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Základní informace
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.)

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
Spolu jinak II.
V rámci našeho projetu „Spolu jinak II.“ jsme navázali na projekt realizovaný v roce 2010
„Spolu jinak“ a zaměřili jsme se na vybudování zázemí a předpokladů pro vytvoření
přívětivého prostředí umožňující rozvoj znalostí a dovedností nezbytných k
harmonickému fungování rodiny.
Cílovou skupinou projektu byla rodina, tedy rodiče, prarodiče a děti (tyto však v doprovodu
starší generace).
Připravili jsme pro ně pravidelné kroužky / kurzy pro (pra)rodiče či pro (pra)rodiče s dětmi
zaměřené na rozvoj nejrůznějších dovedností (výtvarné, hudební, pohybové, jazykové).
Konkrétně se jednalo o tyto:
Kutílek dle věkové kategorie od 4 let do 10 let věku dítěte – výtvarný kroužek zaměřený
na rozvoj jemné motoriky, kreativity, fantasie a estetického cítění dětí.
Dílna pro mrňousky od 0 – 3. let – rozvíjení jemné motoriky, kreativity, fantasie
a estetické cítění dětí. S výrobou nejrůznějších předmětů pomáhají svým dětem rodiče.
Veselé pískání s Romanou – jde o aktivitu, která rozvíjí lásku k hudbě rytmickému cítění.
Hra na ﬂétničku je používána i jako prostředek pro zlepšení dýchacích potíží.
Masáže kojenců
Cvičení s dětmi různých věkových kategorií od 6 měsíců do 3 let věku – Cvičení MEDVÍDCI,
BROUČCI,BERUŠKY A KOŤÁTKA
Bubnování pro děti
Bubnování pro dospělé
Jejich frekvence byla jedenkrát týdně. Jednou měsíčně se pak uskutečnila sobotní výtvarná
dílna. Byl nabídnut kurz Znakování, a ke konci roku také nově několik vzdělávacích kurzů pro
rodiče – Efektivní rodičovství (rodiče si vyzkoušeli, jakým způsobem zvládat klasické
a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostávají)
a kurz Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů
a komunikačních dovedností a je určen všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup
při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi, lektory byli manželé Kopřivovi).

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
Dále byla realizována myšlenka „křeslo pro hosta“, v jejímž rámci byl vždy představen jeden
host, který účastníkům předal své zkušenosti z oblasti zdraví, péče o dítě, vztahy, komunikace, cestování ...). Celkem bylo realizováno 20 setkání - např. Seznámení s alternativní
léčnou dětských nemocí, Praktický workshop na téma nošení dětí, seznámení se s problematikou látkových plen a mnoho dalšího.
V podobném systému jednorázových akcí jsme pokračovali také u dětí. Proběhly tématické
odpoledne s klaunem či Mikulášská besídka.
I v tomto roce byla v naší nabídce herna
pro (pra)rodiče s dětmi. Tato je přístupná
všem zájemcům z řad cílové skupiny bez
ohledu na jejich členství ve sdružení či
účasti na jiných aktivitách sdružení. K
dispozici je herna vybavena základním
nábytkem a hračkami. Dále pak v době,
kdy nejsou konány žádné další akce
sdružení, mohou využít také sál se základním sportovním vybavením. V neposlední
řadě je k dispozici kuchyňka pro ohřev
donesených pokrmů pro děti či k uvaření teplých nápojů. Pro děti kojené je k dispozici
prostor, kde může maminka nerušeně kojit. V prostorách sdružení jsou také prostory, kde je
možno "zaparkovat" kočárky tak, aby hernu mohly využívat i děti, které dosud samy nechodí.
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.
Naše rodinné centrum taky nabízí sportovní aktivity pro dospělé. Jedná se o cvičení Pilates
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, hrudníku, formuje svaly na nohách, zlepšuje držení těla a učí správnému
dýchání. BOSU je moderní a oblíbený systém cvičení určený pro komplexní zpevnění svalů
celého těla, který má pozitivní vliv na zdravé držení těla, fyzickou kondici a redukci tuku
(lektorem je kondiční a ﬁtness trenér Radim Jelič, vicemistr Evropy v naturální kulturistice).

