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Registrace sdružení: VS/1 – 1/71805/02 – R
IČ: 			22734147

Poslání a cíle sdružení:
1. Posláním sdružení je:
a.
vytvořit podmínky pro setkávání rodin, pro děti, rodiče i prarodiče a připravit pro ně vhodný program
b.
pomáhat znevýhodněným skupinám obyvatel ke zlepšení jejich postavení ve společnosti
2. Cílem sdružení je:
a.
zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodin s malými dětmi
b.
realizovat prevenci sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací rodičů
pečujících o děti
c.
působit preventivně v oblasti patologického chování dětí
d.
nabízet poradenství pro rodiny s dětmi, jakož i pro jiné znevýhodněné skupiny obyvatel
e.
poskytovat pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel a zlepšovat jejich postavení ve společnosti
zejména prostřednictvím realizace vzdělávacích, aktivizačních, rozvojových a informačních projektů a
poradenství.
3. Hlavními činnostmi sdružení jsou:
a.
organizování aktivizačních a jiných programů pro členy sdružení, rodiny a znevýhodněné skupiny
obyvatel,
b.
spolupráce s odbornou veřejností s cílem fungovat jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků,
c.
organizace vzdělávacích akcí, přednášek, diskusí a medializačních kampaní zaměřených na rozvoj
schopností, znalostí a dovedností s důrazem na rovné příležitosti a rozvoj rodiny
d.
poskytování poradenství členům sdružení, rodinám a znevýhodněným skupinám obyvatel,
e.
provozování internetové stránky sdružení www.rodinne-centrum.cz,
f.
realizace dalších projektů k naplnění poslání sdružení.
4. Vedlejší činnosti sdružení:
a.
vzdělávací a poradenské služby pro veřejnost a neziskové organizace
b.
poskytování informací veřejnosti a neziskovým organizacím
c.
pronájem či podnájem prostor
d.
prodej vymezeného sortimentu zboží odpovídající povaze své činnosti a potřebám (drobné
občerstvení, pleny apod.)

Statutární orgán sdružení:
Předseda správní rady sdružení
Ing. Michaela Holišová, tel.: 775 696 170, e-mail: holisova@rodinne-centrum.cz
Místopředseda správní rady sdružení
Ing. Lucie Waldrová, tel.: 775 696 170, e-mail: lucie@rodinne-centrum.cz
Místopředseda správní rady sdružení
Hana Hubinková, tel.: 775 696 180, e-mail: dula@rodinne-centrum.cz
www.rodinne-centrum.cz.

REALIZOVANÉ AKTIVITY A PROJEKTY V ROCE 2011
SPOLU JINAK III.
V rámci našeho projektu „Spolu jinak III.“ jsme navázali na projekty realizované v roce 2010 „Spolu jinak“ a v roce
2011 „Spolu jinak II.“ a zaměřili jsme se na vybudování zázemí a předpokladů pro vytvoření přívětivého prostředí
umožňující rozvoj znalostí a dovedností nezbytných k harmonickému fungování rodiny.
Cílovou skupinou projektu byla rodina, tedy rodiče, prarodiče a děti (tyto však v doprovodu starší generace).
Připravili jsme pro ně pravidelné kroužky / kurzy pro (pra)rodiče či pro (pra)rodiče s dětmi zaměřené na rozvoj
nejrůznějších dovedností (výtvarné, hudební, pohybové, jazykové).

