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Základní informace
   Subjekt:  PROFICIO, o.s.
   Právní forma: 	 občanské	sdružení,	od	1.1.2014	spolek
   Adresa sdružení:		 742	65	Rybí	231
   Kontaktní adresa:		 Bohuslava	Martinů	4,	Nový	Jičín
   Registrace sdružení:		 VS/1	–	1/71805/02	–	R
   IČ: 	 	 	 22734147

Poslání a cíle sdružení:

Posláním sdružení je:
•	 vytvořit	podmínky	pro	setkávání	rodin,	pro	děti,	rodiče	i	prarodiče	a	připravit	pro	ně	vhodný	program
•	 pomáhat	znevýhodněným	skupinám	obyvatel	ke	zlepšení	jejich	postavení	ve	společnosti

Cílem sdružení je:
•	 zprostředkovat	plnohodnotné	využití	volného	času	rodin	s	malými	dětmi	
•	 realizovat	prevenci	sociálnímu	vyloučení	způsobenému	déletrvající	sociální	izolací	rodičů	pečujících	 
o	děti

•	 působit	preventivně	v	oblasti	patologického	chování	dětí
•	 nabízet	poradenství	pro	rodiny	s	dětmi,	jakož	i	pro	jiné	znevýhodněné	skupiny	obyvatel
•	 poskytovat	pomoc	znevýhodněným	skupinám	obyvatel	a	zlepšovat	jejich	postavení	ve	společnosti	
zejména	prostřednictvím	realizace	vzdělávacích,	aktivizačních,		rozvojových	a	informačních	projektů	 
a	poradenství.	

Hlavními činnostmi sdružení jsou:
•	 organizování	aktivizačních	a	jiných	programů	pro	členy	sdružení,	rodiny	a	znevýhodněné	skupiny	 
obyvatel,

•	 spolupráce		s	odbornou	veřejností	s	cílem	fungovat	jako	prostředník	při	získávání	a	předávání	 
odborných	poznatků,

•	 organizace	vzdělávacích	akcí,	přednášek,	diskusí	a	medializačních	kampaní	zaměřených	na	rozvoj	
schopností,	znalostí	a	dovedností	s	důrazem	na	rovné	příležitosti	a	rozvoj	rodiny

•	 poskytování	poradenství	členům	sdružení,	rodinám	a	znevýhodněným	skupinám	obyvatel,
•	 provozování	internetové	stránky	sdružení	www.rodinne-centrum.cz,
•	 realizace	dalších	projektů	k	naplnění	poslání	sdružení.

Vedlejší činnosti sdružení:
•	 vzdělávací	a	poradenské	služby	pro	veřejnost	a	neziskové	organizace
•	 poskytování	informací	veřejnosti	a	neziskovým	organizacím
•	 pronájem	či	podnájem	prostor
•	 prodej	vymezeného	sortimentu	zboží	odpovídající	povaze	své	činnosti	a	potřebám	 
(drobné	občerstvení,	pleny	apod.)

Statutární orgán sdružení:

Předseda správní rady sdružení 
Ing.	Michaela	Holišová,	tel.:	775	696	170,	e-mail:	holisova@rodinne-centrum.cz
Místopředseda správní rady sdružení
Ing.	Martina	Paličková,	tel.:	725	210	050,	e-mail:	martina@rodinne-centrum.cz
Místopředseda správní rady sdružení
Mgr.	Radka	Filipíková,	tel.:	725	210	053,	e-mail:	radka@rodinne-centrum.cz

www.rodinne-centrum.cz



První	kvartál	roku	2013	byl	pro	naše	občanské	sdružení	ve	znamení	
změn.	Z	důvodu	ukončení	nájemní	smlouvy	v	komerčních	prostorách	
(z	našeho	rozhodnutí)	jsme	hledali	nové	prostory,	které	by	lépe	vyho-
vovaly	potřebám		našich	klientů	(dostupnost,	bezbariérový	přístup,	
světlost),	ale	i	našim	možnostem	(výše	nájmu	pro	minimalizaci	závis-
losti	na	grantech	a	dotacích).	Po	několika	jednáních	jsme	 
„zakotvili“	v	prostorách	města	Nový	Jičín	v	Novojičínském	
vzdělávacím	centru	na	ul.	B.	Martinů	1994/4.	Zde	jsme	na	ploše	 
cca	200	m2	vytvořili	podmínky	pro	naplnění	poslání	sdružení,	jakož	
i	cílů	jednotlivých	projektů.	Byla	vybudována	multifunkční	místnost	
sloužící	pro	realizací	kurzů,	dále	herna	s	minikavárnou,	kancelářské	
zázemí	a	poradenská	místnost.	

Tyto	nové,	větší	a	pro	klienty	příjemnější	prostory	nám	umožnily	
rozšíření	služeb	s	celkovým	nárůstem	na	bezmála	dvojnásobný	roz-
sah	oproti	roku	2012.						

Další	změna,	která	se	udála,	byla	změna	názvu	rodinného	centra	pro-
vozovaného	jako	jedna	z	aktivit	našeho	sdružení	na	PROVÁZEK.	Tomu	
byla	podřízena	i	nová	grafika,	která	je	přívětivější	pro	naše	klienty,	
zejména	ty	nejmenší.

A	v	neposlední	řadě	došlo	k	vytvoření	nového	formátu	webových	
stránek.	Stávající	formát	byl	pro	naši	klientelu	nevyhovující,	
nepřehledný,	nesrozumitelný.	S	přesunem	do	nových	prostor	došlo	 
k	rozšíření	aktivit,	nabídky	služeb	pro	rodinu	a	to	nás	vedlo	 
k	vytvoření	nových	webových	stránek,	které	tento	stav	reflektují.		



REALIZOVANÉ AKTIVITY A PROJEKTY 
V ROCE 2013

SPOLU JINAK IV.

V	rámci	našeho	projektu	„Spolu	jinak	IV.“	jsme	navázali	na	projekty	realizované	v	roce	2010	„Spolu	jinak“,	 
v	roce	2011	„Spolu	jinak	II.“	a	v	roce	2012	„Spolu	jinak	III“.

