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Jaký byl rok 2017 v našem spolku? 

 

- otevřeli jsme 120 pravidelných kurzů pro děti, dospělé, rodiče s dětmi 

- uspořádali jsme 55 jednorázových akcí (vzdělávací kurzy, zábavná a často i poučná divadélka, 

volnočasové akce, seberozvojové kurzy, IT akce) 

- řadu maminek a tatínků podpořili v jejich přípravách na příchod nového člena rodiny a při 

následné péči o narozeného potomka, byli jim partnery a oporou v tomto období plném změn 

- organizovali jsme Restaurant Day, Rukodělný jarmark a bazárky pro maminky s dětmi 

- do Nového Jičína jsme přinesli nové aktivity: Čtení hravě zaměřené na rozvoj čtenářské 

gramotnosti u dětí, čtecí dopoledne v Provázku 

- spolupracovali jsme s organizací Spiralis v rámci projektu “Rozvíjím svůj svět” - jeden z běhů 

tohoto projektu probíhal právě v Provázku a zapojilo se do něj 20 maminek, které půl roku 

rozvíjely své nápady a projekty 

- na základě absolvování ČSOB Akademie modrého života jsme získali grant na podporu 

interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace - v našem rozvoji jsme ovšem 

neustali, ba naopak - díky podpoře NF Hyundai jsme v něm pokračovali a vzdělávali se v rámci 

projektu “Proficio profesionálně” 

- i v tomto roce provozovali nejen RC Provázek v Novém Jičíně, ale i RC Provázek Mořkov a 

podporovali v rozvoji náš pobočný spolek PROFICIO ACTIVE 

- v létě jsme pořádali 3 příměstské tábory v Novém Jičíně a poprvé i 1 tábor v Mořkově 

- v létě jsme zahájili realizaci projektu “Autismus - kudy kam?”, který je zaměřen na podporu 

rodin s dítětem s poruchou autistického spektra 

- našli jsme nového parťáka, který se stará o chod COWO NOVO a přináší do něj nové tváře i 

impulsy 

- maminkám samoživitelkám z regionu jsme nabídli řadu aktivit v rámci projektu “Nejste na to 

samy” 

- překonali jsme těžké začátky roku 2017 a následně obměnili náš tým - v průběhu roku jsme se 

rozloučili s některými dlouholetými kolegy a naopak přivítali členy nové 

- spolupracovali jsme s Úřadem práce v Novém Jičíně a přijali mezi sebe několik zájemců o 

pracovní rehabilitaci  

- členové našeho týmu se stali součástí kontrolní komise MAS Lašsko a Komise Zdravého města 

a MA 21 Nový Jičín 
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Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili a prožili rok 2017 s námi. Těšíme se na další rok a věříme, 

že vám opět přineseme řadu zajímavých, často i zcela unikátních aktivit a projektů. I v roce 2018 

plánujeme dělat vše pro to, abychom byli úspěšní v naší misi - vytvářet podmínky pro spokojený život 

na Novojičínsku. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Hrdličková 

místopředsedkyně spolku, odborná garantka 

v oblasti projektů 
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Jaké je poslání spolku PROFICIO? 

 

 

„Pokud máte vizi, všechno je možné.“ 
 

 

Poslání je to, co se každodenně prolíná naší činností a odráží se i v našem plánování do budoucna. 

Ve stanovách jej máme shrnuto takto: 

(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. 

 

Dlouhodobě působíme převážně v regionu Novojičínska (některé aktivity mají ale přesah do celého 

kraje a vybrané aktivity mají až celorepublikový dopad). Svými aktivitami se snažíme region dále 

rozvíjet a posouvat dál jeho možnosti, i proto se zapojujeme do nejrůznějších aktivit a mnohé také 

sami iniciujeme. 

Již osmým rokem provozujeme Rodinné centrum Provázek v Novém Jičíně, které je co do pestrosti a 

rozsahu služeb inspirací pro spoustu další rodinných center v ČR. Pravidelně naše centrum navštěvují 

stovky rodičů, mezi naše klienty však patří celé generace. Druhým rokem provozujeme i Rodinné 

centrum Provázek Mořkově. Druhým rokem provozujeme coworkingové centrum COWO NOVO. 

Zapojujeme se do komunitního života, sami také k rozvoji místní komunity aktivně přispíváme. 

Ve veškerých našich aktivitách se samozřejmě odráží také hodnoty, které sdílíme: otevřenost, 

spolupráce, inovace, rodina, volnost a činorodost. 
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Náš tým 

Žaneta Konopáčová 

předsedkyně výboru spolku, vedoucí RC a hlavní lektorka 

ta, která je tady hlavně pro maminky s těmi nejmenšími miminky a tak, která má spoustu nápadů a 

vždycky zná ty správné lidi a zároveň má nejspíš obraceč času Jako Hermiona Grangerová z Harryho 

Pottera. 

