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Výroční zpráva
2015

pochlubit.

Vážení čtenáři, kolegové, příznivci spolku,
rok 2015 probíhal opět aktivně,
pozitivně, dopředně s důrazem
na naše poslání a hodnoty:
otevřenost, akce, spolupráce,
inovace, zábava, rodina a
volnost.
Nový
Jičín,
kde
působíme, jsme obohatili o
celou řadu aktivit a akcí, které
jsou
v regionu
naprosto
ojedinělé. Máme se čím chlubit.
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Co se tedy událo:
Jaký byl rok 2015 v našem spolku?
- otevřeli jsme 165 kroužků
- uspořádali jsme 85 jednorázových akcí a kurzů (75 v rodinném centru, 10 v coworkingu)
- byli 3x organizátory mezinárodní akce Restaurant day
- do Nového Jičína přinesli zcela nové aktivity – parkour, vědátor, be yogi aj.
- byli jsme hostiteli setkání EDUfóra – platformy pro aktivní pedagogy, jehož se se
zúčastnilo 40 pedagogů a studentů
- připravili jsme nulté setkání iniciativy Cesta k městu pod záštitou starosty města J.
Dvořáka, která si klade za cíl propojit mládež a veřejnou správu s účastí na 50 osob
(zástupci města, ÚP, Městské policie, pedagogů, studentů a dalších)
- organizovali 2 běhy příměstského letního tábora
- byli jsme vybráni pro zapojení do ČSOB Akademie modrého života spolu s neziskovkami
jako je Adra, Světluška Českého rozhlasu aj. a následně jsme byli vyhodnoceni jako
organizace, která nejlépe zužitkovala poskytnuté vzdělání (3. místo)
- otevřeli jsme COWO NOVO - 1. coworkingové centrum v Novém Jičíně, které od října
nabízí krátkodobý i dlouhodobý pronájem, vzdělávání pro širokou veřejnost, podnikatele,
studenty, networkingové akce a mnoho dalšího (více na www.cowonovo.cz)
- uspořádali konferenci Podpora potenciálu s mezinárodní účastí
www.podporapotencialu.cz
- připravili jsme výcvik pro kariérové poradce s Thomasem Dienerem, který započne v
roce 2016
- byli jsme osloveni KVIC pro spolupráci v oblasti zavádění kariérového poradenství do
škol
- podíleli jsme se na vybudování herny v hotelu Praha včetně následného zajištění
programu pro rodiny s dětmi (divadélka, tvůrčí dílny, pevnost Boyard)
- spustili webové stránky spolku, který souhrnně informuje o všech našich
aktivitách www.proficionj.cz
- prošli procesním auditem, který zmapoval, co vše se daří dobře a co je možné zlepšit na což jsme reagovali přípravou projektu (výsledky výběru zatím nejsou známy)
- sladili formální náležitosti dle nového občanského zákoníku - máme nové stanovy a
upravený název
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- úspěšně zakončili projekt Znám svůj svět, který vzdělával občany menších obcí v oblasti
práva, spotřebitelské a finanční gramotnosti, PC dovednostech aj.
- realizovali ve spolupráci s Eko-info centrum Ostrava a řadou moravských MC a RC projekt
EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě, kde jsme figurovali jako nositel
dobré praxe
- realizovali ojedinělý projekt, který pracuje jak s dětmi, tak také s rodiči i sourozenci PAS: nejsme v tom sami – program podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra
- uspořádali zajímavé aktivity pro rodiče a děti ADHD v rámci projektu ADD/ADHD: jsme
nepozorní a hyperaktivní, ale nejsme v tom sami
- připravili projekty na vzdělávání žen a hlídání dětí (výsledky dosud nejsou známy)
- samozřejmě udržovali v chodu vše, co se podařilo nastartovat v letech předchozích
(třeba RC Provázek – www.rodinne-centrum.cz)
- také dělali spoustu práce, která na první pohled nejde vidět, a všimnete si jí, až když
dělána není 

Těšíme se, že i letošní rok přinese mnoho nového, zajímavého, umožní dotáhnout
započaté …
Děkuji všem, kteří přispěli svou aktivitou, nápady, dary, podporou.

Michaela Holišová
předsedkyně výboru spolku
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PROČ JSME TADY?
Posláním spolku dle stanov je:
(a) Rozvoj komunity: kulturní, komunitní a environmentálně zaměřené akce pro širokou
veřejnost, včetně podpory a rozvíjení spolupráce v rámci komunity.
(b) Rozvoj a podpora rodin: provozování rodinného centra – programy pro rodiče s dětmi.
(c) Rozvoj jednotlivců: poradenské, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i
dospělé
(d) Podpora a rozvoj drobného podnikání: provozování coworkingového centra – programy
pro (začínající) podnikatele
(e) Podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví.
(f) Podpora sociálně ohrožených a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel, zejména
rodin s dětmi.
(g) Podpora rozvoje kapacity a spolupráce v rámci neziskového sektoru.

Co to v praxi znamená?
Působíme především v regionu Novojičínska (i když některé projekty mají přesah na celou
Moravu a někdy ještě dál). A snažíme se rozvíjet region. Proto se zapojujeme do
nejrůznějších aktivit, ale především je sami iniciujeme.
Provozujeme rodinné centrum, které nabízí trávení volného času i vzdělávání pro rodiče a
děti. Nově jsme otevřeli coworkingové centrum, které poskytuje zázemí a podporu pro
podnikatele a podnikavé lidi. Oběma centry se pak vlní třetí centrum – komunitní. Díky
těmto průřezovým aktivitám rozvíjíme spolupráci s mladými lidmi, veřejnou správou a
vůbec každým, koho zajímá, kde žije a má chuť to aktivně tvořit.

To vše přispívá k naplnění naší mise:
VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT NA NOVOJIČÍNSKU.
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NAŠE HODNOTY:
INOVACE

SPOLUPRÁCE

VOLNOST

AKCE

RODINA

OTEVŘENOST ZÁBAVA
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NÁŠ TÝM

Ing. Michaela Holišová
PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU SPOLKU
ta, která určuje směr, vymýšlí a rozjíždí akce a projekty,
dává s tím dohromady lidi a peníze a říká o tom všem a všude
tel.: 775 696 170 - mail: misa.holisova@proficionj.cz
Mgr. Radka Filipíková
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ VÝBORU SPOLKU
ta, která připraví a rozjede projekty a
vede rodinné centrum a hraje si s propagací
tel.: 725 210 053 - mail: radka.filipikova@proficionj.cz

Ing. Martina Paličková
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ VÝBORU SPOLKU
ta, která dotáhne vše do konce
tel.: 725 210 050 - mail: martina.palickova@proficionj.cz

Doplňuje nás úžasná asistentka Pavlína Nitková.
Aktivity pro děti má pod palcem Žaneta Konopáčová.
Hlídání dětí je doménou Jany Hájková.
Coworking naplňuje programem Lucie Hrdličková.
O provoz coworkingu se pak stará Kateřina Žáková.
Kavárničku s hernou a dobrovolnice opečovává Magda Jedličková.
Doplňuje nás tým 15 dobrovolnic.
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CO SE PODAŘILO V ROCE 2015
Rok 2015 se sebou přinesl celou řadu změn a nových aktivit. V souvislosti s novým
Občanským zákoníkem jsme změnili název (i když jen kosmeticky), upravili jsme stanovy.
Abychom pro klienty, ale i ostatní stakeholdery vše zpřehlednili, definovali jsme zcela
novou strategii, přepracovali jsme propagaci atd. To vše pod vedením odborníků v rámci
naší účasti ve výběrové ČSOB Akademii modrého života, na níž navázalo získání grantu
ČSOB na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace, s jehož
realizací jsme začali v prosinci 2015.
Změnili jsme logo organizace a přidali k názvu tři puntíky, přičemž každý z nich je
symbolem pro jednu z oblastí, kterým se věnujeme:
rodina a vše, co s ní souvisí reprezentována hlavní aktivitou RC Provázek
práce a vše, co s ní souvisí reprezentována hlavní aktivitou COWO NOVO
komunita – všechny ostatní aktivity, které jsou otevřeny všem Novojičíňákům bez
ohledu na jejich stav rodinný i pracovní zařazení, zaměřené zejména setkávání a
udržitelný rozvoj
Nové logo i nové rozdělení aktivit vygenerovalo také potřebu vzniku nového webu –
rozcestníku, který by sdružil vše pod jednu střechu. Vzniklo tak www.proficionj.cz.
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AKTIVITY PRO RODINU - RODINNÉ CENTRUM PROVÁZEK
Již šest let provozujeme v Novém Jičíně

Kroužek je veden odborně proškolenými

Rodinné centrum Provázek. Našimi klienty
jsou především rodiče, prarodiče a děti.

lektorkami a nabízí dostatek příležitostí k
aktivitám pro rozvoj myšlení, smyslového

Naše služby se naučili využívat i klienti,

vnímání, jemné motoriky a k pohybovým

kteří nespadají do běžné cílové skupiny
rodinného centra - např. ženy středního

aktivitám. Součástí je i předávání
informací rodičům k vybraným tématům -

věku s odrostlými dětmi, které však dosud

např. kojení, první příkrmy, vývoj nožiček

nejsou babičky apod. Připravili jsme pro

a správný výběr obuvi, růst zoubků,

ně celou řadu aktivit.

spánek dětí, rozdíl vnímání situací dětmi
a rodiči apod.

PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DĚTI
Děti u nás mohou společně s rodiči nebo
sami se svými vrstevníky zažít spoustu
skvělých chvil pod vedením školených
lektorek a lektorů. Pomocí aktivit u nás
si osvojí mnoho dovedností (výtvarné,

GYMNASTICKÉ HRÁTKY S MRŇÁTKY - je

hudební, pohybové, jazykové) a naučí se

atraktivní různorodé gymnastické cvičení

vycházet s druhými dětmi i dospělými.
KLUBKA - Nejen pohybový kroužek pro

s využitím moderního sportovního nářadí
a
náčiní
(žebřiny,
kruhy, žíněnky,
trampolíny,
bosu,
stuhy,
obruče,

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.

švihadla, míče, provazy aj.).
Děti trénují svou pozornost, obratnost a
rozvíjejí svůj psychomotorický vývoj. Díky
různorodé pohybové průpravě mohou tuto
využít při jakémkoli jiném sportu.
TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA
Mišpulka - (3-5l et) - 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
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seznamují se s výrazy z taneční a také

situací, což bezesporu využijí v ostatních

baletní

sportovních i nesportovních aktivitách.

techniky.

Rozšiřují

si

svůj

pohybový slovník formou různých her a
objevováním

zákonitostí

pohybu

PARKOUR

-

Jedná

se

o

komplexní

v prostoru a čase. S vývojem dětí se
nácvik kreativního pohybu rozšiřuje

disciplínu, která klade důraz na neustálé
sebezdokonalování. Toto umění pohybu

o přesnější

a

skrze trénink těla a mysli učí děti čelit

souvislejší pohybové vazby, o práci
na zemi, která dětem pomáhá lépe si
uvědomovat prostor.

výzvám, překonávat překážky, efektivně
se pohybovat prostředím a vidět svět
v jiném světle než doposud. V ČR je

ZELENÉ KLUBKO - Volnočasový kroužek

pouze 7 certifikovaných lektorů a jsme
velmi rádi, že jeden z nich se stal členem

pro rodiče

našeho týmu.

tělesnou

s dětmi.

koordinaci

Zahrnuje

všechny

prvky pro podporu rozvoje dětí (rytmika,
tanečky,
pohybová
cvičení,
jemná
motorika,

výtvarka)

na podpoření vztahu
Obsahem
kroužku

se

zaměřením

dětí
je

k přírodě.
seznámení

s koloběhem přírody a tím, jak do něj
člověk může pozitivně i negativně
zasáhnout
svým
chováním,
a
to
zprostředkováním informací formou hry a
společného zážitku
MÍČOVKY NEJEN PRO KLUKY - sportovní
hry v tělocvičně pro nejmenší - nejen
s balóny a nejen pro kluky. Celý kroužek
probíhá formou zajímavých sportovních
her, aktivit a samozřejmě zábavy, která
by v dětském věku neměla chybět. Pro
děti jsou připraveny míčové hry, atletické
a gymnastické cvičení a mnoho dalších
zajímavých sportovních her. Veškeré
sportovně-pohybové
aktivity
jsou
JÓGA PRO DĚTI - zábavnou formou rozvíjí

zaměřeny

na obecnou

u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém

průpravu a rozvoj dětské motoriky.

prostředí. Proto je výborným doplňkem
ostatních
„soutěžních“
sportů. Úzká

FLÉTNIČKA - Kroužek veselého pískání

sportovní specializace u dětí může vést
k disharmonii
(nerovnováze)
v jejich

pro děti od 3 let. Jde o aktivitu, která u
dětí rozvíjí lásku k hudbě a rytmickému

organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii
vyrovnat a zároveň učí děti vyšší

cítění. Hra na flétničku je používána i
jako prostředek pro zlepšení dýchacích

koncentraci a lepšímu zvládání stresových

potíží.
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pohybovou

VĚDÁTOR - Určeno dětem od 5 do 11 let.

nejdrobnějších řečových vad, jako např.

Děti

chemií

chybná výslovnost jedné hlásky, až po

prostřednictvím zajímavých, zábavných

masivní řečové poruchy či naprostou

pokusů. Součástí bude také biologie, kde

nemluvnost),

se děti naučí rozpoznávat rostliny a
stromy z okolí, a tvůrčí činnost.

návštěv logopedické poradny.

se

seznámí

s fyzikou

a

jsme

nabídli

možnost

Mimo naše aktivity jsme nabídli také
prostor pro PŘEDŠKOLNÍ PROGRAMY
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA - Navazující
programy k cílenému rozvoji hudebního
cítění dětí od 4 měsíců pod vedením
speciálně vyškolených pedagogů.

PROVÁZKOVY HRÁTKY
MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ - rodiče se
naučili, jak masírovat své dítě a jak
pozitivně využívat působení doteku.
Seznámili se se sestavou masírování
dětského těla, která navozuje pocit
pohody u dětí i dospělých včetně využití
aromaterapie.

TANCUJ! - Pro tanečníky od 5 do 10 let.
Děti se naučily základům baletu, Street
Dance, Show Dance, Popu, taneční

Kromě
pravidelných
akcí jsme připravili i
jednorázové
akce.
S jejich financováním
nám pomohlo město
Nový Jičín v rámci
projektu Provázkovy hrátky.
BRUSLENÍ S PROVÁZKEM - Hrátky na ledě

improvizaci a orientaci v prostoru.
ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET propracovaný program pro předškolní
děti, který obsahuje vše, co patří
k rozvoji dítěte. Při výuce jsou využívány
písničky Super Simple Songs a software
Genki English. Tyto písničky jsou
profesionálně

přizpůsobené

k výuce

anglického jazyka se zapojením pohybu,
gest a mimiky. Do výuky jsou zařazovány
maňásky, anglické interaktivní knížky,
obrázky, hračky apod.
LOGOPEDIE - Rodičům dětí, které mají
narušené

komunikační

schopnosti

DIVADÉLKO: NÁČELNÍK VELKÉ UCHO A
POSVÁTNÝ TOTEM - V podání Divadélka
Smíšek, jenž je dvoučlenná loutkoherecká skupina. Tématem je indiánská
pohádka plná dobrodružství,
plnění tajných úkolů a legrace.

(od
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napětí,

TVOŘENÍ Z EKOLÍNY! - Jedná se minikurz

a

tvoření pro rodiče s dětmi, kde se mohli

všechny

naučit,

fantazie. V pořadu je předvedena spousta

jak

vytvořit

z

ekologické

plastelíny různé ozdoby.

humorem.

Děti

smysly

a

při

něm

rozvíjí

zapojují
se

jejich

dalších rekvizit a netradiční zábavy.

PROVÁZKŮV MAŠKARNÍK S PÍSKOMILEM Dětská

show

s kapelou

Pískomilem

-

tanec, dovádění, jásot, zpěv, spousta
balónků a celý maškarník nás provázel,
bavil klaun Rambajz.
PROVÁZKOVÉ
hlavních

PRÁZDNINY

prázdninách

-

naše

Ani

o

rodinné

centrum nezahálelo a připravilo pro děti
ucelený program na celý týden. Tématem
tábora byly indiáni.

MIKULÁŠ

V PROVÁZKU

-

Jednotlivé

kroužky, které realizuje Provázek,
navštívil Mikuláš se svou družinou. Dětem
přinesl drobné dárečky, které jim předal
za „úplatu“. Dětičky mu odříkaly básničku
či předvedly ukázku toho, co se v daném
kroužku naučily.

