Vážení ètenáøi, kolegové, pøíznivci spolku,
rok 2014 pøinesl v PROFICIU byl neuvìøitelnì
akèní a pøinesl se sebou celou øadu novinek,
které dále rozvíjely náš spolek a rozšiøovaly
nabídku našich služeb a aktivit. Je èím se
pochlubit.

Co se tedy událo:
vybavili jsme a zprovoznili samostatnou hlídací místnost Hnízdeèko
vybavili jsme a zprovoznili jsme dospìláckou multifunkèní místnost Spirálu, která slouží nejen ke
vzdìlávání, ale i jako co-working (sdílená kanceláø)
ukonèili projekt pro zaèínající podnikatelky Podnikám, slaïuju… sama sobì šéfuju (www.zahajenipodnikani.cz), kterým prošlo na 150 žen
zahájili projekt Znám svùj svìt (www.znamsvujsvet.cz) zajišující vzdìlávání v malých obcích
uspoøádali zajímavé aktivity pro rodièe a dìti ADHD v rámci projektu Služby pro dìti s poruchou
pozornosti a hyperaktivní dìti (ADHD) z Nového Jièína a okolí a jejich rodièe
zapojili se do projektu EVVO zamìøeného na ekologizaci provozu RC
získali prestižní ocenìní Spoleènost pøátelská rodinì
byli jsme osloveni a následnì navázali spolupráci se Sdružením obrany spotøebitelù www.asociacesos.cz - od ledna jsme kontaktní místo pro Nový Jièín
ozdravili jsme a „zlokálnili“ naši minikavárnu
zaèali jsme dìlat první viditelné kroky pøi budování høištì ve spolupráci se ZŠ Galaxie
zpracovali unikátní rekvalifikaèní kurz pro Kariérní poradce, který je pøipraven k akreditaci
sepsali celou øadu projektù a nìkteré z nich budeme v roce 2015 realizovat
v neposlední øadì jsme rozjeli jsme mnoho nových kurzù pro dìti i dospìlé (SM systém, léèba
pohybem, míèovky, Monetssori) a pøivedli do týmu nové lektor(k)y
vybrali a zakoupili registraèní systém Webooker
vytvoøili a spustili nové webové stránky www.pruvodce-zmenou.cz
Prùmìrnì našimi dveømi prošlo 40 dìtí a 50 dospìlých dennì.
Zkrátka to už stojí za poklepání po ramenou.
Dìkuji všem, kteøí pøispìli svou aktivitou, nápady, dary, podporou.
Vìøím, že i v pøíštím roce 2015 budeme pokraèovat a že se náš tým podporovatelù dále rozroste.
Michaela Holišová
Pøedsedkynì správní rady

Poslání, cíle a hodnoty spolku:

Posláním spolku dle stanov je:
vytvoøit podmínky pro setkávání rodin, pro dìti, rodièe i prarodièe a pøipravit pro nì vhodný program
pomáhat znevýhodnìným skupinám obyvatel ke zlepšení jejich postavení ve spoleènosti

Cílem spolku dle stanov je:
A) zprostøedkovat plnohodnotné využití volného èasu rodin s malými dìtmi
B) realizovat prevenci sociálnímu vylouèení zpùsobenému déletrvající sociální izolací rodièù peèujících
o dìti
C) pùsobit preventivnì v oblasti patologického chování dìtí
D) nabízet poradenství pro rodiny s dìtmi, jakož i pro jiné znevýhodnìné skupiny obyvatel
E) poskytovat pomoc znevýhodnìným skupinám obyvatel a zlepšovat jejich postavení ve spoleènosti
zejména prostøednictvím realizace vzdìlávacích, aktivizaèních, rozvojových a informaèních projektù

Co to v praxi znamená?
Pùsobíme pøedevším v regionu Novojièínska (i když nìkteré projekty mají pøesah na celou Moravu a nìkdy
ještì dál). A snažíme se rozvíjet region. Proto se zapojujeme do nejrùznìjších aktivit, ale pøedevším je sami
iniciujeme.
Provozujeme rodinné centrum, které nabízí trávení volného èasu i vzdìlávání pro rodièe a dìti. Novì
rozjíždíme coworkingové centrum, které poskytuje zázemí a podporu pro podnikatele. Obìma centry se pak
vlní tøetí centrum komunitní. Díky tìmto prùøezovým aktivitám rozvíjíme spolupráci s mladými lidmi,
veøejnou správou a vùbec každým, koho zajímá, kde žije a má chu to aktivnì tvoøit.

Náš tým:
Michaela Holišová
PØEDSEDKYNÌ SPRÁVNÍ RADY SDRUŽENÍ
ta, která urèuje smìr, vymýšlí a rozjíždí akce a projekty,
dává s tím dohromady a paníze a øíka o tom všem a všude

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

Mgr. Radka Filipíková
MÍSTOPØEDSEDA SPRÁVNÍ RADY SDRUŽENÍ
ta, která pøipraví a rozvede projekty,
vede rodinné centrum a hraje si s propagací

tel.: 725 210 053, e-mail: radka@rodinne-centrum.cz

Ing. Martina Palièková
MÍSTOPØEDSEDKYNÌ SPRÁVNÍ RADY
ta, která dotáhne vše do konce

tel.: 725 210 050, e-mail: martina@odinne-centrum.cz

Doplòuje nás úžasná asistentka Pavla Nitková.
Aktivity pro dìti má pod palcem Žaneta Konopáèová.
Hlídání dìtí je doménou Jany Hájková.
Dospìlácké akce zajistila Renáta Cholevíková.
Kavárnièku s hernou a dobrovolnice opeèovává Magda Jedlièková.
Doplòuje nás tým 22 dobrovolnic

NAŠE HODNOTY:
RESPEKT K INDIVIDUALITÌ

SMYSLUPLNOST
OTEVØENOST A TRANSPARENTNOST

CHU MÌNIT VÌCO
SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ

Spoleènost pøátelská rodina:

V listopadu 2014 jsme spolupoøádali se Sítí mateøských center konferenci spoleènost pøátelská rodinì. V
rámci této konference byly jako každý rok vyhlášeny výsledky této soutìže pro Moravskoslezský kraj. Také
náš spolek byl mezi ocenìnými organizacemi a to zejména proto, že umožòujeme našim zamìstnancùm
zkrácené pracovní úvazky, nabízíme možnost práce z domova i flexibilní pracovní dobu. To vše umožní
skloubit zajímavou práci s péèí o dìti. Kromì toho jsme byli ocenìní za pozitivní pøístup k ekologii a
udržitelnému rozvoji.

Co se podaøilo v roce 2014:

Rodinné centrum provázek:
Již pátý rok provozujeme v Novém Jièínì rodinné
centrum Provázek. V tomto roce jsme se opìt
rozrostli a naše služby nabízíme již v 5
místnostech (1 jedné, kde máme zázemí pro
administrativu) na celkem 300m2.
Našimi klienty jsou pøedevším rodièe, prarodièe a
dìti. Naše služby se nauèili využívat i klienti, kteøí
nespadají do bìžné cílové skupiny rodinného
centra napø. ženy støedního vìku s odrostlými
dìtmi, které však dosud nejsou babièky apod.
PØIPRAVILI JSME PO NÌ CELOU ØADU AKTIVIT

Pravidelné kroužky pro dìtiI:
Dìti u nás mohou spoleènì rodièi nebo sami se
svými vrstevníky zažít spoustu skvìlých chvil pod
vedením školených lektorek a lektorù. Pomocí
aktivit u nás si osvojí mnoho dovedností
(výtvarné, hudební, pohybové, jazykové) a
nauèí se vycházet s druhými dìtmi i dospìlými.