Kroužky a akce pro děti:
• Kutílek dle věkové kategorie od 4 let do 10 let věku dítěte - výtvarný kroužek zaměřený na rozvoj jemné
motoriky, kreativity, fantasie a estetického cítění dětí.
• Dílna pro mrňousky od 0 – 3. let – rozvíjení jemné motoriky, kreativity, fantasie a estetické cítění dětí.
S výrobou nejrůznějších předmětů pomáhají svým dětem rodiče.
• PROFICIO čte dětem – uspořádali jsme pravidelné čtení dětem, čtení rozvíjí jazyk, paměť a představivost,
učí myšlení, formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život, rozšiřuje znalosti,
zlepšuje soustředění, usnadňuje učení. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný
způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize.
• Veselé pískání s Romanou – jde o aktivitu, která rozvíjí lásku k hudbě rytmickému cítění. Hra na flétničku je
používána i jako prostředek pro zlepšení dýchacích potíží.
• Předškolní programy hudební školy YAMAHA - pro vývoj dítěte jsou nejdůležitější první roky po narození.
Poslech hudby a pobroukávání si písní vede k intenzivnímu propojení mozkových buněk. Hudba jako
druhý jazyk v životě dítěte. Navazující programy k cílenému rozvoji hudebního cítění dětí od 4 měsíců pod
vedením speciálně vyškolených pedagogů.
• Masáže kojenců
• Cvičení s dětmi různých věkových kategorií od 6 měsíců do 3 let věku – Cvičení MEDVÍDCI,
BROUČCI,BERUŠKY A KOŤÁTKA
Jejich frekvence byla jedenkrát týdně.
Kromě pravidelných akcí pro děti jsme připravili i jednorázové akce, a to Maškarní rej, na kterém nás pobavili nejen
naše dětičky převlečené za různé masky, ale tu pravou karnevalovou atmosféru rozproudil DJ LOJZA a bavili nás
klauni s CIRKUSU JINAK.
V našem rodinném centru jsme vypozorovali, že se mezi námi objevilo spoustu nadaných motocyklových
závodníků. Proto jsme se rozhodli všechny tyto motorizované děti spojit dohromady a pozvali je na dopravní
hřiště, na kterém jsme zažili spoustu legrace.
Naše rodinné centrum se zúčastnilo již 12. ročníku akce s názvem Noc s Andersenem. Tato noc se uskutečnila ve
více než 1 127 knihoven, škol či rodinných centrech, což čítá cca 60 000 účastníků! Každé dítko, které se zúčastnilo
v našem centru této noci dostalo PAMĚTNÍ PRŮKAZ, který slouží jako upomínka na pohádkovou Noc. Pro děti jsme
připravili nezapomenutelnou noc bez rodičů, kdy jsme dětem četli pohádky, v dílničce s Ladou se děti naučili různé
výtvarné techniky, uspořádali jsme pro ně s velkým ohlasem mini-disko.
V návaznosti na tuto akci a pro velký úspěch jsme pořádali ještě jedno Nocování s … Maharalem. Dětem jsme
připravili tajemnou cestu plnou úkolů, opékání špekáčků, promítání filmu Maharal - Tajemství talismanu a noc ve
spacáku.
Naše rodinné centrum ani o hlavních prázdninách nezahálelo a připravilo pro děti Prázdninovou školu čar a kouzel v Blahutovicích, na které děti zažili tři dny plné tajuplných zážitků, velkých objevů a neskutečných čar a kouzel
v tajemném klášteře.
I v tomto roce byla v naší nabídce herna pro (pra)rodiče s dětmi. Tato je přístupná všem zájemcům z řad cílové
skupiny bez ohledu na jejich členství ve sdružení či účasti na jiných aktivitách sdružení. K dispozici je herna vybave-

na základním nábytkem a hračkami. Dále pak v době, kdy nejsou konány žádné další akce sdružení, mohou využít
také sál se základním sportovním vybavením. V neposlední řadě je k dispozici kuchyňka pro ohřev donesených
pokrmů pro děti či k uvaření teplých nápojů. Pro děti kojené je k dispozici prostor, kde může maminka nerušeně
kojit. V prostorách sdružení jsou také prostory, kde je možno "zaparkovat" kočárky tak, aby hernu mohly využívat
i děti, které dosud samy nechodí.
Tyto prostory mají sloužit pro setkávání rodičů s dětmi tak, abychom předešli jejich sociální izolaci v době trvání
rodičovské dovolené. Herna je samozřejmě přístupná i rodičům, kteří „jen“ pečují zejména o děti předškolního
věku, avšak na rodičovské dovolené momentálně nejsou.