MASOPUST

S

DĚTMI

-

MASOPUSTNÍ

ZVYKY A TRADICE - interaktivní program
pro celé rodiny, kdy si rodiny připomněli
opomíjené lidové zvyky, tradice v ročním
období a v neposlední řadě se zúčastnili
výroby netradičních hudebních nástrojů
VODNICKÝ DEN - Dětský den byl pojat
jako vodnický den plný her, soutěží a
cvičení s doprovodným programem -

DIVADÉLKO ENTENTÝKY S PROVÁZKEM Veverka a myška nás učily slušnému

zábavné odpoledne pro celou rodinu.

chování.

HRAJEME SI NA MALÍŘE S ADOLFEM

BOMBARĎÁK - V průběhu léta jsme ještě

DUDKEM - Zábavná, interaktivní show pro
nejmenší děti a jejich rodiče. Přímo před
zraky dětí vznikají na tabuli jednoduché

uspořádali koncert s dětskou kapelou

obrázky,

které

jsou

dětmi

Bombarďák v areálu Nové Slunce s
doprovodným programem.

aktivně

doplňovány. Celé vystoupení hýří barvami
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Navázali

jsme

spolupráci

s hotelem

HLÍDÁNÍ: PIDIŠKOLKA A PIDIKOUTEK

Praha, kde jsme realizovali některé akce:
KLAUN ŠIKULÍN - odpoledne se zpíváním,

Také v tomto roce jsme našim klientům

soutěžemi a zábavou pro děti všeho věku

nabízeli hlídání - krátkodobou službu

PEVNOST BOAYRD - akce pro celou

výpomoci rodičům v prostorách RC
Provázek. V roce 2014 jsme tyto prostory

rodinu

vybavili

inspirovaná

známou

televizní

soutěží
v
prostorách
(i
běžně
nepřístupných sklepeních) Hotelu Praha
VĚDECKÝ DEN - odpoledne s chemickými
pokusy pro mladší školáky a předškoláky.

připravili

pro

tento

druh

činnosti, v roce 2015 jsme tuto službu již
nabízeli naplno. Hlídání v Provázku
probíhalo v těchto režimech:
PIDIKOUTEK - hlídání děti při aktivitách
našeho

RODINNÝ HALLOOWEEN - krásné dětské
masky, snaživí rodiče s nožem v ruce,

a

rodinného

centra.

Jedná

se

o nepravidelnou
aktivitu
umožňující
jednorázové hlídání dětí od 1 roku.

barvičky a hlavně strašidelná stezka za
vílou Elvírou.

PIDIŠKOLKA - pravidelná aktivita se
zábavně výchovným programem pro děti
od 15 měsíců, který zahrnuje pohybové i
kreativní společné hry, klidové i volné
herní aktivity s pravidelným režimem a
společným stolováním. Do Pidiškolky
jsou zařazeny
prvky
Montessori
pedagogiky. V případě hezkého počasí
bude zahrnovat i pobyt venku.

PERNÍKOBRANÍ

S ROZSVĚCOVÁNÍM

VÁNOČNÍHO
STROMKU
vánočních perníčků

–

zdobení

ZÁŽITKOVÁ
DEGUSTACE
KÁVY
A
KÁVIČKOVÉ HRÁTKY PRO DĚTI – pro
dospěláky byla připravena ochutnávka
kávy z různých zemí, doplněno o odborný
výklad. Naučili se používat přístroj
na filtrovanou kávu, Aeropress. Pro děti
byl připraven program - co vše jde
vyvádět s kávovými zrníčky, co si lze
vyrobit, jaké hry zahrát?.
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HERNIČKA S KAVÁRNIČKOU
Nejen

rodičům

nabízíme

SPOLU JINAK VI.
možnost

V rámci našeho projektu

posezení a vychutnání výborné čerstvé

„Spolu jinak VI.“ jsme
navázali na úspěšné

kávy z rodinné domácí pražírny Laura
Coffee
(http://www.lauracoffee.cz/).

projekty realizované v

Kavárna nabízí také možnost připojení

roce 2010 – 2014 „Spolu
jinak I. – V“. Díky nim se

na Internet či zapůjčení
knih
z naší
miniknihovničky zaměřené
na osobní
rozvoj, rodičovství, zdravý životní styl

nám

podařilo

zajistit

dostupnost mnoha akcí
pro
rodiče.
Akce

apod.

probíhaly
RC

v prostorách

Provázek

a

součástí
„dospěláckého“ programu.

byly
jeho

Zaměřili jsme se na témata související
s fungováním rodiny – vztahy, výchova,
zdraví, rodinné finance, ale i osobnější
témata týkající se uplatnění na trhu
práce či osobního rozvoje. Opět jsme
nabídli možnost výběru formy, která
klientům
vyhovuje
nejlépe
–
Tato herna – kavárnička je přístupná všem

skupinovou (kluby,

(pra)rodičům s dětmi bez ohledu na jejich
členství ve spolku či účasti na jiných
aktivitách sdružení. Tyto prostory mají

nebo individuální (poradenství, koučink).

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

Jednotlivá
odborníky.

témata

workshopy)
jsou

zaštiťována

PORADNY
PSYCHOMOTORICKÉHO
VÝVOJE – cílem je informovat rodiče
o tom, co, kdy a jak by se dítě mělo
postupně naučit a k jakým dovednostem

věku, avšak na rodičovské dovolené
momentálně nejsou. Pro činnost v herně a

to později vede

v kavárničce jsme náš tým rozšířili i o

stimulaci dítěte k aktivnímu pohybu

povzbuzovat

rodiče

v motivaci

a

Jedná se o maminky

učit rodiče, aby viděli kvalitu projevů

na rodičovské dovolené, které ve svém
volném čase pomáhají v herně a zajišťují

dítěte a povzbuzovali své dítě v těchto
projevech,
které
vedou
k rozvoji

pro naše klienty potřebný komfort a
pohodlí.

dovedností v souladu s psychomotorickým

DOBROVOLNICE.

vývojem
upozornit
na odchylky
kvalitního
vývoje,
odhalit
společně
příčiny,
doporučit prevenci a nápravná opatření
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JAKÉ HRAČKY PRO MILÁČKY? - Rodiče

jejím vlivu na celou řadu zdravotních

jsme seznámili s nabídkou hraček na trhu.

obtíží včetně možností prevence.

Ukázali

PODÍVEJ JAK HEZKY A ZDRAVĚ PAPÁ(Š)

jsme

jim,

jak

manipulace

s vhodnou hračkou může mít vliv na

Rodiče dostali návod, co děti mohou a

rozvoj vývoje řeči. Zodpověděli jsme jim
na otázky typu: Jaká hračka je v jakém

nemohou jíst a do jakého věku. Lektorka
ukázala, kde se dělají chyby nejen při

věku dítěti nejbližší, nejvhodnější?

výběru potravin. Vysvětlila, jaké návyky

KONEC RODIČOVSKÉ A CO DÁL? Seminář pro rodiče, kteří se chtějí
připravit
na přechod
do pracovního procesu.

utváříme svým dětem. Součástí semináře
byl i názorný zdravý „bufet“ pro děti.

z rodičovské
Byl zaměřený

JAK SE ZBAVIT ZÁVISLOSTI NA SLADKÉM?
- Přednáška byla určena pro všechny,

na praktické informace o tom, zda se

kteří se rozhodli skoncovat se závislostí

musí hlásit na úřad práce, jak je to
s pojištěním, co kde vyřídit, a zejména

na sladkém. Ukázali jsme jim, jak ji
odhalit a zvládnout a přitom neztratit

na to jak si efektivně najít práci i

radost ze života.

s malými dětmi ať už coby zaměstnanec
nebo podnikatel. Na něj navazuje

PORODNÍ VEČÍREK - Účastníci si sdíleli

individuální KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ.
A

zajímavé porodní příběhy. Jakou měli
zkušenost z návštěv z porodnice. Jakou
mají zkušenosti z domácích porodů.