Klubka
Nejen pohybový kroužek pro rodièe s dìtmi od 2
mìsícù do 3 let. Program kroužku je zamìøen na
nabytí mnoha zkušeností, které pøíznivì pùsobí
na psychomotorický rozvoj dìtí v daném vìku a
pomáhá dìtem adaptovat se na kolektiv
vrstevníkù již od útlého vìku. Kroužek je veden
odbornì proškolenými lektorkami a nabízí
dostatek pøíležitostí k aktivitám pro rozvoj
myšlení, smyslového vnímání, jemné motoriky a k
pohybovým aktivitám.

Souèástí je i pøedávání informací rodièùm k
vybraným tématùm. Napø. kojení, první pøíkrmy,
vývoj nožièek a správný výbìr obuvi, rùst zoubkù,
spánek dìtí, jak respektovat dìti a být
respektován, rozdíl vnímání situací dìtmi a rodièi
aj.

Taneèní a pohybová prùprava
Mišpulka (3-5. let)
Podchycuje a rozvíjí taneèní nadání dìtí, uèí je
správnému držení tìla a jeho smìøování do
prostoru, cítìní hudby, citlivosti, vnímavosti a
tvoøivé práci.
Minibalet (6-8. let)
Dìti procvièují základy tvoøivého taneèního
pohybu a seznamují se s výrazy z taneèní a také
baletní techniky. Rozšiøují si svùj pohybový
slovník formou rùzných her a objevováním
zákonitostí pohybu v prostoru a èase. S vývojem
dìtí se nácvik kreativního pohybu rozšiøuje o
pøesnìjší tìlesnou koordinaci a souvislejší
pohybové vazby, o práci na zemi, která dìtem
pomáhá lépe si uvìdomovat prostor.

Gymnastické hrátky s mròátky
Je atraktivní rùznorodé gymnastické cvièení s
využitím moderního sportovního náøadí a náèiní
(žebøiny, kruhy, žínìnky, trampolíny, bosu, stuhy,
obruèe, švihadla, míèe, provazy a mnoho dalších
sportovních vybavení). Dìti zde budou trénovat
svou pozornost, obratnost a rozvíjet svùj
psychomotorický vývoj.

Díky rùznorodé pohybové prùpravì mohou tuto
využít pøi jakémkoli jiném sportu. Zpoèátku si
dìti osvojí dovednosti jako zahøátí a protáhnutí
svalù v tìle, následnì se nauèí jednoduché
gymnastické prvky a plynule pøejdou na cvièení v
sestavách až po cviky s naèiním.

Tanèíme a dovádíme s Vendou
Nejen taneèní hrátky s Vendou, ale i básnièky,
písnièky a vše co dìti baví. Dìti si budou hrát,
tancovat a dovádìt.

Pøi hraní se dìti nauèí lépe ovládat svùj dech,
dochází k proèištìní dýchacích cest a cvièí se
kapacita plic.

Pøedškolní programy hudební školy yamaha
Pro vývoj dítìte jsou nejdùležitìjší první roky po
narození. Poslech hudby a pobroukávání si písní
vede k intenzivnímu propojení mozkových bunìk.
Hudba jako druhý jazyk v životì dítìte. Navazující
programy k cílenému rozvoji hudebního cítìní
dìtí od 4 mìsícù pod vedením speciálnì
vyškolených pedagogù.

Míèovky nejen pro kluky
Sportovní hry v tìlocviènì pro nejmenší - nejen s
balóny a nejen pro kluky. Celý kroužek
„MÍÈOVKY“ probíhá formou zajímavých
sportovních her, aktivit a samozøejmì zábavy,
která by v dìtském vìku nemìla chybìt. Pro dìti
jsou pøipraveny míèové hry, atletické a
gymnastické cvièení a mnoho dalších zajímavých
sportovních her. Veškeré sportovnì-pohybové
aktivity jsou zamìøeny na obecnou pohybovou
prùpravu a rozvoj dìtské motoriky.

Masáže dìtí a kojencù

Jóga pro dìti

Kurz masáží pro rodièe s dìtmi (5-8. let)

Zábavnou formou rozvíjet u dìtí jejich
dovednosti v nesoutìživém prostøedí. Proto je
výborným doplòkem ostatních „soutìžních“
sportù. Úzká sportovní specializace u dìtí mùže
vést k disharmonii (nerovnováze) v jejich
organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii
vyrovnat a zároveò uèí dìti vyšší koncentraci a
lepšímu zvládání stresových situací, což
bezesporu využijí v ostatních sportovních i
nesportovních aktivitách.

Jedná se o masáže obsahující prvky z indických
a švédských masáží a z jógy, úèinky masáží jsou
prohloubení vazby mezi rodièi a dìtmi, navázání
neverbální komunikace, zklidnìní - dìti se uèí
relaxovat, soustøedit, lépe spolupracují a lépe
usínají, jsou odolnìjší vùèi nemocem i škodlivým
vlivùm okolního prostøedí, zlepšení dyslexie,
dysgrafie, dyskalkulie, lehké mozkové dysfunkce,
Downova syndromu…

Flétnièka
Kroužek veselého pískání pro dìti od 3 let. Jde o
aktivitu, která u dìtí rozvíjí lásku k hudbì a
rytmickému cítìní. Hra na FLÉTNIÈKU je
používána i jako prostøedek pro zlepšení
dýchacích potíží.

Rodièe se nauèí, jak masírovat své dítì a jak
pozitivnì využívat pùsobení doteku. Nauèíte se
sestavu masírování dìtského tìla obsahující
prvky indických a švédských masáží, která
navozuje pocit pohody u dìtí i dospìlých. Jak
správnì masáž provádìt, které pomùcky jsou pro
masáž potøeba, seznámí se s úèinky a využitím
aromaterapie a jak správnì používat masážní
oleje a vonné esence.

Angliètina pro dìti (3-6. let)

Mìstem chodí Mikuláš

Nabízíme peèlivì propracovaný program pro
pøedškolní dìti, který obsahuje vše, co patøí k
rozvoji osobnosti, zdravého sebevìdomí,
kreativity a fyzického rozvoje s návazností na
základní školu. Pøi výuce jsou využívány písnièky
Super Simple Songs a software Genki English.
Tyto písnièky jsou profesionálnì pøizpùsobené k
výuce anglického jazyka se zapojením pohybu,
gest a mimiky. Do výuky jsou zaøazovány
maòásky, anglické interaktivní knížky, obrázky,
hraèky, hry s padákem a data-projektor.

Kde si dìti spoleènì zatanèily èertovské taneèky,
spoleènì si zacvièily a pohrály, plnily andìlské a
èertovské úkoly, vytvoøily si nìco hezkého v
mikulášské dílnì a doèkaly se i pøíjezdu Mikuláše
se svou družinou.

Když pøíjde kašpárek pepíno!
Zábava pro dìti je tvoøena formou show Pepina
Prcka, tance, zpìvu, her, soutìží a všeho toho, co
dìti baví.

Tvoøení z ekolíny!
Šikulkové
Rozvíjení jemné motoriky, kreativity, fantasii a
estetické cítìní dìtí. V kroužku se nejen
výtvarnièí, ale i montuje, skládá aj. S výrobou
nejrùznìjších pøedmìtù pomáhají svým dìtem
rodièe. Pokud nebudou mít dìti zrovna náladu je
možnost plynule pøejít do herny.