Ing. Martina Paličková 

místopředsedkyně spolku výboru, projektová a finanční manažerka 

ta, která vše dotahuje do konce a na všechno má tabulku 

Mgr. Lucie Hrdličková 

místopředsedkyně spolku výboru, fundraiserka a odborná garantka projektů  

ta, která shání finance na provoz RC a tak, která vymýšlí nové projekty a po očku dohlíží na hladký 

průběh těch probíhajících 

Náš tým skvěle doplňuje asistentka Pavlína Nitková. 

A nejen o chod herny se stará Andrea Erbenová. 

A pak nás doplňují také naše úžasní lektoři, brigádníci a dobrovolnice. 

Ti všichni jsou zapotřebí, aby Provázek fungoval a byl tady pro své klienty. 
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Logo našeho spolku znázorňuje aktivity, kterým se věnujeme a které nabízíme našim klientům. 

 

 

 

 rodina a vše, co s ní souvisí reprezentována hlavní aktivitou RC Provázek 

 práce a vše, co s ní souvisí reprezentována hlavní aktivitou COWO NOVO, dále také vybrané aktivity 

v RC Provázek určené především pracujícím rodičům 

 komunita – všechny ostatní aktivity, které jsou přístupny všem Novojičíňákům bez ohledu na jejich 

stav rodinný i pracovní zařazení, zaměřené zejména setkávání a udržitelný rozvoj 

 

 

Kompletní přehled činností, aktivit a projektů našeho spolku najdete na www.proficionj.cz, podrobný 

přehled aktivit RC a jejich rozvrh najdete na www.rodinne-centrum.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proficionj.cz/
http://www.rodinne-centrum.cz/
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Aktivity pro rodinu - Rodinné centrum Provázek 

Aktivity pro děti 

 

Již osm let provozujeme v Novém Jičíně Rodinné centrum Provázek. Našimi klienty jsou především 

rodiče, prarodiče a děti. Naše služby se naučili využívat i klienti, kteří nespadají do běžné cílové skupiny 

rodinného centra např. ženy středního věku s odrostlými dětmi, které však dosud nejsou babičky apod. 

Připravili jsme pro ně celou řadu aktivit. Některé z kurzů jsme zároveň také vyladili na míru vybraným 

znevýhodněným skupinám, zařadili je do ucelených programů a díky získané finanční podpoře je 

nabídli zdarma nebo za velmi zvýhodněných podmínek. 

 

Klubka 

Program kurzu pro rodiče s dětmi je zaměřen na nabytí mnoha zkušeností, které příznivě působí na 

psychomotorický vývoj dětí v daném věku a pomáhá dětem adaptovat se na kolektiv vrstevníků již 

od útlého věku. Kroužek je veden odborně proškolenými lektorkami a nabízí dostatek příležitostí k 

aktivitám pro rozvoj myšlení, smyslového vnímání, jemné motoriky a k pohybovým aktivitám. 

Součástí je i předávání informací rodičům k vybraným tématům. Např. kojení, první příkrmy, vývoj 

nožiček a správný výběr obuvi, růst zoubků, spánek dětí, jak respektovat děti a být respektován, rozdíl 

vnímání situací dětmi a rodiči. Kurz nabízíme rodičům s dětmi od 3 měsíců do 3 let, jednotlivé skupiny 

mívají malý počet míst, abychom zachovali individuální přístup. 

 

Zelené klubko 

Volnočasový kroužek pro rodiče s dětmi. Zahrnuje všechny prvky pro podporu rozvoje dětí 

(pohybová cvičení, jemná a hrubá motorika, tvoření všeho druhu) se zaměřením na podpoření vztahu 

dětí k přírodě. Každým tématem nás bude provázet pohádka pro děti. Kroužek bude probíhat po dobu 

2h zejména venku se zázemím ve cvičebně za přítomnosti rodičů. 

 

Jóga pro děti 

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a 

respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní 

naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá jim čelit stresovým 

situacím. 

 

Parkour 

Parkour je komplexní disciplínou, která klade důraz na neustálé sebezdokonalování. Toto umění 

pohybu nás skrze trénink těla a mysli učí čelit výzvám, překonávat překážky, efektivně se pohybovat 

prostředím a vidět svět v jiném světle než doposud. Parkour máme v nabídce pro děti již od 6 let, což 

je unikátní nejen v rámci regionu, ale i kraje. Jedná se o komplexní disciplínu, která klade důraz 

na neustálé sebezdokonalování. Toto umění pohybu skrze trénink těla a mysli učí děti čelit výzvám, 
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překonávat překážky, efektivně se pohybovat prostředím a vidět svět v jiném světle než doposud. V ČR 

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

 

 

Vědátor 

Děti se v rámci kroužku seznamují s fyzikou a chemií prostřednictvím zajímavých, zábavných pokusů. 

Součástí je také biologie, kde se děti naučí rozpoznávat rostliny a stromy z okolí. 

 

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 zaměřeny na obecnou 

pohybovou průpravu a rozvoj dětské motoriky. 