Zaměřili	na	vytvoření	komplexní	nabídky	aktivit	pro	rodiče	s	dětmi	směřující	k	předcházení	negativních	jevů	
v	rodině.

Cílem	našich	aktivit	bylo	zvýšení	rodičovských	kompetencí.	Zvolili	jsme	formu	jak	skupinovou	(kluby
rodičů,	přednášky	apod.),	tak	také	individuální	(poradny).	V	oubou	případeh	však	bylo	pojítkem	aktivní	
zapojení	rodičů,	resp.	rodičů	s	dětmi.

Aktivity	byly	zajišťovány	zkušenými	odborníky	na	danou	oblast.	

Cílovou	skupinu	tvořily	rodiny	s	dětmi,	matky/otcové	na	mateřské/rodičovské	dovolené,	těhotné	ženy	 
a	jejich	partneři.	V	průběhu	projektu	se	významně	zvýšil	počet	našich	klientů	na	145	a	výrazně	tak	překročil	
plánovanou	hodnotu	90	osob.		

V rámci našeho projektu jsme tedy konkrétně nabídli:

WORKSHOP: KRIZOVÉ SITUACE S MALÝMI DĚTMI –	rodiče	se	seznámili	s	tím,	jak	se	dají	využít	koučinkové	
metody	pro	zvládání	nelehkých	situací,	podíváte	se	na	to,	co	se	odehrává	ve	vašich	myšlenkách	a	jaká	prak-
tická	řešení	se	z	toho	dají	odvodit.

WORKSHOP: JAK SI ZACHOVAT CHLADNOU HLAVU	–	rodiče	se	naučili	využívat	koučinkové	metody	STOP,	
díky	které	se	dá	předcházet	konfliktním	situacím,	dále	relaxační		meditační	techniky,	pomocí	kterých	si	
naleznou		svůj	vnitřní	bod	stability	a	získaly	uvědomění,	že	když	už	se	uchýlíme	k	plácnutí	dítěte,	často	nejde	
o	výchovné	gesto,	ale	o	vyventilování	našeho	vzteku.

KÁVOVÝ DÝCHÁNEK PRO VŠECHNY	–	workshop	o	kávě	(pěstování,	zpracování,	rozdíly	v	kávě,	apod.),	ukázky	
domácí	přípravy	esspresa	a	cappuchina,	ukázka	latte	art.	Dospěláci	se	odreagovali		od	každodenních	sta-
rostí,	vyslechli	zajímavosti	o	kávě	a	následně	taktéž	měli	možnost	ochutnat	lahodné	nápoje	od	profesionála	
Ivo	Ptáčníka	-	certifikovaný	barista	-	certifikovaný	barista	–	SCAE	(speciality	coffee	association	of	Europe)	–	
úroveň	I.	a	II.

RUKODĚLNÝ KATEŘINSKÝ JARMARK	-	první	amatérský	RUKODĚLNÝ	JARMARK.	Jednalo	se	o	hand	made	
výrobky	šikovných	maminek	na	rodičovské	dovolené.	Na	jarmarku	jsme	mohli	vidět	a	zároveň	i	zakoupit	
bylinkové	šité	polštářky,	ručně	dělané	šperky	-	korálkové,	filcové,	z	ovčího	rouna,	s	hedvábím,	dřevěné	
visačky	na	dveře,	šité	sukýnky,	zástěrky,	nákupní	tašky,	háčkované	čepičky,	patchworkové	a	jiné	šité	výrobky,	
vyšívané	věcičky,	papírová	přání	a	záložky,	dekorativní	předměty,	perníkové	mlsky	i	dekorace,	paličkované	
aplikace,	přání	technikou	quilting.

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB	–	prodej	a	nákup	věciček	pro	naše	malé	drobečky.
ANGLIČTINA		-	výuka	v	kurzu	byla	vedena	komunikativní	metodou	a	byla	zaměřena	na	zvládnutí	praktick-
ého	použití	jazyka	v	běžných	denních	situacích.	Hlavním	učebním	materiálem	bude	učebnice	English	File	
(třetí	vydání,	nakladatelství	Oxford	University	Press,	2012).	Učebnice	obsahuje	dynamické	a	zábavné	lekce	



s	atraktivními	tématy	a	množstvím	zajímavých	úkolů	a	aktivit,	které	motivují	ke	studiu	a	vedou	k	aktivnímu	
využívání	jazykových	znalostí.	Kurz	bude	zaměřen	na	všechny	oblasti	jazyka	–	tj.	gramatika,	rozvoj	slovní	
zásoby,	poslech,	výslovnost	a	především	schopnost	aktivně	se	vyjádřit.	Součástí	učebnice	je	také	videokurz,	
který	formou	krátkých	videí	seznamuje	účastníky	kurzu	s	běžně	mluveným	jazykem.

KURZ: JAK PŘEMOCI NEMOCI	-	cyklus	kurzů	pro	rodiče	v	rámci	kterého	se	naučili	metody	a	techniky,	které	
mohou	napomoci	prevenci	nemocí	u	dětí	a	dospělých	a	jejich	léčbě.

ŠÁTKOVÁNÍ A NOŠENÍ DĚTÍ -	šátkování	je	jedinečný	způsob,	jak	přenášet	miminko.	Moc	dobře	si	
uvědomujeme,	jak	důležité	jsou	první	dny,	týdny	a	roky	života	našich	dětí.	Jak	moc	potřebují	naši	péči,	lásku	
a	blízkost.	Vzájemná	blízkost	je	příjemná	jak	nám,	tak	našemu	miminku,	a	tak	je	nosíme	často	a	velmi	rádi.	

JAK NA LÁTKOVÁNÍ - MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY	–	rodiče	dostali	informace	o	moderních	látkových	plenkách	
-	přehled	jednotlivých	typů,		informace	o	údržbě	a	použití	látkových	plen,	ukázka	plen	od	výrobců	Popolini,	
Imse	Vimse,	Disana,	Babyidea,	Ellas	House	aj.	Byl	jim	umožněn	i	prostor	pro	diskusi,	dotazy,	prohlédnutí	
plenek.	

