podpis: 
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