 

Tanec s miminky v šátku 

Tanec je jednou z příležitostí, jak umožnit dětem houpání, které milují a zároveň můžete udělat něco 

i přímo pro sebe. Tancování vám zpevní tělo, navrátí fyzickou kondici, uvolněné endorfiny navodí lepší 

náladu a odbourají starosti a stres. Dítě v šátku představuje větší zátěž, díky které je spalování a tím i 

hubnutí rychlejší. 

 

Čtení hravě 

Kroužek zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti a představivosti u těch nejmenších dětí. 

 

Povídálek 

Rodičům dětí, které mají narušené komunikační schopnosti (od nejdrobnějších řečových vad, jako 

např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost), jsme 

nabídli možnost návštěv logopedické poradny. 

 

Kytarové akordy 

Pro začínající a stále začínající kytaristy. "Jak správně na kytaru" zábavnou formou. 

 

Minibalet 

Děti procvičují základy tvořivého tanečního pohybu a seznamují se s výrazy z taneční a také baletní 

techniky. Rozšiřují si svůj pohybový slovník formou různých her a objevováním zákonitostí pohybu 

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

koordinaci a souvislejší pohybové vazby, o práci na zemi, která dětem pomáhá lépe si uvědomovat 

prostor. 
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Angličtina pro začátečníky 

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. 

 

Aktivity pro rodiče a pro rodiče s dětmi (jednorázové akce a přednášky) 

 

Během celého roku jsme uspořádali desítky akcí v Novém Jičíně i Mořkově, níže uvádíme vybrané 

akce, především ty, které jsme do našeho programu zařadili poprvé. 

Stravování celé rodiny 

Skloubit v této hektické době stravování celé rodiny tak, aby bylo rychlé, dostupné, přínosné pro 

zdraví, dodalo energii a ještě nám všem chutnalo, to je pro většinu lidí výzva. Na této přednášce jsme 

si povídali o tom, jaké potraviny jsou pro nás přínosné, co by nám rozhodně v lednici nemělo chybět a 

čemu se raději vyhnout. Některé recepty jsme i vyzkoušeli.  

 

Léčivá síla koření a bylinek 

Pohled AYURVÉDY - nejstaršího léčebného systému. Cílem bylo vytvořit si klíč: JAK? KDY? NA CO? 

PROČ? A JAKÉ? koření používat léčebně i v kuchyni. Účastníci získali povědomí o kombinacích, 

přípravě, kvalitě koření, aby se dalo aplikovat léčebně, také získali jednoduché ayurvedské recepty, 

tipy a triky jak "zatočit s nemocemi" a zbavit se nadbytečné chemie. Spoustu věcí si mohli účastníci 

vyzkoušet na místě. 

Rodinné focení s Provázkem 

Opakovaně jsme pořádali rodinné focení, a to jak v prostorách RC Provázek, tak např. ve Smetanových 

sadech. 

Vánoční tvoření s Ekolínou 

Vánoční tvoření s Ekologickou plastelínou pro rodiče s dětmi v rámci herny. 
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Provázkům maškarník 

Maškarní rej pro děti a rodiče, během kterého si všichni zařádili na Minidiskotéce (písničky s tanečky 

pro děti se soutěžemi s hudbou), užili si vystoupení klauna, modelování balónků a zábavné pohybové 

hry pro děti. 

Hlídání dětí 

Našim klientům jsme nabízeli službu hlídání dětí - krátkodobou službu výpomoci rodičům v prostorách 

RC Provázek, ve vybrané dny také s programem ve formě čtecího kroužku. Zvýhodněné podmínky měly 

matky samoživitelky.  Těm bylo zároveň zdarma nabídnuto hlídání dětí během realizace kurzů 

zaměřených na rozvoj profesních dovedností. Hlídání v Provázku probíhalo ve dvou režimech. 

 

Pidiškolka 

Pravidelná aktivita se zábavně výchovným programem pro děti od 15ti 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. 

Montessori aktivity 

Dlouhodobě našim klientům přinášíme také aktivity čerpající z principů Montessori, pořádané jak 

pravidelné kurzy o principech Montessori pro rodiče, tak tématické kurzy a přednášky. 

 

Pidikoutek 

Hlídání děti  při aktivitách našeho rodinného centra. Jedná se o nepravidelnou aktivitu umožňující 

jednorázové hlídání dětí od 1 roku.  

 

Herna s kavárnou 

Návštěvníkům RC Provázek nabízíme možnost posezení a vychutnání výborné čerstvé kávy z rodinné 

domácí pražírny Laura Coffee. Kavárna nabízí také možnost připojení na Internet či zapůjčení knih 

z naší miniknihovničky zaměřené na osobní rozvoj, rodičovství, zdravý životní styl apod. Letos jsme 

knihovnu rozšířili o vybrané tituly na téma PAS a logopedie.  