- certifikovaný barista - certifikovaný barista – SCAE (speciality coffee association of Europe) – úroveň I. a II.
Neopomněli jsme ani na vznikající rodiny, pro něž jsme připravili předporodní kurz pro těhotné, doplněný
o možnost individuálních konzultací. Budoucí maminky se seznámí se vším, co je čeká nejen v období těhotenství,
ale také při samotném porodu a nakonec i v době po porodu při péči o dítě. Na tento cyklus navázala potřebná
Laktační kurz pro těhulky, na které se nastávající maminka doví vše potřebné o kojení. Velmi dobře se i osvědčila
laktační poradna určena výhradně pro kojící maminky, kde docházelo k řešení konkrétních problému s kojením.
Ve spolupráci s úřadem práce v jsme nabídli Klub RODINA A PRÁCE. Jedná se o klub pro všechny, kteří se vracejí
po delší době do zaměstnání, nebo si své pracovní uplatnění právě shánějí a snaží se o skloubení práce se svou
rodičovskou rolí.
Případně také pro ty rodiče, kteří pracují, ale s ohledem na svoji rodinnou situaci a své preference, hledají jiné pracovní uplatnění. Takové, které jim umožní lépe skloubit práci a rodinný život.
Ani na tatínky jsme nezapomněli. Nabídli jsme jim Klub pro tatínky. Role otce bývá často opomíjena, je však
stejně důležitá jako ta mateřská. Nechceme nechávat tatínky stranou a proto jim nabízíme samostatný klub. Tento
klub chce umožnit setkávání otců, kteří se rádi potkají s podobně laděnými muži a budou si moci pohovořit o radostech a strastech své rodičovské role.
Další klub, který jsme připravili pro rodiče, jsme pojmenovali Klub pro aktivní rodiče. Jedná se o prostor pro
setkávání rodičů, kteří si chtějí povídat o výchově (svých) dětí. O tom, jak to s dětmi mají, jak by to mít chtěli a jaké
cesty k tomu vedou. Je zde možnost pochlubit se, získat náhled na své jednání a celou situaci a hlavně najít nové
možnosti jak postupovat jinak. Jednotlivá klubová setkání jsou tématicky zaměřená, charakter setkávání je spíše
koučovací. Tedy nejedná se o výklad či přednášku, ale o cílené hledání možností ke konkrétní situaci.
Jedna z největších akcí, kterou naše rodinné centrum pořádalo byl kurz Zážitkové kariérové poradenství unikátní workshop významného švýcarského kariérového poradce THOMASE DIENERA, na kterém jsme se seznámili s unikátním, kreativním přístupem, který velmi záživnou a přímou formou pojmenuje aspekty týkající se
pracovní sféry života, využití talentů a schopností a pomůže Vám nasměrovat Vaši kariéru do oblastí, které Vás baví
a naplňují. Thomas Diener poprvé vystoupil v České republice.
Další velkou akcí byla přednáška známého autora knih o zdraví a lidkém hledání Ing. Miroslava Hrabici, O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH A JEJICH VLIVU NA ZDRAVÍ.

Kroužky a akce pro dospělé:

V neposlední řadě jsme nabídli produkt „Rodinné finance“. Ten pomohl uživatelům zorientovat se v době finanční
krize ve svých rodinných financích, protože ke stabilitě rodiny přispívá také finanční stabilita (a naopak). Byla
využita zejména možnost individuálních konzultací.

Byl nabídnut kurz Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních
dovedností a je určen všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími
dospělými lidmi, lektory byli manželé Kopřivovi).

Tento projekt byl spolufinancován Městem Nový Jičín a MPSV.