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
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.
V neposlední řadě jsme nabídli produkt
„Rodinné ﬁnance“. Ten pomohl
uživatelům zorientovat se v době
ﬁnanční krize ve svých rodinných
ﬁnancích, protože ke stabilitě rodiny
přispívá také ﬁnanční stabilita
(a naopak). Byla využita zejména
možnost individuálních konzultací.
Tento projekt byl spoluﬁnancován
Městem Nový Jičín a MPSV.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
Nadání ... brána k úspěchu
V roce 2011 jsme ve spolupráci se společností LYRIX centrum, s.r.o. pokračovali v realizaci
projektu Nadání…brána k úspěchu. Projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Projekt se zaměřuje na mimořádně nadané děti, resp. práci s nimi. Moderní výzkumy
a školská praxe potvrzují, že mimořádně nadané děti patří do kategorie dětí se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami. V našem sociokulturním prostředí se na ně ovšem hledí jako na
děti, kterým jde učivo snáze, a proto není třeba se jim důkladně věnovat. Předpokládá-li
někdo, že výjimečně talentované děti jsou ve výhodě a dokáží si poradit samy, hluboce se
mýlí. I ony potřebují vysoce individuální přístup ze strany pedagoga či pracovníka zájmových
NNO.
Na rozvoj talentu mimořádně nadaných dětí má vliv zapojení se do zájmových útvarů. Tyto
organizace nejsou mnohdy zaměřeny na práci s nimi, protože jejich pracovníci nemají
dostatečnou kvaliﬁkaci a neznají jejich speciﬁcké potřeby, které je třeba zohledňovat.
Z tohoto důvodu je naším cílem seznámit pracovníky organizací pro zájmové vzdělávání
a NNO s problematikou mimořádně nadaných dětí a proškolit je tak, aby byli schopni reagovat na speciﬁcké potřeby těchto dětí.
V průběhu roku proběhla psychodiagnostika mimořádně nadaných dětí a sběr dat pro
zpracování metodik, studií a vzdělávacích materiálu.
Na základě výzkumu došlo k vytvoření 5 studií shrnujících problematiku MND.
Jedná se o tyto studie:
1. práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR
2. nadání a dítě
3. nadané dítě a rodina
4. nadané dítě a vrstevníci
5. problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Dále byly vytvořeny 2 manuály (Manuál Mimořádně nadané dítě v rodině a Manuál pro
práci s e-Learningem) a metodika pro cílovou skupinu - Metodika pro práci s mimořádně
nadanými dětmi.
Ke konci roku došlo k zahájení prezenčních kurzů a diskusních skupin ve třech krajích Moravskoslezském, Olomoucké a Zlínském. Na těchto kurzech úspěšní účastníci obdrželi
osvědčení o absolutoriu kurzu.
Více informací na www.projekt-nadani.cz.

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
Mezinárodní projekt
VV rámci projektů partnerství GRUNDTVIG v roce 2011 pokračujeme s realizací projektu
„NEW EDUCATIONAL JOURNEYS FOR ADULTS: ENHANCING FAMILY AND INTERGENERATIONAL LEARNING THROUGH PHOTOGRAPHY, FILM AND ANIMATION“.
Cílem projektu je výměna, sdílení zkušeností a získávání nových poznatků pro rozvoj
a zlepšení rodinného a mezigeneračního vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích nástrojů,
jakými jsou „nová média“ a animace. Cílovou skupinou projektu jsou mladí rodiče
a prarodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí (v ČR Moravskoslezský kraj, rodiče
a prarodiče ohrožení vysokou nezaměstnaností, ze sociálně slabšího prostředí apod.).
Účastníci projektu budou mít možnost zapojit se do aktivit, jakými jsou studijní kroužky
s Evropskými ﬁlmy, animace, fotograﬁe a IT kurzy. Účastníkům se zvýší jejich povědomí
o kultuře zúčastněných evropských zemí (pomocí dokumentárních ﬁlmů, ﬁlmů o kultuře
daných zemí), zvýší si IT dovednosti a kreativitu pomocí nepohybových animačních příběhů,
založených na speciﬁckých rodinných událostech, kulturní historii, tvorby fotoalb nebo
hrátkých video nahrávek s fotkami ke zdůraznění mezigeneračních vazeb a dědictví.
Partnerství přinese nové poznatky, metody a přístupy ke vzdělávání dospělých pomocí
rodinných a mezigeneračních aktivit.

Na realizaci projektu se podílí organizace ze 6 zemí EU
(Litva, ČR, UK, Francie, Turecko, Finsko)
V roce 2010 se uskutečnil první partnerský meeting v zemi koordinátora - Litvě
(Pakruojis) a v následujícím roce 2011 se uskutečnilo setkání ve Finsku (Pieksämäki),
v Anglii (Londýn) a ve Francii (Paříž).
Na těchto setkáních došlo k evaluaci a zadání nových úkolů pro jednotlivé workshopy
partnerských zemí.