Herna – kavárnička je přístupná všem (pra)rodičům s dětmi bez ohledu na jejich členství ve spolku či 

účasti na jiných aktivitách sdružení. 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. Pro činnost v herně a v kavárničce jsme náš tým rozšířili 

i o dobrovolnice.  Jedná se o maminky na rodičovské dovolené, které ve svém volném čase pomáhají 

v herně a zajišťují pro naše klienty potřebný komfort a pohodlí. V letošním roce jsme trochu 
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zapracovali na změně fungování herny a systému dobrovolnictví obecně. Především jsme do týmu 

přijali hlavní “herňačku”, která má na starosti bezproblémový chod herny, rozvrh dobrovolnic a 

zároveň přináší nové příležitosti a podněty, kde navázat spolupráci a s kým navázat kontakt. 

V herně pravidelně probíhají také dětské narozeninové oslavy a různé dýchánky, během kterých se 

hodí kombinace kavárenského koutku a vybavené herny. V příštím roce plánujeme obnovit vybavení 

herny. 

 

Poradna psychomotorického vývoje 

Cílem je informovat rodiče o tom, co, kdy a jak by se dítě mělo postupně naučit a k jakým 

dovednostem to později vede. Rodiče povzbuzujeme v motivaci a stimulaci dítěte k aktivnímu 

pohybu, učíme je, aby viděli kvalitu projevů dítěte a povzbuzovali své dítě v těchto projevech, které 

vedou k rozvoji dovedností v souladu s psychomotorickým vývojem, zároveň je upozorňujeme 

na odchylky kvalitního vývoje, společně odhalujeme příčiny a rodičům doporučíme preventivní 

opatření nebo nápravné kroky. 

 

Příměstské tábory 

 

V roce 2017 jsme pořádali pro děti z Novojičínska 4 turnusy příměstského tábora. 3 v Novém Jičíně a 

1 v Mořkově. Tábory RC Provázek jsou určeny pro děti již od 3 let - pro pracující rodiče jsou tak námi 

pořádané tábory přínosnou výpomocí v letních měsíců, kdy mají prázdniny nejen školy, ale také školky. 

Tématem táborů v roce 2017 byli superhrdinové. 

Sportovní aktivity pro dospělé 

 

Pilates 

Pilates je 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.  

 

Powerjóga 

Powerjóga je zaměřena na protažení a posílení svalů celého těla prostřednictvím vybraných pozic 

klasické jóg. Vede k řízenému pohybu, vědomému ovládání těla a k psychické a fyzické 

relaxaci.  Harmonicky rozvíjí jak psychickou, tak fyzickou kondici člověka. Rozvíjí celistvě svalový 

korzet a nevynechá jediný sval na těle, a právě proto, je velkým přínosem pro současnou dobu. 
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Gravidjóga 

Cvičební hodiny pro těhotné jsou určeny budoucím maminkám od konce třetího měsíce 

těhotenství po poradě se svým gynekologem. Cvičení je kombinaci vhodných jógový pozic a cvičení 

pro zdravá záda. Je v pomalém rytmu a může se provozovat až do konce těhotenství, pokud nemá 

budoucí maminka zdravotní problémy.  

 

SM systém s pružnými lany 

Metoda je založena na aktivním pohybu paže pomocí elastického lana, dochází tak k zapojení 

šikmých svalů břišních a protahování páteře směrem vzhůru. Tímto se obnovuje zádový korzet, 

uvolňují se velké klouby a regeneruje se páteř. SM systém (Stabilizace a Mobilizace) se v praxi využívá 

pro léčbu, prevenci, regeneraci a jako kondiční trénink pro sportovce. Je to komplexní systém jak 

pečovat o pohybový aparát, zlepšit funkci vnitřních orgánů, celkově zpevnit tělo a cítit se lépe. SM 

systém je určen pro všechny, kteří vědí, že své zdraví mají ve svých rukou.  

 

Jóga pro začátečníky 

Lekce na seznámení s jógou - pozice těla, ovládání dechu, meditace a zklidnění mysli. Setkání probíhá 

formou seznámení, povídání, objevování. Učíme se přirozenému pohybu, vědomě ovládat své tělo, 

naslouchat si a poddat se potřebám těla. 

 

Jóga - střední cesta 

Určená pro ty, kteří již znají základy jógy. Lekce začínají protahovacími cviky, následně se přechází k 

náročnějším pozicím těla. Lekce jsou zaměřeny na zpevnění celého těla. Prostor je věnován také 

balančním pozicím a vše je zakončeno krátkou meditací.  

 

Posilujeme s jógou 

Lekce zaměřená na posílení celého těla, určena pro všechny, kteří již provozují nějaký pohyb a rádi 

by zařadili do svého života jógu. Cviky jsou dynamičtější, důraz je kladen na zpevnění celého těla a 

posílení svalového systému. Na závěr lekce probíhají uvolňovací cviky. 
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Aktivity pro práci 

 

Od podzimu 2016 provozujeme v budově novojičínského gymnázia coworkingové centrum COWO 

NOVO - prostor pro spolupráci. COWO NOVO nabízí možnost pronájmu pracovního místa včetně 

plnohodnotného kancelářského zázemí doplněného o kuchyňský koutek a relax zónu. 