Dále byla realizována myšlenka „křeslo pro hosta“, v jejímž rámci byl vždy představen jeden host, který účastníkům
předal své zkušenosti z oblasti zdraví, péče o dítě, vztahy, komunikace, cestování ...). Celkem bylo realizováno 20
setkání - např. Seznámení s alternativní léčnou dětských nemocí, Praktický workshop na téma nošení dětí, seznámení se s problematikou látkových plen a mnoho dalšího.
Naše rodinné centrum taky nabízí sportovní aktivity pro dospělé. Jedná se o cvičení Pilates, BodySTYLING - expres břicho a Bosu. Cvičební program PILATES je velice zajímavá metoda cvičení, která v sobě skrývá neuvěřitelné
možnosti a příležitosti pro tělo - formuje a zpevní choulostivé partie kolem pasu, boků, hrudníku, formuje svaly na
nohách, zlepšuje držení těla a učí správnému dýchání. BodySTYLING - expres břicho pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu, přičemž se zaměřuje na problémové partie – stehna, hýždě a břišní svaly. Obě tyto aktivity lektoruje Hana Veverková, dlouhodobá cvičitelka aerobiku, pilates. BOSU je moderní a oblíbený systém cvičení
určený pro komplexní zpevnění svalů celého těla, který má pozitivní vliv na zdravé držení těla, fyzickou kondici
a redukci tuku (lektorem je kondiční a fitness trenér Radim Jelič, vicemistr Evropy v naturální kulturistice).
Pro milovníky kávy jsme uspořádali Kávový dýchánek, kdy se dospěláci odreagovali od každodenních starostí,
vyslechli zajímavosti o kávě a následně taktéž měli možnost ochutnat lahodné nápoje od profesionála Ivo Ptáčníka

NADÁNÍ... BRÁNA K ÚSPĚCHU

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

V roce 2012 jsme ve spolupráci se společností LYRIX centrum, s.r.o. pokračovali v realizaci projektu Nadání…brána
k úspěchu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V rámci projektů partnerství GRUNDTVIG v roce 2012 pokračujeme s realizací projektu „NEW EDUCATIONAL JOURNEYS FOR ADULTS: ENHANCING FAMILY AND INTERGENERATIONAL LEARNING THROUGH PHOTOGRAPHY, FILM
AND ANIMATION“.

Projekt se zaměřuje na mimořádně nadané děti, resp. práci s nimi. Moderní výzkumy a školská praxe potvrzují, že
mimořádně nadané děti patří do kategorie dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. V našem sociokulturním
prostředí se na ně ovšem hledí jako na děti, kterým jde učivo snáze, a proto není třeba se jim důkladně věnovat.
Předpokládá-li někdo, že výjimečně talentované děti jsou ve výhodě a dokáží si poradit samy, hluboce se mýlí.
I ony potřebují vysoce individuální přístup ze strany pedagoga či pracovníka zájmových NNO.
Na rozvoj talentu mimořádně nadaných dětí má vliv zapojení se do zájmových útvarů. Tyto organizace nejsou mnohdy zaměřeny na práci s nimi, protože jejich pracovníci nemají dostatečnou kvalifikaci a neznají jejich
specifické potřeby, které je třeba zohledňovat. Z tohoto důvodu je naším cílem seznámit pracovníky organizací pro
zájmové vzdělávání a NNO s problematikou mimořádně nadaných dětí a proškolit je tak, aby byli schopni reagovat
na specifické potřeby těchto dětí.
V průběhu roku se pokračovalo v realizaci prenzenčních kurzů a diskusních skupin ve třech krajích – Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském. Na těchto kurzech úspěšní účastníci obdrželi osvědčení o absolutoriu kurzu.
Současně s prezenčními kurzy v roce 2012 byl spuštěn na webových stránkách projektu eLearning.
V srpnu 2012 tento projekt byl ukončen.
Od ledna 2012 se pokračovalo v realizaci prezenčních kurzů ve 3 krajích – Moravskoslezském (Studénka), Olomouckém (Olomouc) a Zlínském (Otrokovice). Současně probíhaly diskusní skupiny, které mají podobu workshopů
a došlo na nich k setkávání rodičů mimořádně nadaných dětí, pracovníků organizací zájmového vzdělávání a
psychologa.
Rovněž došlo k realizaci e-Learningových kurzů , které jsou určeny pro pracovníky organizací zájmového
vzdělávání z celé ČR, mimo hl.m. Praha, kteří se z časových, vzdálenostních či jiných důvodů nemohou zúčastnit
prezenčních kurzů.