Provázkovy hrátky
Výše uvedené akce jsou v rodinném centru
Provázek realizovány pravidelnì. Kromì tìchto
pravidelných akcí jsme pøipravili i jednorázové
akce. S jejich spolufinancováním nám pomohlo
mìsto Nový Jièín v rámci projektu Provázkovy
hrátky:

Provázkùv maškarník
Dìtská show - tanec, dovádìní, jásot, zpìv,
spousta balónkù a tombola, vystoupení malých
baletek z kroužku Mišpulka a Minibalet, své
umìní pøedvedla místní skupina abáda capoeira
(brazilské bojové umìní) a celý maškarní nás
provázeli, bavili klauni z balónkova.
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Jedná se MINI KURZU TVOØENÍ pro rodièe s
dìtmi, kde se mohli nauèit jak vytvoøit z
ekologické plastelíny rùzné ozdoby.

Divadlo: dlouhý, široký a bystrozraký
V podání divadla "Vypravìè pohádek“. Jedná se
o divadlo jednoho herce a jeho pøátel, v jehož
rukách døevìné loutky ožívají. Hlavním smyslem
je samozøejmì publikum bavit, ale v pohádkách
jde pøedevším o snahu ukázat morální hodnoty,
které lidem obèas chybí. To vše s využitím všech
dostupných prostøedkù k navázání vztahu k
dìtem a vzájemné komunikace s nimi.

Hrajeme si na malíøe s Adolfem Dudkem
Zábavná, interaktivní show pro nejmenší dìti a
jejich rodièe, ve které se seznámí zábavným
zpùsobem, pøimìøeným jejich vìku s prací
ilustrátora dìtských knih. Pøímo pøed zraky dìtí
vznikají na keramické tabuli jednoduché obrázky,
které jsou dìtmi aktivnì doplòovány. Celé
vystoupení hýøí barvami a humorem. Dìti pøi nìm
zapojují všechny smysly a rozvíjí se jejich
fantazie. V poøadu je pøedvedena spousta dalších
rekvizit a netradièní zábavy.

Mezinárodní den dìtské knihy
Ètení dìtem ÈERVENÁ KARKULKA - ètení dìtem
podporuje èas spoleènì strávený s rodièi.

Rozsvícení vánoèního stromeèku s
rukodìlným jarmarkem
Hrátky na ledì " bruslení s provázkem "
Provázkové prázdniny
Ani o hlavních prázdninách naše rodinné
centrum nezahálelo a pøipravilo pro dìti ucelený
program na celý týden. Tématem tábora byl
Ferda Mravenec.

Hlídání:
Od tohoto roku nabízíme našim klientùm také služby pidiškolky a pidikoutku. Jedná se o krátkodobou
službu výpomoci rodièùm v prostorách RC Provázek, které jsme v roce 2014 vybavili a pøipravili pro tento
druh èinnosti. Hlídání probíhá v Provázku v tìchto režimech:

Pidikoutek
Hlídání dìti pøi aktivitách našeho rodinného centra. Jedná se o nepravidelnou aktivitu umožòující
jednorázové hlídání dìtí od 1 roku.

Pidiškolka
Pravidelná aktivita se zábavnì výchovným programem pro dìti od 15ti mìsícù. , který zahrnuje pohybové i
kreativní spoleèné hry, klidové i volné herní aktivity s pravidelným režimem a spoleèným stolováním. Do
Pidiškolky jsou zaøazeny prvky Montessori pedagogiky. V pøípadì hezkého poèasí bude zahrnovat i pobyt
venku.

Hernièka s kavárnièkou:
Nejen rodièùm nabízíme možnost posezení a vychutnání výborné èerstvé kávy z rodinné domácí pražírny
Laura Coffee (http://www.lauracoffee.cz/). Kavárna nabízí také možnost pøipojení na Internet èi zapùjèení
knih z naší miniknihovnièky zamìøené na osobní rozvoj, rodièovství, zdravý životní styl apod.
Tato herna kavárnièka je pøístupná všem (pra)rodièùm s dìtmi bez ohledu na jejich èlenství ve sdružení
èi úèasti na jiných aktivitách sdružení. Tyto prostory mají sloužit pro setkávání rodièù s dìtmi tak,
abychom pøedešli jejich sociální izolaci v dobì trvání rodièovské dovolené. Herna je samozøejmì
pøístupná i rodièùm, kteøí „jen“ peèují zejména o dìti pøedškolního vìku, avšak na rodièovské dovolené
momentálnì nejsou. Pro èinnost v hernì a v kavárnièce jsme náš tým rozšíøili i o DOBROVOLNICE.
Jedná se o maminky na rodièovské dovolené, které ve svém volném èase pomáhají v hernì a zajišují
pro naše klienty potøebný komfort a pohodlí.

Spolu a jinak V.

V rámci našeho projektu „Spolu jinak V.“ jsme
navázali na úspìšné projekty realizované v roce
2010 2013 „Spolu jinak I. IV“. Díky nim se nám
podaøilo zajistit dostupnost mnoha akcí pro
rodièe. Akce probíhaly v prostorách RC Provázek
a byly souèástí jeho „dospìláckého“ programu.

Zamìøili jsme se na témata související s
fungováním rodiny vztahy, výchova, zdraví,
rodinné finance, ale i osobnìjší témata týkající se
uplatnìní na trhu práce èi osobního rozvoje. Opìt
jsme nabídli možnost výbìru formu, která
klientùm vyhovuje nejlépe skupinovou (kluby,
workshopy) a nebo individuální (poradenství,
kouèink). Jednotlivá témata jsou zaštiována
odborníky.

Poradny psychomotorického vývoje
informovat rodièe o tom, co, kdy a jak by se
dítì mìlo postupnì nauèit a k jakým
dovednostem to pozdìji vede
povzbuzovat rodièe v motivaci a stimulaci
dítìte k aktivnímu pohybu
uèit rodièe, aby vidìli kvalitu projevù dítìte a
povzbuzovali své dítì v tìchto projevech,
které vedou k rozvoji dovedností v souladu s
psychomotorickým vývojem
upozornit na odchylky kvalitního vývoje,
odhalit spoleènì pøíèiny, doporuèit prevenci
a nápravná opatøení

Seberozvojová skvéupina Jany Mynáøové
Je vhodná pro ty rodièe, kteøí ví, že když se nìco
s dìtmi nedaøí tak, jak si pøedstavujeme, jediný
zpùsob je zmìnit sebe a svùj pøístup. Jste-li
ochotní nahlédnout do svého vnitøního svìta,
nauèit se nové metody zvládání nepøíjemných
situací a nìkdy si je tak hrát a pøitom sledovat
tok svých myšlenek èi pocitù, je tato skupina
vhodná právì pro vás.

Semináø:
umìní laskavého zacházení se svým já
Pøedstavení technik nácviku dobrotivosti a
soucitu k sobì i druhým, pochopení, z èeho se
skládají naše bludné kruhy, nauèení se lépe
vycházet sami se sebou.

Beseda o oèkování
Oèkovat, neoèkovat. To jsou dva pojmy, které
jsou v souèasné dobì hodnì diskutované.
Seznámení s povinným oèkovacím kalendáøem,
nemoci proti nimž se oèkuje i rizik, která
pøedstavují vakcíny, komunikace s lékaøi a v
neposlední øadì i právních aspektù odkladu,
rozložení èi odmítnutí oèkování.

Workshop šastná žena:
záruka realizovaného muže
Neobyèejný workshop na téma MUŽ a ŽENA.
Duchovní síla ženy je natolik silná, že její láska
umožòuje muži získat sílu tvoøení.? ?Pokud
dokáže ovládnout sám sebe a má svùj cíl, mùže
realizovat tento potenciál.

Pøenáška:
o léèení lidí a pøedávání životní síly
Léèení lidí jako forma služby druhým, vytváøení
duchovní i energetické ochrany, léèení kontaktní,
bezkontaktní i na dálku, masáž jako zdroj nových
sil. Jak se na masáž pøipravit, jak se bìhem
masáže chovat a také co udìlat po ní z pohledu
nemocného i z pohledu maséra. Ukázky
nìkterých masážních postupù.