Členové COWO NOVO i široká veřejnost si navíc pro vlastní akce mohou pronajmout malou a velkou 

zasedací místnost, která pojme až 60 návštěvníků. 

V COWO NOVO probíhají také akce určené zejména freelancerům a také akce pro místní komunitu.  

Kdekoliv a kdykoliv - digitální kancelář s Google Apps 

Kurz zaměřený na rozvoj dovednosti spolupráce online, a to především za využití zdarma dostupných 

nástrojů od Google. Prostor byl věnován Gmailu, práci s Google drive a kalendářem. Účastníky kurzu 

tématem provázek certifikovaný lektor Googe Apps. 

 

Trello pro začátečníky 

Trello je webová aplikace vhodná pro řízení projektů a plánování práce v týmech. Zároveň je vhodná 

také pro studenty na plánování jejich času a úkolů. V Trellu si lze jednoduše vytvořit nástěnky pro 

jednotlivé projekty, přidávat členy týmu, zaznamenávat nápady, přidávat úkoly a vyhodnocovat, co už 

bylo uděláno. V COWO NOVO proběhl kurz zaměřený na práci s aplikací určený pro začátečníky. 

 

Jak ušetřit za grafiku 

Kurz Zuzany Mlčákové zaměřený na práci ve volně dostupných grafických programech se konal hned 

několikrát a byl určen především pro freelancery a menší firmy. Účastníci byli seznámeni s 

uživatelským prostředím programu Canva a společně s lektorkou si vyzkoušeli, jak připravit: vizitky, 

přáníčka, různé kartičky a poukázky, grafiku na sociální sítě (možnost další lekce práce se sociálními 

sítěmi), infografiku, plakáty, pozvánky, prezentace, jídelní a nápojové lístky a další.   

 

Život je hledání - jak najít jehlu v kupce sena 

Kurz certifikovaného lektora Google Apps proběhl v rámci bloku "Orientace na trhu práce a vzdělávání 

rozšiřující profesní kompetence", který je součástí projektu "Nejste na to samy", jehož cílem je zvýšit 

uplatnitelnost zapojených účastnic z řad maminek na trhu práce a podpořit tak dané účastnice ve 

sladění profesního života a péče o děti. "Nehledejte, nacházejte! Vyhledávače Google, Bing nebo 

Seznam používá asi každý uživatel Internetu. Často se ale stane, že hledanou informaci nenajdeme, 

nebo hledání je pracné a zdlouhavé. V rámci workshopu si ukážeme některé tipy a triky, jak se dostat 
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k informacím rychleji a efektivněji pomocí vyhledávače Google, který nabízí řadu vyhledávacích 

nástrojů. Kromě standardního vyhledávače Google si vyzkoušíme i specializované vyhledávače, které 

nejsou příliš známé, jako jsou Finance Google, Knihy Google nebo Letenky Google. Kurzem provází 

certifikovaný lektor Google Apps." Projekt byl podpořen Nadací AGROFERT. 

 

Životopis je mrtvý - ať žije LinkedIn! 

Další kurz certifikovaného lektora Google Apps proběhl v rámci bloku "Orientace na trhu práce a 

vzdělávání rozšiřující profesní kompetence", který je součástí projektu "Nejste na to samy", jehož cílem 

je zvýšit uplatnitelnost zapojených účastnic z řad maminek na trhu práce a podpořit tak dané účastnice 

ve sladění profesního života a péče o děti. byl kurz zaměřený na LinkedIn. "Spoléháte se pouze na 

životopis? Hledáte novou práci a rádi byste ukázali své zkušenosti ještě dříve, než se (snad) dostanete 

k pohovoru? Chcete během RD či po ukončení být v kontaktu se svým oborem a kolegy, aby byl váš 

návrat na trh práce snadnější? Tak pronikněte do tajů profesdní sociální sítě LinkedIn. Co se na 

workshopu naučíte? Jak si založit a nastavit profil, jak vyplňovat jednotlivé sekce profilu, na co si dát 

pozor a jak se vyvarovat chyb. Vše si vysvětlíme na nejlepších českých LinkedIn profilech - prostě se 

inspirujeme u těch nejlepších. Projekt byl podpořen Nadací AGROFERT. 

 

Fotografický kurz 

“Váš fotoaparát bude totiž opět zapnutý a v akci. Tlačítko po tlačítku se seznámíte se dalšími funkcemi 

vašeho fotoaparátu, které si okamžitě vyzkoušíte na praktických cvičeních na modelce. Teorii se dozvíte 

až při samotném focení a to jen v případě, že ji budete potřebovat k tomu, abyste vyfotili lepší snímek. 