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ 	-	je	určeno	pro		maminky,	které:
•	 chtějí	předejít	problémům	spojených	s	kojením
•	 právě	řeší	nějaké	těžkosti	v	souvislosti	s	kojením	a	s	počátky	kojení
•	 chtějí	zvýšit	tvorbu	mateřského	mléka	nebo	udržet	laktaci
•	 se	potřebují	naučit	správnou	techniku	kojení
•	 chtějí	ověřit	známky	dostatku	mléka	a	prospívání	miminka
•	 se	chtějí	naučit	odstříkávat	mateřské	mléko	a	manipulovat	s	ním
•	 se	chtějí	dozvědět	více	o	alternativních	způsobech	kojení
•	 chtějí	zkonzultovat	správnou	výživu	maminky	během	kojení
•	 řeší	jak	s	co	nejmenšími	problémy	odstavit	dítě	apod.

Neopomněli	jsme	ani	na	vznikající	rodiny,	pro	něž	jsme	připravili	PŘEDPORODNÍ KURZ	pro	těhotné,	
doplněný	o	možnost	individuálních	konzultací.	Budoucí	maminky	se	seznámí	se	vším,	co	je	čeká	nejen	 
v	období	těhotenství,	ale	také	při	samotném	porodu	a	nakonec	i	v	době	po	porodu	při	péči	o	dítě.		 
Na	tento	cyklus	navázala	potřebná	LAKTAČNÍ KURZ PRO TĚHULKY,	na	které	se	nastávající	maminka	doví	vše	
potřebné	o	kojení.	Velmi	dobře	se	i	osvědčila	laktační	poradna	určena	výhradně	pro	kojící	maminky,	 
kde	docházelo	k	řešení	konkrétních	problému	s	kojením.

Pro	rodiče	jsme	připravili	klub,	jsme	pojmenovali		KLUB PRO AKTIVNÍ RODIČE.	Jedná	se	o	prostor	pro	set-
kávání	rodičů,	kteří	si	chtějí	povídat	o	výchově	(svých)	dětí.	O	tom,	jak	to	s	dětmi	mají,	jak	by	to	mít	chtěli	 
a	jaké	cesty	k	tomu	vedou.	Je	zde	možnost	pochlubit	se,	získat	náhled	na	své	jednání	a	celou	situaci	 
a	hlavně	najít	nové	možnosti	jak	postupovat	jinak.	Jednotlivá	klubová	setkání	jsou	tématicky	zaměřená,	
charakter	setkávání	je	spíše	koučovací.	Tedy	nejedná	se	o	výklad	či	přednášku,	ale	o	cílené	hledání	možností	
ke	konkrétní	situaci.

Naše	rodinné	centrum	taky	nabízí	sportovní	aktivity	pro	dospělé.	Jedná	se	o	cvičení	PILATES, BODYSTYLING 
- EXPRES BŘICHO A BOSU.	Cvičební	program	PILATES	je	velice	zajímavá	metoda	cvičení,	která	v	sobě	skrývá	
neuvěřitelné	možnosti	a	příležitosti	pro	tělo	-	formuje	a	zpevní	choulostivé	partie	kolem	pasu,	boků,	hrud-
níku,	formuje	svaly	na	nohách,	zlepšuje	držení	těla	a	učí	správnému	dýchání.	BodySTYLING	-	expres	břicho	
pomáhá	rovnoměrně	formovat	a	zpevňovat	postavu,	přičemž	se	zaměřuje	na	problémové	partie	–	stehna,	
hýždě	a	břišní	svaly.		Obě	tyto	aktivity	lektoruje	Hana	Veverková,	dlouhodobá	cvičitelka	aerobiku,	pilates.	
BOSU	je	moderní	a	oblíbený	systém	cvičení	určený	pro	komplexní	zpevnění	svalů	celého	těla,	který	má	pozi-
tivní	vliv	na	zdravé	držení	těla,	fyzickou	kondici	a	redukci	tuku	(lektorem	je	kondiční	a	fitness	trenér	Radim	
Jelič,	vicemistr	Evropy	v	naturální	kulturistice).





RODINNÉ CENTRUM PROVÁZEK
Projekt	Začít	spolu	doplňujeme	aktivitami	pro	(pra)rodiče	s	dětmi.	Připravili	jsme	pro	ně	pravidelné	kroužky	
/	kurzy	pro	(zaměřené	na	rozvoj	nejrůznějších	dovedností	(výtvarné,	hudební,	pohybové)	i	jednorázové	
aktivity.

KLUBKA	–	nejen	pohybový	kroužek	pro	rodiče	s	dětmi	od	2	měsíců	do	3	let.	Program	kroužku	je	zaměřen	
na	nabytí	mnoha	zkušeností,	které	příznivě	působí	na	psychomotorický	rozvoj	dětí	v	daném	věku	a	pomáhá	
dětem	adaptovat	se	na	kolektiv	vrstevníků	již	od	útlého	věku.	Kroužek	je	veden	odborně	proškolenými	lek-
torkami	a	nabízí	dostatek	příležitostí	k	aktivitám	pro	rozvoj	myšlení,	smyslového	vnímání,	jemné	motoriky	 
a	k	pohybovým	aktivitám.	Součástí	je	i	předávání	informací	rodičům	k	vybraným	tématům.	Např.	kojení,	
první	příkrmy,	vývoj	nožiček	a	správný	výběr	obuvi,	růst	zoubků,	spánek	dětí,	jak	respektovat	děti	a	být	res-
pektován,	rozdíl	vnímání	situací	dětmi	a	rodiči	aj.

ZUMBÍK	–	3-6	let	-	dětská	ZUMBA	-	ZUMBÍK	je	kombinace	prvků	aerobiku	s	latinsko-americkými	prvky.	Tančí	
se	na	zábavnou	a	chytlavou	hudbu	a	hodina	je	poskládaná	přesně	podle	potřeb	a	možností	dětí.	Choreo-
grafie	jsou	vždy	proloženy	zábavnou	hrou,	která	slouží	zároveň	jako	motivace	k	lepším	výkonům	a	je	určena	
pro	děvčata	i	chlapce.