DÁVÁME DO KUPY SVÉ TĚLO“ – jde
uzavřený seminář o cvičení, prožívání

Večírku se zúčastnili i tatínci a sdíleli své
poznatky z porodů, jaký mají muži pohled

pohybu a polohy těla, zlepšení držení

na porod. Součástí bylo i promítání filmu

těla, zlepšení vnímání svého těla, nové
prožití pohybu, prevence pohybových

s tématikou porodnictví, reportážní fotky
a zkušenosti kolem porodů

LÉČBA

POHYBEM

„POZNÁVÁME

potíží.
STRAVOVÁNÍ

DĚTÍ

-

Přednáška

vyhledávané doktorky celostní medicíny
MUDr. Vladimíry Strnadelové (autorka
knihy Radost ze zdravých dětí). Přednáška
byla zaměřena na zákonitosti stravování
dětí. Byly nastíněny a vysvětleny
principy

a

nepřeberné

možnosti

preventivní i léčebné kuchyně našich
dětí od kojeneckého věku přes batolecí až
v podstatě po celé dětství.
JÍTE OPRAVDU ZA DVA? ANEB VÝŽIVA
V TĚHOTENSTVÍ - Budoucí maminky si

MARGIT SLIMÁKOVÁ: A CO JE VLASTNĚ

z přednášky odnesly důležité rady ve
výživě v těhotenství. Zjistili informace o

na zdravotní prevenci a výživu, která

SPRÁVNĚ? - Přednáška známé specialistky
účastníky

obeznámila

s
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rozšířenými

výživovými omyly. Věnovala se zdravému

momentálně nakročeno ať už je to rovina

a

tělesná, duševní či energetická.

vyváženému

životnímu

stylu

(pro

jednotlivce i rodiny), který je třeba sladit

PŘEDNÁŠKA ZDRAVÉ OČI - Účastníci se od

s časovými možnostmi "běžných rodičů".

lektorky dozvěděli, jaké jsou příčiny a

Také mluvila o tom, jak se nenechat
zmást některými radikálními radami a

projevy postižení a nemocí očí, jaké oční
cviky lze používat v domácím prostředí,

styly, které se objevují. Na její přednášku

jak si uvolnit blokace. Naučili se i masáže

vás dorazilo více než 50 lidí.

a mikromasáž očí. V neposlední řadě si
odnesli i informace týkající se stravy,
bylinek či homeopatie ve vztahu k očím.
KURZ: SÁM(A) SVÝM DĚTEM MONTESSORI
- Kurz pro nastávající rodiče a pro rodiče
dětí ve věku 0-3 roky, kde se rodiče učili:
podpořit ve svých dětech rozvoj jejich
osobnosti díky znalosti základní principů
Montessori
přirozeně vést děti k samostatnosti,

KURZ PRVNÍ POMOCI MALÝM DĚTEM - I
když si asi všichni rodiče přejí, aby se do
situace, kdy bude ohroženo zdraví jejich
dítěte, nikdy nedostali, opatrnosti a
předvídavosti není nikdy nazbyt. Právě
proto by všichni měli umět poskytnout
alespoň základní první pomoc. Kurz byl
veden zábavnou formou, prostřednictvím
moderní a praktické výuky.
WORKSHOP: DOST DOBRÁ MÁMA - 4
společná setkání - poznání a zorientování
ve své mateřské roli, získání náhledu

sebevědomí,
odpovědnosti,
pořádku,
k osvojení schopnosti přizpůsobit se
změnám, které život přináší
vhodně upravit
pokojíčku

prostředí

v dětském

vytvořit dětem podnětné hračky „z
ničeho“
poznat,

jakým

senzitivním

obdobím

vývoje zrovna Vaše dítě prochází – proč
dělá zrovna toto a tamto a jaké má jeho
konání význam v jeho životě.

na to, jak sladit své životní role matky,
ženy,
dcery,
zaměstnankyně,
podnikatelky tak, aby ona mohla užívat
více pohody a radosti (nejen) s Vašimi
dětmi.
TAJEMSTVÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA Jednalo se o praktický seminář, ze
kterého si každá žena odnesla, co
potřebuje, podle toho, v jaké rovině je jí

MONTESSORI HRÁTKY - PRO RODIČE
S DĚTMI - Společné učení a zkoušení si

příjemné žít + k sladění jaké roviny má

hravých prvků a činností, které lze
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realizovat se svými dětmi doma, inspirace

přirozené

hygiena

se smyslovými hrami, tvořením s čísly i

bezplenková komunikační metoda. Jaké

písmenky obohacení se o sdílení nápadů a

to všechno přináší výhody a nevýhody.

aktivit mezi sebou.

Neposlední

MONTESSORI MIMI – Navázal na úspěšné

praktické tipy,
v běžném životě.

řadě

byly
jak

nemluvňat

předneseny
vše

–

i

aplikovat

Montessori hrátky a zaměřuje se na
tvoření hraček pro děti od narození do
1roku.

HOMEOPATIKA A PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA - V
rámci přednášky se posluchači dozvěděli,
jak si založit svou domácí homeopatickou

MONTESSORI VEN - Tvoření Montessori
hraček a pomůcek na zahradu či na chatu

lékárnu a hlavně používat základní
homeopatické léky na běžná onemocnění.

a diskuze o všem co rodiče zajímá při
výchově vašich dětí nebo o všem, co by
chtěly vědět o Metodě Montessori.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU
HEMISFÉROU - Dvoudenní kurz metodicky
zpracovaný Dr. Betty Edwardsovou, která
při vývoji metody uplatnila nejnovější
poznatky z oblasti výzkumu mozku.
Metoda patří mezi nejefektivnější metodu
učení kreslení, jaká byla doposud
vyvinuta.

KURZY REFLEXNÍ TERAPIE - Reflexní
terapie neboli „masáž chodidla“ slouží
pro diagnostiku.
Zároveň
můžeme
okamžitě
přes chodidla
příznivě
svépomocí ovlivnit celé tělo. Účastníci
kurzu se naučili:
základní typy doteků reflexní terapie,
indikace a kontraindikace použití,
způsoby diagnostiky a terapie,
konkrétní reflexní body,
prakticky používat reflexní masáže.

POHYBOVÁ SPECIFIKA PŘEDŠKOLNÍHO
VĚKU - Přestože nejbouřlivější vývoj
dítěte probíhá přibližně v jeho prvním
roce, i v dalších letech se dítě pohybově a

WORKSHOP - KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ
Proč je vhodné dětem poskytovat častý
fyzický

kontakt,

jaké

výhody

přináší

společné spaní v jedné posteli, proč a jak
reagovat na potřeby dětí. Jak děti zdravě
přebalovat, jaké výhody přináší kojení a

mentálně vyvíjí, zdokonaluje se balance,
zlepšují se precizní úchopy, dítě je
vynalézavější a tvořivější. Bohužel i
v tomto období se mohou objevit
problémy jako je plochá noha nebo vadné
držení těla či skolióza. Z toho důvodu
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jsme zařadili další vzdělávací kurz pro

dětí. Jak moc potřebují naši péči, lásku a

rodiče s obdobnou tématikou.

blízkost. Vzájemná blízkost je příjemná
jak nám, tak našemu miminku, a tak je

KÁVOVÝ DÝCHÁNEK PRO VŠECHNY -

nosíme často a velmi rádi. V roce 2015

Workshop o kávě (pěstování, zpracování,
rozdíly v kávě, apod.), ukázky domácí

byl tento workshop opakován 4x.

přípravy espressa a cappuccina, ukázka
latte art. Dospěláci se odreagovali od
každodenních
starostí,
vyslechli
zajímavosti o kávě a následně taktéž měli
možnost ochutnat lahodné nápoje od
profesionála Ivo Ptáčníka - certifikovaný
barista SCAE úroveň I. a II.
Neopomněli jsme ani na vznikající rodiny,
pro něž jsme připravili PŘEDPORODNÍ
KURZ pro těhotné, doplněný o možnost
individuálních
konzultací.
Budoucí

JAK NA LÁTKOVÁNÍ - MODERNÍ LÁTKOVÉ
PLENY – rodiče dostali informace

maminky se seznámily se vším, co je čeká
nejen v období těhotenství, ale také při
samotném porodu a nakonec i v době po

jednotlivých typů, informace o údržbě a
použití látkových plen, ukázka plen

porodu při péči o dítě. Na tento cyklus
navázala potřebný LAKTAČNÍ KURZ PRO
TĚHULKY,

na

kterém

se

nastávající

o moderních látkových plenkách - přehled

některých výrobců. Byl jim dán i prostor
pro diskusi
a
dotazy,
prohlédnutí
plenek. Tento workshop byl v průběhu

maminka dozví vše potřebné o kojení.

roku 2015 realizován 2x.