V rámci projektu jsme v naší organizaci uskutečnili 3 workshopy se studijními kroužky
(Study circles) na téma Evropských ﬁlmů, které byly dodány jednotlivými partnerskými
zeměmi, dále pak 3 workshopy Stop motion movies, na kterých se účastníci z řad cílové
skupiny naučili vytvářet krátké animované ﬁlmy. Další 2 workshopy, které v naší organizaci
proběhly, byly na téma Kurz fotograﬁe, kdy se účastníci měli možnost více seznámit
a naučit pracovat v programech na zpracování fotografíí, jako je např.program Picassa.
Více informací na www.new-interzoom.net.

Meeting ve Francii

Meeting v Anglii

Meeting ve Finsku

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
PRÁCE NA DÁLKU
Od ledna 2011 jsme zahájili realizaci projektu Práce na dálku. Projekt je realizován v rámci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Hl. cílem projektu je zvyšování povědomí zaměstnavatelů
o významu slaďování rodinného a profesního života prostřednictvím ﬂexibilních forem práce
(práce na dálku, částečné/zkrácené pracovní úvazky aj.) spolu s vývojem a ověřením
Poradenského centra a webového portálu směřujících k prosazování rovných příležitostí žen
a mužů v zaměstnavatelské sféře.
Do projektu se mohou zapojit zaměstnanci, rodiče s dětmi a osoby pečující o závislého člena
rodiny, stejně jako zaměstnavatelé. Účastníci projektu mají možnost využít služeb poradenského a vzdělávacího centra pro práci na dálku, vzdělávat se pomocí inovativní moderní
metody online seminářů „webinářů“ či videozáznamů z těchto webinářů.
Dále připravujeme pro účastníky workshopy k tématům slaďování rodinného a profesního
života a ﬂexibilních forem práce. Zároveň dojde k vytvoření 2 manuálů k dané problematice.
V roce 2011 proběhly 2 workshopy, které se konaly ve školící místnosti poradenského centra
projektu Práce na dálku. V průběhu roku 2011 proběhlo také 8 webinářů.
Více na www.pracenadalku.cz.

evropský
sociální
fond v R

Realizované aktivity
a projekty v roce 2011
Komerční sekce
V roce 2011 jsme pokračovali k oslovování a nabízení našich služeb pro ﬁrmy, obce, jimž
nabízíme komplexní moderní formu poradenství, tzv. dotační management. Vyhledáme
vhodné dotační možnosti pro úspěšnou realizaci požadovaných cílů a záměrů. Na základě
potřeb klientů sestavíme dle dostupných informací harmonogram dotačních příležitostí na
míru tak, abychom byli schopni co nejvíce akcelerovat rozvoj obce/města/ﬁrmy.
Poskytujeme tyto služby:
analýzu záměru a možnosti získání ﬁnanční podpory
průběžný monitoring dotačních možností čerpání dotace
zpracování a předložení kompletní žádosti o dotaci
monitoring stavu žádosti v průběhu hodnotícího procesu
zajištění kompletní administrace projektu či spolupráce s klientem
komplexní zajištění výběrových řízení

Naše projekty
plán na rok 2012
Spolu jinak III.
Tento projekt navazuje na projekt téhož názvu realizovaný v roce 2010 a v roce 2011. I pro
následující rok je podpořen Městem Nový Jičín a MPSV.
V rámci našeho projetu „Spolu jinak III.“ jsme se zaměřili na další rozvoj zázemí
předpokladů pro vytvoření přívětivého prostředí umožňující rozvoj znalostí a dovedností
nezbytných k harmonickému fungování rodiny.
Cílovou skupinou projektu je rodina, tedy rodiče, prarodiče a děti (tyto však v doprovodu
starší generace).
Připravili jsme stejně jako v předcházejícím období pravidelné kurzy pro (pra)rodiče či pro
(pra)rodiče s dětmi zaměřené na rozvoj nejrůznějších dovedností (výtvarné, hudební,
pohybové či jazykové).
Pro vývoj dítěte jsou nejdůležitější první roky po narození. Poslech hudby a pobroukávání si
písní vede k intenzivnímu propojení mozkových buněk. Hudba jako druhý jazyk v životě
dítěte. Na základě těchto zkušení předpokládáme otevření nového kurzu předškolní
programy hudební školy Yamaha. Jedná se o navazující programy k cílenému rozvoji
hudebního cítění dětí od 4 měsíců pod vedením speciálně vyškolených pedagogů.
V tomto roce předpokládáme otevření babyškoličky, která je jednou z alternativních
možností, jak zajistit péči o malé děti a umožnit rodičům návrat do zaměstnání nebo
možnost vyřídit si pochůzky po úřadech, nakoupit si, udělat si pro sebe volno. Naší ﬁlozoﬁí
a cílem je poskytnou dítěti zábavné, bezpečné a podnětné prostředí, které jej bude
motivovat k dalšímu rozvoji. Je určeno pro děti od 2 let. Maximální počet dětí ve školce je
deset.
Také navazujeme na myšlenku „křeslo pro hosta“ v jejímž rámci bude i nadále cca každých
14 dní (s výjimkou období prázdnin) představen jeden host - specialista na některou
z klíčových oblastí pro rozvoj a fungování rodiny (zdraví, vztahy, komunikace...). Celkem
plánujeme 20 setkání.

