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

Cílem sdružení je:
zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodin s malými dětmi
realizovat prevenci sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací rodičů
pečujících o děti
působit preventivně v oblasti patologického chování dětí
nabízet poradenství pro rodiny s dětmi, jakož i pro jiné znevýhodněné skupiny obyvatel
poskytovat pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel a zlepšovat jejich postavení ve
společnosti zejména prostřednictvím realizace vzdělávacích, aktivizačních, rozvojových
a informačních projektů a poradenství.

Hlavními činnostmi sdružení jsou:
organizování aktivizačních a jiných programů pro členy sdružení, rodiny a znevýhodněné
skupiny obyvatel,
spolupráce s odbornou veřejností s cílem fungovat jako prostředník při získávání
a předávání odborných poznatků,
organizace vzdělávacích akcí, přednášek, diskusí a medializačních kampaní zaměřených
na rozvoj schopností, znalostí a dovedností s důrazem na rovné příležitosti a rozvoj rodiny
poskytování poradenství členům sdružení, rodinám a znevýhodněným skupinám
obyvatel,
provozování internetové stránky sdružení www.rodinne-centrum.cz,
realizace dalších projektů k naplnění poslání sdružení.

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

Dosavadní „historie“
sdružení:
2008

založení PROFICIO, o.s.

2009

příprava projektů ﬁnancovaných z ESF a SR ČR v rámci OP VK a OP LZZ
navázána spolupráce s městem Nový Jičín – zapojili jsme se do komunitního
plánování – sekce péče o rodinu
první aktivity – přednáška duly, přednáška uplatnění na trhu práce apod.
zrod myšlenky rodinného centra včetně zahájení praktické realizace (tým,
kroužky)
předložena žádost o dotaci na rok 2010 - MPSV (stále v jednání) a Město Nový
Jičín (úspěšně)
komunikace a navázání spolupráce – Město Nový Jičín, DDM Fokus Nový Jičín,
MC Klokan Kopřivnice, další soukromé vzdělávací a poradenské subjekty
spuštění webové stránky www.rodinne-centrum.cz ,které obsahují kromě informací o našem sdružení a jeho aktivitách také:
kalendář akcí nejen našeho sdružení, ale i zajímavých akcí konaných
v regionu
diskusní fórum – postupně budou spuštěny také fóra, kde budete moci
diskutovat některé otázky s odborníky
bazárek, v němž je možno zcela zdarma nabídnout věci, které už doma
překáží a přesto mohou někomu dalšímu dobře posloužit

Finanční zpráva
Ačkoli naše organizace vznikla již v roce 2008, příjmy a výdaje v tomto období byly nulové.
A to i přesto, že jsme v tomto období již byli aktivní. Naše aktivity či nabízené služby jsme
však zajišťovali prostřednictvím našich členů či příznivců, kteří svou činnost vykonávali
zdarma, v prostorách, které byly poskytnuty zdarma. Z toho důvodu nevznikly na nákladové
straně žádné pohyby.
Činnosti v tomto období nebyly vykonávány soustavně, ale spíše nárazově s cílem dokonale
poznat a seznámit se s „trhem“ – tedy s uživateli našich služeb tak, aby v letošním roce již
mohla být deﬁnována nabídka služeb maximálně zohledňující jejich preference a potřeby.
Z toho důvodu, že činnosti byly vykonávány spíše za účelem průzkumu, nebyla účast na
těchto aktivitách nijak zpoplatňována. Z toho důvodu nevznikly na příjmové straně žádné
pohyby.

Poděkování
Činnost PROFICIO, o.s. by nebyla myslitelná bez spolupracovníků, dobrovolníků atd. Zvláštní
dík patří také společnosti Mediafabríca, s.r.o., která vytvořila webové stránky sdružení.

DĚKUJEME!

Naše projekty
– plán na rok 2010
Nadání ... brána k úspěchu
Od března 2010 začínáme realizovat v rámci OP VK ve spolupráci se společností LYRIX
centrum, s.r.o. projekt Nadání…brána k úspěchu. Projekt je spoluﬁnancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Projekt se zaměřuje na mimořádně nadané děti, resp. práci s nimi. Moderní výzkumy
a školská praxe potvrzují, že mimořádně nadané děti patří do kategorie dětí se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami. V našem sociokulturním prostředí se na ně ovšem hledí jako na
děti, kterým jde učivo snáze, a proto není třeba se jim důkladně věnovat. Předpokládá-li
někdo, že výjimečně talentované děti jsou ve výhodě a dokáží si poradit samy, hluboce se
mýlí. I ony potřebují vysoce individuální přístup ze strany pedagoga či pracovníka zájmových
NNO.
Na rozvoj talentu mimořádně nadaných dětí má vliv zapojení se do zájmových útvarů.
Tyto organizace nejsou mnohdy zaměřeny na práci s nimi, protože jejich pracovníci nemají
dostatečnou kvaliﬁkaci a neznají jejich speciﬁcké potřeby, které je třeba zohledňovat.
Z tohoto důvodu je naším cílem seznámit pracovníky organizací pro zájmové vzdělávání
a NNO s problematikou mimořádně nadaných dětí a proškolit je tak, aby byli schopni reagovat na speciﬁcké potřeby těchto dětí.
V rámci projektu vytvoříme vzdělávací materiály pro pracovníky zájmových organizací
a NNO, které proškolíme pomocí vzdělávacích prezenčních kurzů. Ty budou probíhat
v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Samozřejmě počítáme se skutečností,
že mnoho pracovníků NNO a zájmových organizací se věnuje práci v zájmových útvarech
pouze ve svém volném čase a nemohou se ze svého hlavního zaměstnání uvolnit na celodenní prezenční kurzy. Speciálně pro ně připravíme e-Learningové kurzy. Vše bude
podloženo poznatky získanými výzkumem dané problematiky.
Protože jsme si vědomi nutnosti otevřené diskuse nad touto problematikou, zařadili jsme
do aktivit projektu diskusní skupiny, na kterých se budou setkávat pracovníci NNO,
mimořádně nadané děti a jejich rodiče s odborníky z praxe.
Máte-li zájem zapojit se do projektu a být podrobně informováni o jednotlivých aktivitách
projektu včetně akcí, které se budou konat, pošlete nám e-mail a my Vás automaticky
zaregistrujeme jako účastníky projektu.