Stavební kameny èínské medicíny
Cyklus pøednášek o základech èínské medicíny, v
nìmž bude pojednána øada témat. Teoretickou
èást byla vìnována povídání o filozofické
podstatì èínské medicíny teorie YINU a YANGU,
teorie pìti prvkù, duté a plné orgány, vitální
substance, akupunkturní dráhy. Praktická
doporuèení pøijdou na øadu v èásti, zamìøené na
dietetiku, a praktické dovednosti získáte v sérii
workshopù (napø. dietetika, diagnostika jazyka,
diagnostika pulzu). Pøednášky byly doplnìny
pravidelnými lekcemi Qigongu.

Workshop: dost dobrá máma
4 spoleèná setkání - poznání a zorientování ve své
mateøské roli, získání náhledu na to, jak sladit své
životní role matky, ženy, dcery, zamìstnankynì,
podnikatelky tak, aby ona mohla užívat více
pohody a radosti (nejen) s Vašimi dìtmi.

Pøednáška: homeopatika a pøírodní lékárna
V rámci pøednášky se posluchaèi nauèí, jak si
založit svou domácí homeopatickou lékárnu a
jak používat základní homeopatické léky na
bìžná onemocnìní.

Pøednáška: zdravé oèi
Pøíèiny a projevy postižení a nemocí oèí, zpùsoby
detoxikace, oèní cviky, uvolnìní blokací a
inervace, masáže a mikromasáž oèí, reflexní
terapie, praktická výuka technik posilujících
zdravé i již postižené oèi, posílení stravou,
bylinami, homeopatií.

Pøednáška: jak je dùležité míti zdravá záda
Na jedné stranì zdravý postoj, chùze a držení
tìla, správné a zdravé fungování orgánù, na
druhé stranì pøetrvávající bolesti zad, potíže s
klouby a pøetížení svalù, pøípadnì stìhující se
bolest.

Pøednáška:
pohybová specifika pøedškolního vìku
Pøestože nejbouølivìjší vývoj dítìte probíhá
pøibližnì v jeho prvním roce, i v dalších letech se
dítì pohybovì a mentálnì vyvíjí, zdokonaluje se
balance, zlepšují se precizní úchopy, dítì je
vynalézavìjší a tvoøivìjší. Bohužel i v tomto
období se mohou objevit problémy jako je plochá
noha nebo vadné držení tìla èi skolióza.

Pøednáška psychomotorický vývoj kojence:
do 1. Roku vìku dítìte
Jak by mìl vypadat ideální vývoj dítìte do
jednoho roku života, jak poznáte, že vývoj
neprobíhá kvalitnì a jaké jsou možnosti
rehabilitace.

Skupinové poradenství s pøednáškou:
zdravé obouvání
Vývoj nohy z pohledu fyzioterapeuta, pøehled
nejèastìjších vad nohy u dìtí, možnosti
fyzioterapeutického ovlivnìní, kdy zaèít s
obouváním, co obouvat, jak se vyznat v
certifikacích.

Co sebou do kabelky na dovolenou:
aneb první pomoc v kostce
Základní postupy neodkladné péèe u dìtí doma
nebo na dovolené, resuscitace u dìtí, popáleniny,
krvácení, úrazy hlavy, úleková reakce, zlomeniny,
vysoká horeèka, dušení pøedmìty, otravy, úpal,
úžeh, jak vytáhnout klíštì.

Kurz: sám(a) svým dìtem montessori
Kurz pro nastávající rodièe a pro rodièe dìtí ve
vìku 0-3 roky, kde se rodièe uèili:
podpoøit ve svých dìtech rozvoj jejich
osobnosti díky znalosti základní principù
Montessori
pøirozenì vést dìti k samostatnosti,
sebevìdomí, odpovìdnosti, poøádku, k
osvojení schopnosti pøizpùsobit se
zmìnám, které život pøináší
vhodnì upravit prostøedí v dìtském
pokojíèku
vytvoøit dìtem podnìtné hraèky "z nièeho"
poznat, jakým senzitivním obdobím
vývoje zrovna Vaše dítì prochází - proè
dìlá zrovna toto a tamto a jaký má jeho
konání význam v jeho životì.

Kávový dýchánek pro všechny
Workshop o kávì (pìstování, zpracování, rozdíly
v kávì, apod.), ukázky domácí pøípravy esspresa
a cappuchina, ukázka latte art. Dospìláci se
odreagovali od každodenních starostí, vyslechli
zajímavosti o kávì a následnì taktéž mìli
možnost ochutnat lahodné nápoje od
profesionála Ivo Ptáèníka - certifikovaný barista certifikovaný barista SCAE (speciality coffee
association of Europe) úroveò I. a II.

Rukodìlný kateøinský jarmark
Jednalo se o hand made výrobky šikovných
maminek na rodièovské dovolené. Na jarmarku
jsme mohli vidìt a zároveò i zakoupit bylinkové
šité polštáøky, ruènì dìlané šperky - korálkové,
filcové, z ovèího rouna, s hedvábím, døevìné
visaèky na dveøe, šité sukýnky, zástìrky, nákupní
tašky, háèkované èepièky, patchworkové a jiné
šité výrobky, vyšívané vìcièky, papírová pøání a
záložky, dekorativní pøedmìty, perníkové mlsky i
dekorace, palièkované aplikace, pøání technikou
quilting.

Bazárek dìtského obleèení a potøeb
Prodej a nákup vìcièek pro naše malé drobeèky.

Montessori hrátky - pro rodièe s dìtmi
Spoleèné uèení a zkoušení si hravých prvkù a
èinností, které lze realizovat se svými dìtmi
doma, inspirace se smyslovými hrami, tvoøením
s èísly i písmenky obohacení se o sdílení nápadù
a aktivit mezi sebou.

Montessori mimi
Tvoøení hraèek pro dìti od narození do 1roku.

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
Dvoudenní kurz metodicky zpracovaný Dr. Betty
Edwardsovou, která pøi vývoji metody uplatnila
nejnovìjší poznatky z oblasti výzkumu mozku.
Metoda patøí mezi nejefektivnìjší metodu uèení
kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Èlovìk za
pouhé dva dny, udìlá pøi uèení takový pokrok,
jako mnozí lidé za nìkolik mìsícù nebo let.

Šátkování a nošení dìtí
Šátkování je jedineèný zpùsob, jak pøenášet
miminko. Moc dobøe si uvìdomujeme, jak
dùležité jsou první dny, týdny a roky života
našich dìtí. Jak moc potøebují naši péèi, lásku a
blízkost. Vzájemná blízkost je pøíjemná jak nám,
tak našemu miminku, a tak je nosíme èasto a
velmi rádi.

Jak na látkování - moderní látkové pleny
Rodièe dostali informace o moderních látkových
plenkách - pøehled jednotlivých typù, informace
o údržbì a použití látkových plen, ukázka plen od
výrobcù Popolini, Imse Vimse, Disana, Babyidea,
Ellas House aj. Byl jim umožnìn i prostor pro
diskusi, dotazy, prohlédnutí plenek.

Laktaèní poradenství
Je urèeno pro maminky, které:
chtìjí pøedejít problémùm spojených s
kojením
právì øeší nìjaké tìžkosti v souvislosti s
kojením a s poèátky kojení
chtìjí zvýšit tvorbu mateøského mléka nebo
udržet laktaci
se potøebují nauèit správnou techniku kojení
chtìjí ovìøit známky dostatku mléka a
prospívání miminka
se chtìjí nauèit odstøíkávat mateøské mléko a
manipulovat s ním
se chtìjí dozvìdìt více o alternativních
zpùsobech kojení
chtìjí zkonzultovat správnou výživu maminky
bìhem kojení
øeší jak s co nejmenšími problémy odstavit
dítì apod.