V návaznosti na tento cyklus předpokládáme v pokračování Laktačního kurzu pro těhulky
a laktační poradnu pro maminky.
Pro velký zájem o kurz Respektovat a být respektován jsme tento kurz zařadili
i v následujícím roce.
V neposlední řadě nabídneme produkt „Rodinné ﬁnance“. Ten pomůže uživatelům zorientovat se v době ﬁnanční krize ve svých rodinných ﬁnancích, protože ke stabilitě rodiny přispívá
také ﬁnanční stabilita (a naopak). Konkrétně budou realizovány 4 interaktivní semináře workshopy.
Dále bude možno využít osobních či prostřednictvím našich webových stránek on-line
konzultací s odborníky v oblasti ﬁnancí, práva a jiných souvisejících oblastí.
Tyto pravidelné akce budou doplněny o další aktivity, jako např. bazárek, maškarní ples, den
dětí apod.
Cílové skupině bude i nadále k dispozici volná herna.
Projekt bude podopřen také online formou prostřednictvím našich webových stránek, kde je
možno:
- nalézt kalendář akcí nejen našeho sdružení, ale i zajímavých akcí konaných v regionu
- zapojit se do některého z diskusních fór – postupně budou spuštěny také fóra, kde budete
moci
diskutovat některé otázky s odborníky
- navštívit bazárek, v němž pak mohou zcela zdarma nabídnout věci, které doma překáží
a přesto někomu dalšímu dobře poslouží.
Projekt bude realizován na území města Nový Jičín.

Naše projekty
plán na rok 2012
Také v tomto roce bude probíhat realizace
projektů zahájených v roce 2010 a 2011:
Nadání ... brána k úspěchu
Od ledna 2012 budou pokračovat prezenční kurzy ve 3 krajích – Moravskoslezském
(Studénka), Olomouckém (Olomouc) a Zlínském (Otrokovice). Současně budou probíhat
diskusní skupiny, které mají podobu workshopů a dojde na nich k setkávání rodičů
mimořádně nadaných dětí, pracovníků organizací zájmového vzdělávání a psychologa.
Rovněž e-Learningové kurzy budou v běhu a tyto kurzy jsou určeny pro pracovníky organizací
zájmového vzdělávání z celé ČR, mimo hl.m. Praha, kteří se z časových, vzdálenostních či
jiných důvodů nemohou zúčastnit prezenčních kurzů.
Nad rámec projektu plánujeme v roce 2012 akreditaci vytvořených kurzů u MŠMT pro další
využití pro vzdělávání pedagogických pracovníků.
Projekt bude ukončen k 31. 8. 2012, Následně bude podroben auditu.

Práce na dálku
V roce 2012 se plánuje 12 webinářů a 3 workshopy pro zaměstnance i zaměstnavatele. Na
vzdělávání navazuje také poradenství formou mentoringu při zavádění ﬂexibilních forem
práce pro zaměstnavatele a také koučinku zejména pro zaměstnance hledající vhodné
uplatnění na trhu práce takovouto formou.
Dále budou vytvořeny příručky pro zaměstnance a zaměstnavatele s tématikou práce na
dálku a slaďování rodinného a pracovního života. Tyto pak budou distribuovány cílové
skupině.
Budou spuštěny další sekce webových stránek www.pracenadalku.cz.
Vyvrcholením projektu pak bude konference se zaměřením na práci na dálku, která se
uskuteční v listopadu 2012.

