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1.Činnost Rodinného centra Duha Klub Rodinka 

1.1Pravidelné činnost 

1.1.1Cvičení pro rodiče se staršími dětmi 

Cvičení pro rodiče s dětmi probíhalo každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. v tělocvičně a 

účastnili se jí rodiny s dětmi (2 - 8), což spinilo náš plán. 

Účastnilo se celkem 15 dětí a 8 dospělých. 

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 

paměť a soustředěnost!. Vyvrcholením byl maškarní den dětí a bubnování. 
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1.1.2;1.1.3 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 $ orfovými nástroji a práci na koberečku, 

která vede děti k lepší soustředěnosti a pozornosti a také k respektu k dalším dětem. 

1.1.4 Kroužek divadelní improvizace 

Je určen pro děti školního věku 10 - 13 let a probíhal každý čtvrtek od 18:00 do 20:00 hod. 

Vede děti k e spontánnímu projevu, rychlé reakci a také ke spolupráci. Trénu jí si pohotovost, 
běžné životní situace, také toleranci. 

Olomoucký kraj 
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1.1.5 Kroužek angličtiny 

Byl určen pro děti od 4 do 8 let a navazoval na předchozí dva roky. Děti pokračovaly hravou 
formou ve výuce angličtiny, využívaly k tom pracovní listy, barevné obrázky, hry, CD + 
nástroje. Naučily se spoustu písniček. Vyvrcholením školního roku byl příměstský tábor 
s angličtinou o prázdninách. 

1.1.6 Hudební kroužek + výuka hry na kytaru 

Hudební kroužek se nám nepodařilo rozběhnout v takové míře, jak bychom chtěly. Pro malý 
počet zájemců jsme kroužek ukončili po 1. čtvrtletí. 
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1.1.7 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. 

1.2 Nepravidelné akce 

1.2.1 Lyžování v Ludíkově 

Lyžování v Ludíkově se účastnilo celkem 7 dětí ve věku 1 až 12 let s rodiči. Prohlubovali své 
dovednosti na sněhu, večer hráli stolní hry. Tato akce je velmi oblíbená a atraktivní. 

1.2.2 Maškarní bál 

Maškarní bál se uskutečnil ve spolupráci s oblastní Charitou v březnu, účastnily se jej děti, 
které pravidelně i nepravidelně navštěvují Rodinku, ale také děti z Charity, které si připravily 

taneční vystoupení. Akce byla velmi úspěšná. Účastnilo se jí přes třicet dětí. 

' 4111its. 
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1.2.3 Zahradní slavnost 

Zahradní slavnost proběhla na dvoře Rodinky, děti si zasoutěžily na stanovištích, zabubnovaly, 
setkaly s indiánem a nakonec byly odměněny diplomem a sladkou odměnou. 

Akce se zúčastnilo asi 30 dětí. Přišly i děti, které bydlí v domech přiléhajících ke dvoru na 
Želatovské ulici. 

1.2.4 Minitábor s muzikoterapií na Sola Gratii 

Tato akce se konala v červenci roku 2011. Využilo jí celkem 40 účastníků, převážně se jednalo 
o rodiče s dětmi. Tématem byly čtyři živly: OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH 

Na tomhle minitáboře měli účastníci možnost zahrát si na bubny, tibetské mísy, orffovy 
nástroje a kytary. 

Této akce se zúčastnily i rodiny z Třince a Tišnova a z Přerova i ze Šternberka. 

Akce se nám velmi podařilo. Pracovali jsme také s relaxačním delfíním kokonem, který si děti 

velmi oblíbily. 

Olomoucký krnj 
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1.2.5 Seminář jógy pro rodiče s dětmi 
Celkem bylo 120 účastníků, z toho 25 dětí, které využily připraveného aktivního programu 
také s využitím delfíního relaxačního kokonu. Menší děti bavila výtvarná výchova a starší děti 

si užily při stolních hrách a geocachingu, seznamování s horolezectvím. 

1.2.6 Návštěva binoparku a ZOO 
Návštěva Dinoparku a ZOO patří mezi velmi oblíbené akce pro celou rodinu, které se účastnily 

v roce 2011 celkem tři rodiny s deseti dětmi ve věku 1 až 20 let. 

1.2.7 Turistický pochod na čekyiíský kopec spojený s bubnováním 
Turistický pochod měl tentokrát menší účast dětí než v předcházejícím roce (cca 7 dospělých 

a 5 dětí). Konal se v říjnu roku 2011. 

1.2.8 Víkend s plaváním v Hartmanicích 
Byla to velmi úspěšná akce pro celou rodinu spojená s výletem do Boskovického zámku, 
arboretu, na hrad Svojanov, přehradu v Bystřici nad Peršnejnem. 
Hry, tvoření, hudební hrátky a masáže byly zpestřením celého pobytu v krásném prostředí na 
Vysočině. Účastnily se toho rodiny z Přerova, Olomouce a Třince. Zhruba 40 osob včetně 16 
dětí. 

1.2.9 Lucerničková slavnost 
Tato slavnost se konala v listopadu roku 2011. Přišlo na ni kolem 40 osob. Akce se opět 
vydařila, byla zakončena táborákem, písničkou a opékáním. Počasí se velmi vydařilo. 

Olornou 
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1.2.10 Mikulášská besídka 
Mikulášská besídka se konala v prosinci roku 2011. Proběhla tentokrát v tělocvičně a byla 
spojena s tradičním cvičením, soutěžemi, písničkami. Celkem se účastnilo cca 30 osob. 