Čeká vás další várka praktických tipů a triků, návodů na nastavení.” Kurz byl zaměřený na focení v 

rawu, expozici v problematických situacích, pohyb, čas, barvy a plně manuálně expoziční režim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 



20 

 



21 

 

  



22 

 

Aktivity pro komunitu 

V prostorách RC Provázek i COWO NOVO pořádáme různé komunitní akce, případně rádi necháme 

např. dobrovolnicím prostor pro to, aby nějaké akce uspořádaly. Díky tomu je u nás často živo a 

nabízíme místním atraktivní možnost, jak strávit volný čas. 

 

 

Jarní rukodělný jarmark 

Jaro jsme přivítali jarmarkem, který se konal ve vnitřních prostorách i pod stromy před naším centrem. 

Na účastníky, kterých se sešlo více než 200, čekala originální móda, dárkové předměty, šité výrobky, 

domácí kosmetika, dekorativní interiérové doplňky. Jako prodejci se jarmarku účastnili především 

menší prodejci z nového Jičína a okolí. 

 

Restaurant day v Novém Jičíně 

Již poosmé jsme pro Novojičíňáky uspořádali oblíbený Restaurant Day. Během jednoho dne tak mohli 

návštěvníci vyzkoušet dobroty od amatérských kuchařů, kteří si otevřeli své provizorní restaurace. Do 

akce se tentokrát zapojilo 8 amatérských restaurací, které hostům nabídli českou i zahraniční kuchyni 

a spoustu dobrot nejrůznějších chutí a vůní. 

 

Předvánoční rukodělný jarmark 

“Pokud, nepatříte k těm, kteří si libují v předvánočních orgiích v nákupních centrech a neradi pořizujete 

pod stromeček dárky, u kterých je riziko, že se pod stromečkem objeví víckrát, máme pro vás "plán B" 

:-) Na předvánočním jarmarku se sešlo více než 30 prodejců s tímto sortimentem:  autorská móda, 

módní doplňky, ručně šité výrobky, domácí kosmetika, domácí trvanlivé potraviny (např. sirupy, 

marmelády, perníčky, pesta atd.) a dárkové předměty různého typu.  
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Jaké projekty jsme v roce 2017 realizovali? 

 

 

V průběhu celého roku 2017 jsme se činili a tomu odpovídá i naše aktivita na poli projektů, kterých 

jsme realizovali hned několik. 

 

 

Nejste na to samy 

Projekt „Nejste na to samy“ podporoval maminky samoživitelky z regionu Novojičínska, které se z 

různých příčin ocitly v nelehké životní situaci, ve které ocení každou pomocnou ruku. V rámci projektu 

bylo realizována série seminářů, kurzů a workshopů, jejichž cílem bylo zvýšit uplatnitelnost zapojených 

účastnic na trhu práci a podpořit tak dané účastnice v jejich snaze o ekonomickou soběstačnost a 

sladění profesního života a péče o děti. 

 

Zmíněné aktivity budou probíhat v rámci 3 propojených bloků: 

 

 Orientace na trhu práce 

 Vzdělávání rozšiřující profesní kompetence 

 Jak vše sladit 

 

Výhodou aktivit bylo, že i přes jejich propojení a vzájemné doplňování nebyly vyloženě navazující – 

nebylo tedy nutné absolvovat veškeré nabízené aktivity, naopak bylo možné si vybrat ty nejpřínosnější 

podle svých časových možností.  

 

 Cílem projektu je poskytnout komplexní podporu rodičům samoživitelům, kterým během celé 

realizace projektu nabídneme další profesní vzdělávání, díky kterému mohou zapojené účastnice zvýšit 

svou uplatnitelnost na trhu práce (případně jsme je chtěli podpořit v začátcích jejich podnikání, zvlášť 

v případě, že váhaly a nevěděly, co všechno zohlednit, jsme je chtěli podpořit v rozhodování). 

Účastnicím projektu nabídneme celou řadu kurzů z oblasti IT (cloudové nástroje, podnikání maminek 

na MD/RD, hledání práce na internetu, Linkedin a další sociální sítě, využívání volně dostupných 

nástrojů atd.) a jsme velmi rádi, že do této aktivity se zapojí jeden z mála certifikovaných trenérů 

Google v ČR Mgr. Radovan Jansa. Dalším lektorem v oblasti IT byl Vít Blažek. 

Maminkám jsme již během prvních několika měsíců realizace projektu nabídli také seberozvojové 

kurzy jim na míru s lektorkou Mgr. Renátou Cholevíkovou, která během své praxe absolvovala řadu 

kurzů a sama má bohatou a mnohaletou praxi a zkušenosti s prací převážně se ženami-matkami. Její 
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kurzy byly zaměřeny na sebepoznání, identifikaci vlastních zdrojů a talentů a práci s nimi, dále také na 

rozvoj schopnosti “prodat se”, prezentovat to, co dělám, jiným lidem, to vše s důrazem na sladění 

profesního a osobního života. Jelikož lektorka sama je matkou samoživitelkou, byla CS projektu o to 

blíže a témata, která do workshopů přinášela, uměla doplnit vlastní zkušeností. Vybrané přednášky 

byly zaměřeny přímo na specifika sólo rodičovství. 