Neopomnìli jsme ani na vznikající rodiny, pro nìž
jsme pøipravili PØEDPORODNÍ KURZ pro tìhotné,
doplnìný o možnost individuálních konzultací.
Budoucí maminky se seznámí se vším, co je èeká
nejen v období tìhotenství, ale také pøi
samotném porodu a nakonec i v dobì po porodu
pøi péèi o dítì. Na tento cyklus navázala
potøebná LAKTAÈNÍ KURZ PRO TÌHULKY, na
které se nastávající maminka doví vše potøebné
o kojení. Velmi dobøe se i osvìdèila laktaèní
poradna urèena výhradnì pro kojící maminky,
kde docházelo k øešení konkrétních problému s
kojením. Pøipravili jsme jim pøednášku s dulou
NALAÏTE SE NA SVÙJ POROD - o tìhotenství a
porodu, jak se nauèit vnímat své dítì, jak
porozumìt svým novým pocitùm, jak se nejlépe
pøipravit na porod a prožít porod jako "porodní
radost" .

Sportovní aktivity pro dospìlé:
Naše rodinné centrum taky nabízí sportovní aktivity pro dospìlé.
Cvièební program PILATES je velice zajímavá metoda cvièení, která v sobì skrývá neuvìøitelné možnosti
a pøíležitosti pro tìlo - formuje a zpevní choulostivé partie kolem pasu, bokù, hrudníku, formuje svaly na
nohách, zlepšuje držení tìla a uèí správnému dýchání.
BodySTYLING - expres bøicho pomáhá rovnomìrnì formovat a zpevòovat postavu, pøièemž se zamìøuje
na problémové partie stehna, hýždì a bøišní svaly. Obì tyto aktivity lektoruje Hana Veverková,
dlouhodobá cvièitelka aerobiku, pilates.
BOSU je moderní a oblíbený systém cvièení urèený pro komplexní zpevnìní svalù celého tìla, který má
pozitivní vliv na zdravé držení tìla, fyzickou kondici a redukci tuku (lektorem je kondièní a fitness trenér
Radim Jeliè, vicemistr Evropy v naturální kulturistice).
LÉÈBA POHYBEM "POZNÁVÁME SVÉ TÌLO" - jde o cvièení, prožívání pohybu a polohy tìla, zlepšení držení
tìla, zlepšení vnímání svého tìla, nové prožití pohybu, prevence pohybových potíží.
FLEXI BAR - se jedná o silový vytrvalostní trénink, který zintenzivòuje látkovou výmìnu a zvyšuje srdeèní tep.
Cvièení s flexi barem je efektivní proti bolestem zad, pro zlepšení držení tìla, Odbourávání tukù, vyrovnání
svalových dysbalancí, zlepšování koordinace, rovnováhy, koncentrace a stability.
SM-SYSTÉM S PRUŽNÝMI LANY - metoda je založena na aktivním pohybu paže pomocí elastického lana,
dochází tak k zapojení šikmých svalù bøišních a protahování páteøe smìrem vzhùru. Tímto se obnovuje
zádový korzet, uvolòují se velké klouby a regeneruje se páteø. SM systém (Stabilizace a Mobilizace) se v
praxi využívá pro léèbu, prevenci, regeneraci a jako kondièní trénink pro sportovce. Je to komplexní systém
jak peèovat o pohybový aparát, zlepšit funkci vnitøních orgánù, celkovì zpevnit tìlo a cítit se lépe.

Charitativní sbírky:

Mimo uvedené aktivity jsme pomáhali i rodièùm, kteøí mìli v životì trošku víc smùly. V dobì adventu
jsme se rozhodli uspoøádat dvì dobroèinné sbírky pro dìti z Nového Jièína - finanèní pro Honzíka Zirpse
a vìcnou pro Miu z dìtského domova. Pro Honzíka se vybralo 2 200,- Kè. Penízky si rodièe vyzvedli v RC
Provázek a použijí je na koupi jeho oblíbené látkové houpaèky - pomùcky, kterou velmi rád využívá ve své
školce - MŠ speciální, Nový Jièín. I pro Miu se vybralo spoustu hraèek, obleèení, hygienických potøeb
apod.

Podnikám, slaïuju....sama sobì šéfuju:

Projekt byl realizován v období prosinec 2012 listopad 2014 a byl urèen pro ženy, které zaèínají podnikat
nebo o zahájení podnikání uvažují. Nabídli jsme jim komplexní podporu. Hned na poèátku si ženy díky
prožitkovému kariérnímu poradenství ujasnily své smìøování v pracovním i osobním životì.
Pro ty, které našly svou cestu v podnikání, byl pøipraven kurz, který však nebyl pojat jako frontální výuka
teoretikù, ale spíše se jednalo o prožitkové workshopy vedené lidmi pøímo z podnikatelské praxe. Nìkteøí z
nich byli pak k dispozici ženám jako mentoøi, kteøí jim pomáhali v jejich podnikatelských zaèátcích, ale
stejnì jako pøi sladìní práce, rodinného i osobního života.
Dalšími profesionály, kteøí ženy podpoøili na jejich cestì k podnikání, byli pak kouèové, se kterými mohly své
(skryté) sny i touhy pøetavit do cílù a konkrétních krokù k jejich dosažení.
Tyto ženy prošly bìhem projektu kus cesty.
Projektem prošlo 152 žen. Tyto ženy prošly bìhem projektu kus cesty zorientovaly se samy v sobì, získaly
povìdomí o podnikání a nìkteré z nich i samy zaèaly podnikat.
Další aktivitou byla tvorba brožury dobré praxe - tipy "jak na to" od konkrétních žen podnikatelek Podnikání
oèima žen. Jednalo se o pøíbìhy "obyèejných" žen, které si vybudovaly své "obyèejné " podnikání a mohou
tak pøedat rady, jak zvládat bìžné obtíže spojené s podnikáním nejen z pohledu pracovního, ale také z
pohledu osobního èi rodinného.
Tato je stále ke stažení na projektových webových stránkách.
Další aktivitou byla tvorba brožury dobré praxe - tipy "jak na to" od konkrétních žen podnikatelek Podnikání
oèima žen. Jednalo se o pøíbìhy "obyèejných" žen, které si vybudovaly své "obyèejné " podnikání a mohou
tak pøedat rady, jak zvládat bìžné obtíže spojené s podnikáním nejen z pohledu pracovního, ale také z
pohledu osobního èi rodinného. Tato je stále ke stažení na projektových webových stránkách.
V rámci projektu byla také zpracována studie o uplatnìní žen na trhu práce Trh práce oèima žen. Tato
studie se týkala uplatnìní žen na trhu práce a rovných pøíležitostí. Studie byla zamìøena na ženy
(podnikatelky i zamìstnankynì) a na to, co oèekávají od života, jaké mají cíle, jaké postoje zaujímají pøi jejich
dosahování, jaké bariéry jim stojí v cestì ve vztahu k trhu práce, ale také ve vztahu k slaïování osobního,
rodinného a profesního života.

Více informací na www.zahajenipodnikani.cz.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky v rámci
Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost CZ.1.04/3.4.04/88.00354
NA REALIZACI PROJEKTU SE PODÍLÍ:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Kouèink akademie, s.r.o.
Rovnovážka, o.s.