NEW EDUCATIONAL JOURNEYS FOR ADULTS: ENHANCING FAMILY AND
INTERGENERATIONAL LEARNING THROUGH PHOTOGRAPHY, FILM AND ANIMATION.
V únoru dojde k předposlednímu mezinárodním meetingu, který se uskuteční v České
republice, konkrétně v Novém Jičíně. Na tomto meetingu by měly být prezentovány fotograﬁe, které vytvořili účastníci na meetincích ve svých domovských zemích.
V květnu se uskuteční závěrečný partnerský meeting v Řecku, na kterém bude představen
ﬁnální produkt, kterým je DVD s prací cílové skupiny všech partnerů.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Na přelomu března a dubna nabídneme našim klientům unikátní workshop významného
švýcarského kariérového poradce THOMASE DIENERA pod názvem Zážitkové kariérové
poradenství. Na wokshopu se účastníci seznámí s unikátním, kreativním přístupem, který
velmi záživnou a přímou formou pojmenuje aspekty týkající se pracovní sféry života, využití
talentů a schopností a pomůže Vám nasměrovat Vaši kariéru do oblastí, které Vás baví
a naplňují.
V případě kladné odezvy plánujeme tuto inovativní metodu přivézt do ČR komplexně.

KOMERČNÍ SEKCE
V roce 2012 pokračovat v nabídce poradenství při přípravě a realizaci projektů ﬁnancovaných z fondů Evropské unie a Státního rozpočtu České republiky obcím, ﬁrmám, ale také
jiným nestátním neziskovým organizacím.
Další plánované aktivity v roce 2012
dále se aktivně zapojovat do komunitního plánování v Novém Jičíně
připravit další vlastní i partnerské projekty v rámci OP LZZ a OP VK
zapojit se do dalších mezinárodních projektů
pracovat na atraktivitě webových stránek www.rodinne-centrum.cz
zajistit ﬁnancování aktivit sdružení na následující rok
nalézt vhodnější prostory pro naši činnost

PROJEKT OŽIVENÍ SIRKOVÝCH LÁZNÍ
V souvislosti s našimi ostatními aktivitami jsme byli osloveni vlastníky bývalých Sirkových
lázní u Nového Jičína s nabídkou spolupráce při rekonstrukci tohoto areálu na víceúčelové
zařízení zejména pro rodiny s dětmi.
V rámci tohoto projektu by měla být provedena oprava hlavní budovy (bezbariérově) a její
přebudování tak, aby nabízela:
ubytovací kapacity (cca 30 lůžek ve 2-3lůžkových pokojích se sociálním zařízením + 2
rodinné apartmány)
restauraci
víceúčelový sál přiléhající restauraci s kapacitou cca 50 osob
prostory pro MŠ s kapacitou 25 dětí
prostrory pro zázemí – kanceláře, technické místnosti
Venkovní areál by měl nabízet celoroční vyžití formou
venkovního posezení s občerstvením
víceúčelového hřiště
minizoo
bazénu

chatiček
tábořiště
lanového centra
a dalších atrakcí pro děti a jejich rodiče

Takový areál pak bude sloužit pro mnoho účelů, které se vzájemně doplňují:
trávení volného času pro rodiny s dětmi – organizované i individuální
jednorázové akce – koncerty, jarmarky, trhy, dětské dny apod.
příměstské tábory
prostory pro školy v přírodě, ubytování pro školy (výlety)
vzdělávací akce
a mnoho dalšího
V roce 2012 plánujeme zmapování situace, přípravu projektu, vytipování vhodných
dotačních titulů, oslovení dotčených subjektů.

Jak podpořit projekty
našeho sdružení
Chcete podpořit projekty PROFICIO, o.s. ﬁnančním darem, materiální pomocí, dodávkou
Vašich výrobků či služeb, dobrovolnickou prací či dobrou radou? Můžete nám pomoci
v některém z našich plánů pro rok 2012? Rádi byste se zapojili do některé z našich aktivit?
Jakoukoliv pomoc uvítáme. V případě potřeby připravíme text sponzorské smlouvy.

Kontaktní osoby
předseda správní rady: Ing. Michaela Holišová, holisova@rodinne-centrum.cz, 775 696 170
vedoucí rodinného centra: Ing. Martina Paličková, martina@rodinne-centrum.cz, 725 210 050
projektová manažerka: Ing. Lucie Waldrová, lucie@rodinne-centrum.cz, 725 210 051
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