Rodinné centrum v Novém Jičíně
V roce 2010 plánujeme zahájení činnosti Rodinného centra, které má být místem, kde
nebudou setkávat lidé všech věkových kategorií - od nenarozených(předporodní příprava,
poradna duly) přes děti různého věku (pravidelné kroužky pohybové, výtvarné atd.), jejich
rodiče (pravidelné kroužky, jednorázové přednášky či poradenství) až po prarodiče – s cílem
odpočinout si, rozšířit si své obzory, naučit se něco nového a mnoho dalšího a to vše
v příjemném rodinném prostředí.
Našim klientům v rámci rodinného centra chceme nabídnout:
hernu pro maminky s dětmi přístupnou dle otevíracích hodin
možnost zapůjčení knih a časopisů s tématikou zdraví, výchova dětí,osobní rozvoj,
kariéra, ruční práce apod.
pravidelné akce – kroužky pro (pra)rodiče s dětmi předškolního věku, pro maminky, pro
tatínky, ale i seniory ... zkrátka pro všechny, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně ve
společnosti podobně smýšlejících lidí
kurzy pro mámy, táty, babičky, dědečky, ale i dcery a syny, zkrátka pro všechny, kteří
se chtějí dovědět něco víc o mezilidských vztazích, výchově dětí, zdraví, problematice
bydlení, rodinných ﬁnancí či z oblasti uplatnění se na trhu práce
aktivity v rámci projektů ﬁnancovaných z ESF a Státního rozpočtu ČR
na webových stránkách:
kalendář akcí nejen našeho sdružení, ale i zajímavých akcí konaných v regionu
zapojení do některého z diskusních fór – postupně budou spuštěny také fóra,
kde bude možné diskutovat některé otázky s odborníky
bazárek, v němž lze zcela zdarma nabídnout věci, které už doma překáží a přesto
mohou někomu dalšímu dobře posloužit
zajímavé informace, rozhovory atd.
mimo to nabídneme individuální poradenství v oblasti osobního růstu, mezilidských
vztahů, rodinných ﬁnancí, sebepoznání, uplatnění na trhu práce, laktační poradenství
a poradnu duly atd.
pronájem našich prostor po konání dětských či rodinných oslav a sešlostí

Rodinné centrum v Novém Jičíně
CÍLOVÉ SKUPINY
děti
rodiče
prarodiče
budoucí rodiče
rodina
FINANCOVÁNÍ
Soukromé zdroje, sponzoři
Práce dobrovolníků
Město Nový Jičín
MPSV ČR (v době zpracování Výroční zprávy není dotační řízení stále uzavřeno)
AKTIVITY NA ROK 2010
nalézt vhodné prostory
zajistit tým lektorů a dalších spolupracovníků
připravit vhodný dlouhodobě udržitelný program pro všechny cílové skupiny
propagovat nově otevřené rodinné centrum a jeho aktivity s cílem dostat se
do povědomí potenciálních klientů
Další plánované aktivity v roce 2010
zapojit se aktivně do komunitního plánování v Novém Jičíně
připravit další vlastní i partnerské projekty v rámci OP LZZ a OP VK
pokusit se zapojit do mezinárodních projektů
pracovat na atraktivitě webových stránek www.rodinne-centrum.cz
zajistit ﬁnancování aktivit sdružení na následující rok
obcím, ﬁrmám, ale také jiným nestátním neziskovým organizacím nabídnout poradenství
při přípravě a realizaci projektů ﬁnancovaných z fondů Evropské unie a Státního rozpočtu
České republiky

Jak podpořit projekty
našeho sdružení
Chcete podpořit projekty PROFICIO, o.s. ﬁnančním darem, materiální pomocí, dodávkou
Vašich výrobků či služeb, dobrovolnickou prací či dobrou radou? Můžete nám pomoci
v některém z našich plánů pro rok 2010? Rádi byste se zapojili do některé z našich aktivit?
vvJakoukoliv pomoc uvítáme. V případě potřeby připravíme text sponzorské smlouvy.

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