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ - je určeno
pro maminky, které chtějí předejít

SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ

problémům spojených s kojením nebo
právě řeší nějaké obtíže s kojením.
NALAĎTE SE NA SVŮJ POROD – povídání
s dulou o těhotenství a porodu, jak se
naučit vnímat své dítě, jak porozumět
svým novým pocitům, jak se nejlépe

Naše rodinné centrum taky
sportovní aktivity pro dospělé.

nabízí

Cvičební program PILATES je velice
zajímavá metoda cvičení, která v sobě
skrývá

neuvěřitelné

možnosti

a

připravit na porod a prožít porod jako
"porodní radost“.

příležitosti pro tělo - formuje a zpevní

ŠÁTKOVÁNÍ A NOŠENÍ DĚTÍ - Šátkování je

zlepšuje držení těla a učí správnému
dýchání.

jedinečný způsob, jak přenášet miminko.
Moc dobře si uvědomujeme, jak důležité
jsou první dny, týdny a roky života našich

choulostivé partie kolem pasu, boků,
hrudníku, formuje svaly na nohách,

BodySTYLING - expres břicho pomáhá
rovnoměrně

formovat

a
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zpevňovat

postavu,

přičemž

se

zaměřuje

na

UZDRAV SE POHYBEM - jde o cvičení,

problémové partie – stehna, hýždě a

prožívání pohybu a polohy těla, zlepšení

břišní svaly. Obě tyto aktivity lektoruje

držení těla, zlepšení vnímání svého těla,

Hana Veverková, dlouhodobá cvičitelka

nové

aerobiku, pilates.

pohybových potíží.

BOSU je moderní a oblíbený systém

POWERJÓGA - je zaměřena na protažení

cvičení určený pro komplexní zpevnění
svalů celého těla, který má pozitivní vliv
na zdravé držení těla, fyzickou kondici a

a

redukci tuku (lektorem je kondiční a
fitness trenér Radim Jelič, vicemistr

ovládání těla a k psychické a fyzické

Evropy v naturální kulturistice).

psychickou,
tak
fyzickou
kondici
člověka. Rozvíjí celistvě svalový korzet a

FLEXI BAR - je silový vytrvalostní trénink,

nevynechá jediný sval na těle, a právě

který zintenzivňuje látkovou výměnu a

proto, je velkým přínosem pro současnou

zvyšuje srdeční tep. Cvičení s flexi barem
je efektivní proti bolestem zad, pro

dobu.

prožití

posílení

pohybu,

svalů

prevence

celého

těla

prostřednictvím vybraných pozic klasické
jóg. Vede k řízenému pohybu, vědomému
relaxaci.

Harmonicky rozvíjí

jak

zlepšení držení těla, Odbourávání tuků,
vyrovnání
svalových
dysbalancí,
zlepšování
koordinace,
rovnováhy,
koncentrace a stability.
SM-SYSTÉM
systém
v praxi

S PRUŽNÝMI

LANY

-

SM

(Stabilizace a Mobilizace) se
využívá pro léčbu, prevenci,

regeneraci a jako kondiční trénink
pro sportovce. Je to komplexní systém

CVIČENÍ PRO SENIORY - Skupinové
rekondiční cvičení pomáhající zlepšit
fyzickou

kondici

a

načerpat

novou

péče o pohybový aparát, který zlepšuje

energii. Cvičení je přizpůsobené osobám

funkci

vyššího

vnitřních

orgánů

a

celkově

věku

s odborným

vedením.

zpevňuje tělo, díky čemuž se cítíme lépe.

Uvolnění zkrácených svalů, posílení
oslabených, prvky k posílení pánevního

BE YOGI - Cvičení je sestaveno tak,

dna a hlubokého stabilizačního systému,

abychom se prodýchali, na chvíli dokázali

prvky z jógy a dechových cvičení.

„vypnout“ proud myšlenek a uvolnili
z těla napětí, které může vznikat po
celodenním shonu a strnulém sezení
v kanceláři. Cvičení bylo doplněno o cviky
oční jógy a cviky na harmonizaci těla,
ducha a mysli.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ - Napomáhá při
redukci bolestí zad a zlepšení držení těla,
prevence křečí a otékání nohu, zvládnutí
narůstající zátěže na klouby. Přispívá ke
zlepšení fyzické i psychické kondice.
Důraz je kladen na individuální přístup,
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přizpůsobení

týdnu

těhotenství

a

možnostem budoucích maminek.

především

-

stylu

chůze,

jelikož právě ta je předmětem závodů.
Pro

GRAVIDJÓGA

regulérnost

Cvičební

soutěžící

byly

připraveny

vždy 3

hodiny

hlavní kategorie závodů: pro maminky /

pro těhotné jsou určeny budoucím
maminkám od konce třetího měsíce

babičky, pro tatínky / dědečky a pro celé
rodiny, kdy je třeba, aby se dva členové

těhotenství po

svým

rodiny drželi madla kočárku současně.

gynekologem. Cvičení je kombinaci
vhodných jógových pozic a cvičení
pro zdravá záda. Je v pomalém rytmu a

Součástí závodů byl také doprovodný
program určený především pro nejmladší
účastníky závodů, naše děti.

může se provozovat až
těhotenství,
pokud
nemá

AKTIVITY

EXPO

veletrh,

který

poradě

se

do konce
budoucí

maminka zdravotní problémy.

–

pro

novojičínský

nabízí

jedinečnou

prezentaci zájmových a vzdělávacích
kroužků, komunitních a nízkoprahových
OSTATNÍ AKTIVITY POD ZÁŠTITOU RC

4. CELOREPUBLIKOVÉ ZÁVODY KOČÁRKŮ
Naše rodinné centru se zúčastnilo v roli
pořadatele celorepublikových závodů
kočárků. Jednalo se o Strolleringové
závody – závody ve sportovní chůzi
s kočárkem.

Tento

den

patřil

center, klubů, dílen, soutěží a táborů
jsme připravili nejen naši expozici, ale
zajistili vyžití pro nejmenší děti
s ochutnávkou
z některých
pravidelných kroužků.

našich

všem

aktivním maminkám a tatínkům, kteří se
sešli na několika desítkách míst po celé
ČR, aby změřili síly v této netradiční
disciplíně. Podstatou samotných závodů
je chůze s kočárkem na cca 100 metrů
dlouhé trati v co nejkratším čase. Na
ZASAĎME SI SVŮJ MŇAM ZÁHON - Další
nabídkou pro naše klienty byl workshop,
kdy klienti společně zasadili maliny,
jahody, rybízy, angrešty a bylinky, čímž
jsme

vytvořili

jedlé

záhony

lemující

přístupový chodník k našemu RC.
BAZÁREK
DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ
A
POTŘEB - Prodej a nákup věciček pro

každý
jejichž

„rozchod“
úkolem

dohlíželi
bylo

rozhodčí,

naše
malé
drobečky,
kterou
zorganizovaly naše dobrovolnice.

kontrolovat
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AKTIVITY PRO PRÁCI – COWO NOVO
Rok 2015 byl ve znamení plnění snů.

seznámení se se zážitkovými technikami

V průběhu

švýcarského kouče Thomase Dienera.

jara

jsme

získali prostory

přilehajícím
místnímu
gymnáziu.
Následně začalo velké plánování, počítání

TVOŘÍM SVŮJ WEB ANEB WORDPRESS

a zařizování.

PRO ZAČÁTEČNÍKY - Účastníci kurz se
naučili pracovat v programu Wordpress,
který slouží k tvorbě webových stránek.

Coworking získal své jméno COWO NOVO
(novo pochází z latinského „tvořit, měnit“
a zároveň odkazuje na Nový Jičín), své
motto

„Prostor

zbrusu

nové

pro

(spolu)práci“

webové

a

stránky

www.cowonovo.cz.
Na podzim
slavnostně

jsme pak
otevřeli.

7. 10. 2016
Slavnostního

KOLEM SVĚTA S JAKUBEM VARMUŽOU Účastníci listopadového workshopu se
dozvěděli o možnostech nízkonákladového
cestování a odnesli si spoustu tipů pro

otevření se zúčastnilo na 60 osob.

plánování cest. Workshop se v rámci
jednoho dne konal pro velký zájem
dvakrát.
TÝMOVÝ

A

SKUPINOVÝ

KOUČINK

-

Třídenní kurz pod vedením Zorky
Rossmannové byl určen především pro
kouče, kteří si tak mohli rozšířit svou
Už v prvních měsících jsme uspořádali

profesní kvalifikaci.

celou řadu aktivit. Akce spadající do
odborného a zájmového vzdělávání

ZÁVĚREČNÉ

navštívilo za první 4 měsíce fungování
více než 100 osob.