Cílem projektu je výměna, sdílení zkušeností a získávání nových poznatků pro rozvoj a zlepšení rodinného
a mezigeneračního vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích nástrojů, jakými jsou „nová média“ a animace. Cílovou
skupinou projektu jsou mladí rodiče a prarodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí (v ČR Moravskoslezský kraj,
rodiče a prarodiče ohrožení vysokou nezaměstnaností, ze sociálně slabšího prostředí apod.). Účastníci projektu
budou mít možnost zapojit se do aktivit, jakými jsou studijní kroužky s Evropskými filmy, animace, fotografie a IT
kurzy. Účastníkům se zvýší jejich povědomí o kultuře zúčastněných evropských zemí (pomocí dokumentárních
filmů, filmů o kultuře daných zemí), zvýší si IT dovednosti a kreativitu pomocí nepohybových animačních příběhů,
založených na specifických rodinných událostech, kulturní historii, tvorby fotoalb nebo hrátkých video nahrávek
s fotkami ke zdůraznění mezigeneračních vazeb a dědictví.
Partnerství přinese nové poznatky, metody a přístupy ke vzdělávání dospělých pomocí rodinných
a mezigeneračních aktivit.
Na realizaci projektu se podílí organizace ze 6 zemí EU (Litva, ČR, UK, Francie, Turecko, Finsko). V roce 2010
se uskutečnil první partnerský meeting v zemi koordinátora - Litvě (Pakruojis) a v následujícím roce 2011
se uskutečnilo setkání ve Finsku (Pieksämäki), v Anglii (Londýn) a ve Francii (Paříž).
V únoru 2012 se realizoval předposlední mezinárodní meeting, který se uskutečnil v České republice, konkrétně
v Novém Jičíně. Na tomto meetingu byly prezentovány fotografie, které vytvořili účastníci na meetincích ve svých
domovských zemích.
V květnu 2012 se uskutečnil závěrečný partnerský meeting v Řecku, na kterém byl představen finální produkt,
kterým je DVD s prací cílové skupiny všech partnerů.
Více informací na www.new-interzoom.net.

Nad rámec projektu jsme v roce 2012 zažádali o akreditaci vytvořených kurzů u MŠMT pro další využití pro
vzdělávání pedagogických pracovníků a naše žádost byla kladně vyřízena.
Projekt byl ukončen k 31.8.2012 a následně byl podroben auditu.
Více informací na www.projekt-nadani.cz.

Meeting v Řecku						Meeting v ČR

PRÁCE NA DÁLKU

PODNIKÁM, SLAĎUJU… SAMA SOBĚ ŠÉFUJU

V roce 2012 jsmes ve spolupráci se společností Edwork pokračovali v realizaci projektu Práce na dálku. Projekt je realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

V prosinci 2012 jsme zahájili realizaci projektu Podnikám, slaďuju…sama sobě šéfuju ve spolupráci s významnými
partnery (Rovnovážka, o.s., Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Koučink akademie, s.r.o.). Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR.