Znám svùj svìt:

Ve spolupráci s pracovníky obèanské poradny, SOS - Sdružení obrany spotøebitelù Moravy a Slezska a se starosty
menších obcí zapojených do komunitního plánování sociálních služeb na Novojièínsku, do nìjž jsme i my aktivnì
zapojeni, a na základì našich zkušeností pøi nìkolikaleté práci s více než 150 rodinami z Novojièínska jsme vytvoøili
vzdìlávací programy zamìøené na získání základních dovedností nezbytných v bìžném životì a zároveò zvyšujících
jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Vzdìlávací aktivity budou zamìøené konkrétnì na následující oblasti:
PRÁVNÍ VZDÌLÁVÁNÍ (Dìdictví, Vìcná práva, Rodinné právo, Nové pojmy)
FINANÈNÍ GRAMOTNOS (Jak správnì na bydlení, Jak správnì na rodinné finance, Jak se správnì pojistit a proè, Jak
správnì na dluhy)

ZÁKLADNÍ POÈÍTAÈOVÉ DOVEDNOSTI (Základy práce s poèítaèem, Práce s texty Word, Práce s tabulkami Excel,
Internet, Elektronická komunikace, Zpracování fotografií)

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ (Finance a právo pro podnikatele)
SPOTØEBITELSKÁ GRAMOTNOST (Prodejní manipulace, Vím o svých právech I. a II.)

Kurzy jsou koncipovány tak, aby byly maximálnì vstøícné k potøebám a možnostem obyvatel tìchto obcí (tak
jak je vnímají jejich starostové). V rámci projektu ve spolupráci se zkušenými lektory, právníky a poradci
obèanské poradny proškolíme až 1.000 osob (každá osoba je zapoèítána tolikrát, kolika jednotlivých kurzù
se zúèastní).
Projekt bude realizován v 5 bìzích ve spolupráci s partnerskou obcí Hodslavice a kurzy jsou realizovány v
tìchto obcích: Hodslavice, Rybí, Hostašovice, Libhoš a Životice u NJ.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky v rámci
Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.1.00/50.0187.

Služby pro dìti s ADHD/ADD a jejich rodièe

Hlavním zámìrem projektu byla pomoc rodinám s neklidnými a hyperaktivními dìtmi pøi pøekonávání
každodenních problémù souvisejících s jejich konkrétní situací.

Zamìøili jsme se na poskytnutí:
1) Vzájemná podpory rodin, sdílení zkušeností, výmìna informací a námìtù na øešení rùzných situací
(zátìžových, konfliktních), získání nových inspirací, zvyšování rodièovských kompetencí.
2) Podpory dìtí k jejich adaptaci, posílení jejich sociálních a emoèních dovedností, navázání nových
sociálních kontaktù, smysluplné trávení volného èasu.
3) Poskytnutí informací potøebných k porozumìní dìtem s ADHD, informace, které rodièùm napomohou
vytvoøit pøíznivé podmínky k vývoji jejich dìtí, seznámení s novými èi alternativními metodami,
zvyšování rodièovských kompetencí.
Cílovými skupinami projektu byly dìti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ADD (attention deficit disorder
(porucha pozornosti)/ADHD (attention deficit hyperactivity disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a
jejich rodièe. Jednalo se o dìti pøedškolního a školního vìku trpící vývojovou poruchou charakteristickou
nepøimìøeným stupnìm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Dìti, které trpí syndromem ADHD jsou
nepozorné, aktivní a impulzivní v míøe, která není pøimìøená jejich mentálnímu vìku a pohlaví.
Zvolenými aktivitami, které staví zejména na skupinové práci s rodièi dìtí s ADHD, jsme podporovali
vytváøení co nejlepších podmínek pro zdravý vývoj a kvalitní život dìtí žijících v tìchto rodinách. Konkrétnì
se jedná o tyto aktivity:

Podpùrná rodièovská skupina pro rodièe dìtí s ADHD
Stabilní a pravidelnì se scházející skupina rodièù, kteøí si v rámci vytvoøené skupiny si sdìlovali své
zkušenosti a osvìdèené postupy ve výchovì neklidných èi hyperaktivních dìtí.

Otevøená setkání s odborníkem
Souèástí dìní byla také odborná témata, která rodièe zajímala a pro které jim byli zajištìni pøíslušní
odborníci. Setkání s odborníky na vybraná témata týkající se rodièovství u dìtí s ADHD byla otevøená nejen
úèastníkùm podpùrné skupiny, byla však organizovaná na základì jejich poptávky.

Klub pro dìti s ADHD
Tento klub byl urèen pro dìti rodièù, kteøí se úèastnili rodièovské skupiny. Hlídání a program pro dìti v rámci
klubu byl zajištìn odborným personálem (speciální pedagog a asistent pedagoga) a byl èasovì v souladu s
konáním aktivit pro rodièe (pøi konání podpùrné skupiny).
Tento projekt byl podpoøen Moravskoslezským krajem v rámci Programu rozvoje sociálních služeb, vèetnì
navazujících èinností a èinností v oblasti sociálnì právní ochrany dìtí na rok 2014.

EVVO pro rodiny:

1. 7. 2014 jsme spolu s nevládní neziskovou organizací Eko-info centrum Ostrava (EICO) jako partneøi zahájili realizaci
projektu "EVVO pro rodiny" podpoøeného v rámci programu Švýcarsko-èeské spolupráce www.swiss-contribution.cz a
www.nadacepartnerstvi.cz.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit ekogramotnost rodin s dìtmi Moravskoslezského kraje, zvýšit ekologické vìdomí a
vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotøebitelské postoje a šíøit principy environmentálnì pøíznivého
životního stylu mezi rodiny s dìtmi na území kraje. Nástrojem je environmentální analýza provozu mateøského centra a
realizovaná technická opatøení k jeho ekologizaci.

Co se nám v rámci projektu podaøilo?
zaèali jsme koneènì poøádnì tøídit odpad v každé místnosti Proficia o.s. nejen v rámci RC Provázek a ukazujeme
klientùm jak se to dá dìlat "hezky"
zaèali jsme šetøit vodou a díky nám mùžou klienti prakticky zjistit, jak fungují a co jsou perlátory - ve tøech
místnostech RC
zaèali jsme šetøit teplem a ukazujeme názornì klientùm jedno z nejjednodušších opatøení - termoizolaèní fólie za
radiátory
koupili jsme dìtem z RC Provázek smysluplnìjší, trvanlivìjší hraèky s atestem z obnovitelných a recyklovatelných
materiálù, které i Vám ukáží jak efektivnìji nakládat s penìzi, šetøit pøírodu i zdraví Vašich dìtí. Nejlepší "hraèkou"
pro dìti z Pidiškolky se ukázalo být krmítko pro živé „hraèky“ - ptáèky
zpracovali jsme návrh osazení jedlého záhonu podél chodníku do RC Provázek
pro zamìstnance Proficia, o.s. jsme nakoupili nerezové jídlonosièe, které dennì nahradí až 12 polystyrenových
jednorázových obalù ve kterých jim byl dovážen obìd.
nakoupili jsme zdravou a šetrnou ekodrogerii na oèistu prostor RC Provázek a nosíkù jeho malých klientù
spoleènì s partnerem projektu jsme uspoøádali Masopustní akci, kde jsme si hravou formou povídali o zvíøátkách
a o tom proè nìkteré v noci spí a zjistili podstatu masopustních tradic.