1)(F 2012 

Přejeme všem po fiátilk,ové vánoce a do novéfio roky 

fiodně zdrací, š těstí, přátel, lásky, ůspěcíin a po fiody. 

fial(Inb ,Rodinkg o. s. 
"igIF 
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1.2.11 Vzdělávací semináře Montessori pedagogiky s paní Hanou Mokrou 

V tomto roce jsme zahájili vzdělávací cyklus podle pedagogiky Marie Montessori, kterého se 
zúčastnily všechny pracovnice i dobrovolníci, kteří chtějí v Rodince pracovat. 
Postupně zavádíme jednotlivé části uceleného vzdělávacího programu od praktického života, 
přes smyslovou výchovu, matematiku, český jazyk až po kosmickou výchovu. Využíváme přitom 

pomůckové knihy, které jsou před návodem k práci s dětmi v připraveném prostředí 
zohledňující individuální tempo každého dítěte. 

Chtěli bychom na vylepšování tohoto vzdělávacího programu dále pracovat, pořádat semináře a 
workshopy také pro rodiče. 

1.2.12 Návštěva Montessori centra v Brně 
Byla pro všechny účastníky velkým přínosem. Mohli jsme si prohlédnout a sami vyzkoušet 
pracovat se speciálními didaktickými pomůckami, vidět děti při práci. 

1.3 Celkové shrnutí 
Díky naší práci v Rodince se nám daří naplňovat náš záměr pracovat s celou rodinou, zlepšovat 
rodičovské kompetence díky nabízeným pravidelných a nepravidelných programům 
rozvíjejícím jak rodiče, tak děti a to díky řadě lektorů z řad odborníků. 
„Jsme tu pro všechny, kteří chtějí pro své děti to nejlepší", je naše heslo, kterým oslovujeme 
aktivní rodiče, jimž záleží na budoucnosti svých dětí. 

11 
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2 Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Spolupráce s oblastní charitou v rámci sociálně aktivizační služby 
Poskytování sociální služby sociálně aktivizač ní služby pro rodiny $ dětmi je hrazeno v rámci 
projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální 
integrace OK), reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
2.1 Shrnutí monitorovacích období 1. - 4. v rámci spolupráce s oblastní 
charitou Přerov. 

Název projektu: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji 
(Sociální integrace OK) 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 
Vztahuje se k MZ č.: 1 - 4 
Vykazovaný rok: 
2011 
Celkový počet uživatelů služby, včetně dětí 

Celkový počet intervencí 

34 

332 

Počet rodin celkem 16 

Počet kontaktů celkem 292 
Počet skupinových aktivit celkem 30 

Počet účastníků skupinových aktivit, se kterými máme smlouvy celkem 28 

Počet uživatelů do 18 let celkem 23 

Počet uživatelů do 26 let celkem 3 

Počet uživatelů do 40 let celkem 6 

Počet uživatelů do 65 let celkem 2 

Počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji 34 

Počet mužů celkem 15 

Počet žen celkem 19 

o 
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Název projektu: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji 
(Sociální integrace OK) 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 

Vztahuje se k MZ č.: 1 - 4 

Vykazovaný rok: 2011 

Za monitorovací období č. 1 - 4 (leden 2011 - prosinec 2011) vykonali pracovníci občanského 

sdružení DUHA KLUB RODINKA 332 intervencí. 

Počet intervencí 

0 

be 
4,k ¢. ' • c. 

č$. 

41 

5 

'č • e• 04. "4, ‘,N 4ze. 

ctel

Intervence v terénní službě byly pro nás stěžejní pro získávání důvěry, na ni navazovaly 
skupinové aktivity. 

Olomoucky 
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2.3 Přehled skuDinových aktivit 
Název projektu: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji 
(Sociální integrace OK) 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 

Vztahuje se k MZ č.: 1 - 4 

Vykazovaný rok: 2011 

Místo konání skup. aktivit: Komunitní centrum Armády spásy (ul. Jižní 9. Května 107) 
Za monitorovací období č. 3 (července, srpen, září 2011) pracovníci pořádali skupinové 

aktivity dvanáctkrát, jedno setkání trvalo hodinu, tzn. podle metodiky je celkový počet 
skupinových aktivit 24. Účastníků skupinových aktivit bylo 25. 

Za monitorovací období Č. 4 (říjen, listopad, prosinec 2011) pracovníci pořádali 
skupinové aktivity třikrát, jedno setkání trvalo hodinu, tzn. podle metodiky je celkový počet 
skupinových aktivit 6. Účastníků skupinových aktivit bylo 12. 

Za monitorovací období Č. 1 - 4 (leden 2011 - prosinec 2011) pracovníci občanského 
sdružení DUHA KLUB RODINKA ve spolupráci s Armádou spásy uspořádali volnočasové 
aktivity - cvičení pro matky s dětmi. Celkový počet skupinových aktivit je 30. účastníků 
těchto aktivit bylo 28  (tzn. dohromady přišlo za obě monitorovací období 28 různých 
uživatelů s tím, že každý je v celkovém počtu účastníků uveden jen jednou). 

Cílem INTEGRACE dětí během společných akcí v Rodince jak pravidelných tak 
nepravidelných naplňujeme projekt INKLUZE V DUZE. 

14 
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2.4 Přehled kontaktů 

Název projektu: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji 
(Sociální integrace OK) 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 

Vztahuje se k MZ č.: 1 - 4 

Vykazovaný rok: 2011 

Lix 

Celkový počet kontaktů, které vykonali pracovníci občanského sdružení DUHA KLUB 
RODINKA za rok 2011, je 292. 
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