PREZENTACE

PODNIKATELSKÉHO

INKLUBÁTORU

1.
-

Účastníci 1. podnikatelského inklubátoru

V

vystoupili před porotu i publikum a
ukázali, kam se za dobu trvání

Náplní

inklubátoru, který je měl podpořit v

třídenního kurzu s kariérovou poradkyní a

začátcích podnikání či v období změny.

koučkou, Mgr. Pavlínou Vašátovou, bylo

Porota udělila ceny v různých kategoriích.

VYUŽITÍ
KARIÉRNÍM

ZÁŽITKOVÝCH
PORADENSTVÍ

METOD
-
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JAK

NA

FACEBOOK

S

MARKÉTOU

UBÍKOVOU - S expertkou na sociální sítě

nástrojů, které mohou sloužit k rozvoji a
podpoře lidského potenciálu.

jsme se věnovali základům propagace na
Facebooku a seznámili se s možnostmi
správy reklam na sociálních sítích.

Hlavní hvězdou konference byl švýcarský
kariérový poradce Thomas Diener,
tvůrce unikátní poradenské metodiky.
Dopolední

část

konference

odborné přednášky,

tvořily

během odpolední

části si mohli účastníci některou z technik
vyzkoušet během workshopu. Své vstupy
SMART ŽENA - MODERNÍ IT A JEJICH
PRAKTICKÉ

VYUŽITÍ

-

Účastníci

čtyřhodinového kurzu si rozšířili obzory
týkající se moderních technologií a jejich
využití, jedním s cílů kurzu bylo i
seznámení se s užitečnými aplikacemi.

nabídli čeští i slovenští odborníci, jako
např. Eva Mohauptová (špička českého
týmového
koučinku).
Konferenci
navštívilo téměř 50 osob z ČR a SR. Více
informací na www.podporapotencialu.cz.

KONFERENCE ROZVOJ POTENCIÁLU
Součástí pracovních aktivit jsou také ty,
které
podporují
osobní
rozvoj.
V 29.9.2016 jsme pořádali konferenci
s mezinárodní
účastí
pod
názvem
„Podpora potenciálu –jedinečnost jako
základ úspěchu“, jejímž cílem bylo
seznámit účastníky s pestrou paletou

AKTIVITY PRO KOMUNITU
RESTAURANT DAY
Také my jsme se připojili coby pořadatel

nejde o prezentaci restaurací, ale
hostitelů – amatérů. Klientům jsme

k festivalu jednodenních restaurací, kde

nabídli možnost zahrát si na restauraci,

22

kdy

nabídli

svou

domácí

specialitu

veřejně a zjistili jak chutná druhým.

krátkou dobu vytvořila v Novém Jičíně
svou tradici.

Nebo si klienti zahráli na hosty, kdy
ochutnali unikátní domácí speciality a
dávali jejich autorům zpětnou vazbu.

KATEŘINSKÝ RUKODĚLNÝ JARMARK Souběžně s listopadovým Restaurant Day
jsme pořádali také Kateřinský rukodělný
jarmark, do kterého se zapojilo téměř 20
stánkařů, kteří veřejnosti nabídli své
produkty

a

výrobky.

Restaurant Day jsme pořádali v květnu,
srpnu a listopadu. Ve všech případech
navštívilo tento oblíbený festival jídla
několik stovek hostů.
Ohlas bych z obou táborů – restauratérů i
hostů - velmi kladný a akce si i za tak

JÍDLO Z BLÍZKA - BEDÝNKOVÁNÍ Z
KOMUNITNÍ ZAHRADY V BLAHUTOVICÍCH
Našim klientů jsme nabídli workshop,
jaké jsou výhody odběru ovoce a zeleniny
pěstovaného
v
našem
regionu
a
dovezeného téměř až na jejich práh.
Součástí pak byla možnost zapojení do
KPZ
–
komunitou
podporovaného
zemědělství.

ZNÁM SVŮJ SVĚT
Projekt byl realizován v období srpen

koncipovány tak, aby byly maximálně

2014 až červen 2015 a byl určen k
proškolení obyvatelstva v obcích do 2000

vstřícné k potřebám a možnostem
obyvatel těchto obcí (tak jak je vnímají

obyvatel v oblastech právní a finanční
gramotnost,
základní
počítačové

jejich starostové).
Projekt byl realizován v 5 bězích ve

dovednosti,
základy
podnikání
a
spotřebitelská gramotnost. Kurzy byly

spolupráci s partnerskou obcí Hodslavice
a zapojily se do něj obce: Hodslavice,
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Rybí, Hostašovice, Libhošť a Životice u
NJ.

kurzy

s

tématikou

spotřebitelská

gramotnost – Vím o svých právech I. a II.
kurzy s tématikou základní počítačové

V roce 2015 proběhly následující aktivity:
kurzy s právní tématikou – Dědictví,

dovednosti - Základy práce s počítačem,
Práce s texty Word I., Internet a

Věcná práva, Rodinné právo, Novinky ve

Elektronická

smlouvách (pacht, výprosa, nájmy apod.)

tabulkami Excel I., Zpracování fotografií,
Práce s tabulkami – Excel II., Práce s

komunikace,

Práce

s

texty – WORD II.
Projektem prošlo celkem 916 osob.
Projekt byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České
kurzy s tématikou finanční gramotnost
- Jak správně financovat bydlení, Jak
správně na rodinné finance, Jak se
správně pojistit a proč, Jak správně na
dluhy

republiky

v

rámci

programu
Vzdělávání
konkurenceschopnost

Operačního
pro

CZ.1.07/3.1.00/50.0187.

kurzy s tématikou základy podnikání –
Právo pro podnikatele, Finance pro
podnikatele

NEJSME V TOM SAMI – PROGRAM PODPORY RODIN DĚTÍ S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Prostřednictvím projektu jsme podpořili

předškolním a mladším školním věku na

rodiny, které pečují o děti s PAS v

území

Novojičínska

prostřednictvím

těchto aktivit:
Podpůrná rodičovská skupina proběhla
6x. Rodiče ocenili prostor pro sebe, pro
vyjádření
svých
myšlenek,
emocí,
možnost si postěžovat a také radovat se
společně z drobných úspěchů. Postupně
se rodiče čím dál tím více se otevírali a
sdíleli to, co je opravdu tíží. Také více
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zaměřili pozornost na hledání drobných

uvolnit psychické napětí, poskytlo jim

úspěchů a radostí místo na problém.

radost ze seberealizace, sebevyjádření,
přinesl jim společný pozitivní zážitek.

Podpůrný program pro děti s PAS se
zaměřoval na péči o děti s PAS v době,
kdy

se

rodiče

účastnili

Muzikoterapie v roce 2015 proběhla 1x.

podpůrné

V rámci projektu byla vytvořena on-

rodičovské skupiny. Speciální pedagogové
si všímali dětí, diagnostikovali jejich

line mapa služeb pro rodiny s dětmi s
PAS (www.autismus-kudykam-nj.cz ).

speciální potřeby, aby následně využívali

Jedná se o databázi služeb pro danou

těchto poznatků a pomáhali rodinám
pochopit jejich dítě.

cílovou skupinu poskytovaných v Novém
Jičíně a okolí. Obsahuje výčet a popis
služeb včetně kontaktů na zdravotnická
zařízení (dětské psychiatry a psychology,
neurology),
vzdělávací
zařízení
(pedagogicko-psychologické

poradny,

speciální a inkluzivní MŠ, ZŠ, SOUŠ) a
sociální služby (neziskovky, poradenská
zařízení či orgány státní správy).
Setkání s rodinou pečující o dítě s

Rodinná terapie - rodiny terapii využily
k utřídění si myšlenek, jak dále.
Pozitivními
změnami
byl
návrat
pozornosti také zdravému sourozenci,
vzájemná pozornost manželů sobě,
zvýšení sebevědomí. Což celkově přineslo

PAS. Téma si rodiče zvolili sami na
podpůrné rodičovské skupině. Rodiče se
dozvěděli, jak se žije s téměř dospělým
synem s Aspergerovým syndromem.
Rodina popsala, jak na postižení přišli,
jak se s tím vyrovnali, na jaké úskalí při
výchově narazili apod.

zklidnění, vybudování jistoty a získání
energie do náročné péče.