Po celou dobu projektu je maminkám samoživitelkám zdarma k dispozici Žaneta Konopáčová, která 

má bohaté zkušenosti v oblasti rané péče o miminko (první dny po narození, kojení, správný 

senzomotorický vývoj, pokroky v různých fázích vývoje a jejich správné zvládnutí a mnohá další témata, 

specializuje se na vývoj dětí od narození do 3 let věku), která současně řadu z nich podpořila už během 

těhotenství svými radami, podporou a odbornými znalostmi. Individuální poradenství bylo pro CS 

velkým přínosem, především maminky s těmi nejmenšími dětmi byly rády za podporu pro ně jinak 

sotva dostupnou. 

Projekt, který byl zahájen v červenci 2017 a trvá do dubna 2018, je doplněn i činností několika 

dobrovolnic, v RC se podařilo vybudovat vybudovat stálý koutek, kde maminky, kterým už děti 

vyrostly, odkládají pro sebe nepotřebné věci, která zdarma nebo za symbolickou cenu předávají dále. 

Na podzim proběhl bazárek, který organizovaly z velké části právě dobrovolnice. 

Plánovaný rozpočet projektu je 240 000 Kč, z toho 200 000 Kč jsme obdrželi jako příspěvek od Nadace 

AGROFERT. Spolufinancování zajistíme z vlastních zdrojů. Plánujeme podpořit min. 50 rodičů 

samoživitelů a jejich děti. 

 

Autismus – kudy kam? 

Projekt „Autismus – kudy kam?“ je zaměřen na podporu rodin s dítětem s poruchou autistického 

spektra (PAS) v okrese Nový Jičín. Jeho cílem je podpořit tyto rodiny, a to tak, aby úspěšně zvládaly 

náročnou výchovu autistického dítěte ve svém vlastním přirozeném prostředí, a to formou poskytnutí 

psychologické pomoci, posílením jejich kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS a 

zvýšením jejich informovanosti o problematice postižení PAS i dostupnosti relevantních služeb. 

Současně pomůže jejich dítěti s PAS co nejvíce rozvinout jeho potenciál a soběstačnost. 

 

Projekt „Autismus – kudy kam?“ navazuje na naší organizací dříve realizovaný projekt „Nejsme v tom 

sami - program podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra“, který byl realizován 04/2015-

03/2016 a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  
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Z referencí, které nám účastníci poskytli, vyplývá, že uvedený projekt měl pro rodiny reálný přínos, a 

to především tím, že: 

 

 rodiny získaly prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, tipů (např. možnosti v 

oblasti vzdělávání), starostí aj. 

 projekt podporoval rodinu jako celek (nebyly opomíjeni zdraví sourozenci dítěte s 

PAS, aktivit se účastnili oba rodiče) 

 rodiče se zorientovali v problematice PAS za asistence odborníka 

 nabízené služby byly pro rodiny s dítětem s PAS dostupné, vše se odehrávalo v 

příjemném prostředí rodinného centra v jejich blízkosti 

  

Především zpětné vazby zapojených účastníků jsou pro nás impulsem snažit se na tento projekt 

navázat – sdílení a možnost být v kontaktu s rodinami, které řeší podobné situace, je pro zapojené 

účastníky přidanou hodnotou, která jim schází u případného individuálního poradenství a návštěv 

odborníka. Kladně je rovněž vnímána realizace v prostředí RC a zahrnutí všech členů rodiny do aktivit. 

Projekt je za podpory Nadace AGROFERT realizován v období červenec 2017 až březen 2018. 

 

V roce 2017 jsme již zorganizovali několik skupinových sezení s psycholožkou, několik přednášek 

distribuovali brožury k tématu do místních škol, školek a organizací podobného typu jako je náš spolek. 

Projekt, který Nadace AGROFERT podpořila částkou 100 000 Kč, by měl podpořit 8 rodin z regionu. 

 

PROFICIO profesionálně 

Cílem projektu "PROFICIO profesionálně" je stabilizovat naši organizaci a významně nakročit 

směrem k trvale udržitelnému fungování neziskovky, která pravidelně obsluhuje více než 500 klientů 

(především z řad rodin s malými dětmi) z regionu Novojičínska. Na vícezdrojové financování se snažíme 

postupně přecházet od r. 2015. Zároveň se snažíme držet krok s neustálými změnami, kterými je 

dnešní doba charakteristická - vzděláváme se, rozvíjíme se, měníme se. 

V rámci projektu se plánujeme zdokonalit v oblasti fundraisingu, chceme vytvořit ucelenou koncepci 

dobrovolnictví a místní komunitu více zapojit do fungování naší organizace.  

Věříme, že projekt nám pomůže správně zacílit, získat dostatečný prostor, zdroje a podporu tak, aby 

restart našeho fundraisingu byl v potřebné kvalitě, v přiměřeném čase a s dobrým výsledkem 

(získanými penězi). 
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 Hlavním cílem projektu je za pomoci odborníků vymyslet a následně zavést do praxe opatření, která 

podpoří stabilitu naší organizace a pomohou nám fungovat trvale udržitelným způsobem. 