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA 
Mišpulka	–	(3-5.let)	-	podchycuje	a	rozvíjí	taneční	nadání	dětí,	učí	je	správnému	držení	těla	a	jeho	
směřování	do	prostoru,	cítění	hudby,	citlivosti,	vnímavosti	a	tvořivé	práci.

Minibalet	–	(6-8.let)	-	děti	procvičují	základy	tvořivého	tanečního	pohybu	a	seznamují	se	s	výrazy	z	taneční	
a	také	baletní	techniky.	Rozšiřují	si	svůj	pohybový	slovník	formou	různých	her	a	objevováním	zákonitostí	
pohybu	v	prostoru	a	čase.	S	vývojem	dětí	se	nácvik	kreativního	pohybu	rozšiřuje	o	přesnější	tělesnou	koor-
dinaci	a	souvislejší	pohybové	vazby,	o	práci	na	zemi,	která	dětem	pomáhá	lépe	si	uvědomovat	prostor.

JÓGA PRO DĚTI -	zábavnou	formou	rozvíjet	u	dětí	jejich	dovednosti	v	nesoutěživém	prostředí.	Proto	je	
výborným	doplňkem	ostatních	„soutěžních“	sportů.	Úzká	sportovní	specializace	u	dětí	může	vést	k	dishar-
monii	(nerovnováze)	v	jejich	organizmu.	Jóga	pomáhá	tuto	disharmonii	vyrovnat	a	zároveň	učí	děti	vyšší	
koncentraci	a	lepšímu	zvládání	stresových	situací,	což	bezesporu	využijí	v	ostatních	sportovních	i	nespor-
tovních	aktivitách.

FLÉTNIČKA	–	kroužek	veselého	pískání	pro	děti	od	3	let.	Jde	o	aktivitu,	která	u	dětí	rozvíjí	lásku	k	hudbě	
a	rytmickému	cítění.	Hra	na	FLÉTNIČKU	je	používána	i	jako	prostředek	pro	zlepšení	dýchacích	potíží.	
Při	hraní	se	děti	naučí	lépe	ovládat	svůj	dech,	dochází	k	pročištění	dýchacích	cest	a	cvičí	se	kapacita	plic.
PŘEDŠKOLNÍ	PROGRAMY	HUDEBNÍ	ŠKOLY	YAMAHA	-	pro	vývoj	dítěte	jsou	nejdůležitější	první	roky	po	naro-
zení.	Poslech	hudby	a	pobroukávání	si	písní	vede	k	intenzivnímu	propojení	mozkových	buněk.	Hudba	jako	
druhý	jazyk	v	životě	dítěte.	Navazující	programy	k	cílenému	rozvoji	hudebního	cítění	dětí	od	4	měsíců	pod	
vedením	speciálně	vyškolených	pedagogů.

ŠIKULOVÉ	–	rozvíjení	jemné	motoriky,	kreativity,	fantasii	a	estetické	cítění	dětí.	V	kroužku	se		nejen	
výtvarničí,	ale	i	montuje,	skládá	aj.	S	výrobou	nejrůznějších	předmětů	pomáhají	svým	dětem	rodiče.	
okud	nebudou	mít	děti	zrovna	náladu	je	možnost	plynule	přejít	do	herny.

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ	–	rodiče	se	naučí,	jak	masírovat	své	dítě	a	jak	pozitivně	využívat	působení	doteku.	
Naučíte	se	sestavu	masírování	dětského	těla	obsahující	prvky	indických	a	švédských	masáží,	která	navo-
zuje	pocit	pohody	u	dětí	i	dospělých.	Jak	správně	masáž	provádět,	které	pomůcky	jsou	pro	masáž	potřeba,	
seznámí	se	s	účinky	a	využitím	aromaterapie	a	jak	správně	používat	masážní	oleje	a	vonné	esence.



PORADNY PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE
•	 informovat	rodiče	o	tom,	co,	kdy	a	jak	by	se	dítě	mělo	postupně	naučit	a	k	jakým	dovednostem	 
to	později	vede

•	 povzbuzovat	rodiče	v	motivaci	a	stimulaci	dítěte	k	aktivnímu	pohybu
•	 učit	rodiče,	aby	viděli	kvalitu	projevů	dítěte	a	povzbuzovali	své	dítě	v	těchto	projevech,	které	vedou	 
k	rozvoji	dovedností	v	souladu	s	psychomotorickým	vývojem

•	 upozornit	na	odchylky	kvalitního	vývoje,	odhalit	společně	příčiny,	doporučit	prevenci	a	nápravná	
opatření

Kromě pravidelných akcí pro děti jsme připravili i jednorázové akce:

MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ,	kde	si	děti	společně	zatančily	čertovské	tanečky,	společně	si	zacvičily	a	pohrá-
ly,	plnily	andělské	a	čertovské	úkoly,	vytvořily	si	něco	hezkého	v	mikulášské	dílně	a	dočkaly	se	i	příjezdu	
Mikuláše	se	svou	družinou.	

BUDULÍNEK	–	loutkové	divadlo	pro	nejmenší.	(od	cca	2	let	do	cca	6-ti	let)	v	podání	divadelní	skupiny	Myška

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S DRAKEM	–	pro	školáky	a	předškoláky,	kdy	si	vyrobili		svého	draka,	
pouštěly	ho	na	Svinci	a	zároveň	skotačili	nejen	venku,	ale	i	v	tělocvičně.

Naše	rodinné	centrum	ani	o	hlavních	prázdninách	nezahálelo	a	připravilo	pro	děti	PROVÁZKOVÉ 
PRÁZDNINY	–	děti	měly	ucelený	program	na	celý	týden.	Tématem	tábora	byl	Ferda	Mravenec.	