Coworking

Zaèali jsme koketovat s myšlenkou coworkingu v této fázi pøedevším pro rodièe. Zøídili jsme multifunkèní
místnost, která sloužila jako sdílená kanceláø a zároveò jako vzdìlávací dospìlácká místnost. Ke konci roku
ale uzrála myšlenka, že bychom rádi vybudovali plnohodnotný coworking. To se pak stalo jedním z naši
klíèových plánù pro rok 2015.
Jako podporu online jsme ale již vytvoøili webové stránky www.pruvodce-zmenou.cz. Tyto slouží nejen jako
online zázemí právì pro cowork, ale i jako platforma pro všechny naše další aktivity, které nelze zahrnout
pod køídla RC.
Jedním z takových pøíkladù je rekvalifikaèní kurz Kariérního poradenství, který se nám se spolupráci s
odborníky s ÈR (Pavlína Vašátová), SR (Eva Uhríková) a Rakouska (Thomas Diener).

Provázkovo høištì:

V roce 2014 jsme se úèastnila nìkolika jednání s vlastníkem pozemku, na kterém bychom rádi vybudovali
naše høištì s mìstem Nový Jièín. Zámìr byl podpoøen. V záøí byla v sousedních prostorách otevøena
soukromá S Galaxie a to znamenalo zásadní obrat v tomto projektu. Získali jsme spojence, který je navíc
finanènì silnìjší. Ke konci roku jsme již mìli jasno a zaèaly vznikat první herní prvky, byl srovnán pozemek a
zaset trávník. Pøipravili jsme záhony na výsadbu jedlých keøù dle návrhu z EVVO projektu (viz výše). Aèkoli
høištì tedy nebude jen Provázkovo, vzniká a to je dùležité.

Spolupráce s mìstem:

I v tomto roce jsme aktivnì spolupracovali s mìstem Nový Jièín. Jednou z akcí do které jsme se zapojili byl
Den sociálních služeb, který se uskuteènil 10.9.2014 a jako každý rok jsme zde prezentovali naše aktivity a
informovali zájemce o našem programu na školní rok 2014/15. Stejnì jako každý rok jsme zajistili program
pro nejmenší návštìvníky. Taktéž jsme se zapojili do komunitního plánování sociálních služeb. Podaøilo se
nám prosadit nìkolik opatøení týkajících se rodiny týkající se zvyšování rodièkovských kompetencí a
návratu rodièù do práce po matøeské èi rodièovské dovolené.

Co se u nás bude dít v roce 2015:

Spolu a jinak VI.
Tento projekt navazuje na projekt téhož názvu
realizovaný v letech 2010 - 2014. I pro
následující rok je podpoøen Mìstem Nový Jièín a
MPSV. V rámci našeho projektu „Spolu jinak VI.“
jsme se zamìøili na další rozvoj zázemí a
pøedpokladù pro vytvoøení pøívìtivého prostøedí
umožòující rozvoj znalostí a dovedností
nezbytných k harmonickému fungování rodiny.
Chceme pokraèovat v nastaveném systému,
který se nám v pøedcházejících letech osvìdèil.
Chceme dále nabízet našim klientù zajímavá
témata jak z oblasti zdraví, péèe o dítì, vztahy,
komunikace, cestování, apod.

Znám svùj svìt
V roce 2015 je projekt v plném proudu, budou
pokraèovat jednotlivé kurzy v jednotlivých
obcích.

EVVO
pro rodiny
V prvních dvou mìsících roku 2015 byla
ukonèena realizace a zavedeny všechny opatøení
do každodenního provozu organizace.

(Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta)
do standardní nabídky služeb rodinných a
mateøských center (RC a MC) ve tøech
moravských krajích. Projekt cílí na rodièe s
malými dìtmi, u nichž si klade za cíl posílit jejich
environmentální vìdomí a chování v bìžném
životì. Souèástí projektu jsou vzdìlávací aktivity
a aktivity pro sdílení dobré praxe a informací
mezi MC a RC. Dále projekt zahrnuje pilotní
EVVO akce pro dospìlé, pro rodièe s malými
dìtmi a malé dìti ve vybraných RC a MC.
Hlavním cílem projektu je formování
odpovìdného postoje veøejnosti k životnímu
prostøedí se zamìøením na podpoøení
ekologického stylu života rodin s malými dìtmi
na Moravì. Úèelem projektu je zvýšit
ekogramotnost rodin s dìtmi tøí moravských
krajù, zvýšit ekologické vìdomí a vnímavost
cílové skupiny, nabídnout jim alternativní
spotøebitelské postoje a šíøit principy
environmentálnì pøíznivého životního stylu mezi
rodiny s dìtmi na území tìchto krajù.
Projekt je podpoøen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondù.

EVVO
do rodinných a mateøských center na
Moravì
Ve spolupráci s odborným partnerem Eko-info
centrem Ostrava (EICO) budeme díky tomuto
projektu zavádìt aktivity EVVO

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Nejsme v tom sami:

Odborné poradenství v oblasti výchovy a

program podpory rodin dìtí s poruchou

vzdìlávání dítìte s ohledem na jeho individuální

autistického spektra

schopnosti a specifické potøeby. Poradenství
bude zamìøeno pøedevším na oblast rozvoje

Prostøednictvím projektu chceme podpoøit
rodiny, které peèují o dìti s PAS v pøedškolním a

jemné i hrubé motoriky, sebeobslužných
dovedností, alternativní komunikace,
strukturovaného uèení a denního režimu dítìte,

mladším školním vìku na území Novojièínska.

øešení volného èasu, možnosti pøedcházení a

Konkrétnì rodinám nabídneme:

øešení problémových situací. Pomùžeme s
výbìrem uèebních pomùcek i úpravou prostøedí.

Podpùrnou rodièovskou skupinu, což je
pravidelnì se scházející uzavøená skupina rodièù

K osobním konzultacím budou k dispozici

dìtí s PAS vedená zkušenou psychoterapeutkou.

speciální pedagogové s dlouholetou praxí v

Nabídne rodièùm bezpeèný prostor pro

edukaci osob s PAS a mentálním postižením.

vzájemné pøedávání zkušeností, sdílení nejistot,
únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z

Podpùrný program pro dìti s PAS, který bude

nároèného života s postiženým dítìtem. Nauèí

probíhat formou øízených i spontánních hravých

se zde a nacvièí základní relaxaèní techniky.

aktivit a bude zamìøen na podporu a rozvoj
rozumových schopností dítìte, podporu

Rodinné terapie pod vedením zkušené
psycholožky, jejichž cílem je:

komunikace, rozvoj jemné i hrubé motoriky,
schopnosti orientace, nácvik sebeobslužných

psychická podpora rodinného sytému

dovedností, nácvik imitace pohybù a sociální

nacházení nových a vhodných øešení pro

interakce, rozvoj smyslù, rozvoj grafomotoriky,

aktuální problémy i zvládání dlouhodobého

spontánní kresbu, malbu, pøípravu dìtí k nástupu

stresu

školní docházky.

podpora zmìny pøístupu, který je nefunkèní,
ve fungující a pøijatelný

S dìtmi bude pracovat tým speciálních

hledání zdrojù rodinného systému a jejich

pedagogù s dlouholetou praxí v edukaci osob s

další podpora a zužitkování do budoucnosti

PAS a mentálním postižením.

spoleèné rodinné sdílení pocitù a potøeb
jednotlivých èlenù rodiny.

Prožitkové setkání s prvky
muzikoterapie/arteterapie
pak nabídnou rodinám dìtí s PAS aktivní
odpoèinek, pomùže jim uvolnit psychické napìtí,
poskytne radost ze seberealizace, sebevyjádøení,
pøinese jim spoleèný pozitivní zážitek.