Projekt je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů.
Prožitkové
setkání
s
prvky
muzikoterapie nabídlo rodinám dětí s
PAS

aktivní

odpočinek,

pomohlo

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

jim
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EVVO DO RODINNÝCH A MATEŘSKÝCH CENTER NA MORAVĚ
Projekt

podpořil

zavádění

pro rodinnou ekogramotnost a vedení

environmentálního vzdělávání, osvěty a
výchovy (EVVO) do rodinných a

ekodomácnosti propojená s diářem pro
každodenní potřebu.

mateřských center ve třech moravských
krajích. Vycházel z myšlenky, že řešení
současných environmentálních problémů
musí

začít

výchovou

malých

dětí

a

poskytnutím správného vzorce chování v
rodině. Vycházel i z faktu, že rodiče
malých dětí jsou díky zájmu o zdraví
svých dětí vnímavější k těmto tématům.

ZELENÉ KLUBKO S PIDIŠKOLKOU PILOT EVVO V RC PRO RODIČE S MALÝMI
DĚTMI
Síťování a vzdělávání MC a RC pro
zavádění EVVO
Postupně se nám podařilo aktivně zapojit
účastníky z 13 organizací ze 3 krajů.
Celkem prošlo projektem 27 pracovnic
rodinných a mateřských center.

Kroužek byl typově zcela novou aktivitu
nejen v našem RC. Jde o pravidelné
půldenní setkávání rodičů s dětmi pod
vedením lektorek. Cílem bylo seznámení
se s koloběhem přírody a tím, jak do něj
člověk může zasáhnout svým chováním, a
to zprostředkováním informací formou hry

CHCI BÝT EKO JAK NA TO? - PILOTI
EVVO V MORAVSKÝCH MC A RC PRO
DOSPĚLOU VEŘEJNOST
V rámci
aktivity
jsme
uspořádali
interaktivní osvětové besedy s těmito
tématy:
-

Ekologicky šetrná domácnost
Ekorodič

-

Nejlepší odpad je ten, který nikdy
nevznikne

Besedy proběhly v období od listopadu do

a společného zážitku. Dále byly do
kroužku zahrnuty dílny na výrobu hraček,

prosince 2015 a zúčastnilo se jich celkem

domácích potravinových a kosmetických

47 lidí.
Mimo
to

produktů aj.
byl

vydán

v

nákladu

2000ks Ekodiář na rok 2016 – příručka

Aktivity

byly

uzpůsobeny

probíhaly venku nebo vevnitř.
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počasí

a

Do kroužku bylo zapsáno 10 dětí ve věku

V rámci projektu proběhl jeden turnus

2-3 let s 9ti maminkami.

tábora „Indiáni mají přírodu rádi“, který

Klubka se mohli zúčastnit i pracovníci

provedl děti koloběhem přírody a tím, jak

spolupracujících
organizací.
možnosti využily 3 z nich.

do něj člověk může zasáhnout svým
chováním. Součástí byla i péče o již

Této

založenou

Provázkovu

zahrádku

a

společná péče o jednoduché plodiny a
drobné zvířectvo – morčata a králíka. Při
aktivitách bylo využíváno odpadového
materiálu ze zdrojů, které děti obklopují
doma a v přírodě.
Aktivity se zúčastnilo 20 dětí ve věku 2 11 let.

PAVUČINA - PILOT EVVO V RC PRO
RODIČE S MALÝMI DĚTMI
Jednalo se o bojovou hru pro rodinné
týmy na indiánské téma „Indiánská
stezka pro celou rodinu“. Týmy plnily
úkoly zaměřené na znalosti přírody a
zásady ekochování. Pro zabezpečení akce
jsme využívali přírodních zdrojů a
recyklovali materiál. I odměny si děti
průběžně samy v průběhu akce vyrobily z
nasbíraných přírodnin a díky znovu využití
materiálu.
V září 2015 se akce zúčastnilo 76

Projekt je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

účastníků z toho 37 dospělých a 39 dětí.
ZELENÝ
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
S
PIDIŠKOLKOU - PILOT EVVO V RC PRO
MALÉ DĚTI

ADD/ADHD: JSME NEPOZORNÍ A HYPERAKTIVNÍ, ALE NEJSME V TOM
SAMI
Účelem projektu bylo pomoci rodinám s
neklidnými a hyperaktivními dětmi při

řešení problémů souvisejících s jejich
konkrétní situací, rodičům poskytnout
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pomoc a podporu při zvládání náročné

měli rodiče možnost využít individuálního

výchovy hyperaktivního dítěte, nabídnout

poradenství,

jim

a

zprostředkovat rodiči pohled dítěte na

zprostředkovat kontakt s lidmi ve stejně
tíživé situaci, poskytnout jim potřebné

danou situaci a společně se snažit zjistit
příčinu nežádoucího chování, dát návod

informace o problematice výchovy jejich

na možné řešení situace. Poradenství

dítěte a posílit
kompetence.

rodičovské

vedla speciální pedagožka, etopedka a
kinezioložka Mgr. Renáta Cholevíková.

Podpůrná rodičovská skupina pro
rodiče dětí s ADD/ADHD - Od června do
prosince 2015 se pod odborným vedením

Jóga pro děti s ADD/ADHD ve věku 612 let - Hravé průpravné skupinové
cvičení cílené pro děti mladšího školního

psycholožky PhDr. Sylvie Navarové
pravidelně scházela svépomocná skupina

věku s ADD/ADHD nebo podezřením na ně
propojilo cvičení, dechové hry, masáže,

rodičů dětí se syndromem ADD/ADHD či

relaxaci a kreativitu pomocí různých,

podezřením
na
ně.
Vychází
z
předpokladu, že jistý a informovaný rodič

dětem blízkých témat v jeden souvislý
příběh. Součástí cvičení bylo i posílení

zvládne nesnáze s výchovou neklidného
dítěte úspěšněji, a bude se také lépe
hodnotit v rodičovské roli.

komunikačních a sociálních dovedností
dětí. Cvičení probíhalo od září do
prosince 2015, vždy ve středy od 15:30

psychologickou

Otevřená
Zorganizovali

oporu

jejich

setkání
jsme

s odborníkem

dva

jehož

cílem

bylo

Cvičení vedla Hana Golová, lektorka s
akreditací pro vedení jógy pro děti.

interaktivní

semináře vedené speciální pedagožkou, a
etopedkou Mgr. Renátou Cholevíkovou.

Doplnění odborné literatury a provoz
knihovničky s ADD/ADHD literaturou

Na setkáních měli účastníci možnost
seznámit se s problematikou výchovy

Dále byla rozšířena knihovna rodinného
centra, jehož jsme provozovatelem, o

svých dětí,

diskutovat o výchovných

dalších 6 titulů souvisejících s tématikou

problémech,

osvojit

a

ADD a ADHD. Knihy byly zaevidovány a

praktické metody a techniky, získat tipy a

označeny viditelně etiketou „ADD/ADHD“

podněty pro výchovu svých dětí, naučit se

a začleněny do veřejné knihovničky pro

zvládat krizové situace při výchově dítěte
(nejen) s ADHD.

rodiče v herně RC.

si

užitečné

Individuální poradenství pro rodiče
s etopedem Od září do prosince 2015
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SPOLUPRÁCE S MĚSTEM
I v tomto roce jsme aktivně

V listopadu jsme také uspořádali den

spolupracovali s městem Nový Jičín.

otevřených dveří spojený s prezentací

Jednou z akcí, do které jsme se zapojili,

našich aktivit pro zastupitele, kterého

byl Den sociálních služeb, který se

se zúčastnilo 7 z nich.

uskutečnil 10. 9. 2015 a jako každý rok
jsme zde prezentovali naše aktivity a
informovali zájemce o našem programu
na školní rok 2014/15. Stejně jako každý
rok jsme zajistili program pro nejmenší
návštěvníky.
Taktéž jsme se zapojili do komunitního
plánování sociálních služeb. Podařilo se
nám prosadit několik opatření týkajících
se zvyšování rodičovských kompetencí a
návratu rodičů do práce po mateřské či
rodičovské dovolené.

CO SE U NÁS BUDE DÍT V ROCE 2016
AKTIVITY PRO RODINU – RODINNÉ CENTRUM PROVÁZEK
Budeme se snažit o stabilizaci RC bez
dalšího financování prostřednictvím ESF
projektů. Chceme se více soustředit na

z regionu. Samozřejmostí je udržování
fungujících a osvědčených aktivit a
nalézání vždy nějakých novinek pro start

vlastní aktivity a zejména na oslovení
individuálních
a
firemních
dárců

nového

školního

roku.