Šikulové Taneční pohybová průprava

Jóga pro děti Provázkové prázdniny

Městem chodí Mikuláš Městem chodí Mikuláš



HERNA S MINIKAVÁRNOU

Nově	jsme	v	tomto	roce	otevřeli	herničku	s	kavárničkou,	kde	nabízíme	možnost	posezení	a	vychutnání	
výborné	čerstvé	kávy	z	rodinné	domácí	pražírny	Laura Coffee (www.lauracoffee.cz).	Kavárna	nabízí	
také	možnost	připojení	na	internet	či	zapůjčení	knih	z	naší	miniknihovničky	zaměřené	na	osobní	rozvoj,	
rodičovství	apod.	

Tato	herna	–	kavárnička	je	přístupná	všem	zájemcům	z	řad	cílové	skupiny	bez	ohledu	na	jejich	členství	ve	
sdružení	či	účasti	na	jiných	aktivitách	sdružení	a	tyto	prostory	mají	sloužit	pro	setkávání	rodičů	s	dětmi	tak,	
abychom	předešli	jejich	sociální	izolaci	v	době	trvání	rodičovské	dovolené.	Herna	je	samozřejmě	přístupná	
i	rodičům,	kteří	„jen“	pečují	zejména	o	děti	předškolního	věku,	avšak	na	rodičovské	dovolené	momentálně	
nejsou.	Pro	činnost	v	herně	a	v	kavárničce	jsme	náš	tým	rozšířili	i	o	DOBROVOLNICE.	Jedná	se	o	maminky	
na	rodičovské	dovolené,	které	ve	svém	volném	čase	pomáhají	v	herně	a	zajišťují	pro	naši	klientelu	potřebný	
komfort	a	pohodlí.		



PODNIKÁM, SLAĎUJU…SAMA SOBĚ ŠÉFUJU

Projekt	je	určen	které	začínají	podnikat	nebo	o	zahájení	podnikání	uvažují.	Nabízíme	jim	komplexní	pod-
poru.	Hned	na	počátku	si	ženy	díky	prožitkovému	kariérnímu	poradenství	ujasní	své	směřování	v	pracovním	
i	osobním	životě.

Pro	ty,	které	najdou	svou	cestu	v	podnikání,	je	pak	připraven	kurz,	který	však	není	pojat	jako	frontální	výuka	
teoretiků,	ale	jedná	se	spíše	o	prožitkové	workshopy	vedené	lidmi	přímo	z	podnikatelské	praxe.
Někteří	z	nich	jsou	pak	k	dispozici	ženám	jako	mentoři,	kteří	jim	pomáhají	v	jejich	podnikatelských	začátcích,	
ale	stejně	jako		při	sladění	práce,	rodinného	i	osobního	života.

Dalšími	profesionály,	kteří	ženy	podpoří	na	jejich	cestě	k	podnikání,	jsou	pak	koučové,	se	kterými	mohou	
své	(skryté)	sny	i	touhy	přetavit	do	cílů	a	konkrétních	kroků	k	jejich	dosažení.

V	roce	2013	byly	realizovány	4	ucelené	běhy,	které	obsahují:
•	 kurz	zážitkové	kariérní	poradenství.	Jedná	se	o	workshop,	jehož	cílem	bude	sebepoznání,	kdy	
účastnice	zjistí,	zda	jsou	spíše	typem	zaměstnaneckým	či	podnikatelským.	Těm,	které	v	sobě	najdou	
potenciál	k	podnikání	budou	otevřeny	další	aktivity	projektu.

•	 Vzdělávací	kurz,	který	bude	rozdělen	na	dílčí	kurzy,	a	to	Jak	začít	podnikat,	Podnikatelský	záměr, 
Marketing,	Právní	minimum,	Základy	daní	a	účetnictví,	Personalistika,	Finanční	plán	a	plánování.

•	 Soft	skills
•	 Osobní	rozvoj

V	roce	2013	těmito	kurzy	prošlo	80	účastnic,	které	získaly	povědomí	o	podnikání	a	některé	z	nich	i	samy	
začaly	podnikat.

Další	aktivitou	byla	tvorba	brožury	dobré	praxe	-	tipy	“jak	na	to”	od	konkrétních	žen	podnikatelek	–	 
Podnikání	očima	žen.	Jedná	se	o	příběhy	“obyčejných”	žen,	které	si	vybudovaly	své	“obyčejné	“	podnikání	 
a	mohou	Vám	předat	rady,	jak		zvládat	běžné	obtíže	spojené	s	podnikáním	nejen	s	pohledu	pracovního,	 
ale	také	z	pohledu	osobního	či	rodinného.

Více	informací	na	www.zahajenipodnikani.cz. 
 
Projekt	je	spolufinancován	Evropským	sociálním	fondem	a	státním	rozpočtem	České	republiky	v	rámci	
Operačního	programu	Lidské	zdroje	a	zaměstnanost	CZ.1.04/3.4.04/88.00354
 
Na	realizaci	projektu	se	podílí:

•	 Agentura	pro	regionální	rozvoj,	a.s.
•	 Koučink	akademie,	s.r.o.
•	 Rovnovážka,	o.s.



SPOLUPRÁCE S MĚSTEM NOVÝ JIČÍN

V	roce	2013	se	dále	prohloubila	spolupráce	s	městem	Nový	Jičín.	Vedle	toho,	že	jsme	získali	městské	pros-
tory,	aktivně	jsme	se	zapojovali	do	komunitního	plánování	sociálních	služeb.	Dále	jsme	se	zúčastnili	akce	
pořádané	městem	–	Dnu	sociálních	služeb,	kde	jsme	nejen	prezentovali	naše	sdružení	a	jeho	aktivity,	ale	
také	jsme	zajistili	program	pro	nejmenší	návštěvníky	Dnu	formou	výtvarné	dílničky.

Podnikání očima žen
5

Proč právě ženy?
Jsou to totiž jen ženy samy, které mohou měnit pohled 
na ženu a na její místo v naší společnosti, ale možná i pohled 
na podnikání jako takové. 