Hl. cílem projektu je zvyšování povědomí zaměstnavatelů o významu slaďování rodinného a profesního života
prostřednictvím flexibilních forem práce (práce na dálku, částečné/zkrácené pracovní úvazky aj.) spolu s vývojem a ověřením Poradenského centra a webového portálu směřujících k prosazování rovných příležitostí žen
a mužů v zaměstnavatelské sféře. Do projektu se mohli zapojit zaměstnanci, rodiče s dětmi a osoby pečující o
závislého člena rodiny, stejně jako zaměstnavatelé. Účastníci projektu měli možnost využít služeb poradenského
a vzdělávacího centra pro práci na dálku, vzdělávat se pomocí inovativní moderní metody online seminářů
„webinářů“ či videozáznamů z těchto webinářů.
V roce 2012 bylo realizováno 12 webinářů a 3 workshopy pro zaměstnance i zaměstnavatele. Na vzdělávání
navazuje také poradenství formou mentoringu při zavádění flexibilních forem práce pro zaměstnavatele a také
koučinku zejména pro zaměstnance hledající vhodné uplatnění na trhu práce takovouto formou.
Dále byly vytvořeny příručky pro zaměstnance a zaměstnavatele s tématikou práce na dálku a slaďování rodinného
a pracovního života. Tyto byly distribuovány cílové skupině.
Vyvrcholením projektu pak bude konference se zaměřením na práci na dálku, která se uskutečnila v listopadu
2012. Záznam z této konference je stále dostupný na projektových webových stránkách.

Projekt je určen ženám, které začínají podnikat nebo o zahájení podnikání uvažují.
Ženy v jeho rámci získají unikátní kombinaci:
• kariérního poradenství, v jehož rámci si ujasní, zda vůbec podnikat a pokud ano, pak v jakém oboru
• na toto pak naváže prakticky zaměřené vzdělávání s lektory, kteří se danou problematikou zabývají neen
ektorky, ale také ve své každodenní profesi i prakticky
• mentorink (tj. vedení úspěšnými podnikateli/lkami) pak následně individuálně pomůže s prvními praktickými krůčky
• v neposlední řadě kočink podpoří ženy při nastartování a udržení noho životního směru jak v oblasti
pracovní, tak také osobní.
Kurzy budou probíhat v Ostravě, Frýdku Místku, Novém Jičíně a Opavě.
Více informací na www.zahajenipodnikani.cz.

Projekt byl ukončen v prosinci 2012 a následně podroben auditu.
Více na www.pracenadalku.cz.

V roce 2012 jsme se snažili nalézt nové prostory, protože stávající prostory na Máchové ulici bylo pro rozšíření naší
činnost nevyhovující hned z několika důvodu. Prostory se nacházely v prvním patře – pro maminky s malými dětmi naprosto nevyhovující chodit po schodech do prvního patra, dále nevyhovující prostor pro kočárky – poměrně malý prostor,
přeplněné parkoviště na ulici.

NAŠE PROJEKTY – PLÁN NA ROK 2013

Projekt PODNIKÁM, SLAĎUJU…SAMA SOBĚ ŠÉFUJU

SPOLU JINAK IV.

V roce 2013 dojede k realizaci IV. ucelených běhu, které obsahují:

Tento projekt navazuje na projekt téhož názvu realizovaný v roce 2010, 2011 a v roce 2012. I pro následující rok
je podpořen Městem Nový Jičín a MPSV.
V rámci našeho projetu „Spolu jinak IV.“ jsme se zaměřili na další rozvoj zázemí předpokladů pro vytvoření
přívětivého prostředí umožňující rozvoj znalostí a dovedností nezbytných k harmonickému fungování rodiny.
Cílovou skupinou projektu je rodina, tedy rodiče, prarodiče a děti (tyto však v doprovodu starší generace).
Připravili jsme stejně jako v předcházejícím období pravidelné kurzy pro (pra)rodiče či pro (pra)rodiče s dětmi
zaměřené na rozvoj nejrůznějších dovedností (výtvarné, hudební, pohybové či jazykové).
Pro vývoj dítěte jsou nejdůležitější první roky po narození. Poslech hudby a pobroukávání si písní vede k intenzivnímu propojení mozkových buněk. Hudba jako druhý jazyk v životě dítěte. Na základě těchto zkušení
předpokládáme otevření nového kurzu předškolní programy hudební školy Yamaha. Jedná se o navazující programy k cílenému rozvoji hudebního cítění dětí od 4 měsíců pod vedením speciálně vyškolených pedagogů.
V tomto roce předpokládáme otevření babyškoličky, která je jednou z alternativních možností, jak zajistit péči
o malé děti a umožnit rodičům návrat do zaměstnání nebo možnost vyřídit si pochůzky po úřadech, nakoupit si,
udělat si pro sebe volno. Naší filozofií a cílem je poskytnou dítěti zábavné, bezpečné a podnětné prostředí, které
jej bude motivovat k dalšímu rozvoji. Je určeno pro děti od 2 let. Maximální počet dětí ve školce je deset.
Také navazujeme na myšlenku „křeslo pro hosta“ v jejímž rámci bude i nadále cca každých 14 dní (s výjimkou
období prázdnin) představen jeden host - specialista na některou z klíčových oblastí pro rozvoj a fungování rodiny
(zdraví, vztahy, komunikace...). Celkem plánujeme 20 setkání.
Neopomněli jsme ani vznikající rodiny, pro něž jsme na základě pozitivní zpětné vazby od účastníků inovovali
Předporodní kurz. Stejně jako v minulém roce bude cyklus doplněn o možnost individuálních konzultací, které
jsou omezeny pouze kapacitou osob poskytujících službu.
V návaznosti na tento cyklus předpokládáme v pokračování Laktačního kurzu pro těhulky a laktační poradnu pro
maminky.
Pro velký zájem o kurz Respektovat a být respektován jsme tento kurz zařadili i v následujícím roce.
V neposlední řadě nabídneme produkt „Rodinné finance“. Ten pomůže uživatelům zorientovat se v době finanční
krize ve svých rodinných financích, protože ke stabilitě rodiny přispívá také finanční stabilita (a naopak). Konkrétně
budou realizovány 4 interaktivní semináře - workshopy.
Dále bude možno využít osobních či prostřednictvím našich webových stránek on-line konzultací s odborníky
v oblasti financí, práva a jiných souvisejících oblastí.
Tyto pravidelné akce budou doplněny o další aktivity, jako např. bazárek, maškarní ples, den dětí apod.
Cílové skupině bude i nadále k dispozici volná herna.
Projekt bude podopřen také online formou prostřednictvím našich webových stránek, kde je možno:
•
•
•
•

nalézt kalendář akcí nejen našeho sdružení, ale i zajímavých akcí konaných v regionu
zapojit se do některého z diskusních fór – postupně budou spuštěny také fóra, kde budete moci
diskutovat některé otázky s odborníky
navštívit bazárek, v němž pak mohou zcela zdarma nabídnout věci, které doma překáží a přesto někomu
dalšímu dobře poslouží

Projekt bude realizován na území města Nový Jičín.

1. kurz zážitkové kariérní poradenství. Jedná se o workshop, jehož cílem bude sebepoznání, kdy účastnice
zjistí, zda jsou spíše typem zaměstnaneckým či podnikatelským. Těm, které v sobě naleznou potenciál
k podnikání budou otevřeny další aktivity projektu.
2. Vzdělávací kurz , který bude rozdělen na dílčí kuzy, a to Jak začít podnikat, Podnikatelsý záměr, Marketing, Právní minimum, Základy daní a účetnictví, Personalistika, Finanční plán a plánování.
3. Soft skills
4. Osobní rozvoj

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

Kontaktní osoby
Předseda správní rady: Ing. Michaela Holišová, holisova@rodinne-centrum.cz, 775 696 170
Vedoucí rodinného centra: Ing. Martina Paličková, martina@rodinne-centrum.cz, 725 210 050

FINANČNÍ ZPRÁVA