Souèástí projektu bude i vytvoøení on-line mapy

Cesta k mìstu

služeb pro rodiny s dìtmi s PAS. Bude se jednat

Vedle práce s rodinou a podnikateli se nám do
aktivit míchá také práce s komunitou. PROFICIO
se tedy postupnì promìòuje na rodinné,
komunitní a coworkingové centrum. Jednou z
komunitních aktivit, které v roce 2015 chceme
pøedstavit v Novém Jièínì je právì projekt Cesta
k mìstu. Inspirovali jsme se ve mìstì Karviná,
kde obdobný projekt pøispívá prostøednictvím
spolupráce a komunikace mezi mladými lidmi a
pøedstaviteli veøejného dìní k rozvoji komunitního
života ve mìstì.

o databází služeb pro danou cílovou skupinu
poskytovaných v okrese Nový Jièín a blízkém
okolí. Bude obsahovat výèet a popis daných
služeb, kontakty na zdravotnická zaøízení (dìtské
psychiatry a psychology, neurology), vzdìlávací
zaøízení (pedagogicko-psychologické poradny,
speciální a inkluzivní MŠ, ZŠ, SOUŠ aj.), sociální
služby (neziskové organizace poskytující sociální
služby v dané oblasti, poradenská zøízení èi
orgány státní správy, odkazy na jejich webové
stránky).
Podpoøeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondù.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

dále se aktivnì zapojovat do komunitního
plánování v Novém Jièínì
Prohloubit spolupráci s MAS Lašsko, jejímž
èlenem jsme se na poèátku roku 2015 stali
èlenem
pøipravit další vlastní i partnerské projekty
pracovat na atraktivitì webových stránek
www.rodinne-centrum.cz a www.pruvodce-

Coworking
Pro rok 2015 jsme naplánovali otevøení
samostatného coworkingového centra v Novém
Jièínì. Úkolem je tedy zajištìní odpovídajících
prostor, jejich vybavení a zaøízení, vytvoøení týmu
a obsahové náplnì.
Plánujeme také navázání spolupráce s jinými
centry a odborníky, kteøí disponují odbornými
znalostmi nezbytných pro úspìšné podnikání.

zmenou.cz
zajistit financování aktivit sdružení na následující
rok

Podpoøte nás:

Pokud s vámi ladí to, co dìláme a hlavnì, co plánujeme, podpoøte nás.
Uvítáme jakoukoli formu dle vašich preferencí.
FINANÈNÍ PODPORA
Co tøeba Den jako dárek
Darujte nám jeden den provozu Rodinného centra Provázek. Jeden den provozu RC vyjde na 1.469,- Kè.
Nejvìtší podporou jsou pro nás pravidelné dary, u kterých víme, že s nimi mùžeme poèítat. Mùžete se
rozhodnout, kterou konkrétní aktivitu èi nákup vybavení rodinného centra svým darem podpoøíte. Vyberte si
jednorázový dar nebo trvalý pøíkaz nebo nám pøedejte dar v hotovosti u nás v kanceláøi. Usmìjeme se na Vás
a tøeba se spoleènì vyfotíme.
MATERIÁLNÍ PODPORA
Služby? Vìci? Každý má co nabídnout!
Podpoøte naši knihovnu zakoupením knihy vhodné pro dìti do 6ti let anebo pro rodièe s tématikou zdraví,
výchova nebo osobní rozvoj.
Pomozte nám obnovit a doplnit vybavení herny o didaktické hraèky a herní prvky vhodné pro nejmenší dìti.
Pøineste zdravé obèerstvení vhodné do naší minikavárny.
Darujte nám ústøižky papírù, látek, korálky, knoflíky, barvy, lepidlo a jiné drobnosti do výtvarných kurzù pro
dìti.
Vìnujte nám kanceláøské potøeby, které využijeme bìhem každodenní èinnosti v našich kanceláøích.
(papíry do tiskárny, propisky, bloky, obálky a podobnì)
Poskytnìte nám své služby - tisk, propagaci, úklid...
Cokoliv dalšího, co si pøedstavíte, že potøebujeme k naší práci.
Co konkrétního bychom potøebovali právì teï?
Nahlédnìte do našeho seznamu pøání na http://www.seznam-prani.cz/rodinnecentrumprovazek/

DOBROVOLNICTVÍ A SLUŽBY
Staòte se èlenem našeho týmu tøeba jako dobrovolník v hernì nebo jako obèasná výpomoc pøi jednorázových akcích.
Pøijïte nám pomoci se zahradou, úklidem snìhu nebo zvelebením centra. Vyrobte nám obèerstvení na kurzy. Posilte
naší propagaci. Šiøte naše dobré jméno a povìzte o nás svým známým. Anebo cokoli jiného Vás napadne.

V ROCE 2014 NÁS PODPOØILI
Míša Kamasová - kytky a folie
Slávka Kubìnová - hraèky
Ivan a Petra Mièkovi - hraèky
Zuzana Vrtišková - hraèky
Stolaø odøezky
Vynab obložení stìny u kuchyòské linky
KONKYS - polepy a banery
ZŠ Galaxie - høištì
Pøítel od Rýdlové - ptáèci
Mediafabrica - grafické zpracování letákù
Mgr. Iveta Horáèková - právní konzultace
Print24 - vizitky
A naši manželé a partneøi

PODPOØTE PLÁNOVANÉ PROJEKTY
PROVÁZKOVO HØIŠTÌ - vybudouvání a údržba høištì u RC Provázek
PROVÁZKÙV PIDIKOUTEK - obnova a dopnìní hraèek
SPOLUFINANCOVÁNÍ EVVO DO RODINNÝCH A MATEØSKÝCH CENTER NA MORAVÌ
NEJSME V TOM SAMI - PROGRAM PODPORY RODIN DÌTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Finanèní zpráva:

Respektuje obecné úèetní zásady. Úèetní závìrka je sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a
vyhláškou 405/2002 Sb. v platných znìních. Úèetním obdobím je kalendáøní rok, rozvahovým dnem je 31.
prosinec 201è a úèetní závìrka je sestavena dne 30. bøezna 2015. Úèetní doklady a závìrka jsou
archivovány v provozovnì organizace.
Rádi bychom vypíchli údaje o poskytnutých dotacích. Bez nich by realizace našich aktivit v takové šíøi
nebyla vùbec možná. Dìkujeme.

POSKYTOVATEL DOTACE
MPSV - Spolu jinak V.
MPSV - Podnikám, slaïuju...sama sobì šéfuju

MŠMT - Znám svùj svìt

VÝŠE DOTACE
288 116 Kè
1 492 431 Kè
724 681 Kè

Mìsto Nový Jièín - Spolu jinak V.

40 000 Kè

Mìsto Nový Jièín - Provázkovy hrátky

20 000 Kè

Kraj Moravskoslezský - SLUŽBY PRO DÌTI S ADHD/ADD A JEJICH RODIÈE

44 900 Kè

Úøad práce

150 000 Kè

Dìkuji celému týmu PROFICIO, který se podílí na
tom, jak úžasné akce se nám spoleènì daøí
vymýšlet a tvoøit. Oceòuji, co vše do své práce
dávají, že ji dìlají s péèí a od srdce, ale zároveò
na vysoké úrovni a kvalitì, protože jsou prostì
profíky na svém místì. Dìkuji za práci na sobì
samých, vzájemný respekt i odpovìdnost.
Dìkuji všem, kteøí nám projevují podporu a
pøízeò. Dìkuji za dary. Vážím si i zájmu stovek
našich klientù, že nám pomáhají udržovat smìr
a být poøád lepší.
Dìkuji.
Bez vás by to nešlo
Michaela Holišová

KONTAKTNÍ informace
Subjekt: PROFICIO, o.s.
Právní forma: spolek
Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231
Kontaktní adresa: Bohuslava Martinù 4, Nový Jièín
Registrace sdružení:

VS/1 1/71805/02 R

IÈO: 22734147
Webové stánky:
www.proficionj.cz
www.rodinne-centrum.cz