Ačkoliv procházíme již několikátou vlnou emancipace 
a feminismu, cesty, jak spolu mohou obě pohlaví fungovat 
v harmonii a rovnováze, stále hledáme. Mnoho žen přebírá 
mužské modely chování a s nimi i mužské modely podnikání. 
Jako by nám pořád znělo v uších: „Urči si cíl, vytyč si cestu 
a jdi za ním přes všechny překážky!“ Výsledkem je bohužel 
často únava a vyčerpání, ztráta smyslu a mnohdy i narušení 
vztahů s našimi blízkými. 

Možná proto v České republice podniká daleko méně žen než 
mužů. Ženy totiž nejsou příliš ochotné riskovat to, co je pro 
ně nejdůležitější. Začíná se však objevovat stále více žen 
(i mužů), které chtějí podnikat jinak – s respektem k sobě, 
ke svým blízkým a ke svému okolí. Chtějí ukázat, že podniká-
ní nemusí být jen způsobem obživy nebo možností svobodně 
rozhodovat o tom, co a kdy budu dělat, ale že podnikání může 
být také formou sebeuskutečnění, že může být tvořivé. 
Že je to způsob, jak žít nejen pro sebe, ale i pro společnost. 
Že podnikání nám dává možnost ovlivňovat dění kolem sebe 
a přispět tak svou částí k celku. Že měnit svět k lepšímu lze 
i tím, že poskytnu kvalitní službu, vyrobím či prodám výrobek, 

Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám 
brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto jsme se pustili do přípravy této brožury – jejím cílem je zpro-
středkovat vám zkušenosti těch, které se na cestu podnikání již vydaly.

Přinášíme vám příběhy žen různého věku, z rozmanitých oborů, z několika míst naší republiky. To vše na pozadí 
rozličných životních osudů. Naším záměrem je podpořit především ty z vás, které stojíte na prahu oné pomyslné 
propasti mezi zaměstnáním a podnikáním. Chceme vám poskytnout reálný obraz podnikající ženy, dodat vám 
odvahu i naději v to, že to skutečně jde. Zároveň věříme, že přínosem může být i pro ty, kteří již podnikají, protože 
každý příběh může být i inspirací. 

který neškodí životnímu prostředí nebo pomůže ženám 
po ablaci prsu cítit se opět krásnou… Že dokonce mohu 
rozhýbat rodiče s kočárky po celé České republice. 

Přejeme si, aby vám příběhy pomohly překonat strach 
z neznáma, dodaly vám odvahu a aby každý příběh byl inspi-
rací právě pro vás!

za tým projektu
Blanka Junová
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Miriam Kotorová
Kosmetické služby, výroba textilu 66

Projekt se zrodil na základě mé osobní zkušenosti se za-
hájením podnikání. Tehdy jsem se potýkala s nedostatkem 
věrohodných informací i zkušeností. Bylo to období, kdy jsem 
hledala, tápala, zkoušela metodou pokusu a omylu. Chyběla 
mi teoretická průprava týkající se práva, účetnictví i jiných 
oblastí. Občas mi chyběl i někdo, s kým bych mohla své kroky 
konzultovat, kdo by mi pomohl zasadit mé někdy naivní 
představy do reálných základů, s kým bych mohla sdílet své 
úspěchy i přešlapy. Ušetřilo by mi to čas, peníze, možná 
i nějaké ty slzy. 

Proto jsem s dalšími ženami vytvořila tento projekt, v němž 
nabízíme komplexní podporu pro začínající podnikatelky. 
Hned na počátku si ženy díky prožitkovému kariérnímu 
poradenství ujasní své směřování v pracovním i osobním 
životě. Pro ty, které najdou svou cestu v podnikání, je pak 
připraven kurz, který však není pojat jako frontální  výuka 
teoretiků, ale jedná se spíše o prožitkové workshopy vedené 
lidmi přímo z podnikatelské praxe. Někteří z nich jsou pak 
účastnicím k dispozici jako mentoři, kteří jim pomáhají v jejich 
podnikatelských začátcích, ale také při slaďování práce 
a rodinného i osobního života. Dalšími profesionály, kteří ženy 
podpoří na jejich cestě k podnikání, jsou pak koučové, 
se kterými mohou své (skryté) sny i touhy přetavit do podoby 
cílů a konkrétních kroků k jejich dosažení.

Neméně důležitou podporu, a zejména inspiraci by vám měla 
poskytnout také tato kniha. 

Tato kniha byla vytvořena ženami (nejen) pro ženy v rámci projektu „Podnikám, slaďuju…sama sobě šéfuju“ 
(reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00354), jenž je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Děkuji všem dvanácti podnikatelkám, které s námi vedly 
rozhovory, za otevřenost, s jakou se podělily o svůj 
osobní příběh.

Budu potěšena, pokud vám tyto příběhy i celý projekt 
nabídnou nový úhel pohledu nejen na  podnikání, ale také 
na všechny ostatní aspekty života ženy.

Michaela Holišová
předsedkyně správní rady PROFICIO, o.s.

Pokud budete mít chuť se s námi spojit, pak neváhejte využít 
těchto kontaktů:

mobil: 775 696 170, e-mail: holisova@rodinne-centrum.cz



NAŠE PROJEKTY – PLÁN NA ROK 2014
SPOLU JINAK V.

Tento	projekt	navazuje	na	projekt	téhož	názvu	realizovaný	v	roce	2010,	2011,	2012	a	2013	I	pro	následující	
rok	je	podpořen	Městem	Nový	Jičín	a	MPSV.

V	rámci	našeho	projektu	„Spolu	jinak	V.“	jsme	se	zaměřili	na	další	rozvoj	zázemí	a		předpokladů	pro	
vytvoření	přívětivého	prostředí	umožňující	rozvoj	znalostí	a	dovedností	nezbytných	k	harmonickému	fun-
gování	rodiny.	Chceme	pokračovat	v	nastaveném	systému,	který	se	nám	v	roce	2013	osvědčil.	Chceme	dále	
nabízet	našim	klientů	zajímavá	témata	jak	z	oblasti	zdraví,	péče	o	dítě,	vztahy,	komunikace,	cestování,	apod.
 