SPOLU JINAK VII
Tento projekt navazuje na projekt téhož

fungování rodiny. Chceme pokračovat

názvu realizovaný v letech 2010 - 2015. I

v nastaveném systému, který se nám

pro následující rok je podpořen Městem

v předcházejících

Nový Jičín a MPSV.
V rámci našeho projektu „Spolu jinak VI.“
jsme se zaměřili na další rozvoj zázemí a

Chceme dále nabízet našim klientům
zajímavá témata jak z oblasti
zdraví, péče o dítě, vztahy,

předpokladů pro vytvoření přívětivého
prostředí umožňující rozvoj znalostí a
dovedností nezbytných k harmonickému

komunikace, cestování, apod.

letech
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osvědčil.

EVVO DO RODINNÝCH A MATEŘSKÝCH CENTER NA MORAVĚ
V roce 2016 se v rámci projektu počítá s
realizací aktivity PAVUČINY na jarní téma

ukončen k 31.3.2016 a následně bude
zpracována a předložená ke schválení

„Jarní

závěrečná monitorovací zpráva.

Pavučinka

s Uzlíkem

a

Střapečkou“. Bude probíhat ZELENÉ
KLUBKO S PIDIŠKOLKOU a celý projekt
bude ukončen ZÁVĚREČNÝM SEMINÁŘEM
PRO PRACOVNÍKY RC A MC. Projekt bude

NEJSME V TOM SAMI - PROGRAM PODPORY RODIN DĚTÍ S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
V prvním čtvrtletí roku 2016 budou
v rámci projektu dobíhat některé aktivity:

2016 přenesena do listinné formy. Budou
probíhat 2 odborné semináře a více se

Podpůrná rodičovská skupina, která
proběhne 5x. Současně s podpůrnou

bude
realizovat
aktivita
Odborné
poradenství. Projekt bude ukončen

rodičovskou skupinou bude probíhat
Podpůrný program pro děti s PAS. Dále
bude
probíhat
Rodinná
terapie,

k 31.3.2016 a následně bude zpracována
a předložená ke schválení závěrečná
monitorovací zpráva.

Muzikoterapie. V rámci projektu byla
vytvořena on-line mapy služeb pro
rodiny s dětmi s PAS, která bude v roce

AKTIVITY PRO PRÁCI – COWO NOVO
Rok 2016 se ponese v duchu dalšího
rozvoje a rozšiřování aktivit. Plánujeme

aktivity
volnočasové
–
cestopisné
přednášky, tvůrčí kurzy apod. Nedílnou

nejen poskytování sdílených kanceláří a

součástí našich plánů je nastartování

krátkodobého pronájmu, ale i celou řadu

networkingových aktivit. Plánujeme také

souvisejících a doplňkových služeb, jako

rozvoj

je vzdělání v oblasti osobního rozvoje,
PR, PC sklils apod. Dále hodláme nabízet

odborníky,
znalostmi

poradenství v oblastech souvisejících
s podnikáním. A protože nejen prací je
člověk živ, chceme nabídnout také

podnikání.
Plánujeme také navázat na úspěšnou
konferenci.

spolupráce

s jinými centry

a

kteří disponují odbornými
nezbytných
pro
úspěšné
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KOMUNITNÍ AKCE
V této oblasti plánujeme pokračovat
v tom, co jsme úspěšně započali.

Neopomeneme také bazary, dík kterým
lidé mohou poslat dál věci, které jim už
užitek nepřináší, ale někomu jinému by

Budeme i nadále pořádat Restaurant Day
- celosvětovou akci, kterou si obyvatelé

mohly dobře sloužit.

Nového Jičína velmi oblíbili, a jejíž

Jako

termín konání se
ročně.

uspořádat
inspirativní
setkání
v partnerství s Patrioti MSK, které má za

vyhlašuje

čtyřikrát

velkou

novinku

pak

plánujeme

cíl ukázat, že i v našem regionu žijí
Plánujeme také několik jarmarků, kde si
budou návštěvníci moci pořídit výrobky
místních

tvůrců

z

oblasti

módy

regionální potraviny.

zajímavé lidi, se kterými stojí za to se
setkat, vzájemně se inspirovat a propojit.

a
Pokusíme

se

zorganizovat

velkou

běžeckou akci Barvy příběhu.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2016
dále se aktivně zapojovat do
komunitního plánování v Novém Jičíně
prohloubit spolupráci s MAS Lašsko
připravit další vlastní i partnerské
projekty
efektivně využít daru ČSOB na podporu
interního rozvoje a profesionalizace

pracovat na atraktivitě webových
stránek www.rodinne-centrum.cz,
www.proficionj.cz a www.cownonovo.cz
revidovat strategii spolku
zajistit jeho financování na následující
rok

neziskové organizace
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PODPOŘTE NÁS
Pokud s vámi ladí to, co děláme a hlavně, co plánujeme, podpořte nás. Uvítáme jakoukoli
formu dle vašich preferencí.

FINANČNÍ PODPORA
Co třeba Den jako dárek – darujte nám jeden den provozu Rodinného centra Provázek.
Jeden den provozu RC vyjde na 4931,- 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.
Vyberte si jednorázový dar nebo trvalý příkaz nebo nám předejte dar v hotovosti u nás
v kanceláři. Usmějeme se na Vás a třeba se společně vyfotíme.

MATERIÁLNÍ PODPORA
Služby? Věci? Každý má co nabídnout!
Podpořte naši knihovnu zakoupením knihy vhodné pro děti do 6 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 dobrovolník v herně nebo jako občasná výpomoc
při jednorázových 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.
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Uvítáme také expertní dobrovolnictví. Pokud něco umíte a jste ochotni nám to bezplatně
poskytnout, sem s tím. Jste lektor a střihnete si u nás kurz bez nároku na honorář? Jste
grafik a pomůžete nám s grafickou stránkou našich materiálů? Umíte to s PR a máte pro
nás tipy na zlepšení? Pomůžete nám zlepšit náš fundraising?

V ROCE 2015 NÁS PODPOŘILI:
ČSOB – Akademie modrého života
Zuzana Vrtišková – hračky
KONKYS – polepy a banery
ZŠ Galaxie – hřiště
MEDIAFABRÍCA – grafické zpracování letáků
Mgr. Iveta Horáčková – právní konzultace
Print24 – vizitky
MAMAJA group s.r.o. – lektorování přednášek na téma nošení a látková
a naši manželé a partneři
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Respektuje obecné účetní zásady. Účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem
563/1991 Sb. a vyhláškou 405/2002 Sb. v platných zněních. Účetním obdobím je kalendářní
rok, rozvahovým dnem je 31. prosinec 201č a účetní závěrka je sestavena dne 30. března
2015. Účetní doklady a závěrka jsou archivovány v provozovně organizace.

Rádi bychom vypíchli údaje o poskytnutých dotacích. Bez nich by realizace našich aktivit
v takové šíři nebyla vůbec možná.
Děkujeme.
Poskytovatel dotace

Výše dotace

MPSV – Spolu jinak V.

518.481 Kč

MŠMT – Znám svůj svět

724.681 Kč

NROS - EVVO DO RODINNÝCH A MATEŘSKÝCH CENTER NA

395.119 Kč

MORAVĚ
NROS - NEJSME V TOM SAMI - PROGRAM PODPORY RODIN DĚTÍ

552.324 Kč

S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Město Nový Jičín – Spolu jinak V.

30.000 Kč

Město Nový Jičín – Provázkovy hrátky

30.000 Kč

Město Nový Jičín - NEJSME V TOM SAMI - PROGRAM PODPORY
RODIN DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

77.000 Kč

ČSOB – Akademie modrého života

45.000 Kč

Úřad práce

156.000 Kč
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Děkuji celému týmu PROFICIO,
který se podílí na tom, jak úžasné
akce se nám společně daří vymýšlet
a tvořit. Oceňuji, co vše do své
práce dávají, že ji dělají s péčí a od
srdce, ale zároveň na vysoké úrovni a
kvalitě, protože jsou prostě profíky
na svém místě. Děkuji za práci
na sobě samých, vzájemný respekt i
odpovědnost.
Děkuji všem, kteří nám projevují
podporu a přízeň. Děkuji za dary.
Vážím si i zájmu stovek našich
klientů, že nám pomáhají udržovat
směr a být pořád lepší.
Děkuji. Bez vás by to nešlo.

Michaela Holišová

.

44

KONTAKTNÍ INFORMACE
Subjekt: PROFICIO, z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231
Kontaktní adresa: Bohuslava Martinů 4, Nový Jičín
Registrace sdružení: VS/1 – 1/71805/02 – R
IČ: 22734147
Webové stánky: www.proficionj.cz; www.rodinne-centrum.cz; www.cowonowo.cz
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