PROVÁZKOVY HRÁTKY

V	rámci	projektu	se	zaměřÍme	na	pořádání	volnočasových	aktivit	pro	rodiny	s	dětmi	od	0	do	6ti	let	(se	
zaměřením	zejména	od	1	do	4	let)	věku.	Našim	cílem	je	uspořádání	série	deseti	atraktivních	jednorázových	
akcí,	kterých	se	zúčastní	nejenom	rodiče	s	dětmi,	ale	i	širší	rodina,	a	které	zároveň	budou	vyžadovat	jejich	
aktivní	zapojení.	Aktivity,	kterých	se	mohou	aktivně	účastnit	i	velmi	malé	děti	vyžadují	specifický	přístup	 
i	zaměření.	Jen	málo	volnočasových	akcí	v	našem	městě	jejich	aktivní	zapojení	umožňuje.	Navíc	díky	těmto	
akcím	poskytneme	příležitost	pro	setkávání	i	těm	rodinám	s	malými	dětmi,	které	nemají	možnost	účastnit	
se	našich	pravidelných	aktivit,	které	probíhají	ve	všední	dny	a	jsou	především	specificky	zaměřené.	Akce	
připravíme	převážně	o	víkendu	v	prostorách	našeho	RC.	Jedna	akce	bude	na	Skalkách	a	jedna	na	Svinci.
 

SLUŽBY PRO DĚTI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVNÍ DĚTI (ADHD)  
Z NOVÉHO JIČÍNA A OKOLÍ A JEJICH RODIČE.

Účelem	projektu	je	pomoci	rodinám	s	neklidnými	a	hyperaktivními	dětmi	při	překonávání	každodenních	
problémů	souvisejících	s	jejich	konkrétní	situací.		Zvolenými	aktivitami,	které	staví	zejména	na	skupinové	
práci	s	rodiči	dětí	s	ADHD,	chceme	podporovat	vytváření	co	nejlepších	podmínek	pro	zdravý	vývoj	a	kvalitní	
život	dětí	žijících	v	těchto	rodinách.	



Cíle projektu:
•	 Vzájemná	podpora	rodin,	sdílení	zkušeností,	výměna	informací	a	námětů	na	řešení	různých	situací	
(zátěžových,	konfliktních),	získání	nových	inspirací,	zvyšování	rodičovských	kompetencí.

•	 Poskytnout	dětem	podporu	k	jejich	adaptaci,	posílení	jejich	sociálních	a	emočních	dovedností,	
navázání	nových	sociálních	kontaktů,	smysluplné	trávení	volného	času.

•	 Poskytnout	informace	potřebné	k	porozumění	dětem	s	ADHD,	informace,	které	rodičům	napomo-
hou	vytvořit	příznivé	podmínky	k	vývoji	jejich	dětí,	seznámení	s	novými	či	alternativními	metodami,	
zvyšování	rodičovských	kompetencí.

•	 Jednou	z	hlavních	myšlenek	projektu	je	podpora sociálního začleňování znevýhodněných skupin  
(v	tomto	případě	dětí	s	poruchou	pozornosti	a	hyperaktivních	dětí	a	jejich	rodičů).	Podpůrná	
rodičovská	skupina	by	se	měla	do	budoucna	stát	stabilní	součástí	nabídky	služeb	

Aktivity projektu:
•	 Podpůrná	rodičovská	skupina	pro	rodiče	dětí	s	ADHD	
•	 Otevřená	setkání	s	odborníkem
•	 Klub	pro	děti	s	ADHD
•	 Půjčovnu	odborné	literatury

Podpořeno	Moravskoslezským	krajem	v	rámci	Programu	rozvoje	sociálních	služeb,	včetně	navazujících	
činností	a	činností	v	oblasti	sociálně	právní	ochrany	dětí	na	rok	2014.

Projekt PODNIKÁM, SLAĎUJU…SAMA SOBĚ ŠÉFUJU

V	roce	2014	je	projekt	plném	proudu,	budou	se	otevírat	dva	poslední	ucelené	běhy,	které	obsahují:

•	 kurz	zážitkové	kariérní	poradenství.	Jedná	se	o	workshop,	jehož	cílem	bude	sebepoznání,	kdy	
účastnice	zjistí,	zda	jsou	spíše	typem	zaměstnaneckým	či	podnikatelským.	Těm,	které	v	sobě	naleznou	
potenciál	k	podnikání	budou	otevřeny	další	aktivity	projektu.

•	 Vzdělávací	kurz	,	který	bude	rozdělen	na	dílčí	kuzy,	a	to	Jak	začít	podnikat,	Podnikatelsý	záměr,	 
Marketing,	Právní	minimum,	Základy	daní	a	účetnictví,	Personalistika,	Finanční	plán	a	plánování.

•	 Soft	skills
•	 Osobní	rozvoj	

V	tomto	roce	budeme	nabízet	úspěšným	absolventkám	bonusy:
•	 Styling	
•	 workshop	Podnikatelky	na	cestě		-	unikátní	prožitkový	a	prakticky	zaměřený	víkendový	program.	 
Je	to	jen	pro	ty	ženy,	které	začnou	podnikat

•	 Den	D	-	kdy	dáme	šanci	ambiciózním	podnikatelkám	získat	finance	na	realizaci	svého	projektu.	Svůj	
podnikatelský	záměr	budou	muset	obhájit	před	úspěšným	a	zkušenými	investory	–	a	nabídnout	jim	
podíl	ve	svém	podnikání.	Pokud	se	jim	to	v	Den	D	podaří,	získají	potřebné	peníze,	kontakty	 
a	zkušenosti,	se	kterými	mohou	být	ve	svém	podnikání	mnohem	úspěšnější.



HLÍDÁNÍ: PIDIŠKOLKA A PIDIKOUTEK 

Na	základě	poptávky	našich	rodičů	zařadíme	nově	také	pravidelnou	službu	hlídání.	Jedná	se	o	krátkodobou	
službu	výpomoci	rodičům	ve	vyhrazených	prostorách	RC	Provázek.	Hlídání	bude	probíhat	v	Provázku	 
v	těchto	režimech:

Pidiškolka	-	pravidelná	aktivita	s	výchovně	vzdělávacím	programem	pro	děti	od	15-ti	měsíců.		Pidiškolka	
zahrnovala	pohybové	i	kreativní	společné	hry,	klidové	i	volné	herní	aktivity	s	pravidelným	režimem	 
a	společným	stolováním.	

Pidikoutek	-	nepravidelná	aktivita	umožňující	jednorázové	hlídání	dětí	od	1	roku	dopoledne	na	jakkoliv	
dlouhou	dobu	v	době	od	8:00	do	12:00	hodin.	

K	této	aktivit	také	zajistíme	a	vybavíme	prostory	tak,	aby	vyhovovaly	nastavenému	systému	hlídání.	Rovněž	
budeme	vyhledávat	vhodné	dotační	tituly	pro	realizaci	investic,	které	nám	umožní	pravidelný	celodenní	 
provoz	(výdejna,	prostory	pro	spaní	apod.)

Další plánované aktivity v roce 2014
•	 vybudovat	Provázkovo	hřiště
•	 dále	se	aktivně	zapojovat	do	komunitního	plánování	v	Novém	Jičíně
•	 připravit	další	vlastní	i	partnerské	projekty	v	rámci	OP	VK,	Norských	fondů	apod.
•	 pracovat	na	atraktivitě	webových	stránek	www.rodinne-centrum.cz
•	 zajistit	financování	aktivit	sdružení	na	následující	rok

Podpořte nás
 
Rodinné	centrum	Provázek	udržuje	dlouhodobě	vysokou	kvalitu	služeb	a	zázemí	i	díky	podpoře	přátel	 
a	partnerů.

Jsme	financováni	nejen	z	dotací	a	grantů,	ale	i	sponzorských	darů.	Velikým	přínosem	je	pro	nás	i	materiální	
pomoc	a	především	neocenitelná	práce	dobrovolníků.

Hoď te nám i Vy své pomocné lano, konkrétní forma podpory je už čistě na Vás. 
Rádi se s Vámi domluvíme na adekvátní “protislužbě”.
 
Jak	nás	tedy	můžete	podpořit?	Může	to	být	...

FINANČNÍ PODPORA
•	 Jednorázový	dar	nebo	trvalý	příkaz
•	 Dar	v	hotovosti	u	nás	v	kanceláři
•	 Den	jako	dárek	–	darujte	nám	jeden	den	provozu	Rodinného	centra	Provázek.	Jeden	den	provozu	 
RC	vyjde	na	1.469,-	Kč.

•	 Největší	podporou	jsou	pro	nás	pravidelné	dary,	u	kterých	víme,	že	s	nimi	můžeme	počítat.	Můžete	 
se	rozhodnout,	kterou	konkrétní	aktivitu	či	nákup	vybavení	rodinného	centra	svým	darem	podpoříte.

 



MATERIÁLNÍ PODPORA
Služby?	Věci?	Každý	má	co	nabídnout!	

•	 Podpořte	naši	knihovnu	zakoupením	knihy	vhodné	pro	děti	do	6ti	let	anebo	pro	rodiče	s	tématikou	
zdraví,	výchova	nebo	osobní	rozvoj.	

•	 Pomozte	nám	obnovit	a	doplnit	vybavení	herny	o	didaktické	hračky	a	herní	prvky	vhodné	pro	
nejmenší	děti.	

•	 Přineste	zdravé	občerstvení	vhodné	do	naší	minikavárny.	
•	 Darujte	nám	ústřižky	papírů,	látek,	korálky,	knoflíky,	barvy,	lepidlo	a	jiné	drobnosti	do	výtvarných	
kurzů	pro	děti.	

•	 Věnujte	nám	kancelářské	potřeby,	které	využijeme	během	každodenní	činnosti	v	našich	kancelářích	-	
papíry	do	tiskárny,	propisky,	bloky,	obálky	a	podobně.	

•	 Poskytněte	nám	své	služby	-	tisk,	propagaci,	úklid...	
•	 Cokoliv	dalšího,	co	si	představíte,	že	potřebujeme	k	naší	práci.	
•	 Co	konkrétního	bychom	potřebovali	právě	teď?	Nahlédněte	do	našeho	seznamu	přání	na	 
http://www.seznam-prani.cz/rodinnecentrumprovazek/

 

DOBROVOLNICTVÍ A SLUŽBY
Staňte	se	členem	našeho	týmu	třeba	jako	dobrovolnice	v	herně	nebo	jako	občasná	výpomoc	při	jednorá-
zových	akcích.	Přijďte	nám	pomoci	se	zahradou,	úklidem	sněhu	nebo	zvelebením	centra.	Vyrobte	nám	
občerstvení	na	kurzy.	Posilte	naší	propagaci.	Šiřte	naše	dobré	jméno	a	povězte	o	nás	svým	známým.	 
Anebo	cokoli	jiného	Vás	napadne.
 

PODPOŘTE PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
•	 Provázkovo hřiště	-	vybudouvání	a	údržba	hřiště	u	RC	Provázek
•	 Provázkův pidikoutek	-	zařízení	prostor	provoz	krátkodobého	hlídání	dětí	ve	věku	1-6	let	 
(zejména	pak	se	zaměřením	na	2-4	leté	děti)

•	 Podpůrné služby pro rodiče dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivních dětí (ADHD)
•	 Podpůrné služby pro rodiče dvojčat a vícerčat
•	 Provázek má zelenou	-	projekt	environemtální	osvěty	pro	dospělé	i	děti	zahrnující	příslušné	kroužky	
pro	rodiče	s	dětmi	a	workshopy	a	poradenství	pro	dospělé.	Součástí	je	i	zřízení	distribučního	místa	
biobedýneka	postupná	obměna	vybavení	RC	smětrem	k	jeho	udržitelnému	rozvoji.

V	případě	zájmu	o	podporu	projektu	Vám	rádi	pošleme	jeho	detailnější	popis.
 

Rozhodnete-li se nás podpořit, 
využijte prosím 
následujícího kontaktu:
Michaela Holišová
mobil:	775	696	170
e-mail:	holisova@rodinne-centrum.cz



Finanční zpráva



















Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2013