Projekt je realizován za podpory Nadačního fondu Hyundai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund 

Praha v období srpen 2017 až červenec 2018. Celkový rozpočet projektu je 187 000 Kč.  

Během první poloviny realizace projektu jsme se během konzultací s odborníky zaměřili především na 

rozvoj v oblasti fundraisingu a plánování financí, v druhé polovině projektu bychom chtěli lépe 

zpracovat koncepci dobrovolnictví v naší organizaci. 

 

Provázkovy hrátky 

Projekt přinášel do Nového Jičína sérii volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi již od 2 let. V rámci 

projektu, který byl podpořen grantem vyhlašovaným městem Nový Jičín na podporu volnočasových 

aktivit (získali jsme příspěvek 80 000 Kč), jsme během celého roku pořádali akce pro širokou veřejnost 

od Maškaráků a divadélek, až po Den dětí nebo třeba stavění ptačích bude. 

 

Novojičínské rodinné centrum Provázek jede! 

Celoroční projekt jsme realizovali za podpory přispěvatelů z řad veřejnost a ČSOB a jejich programu 

ČSOB pomáhá regionům. Anotace projektu: „Rodinné centrum provozujeme již sedmým rokem a 

navštěvují nás stále nové a nové tváře. Každé pololetí máme v nabídce cca 40 pravidelných kroužků 

pro děti i dospělé, pravidelně také pořádáme vzdělávací a volnočasové akce, bazary, Restaurant Day, 

jarmarky a jiné akce. S pomocí našich dobrovolnic z řad maminek také provozujeme herničku s 

kavárnou. Rodinné centrum je ve všední dny v provozu od 8:00 do 20:00, výjimkou v programu nejsou 

ani víkendové akce. Každé pololetí nás pravidelně navštěvuje 400 až 500 klientů. Cílem projektu je 

zachování a podpora služeb našeho rodinného centra. Naší misí je prostřednictvím našich aktivit 

vytvářet podmínky pro spokojený život na Novojičínsku - to, co děláme, umíme dobře, občas ale 

potřebuje trochu pomoci. Zvlášť rok 2016 je pro nás mimořádně náročný. Kvůli výpadku financování 

jsme byli nuceni propustit některé zaměstnance a nadále pokračujeme v činnosti v celkovém počtu 4 

osob, přičemž všichni pracujeme nad rámec svého úvazku při značně podprůměrné mzdě. I nadále 

chceme zachovat pestrou nabídku služeb našeho RC, proto budeme rádi, když nás podpoříte v naší 

činnosti!“. Lidé nám na náš provoz přispěli celkovou částkou 14 050 Kč, ČSOB přispěla částkou 40 000 

Kč. Děkujeme! 

 

Vzdělávání v rámci ČSOB Akademie modrého života 

V období od prosince 2016 do června 2017 jsme se jako absolventi vzdělávacího programu od ČSOB 

mohli vzdělávat i po ukončení prezenčních aktivit díky příspěvku, který jsme získali na náš rozvoj. 
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Zmapováním pracovních pozic a “zvědoměním” kompetencí jsme si ujasnili, jaká je čí role, jaká je 

návaznost práce a také to, že když dva dělají totéž, není to totéž. Protože jako jednotlivci máme v 

určité míře jiné preference co se týče formy práce (home office/kancelář, pevná/pružná pracovní 

doba, hodinová/úkolový mzda, práce s termíny, potřeba porad a sdílení informací atd.), probrali jsme 

důkladně toto téma a došlo u nás k jistým změnám, které reflektují potřeby a preference zaměstnanců 

(v malém pracovním kolektivu je pro nás pracovat s benefity individuálně a současně zachovat nějaký 

společný základ, abychom plnohodnotně fungovali pro naše klienty). 

Zavedením některých individuálních benefitů spolu se snížením počtu zaměstnanců však 

předpokládalo schopnost efektivně spolupracovat online na dálku. Proto jsme do vzdělávacího 

programu zařadili školení věnované Google Apps a Trello. Na oblast komunikace jsme se následně 

zaměřili s lektorkou Pavlínou Vašátovou. Potřebovali jsme zapracovat jak na komunikaci v rámci týmu, 

tak na schopnost mluvit před lidmi. Na vzdělávací aktivity jsme od ČSOB obdrželi příspěvek ve výši 

50 000 Kč. 
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Co plánujeme v roce 2018? 

 

V následujícím roce plánujeme pokračovat v úspěšné realizaci projektů, který jsme zahájili 

v předešlém roce, zároveň máme připraveny nové projektové záměry – opět reagující a reflektující 

potřeby našich klientů, tedy z velké části především rodin s malými dětmi. Projekty plánujeme jak 

vlastní, tak partnerské. 

Rádi bychom do programu zařadili více aktivit preventivního charakteru a nějaké aktivity na podporu 

rodin s dítětem se specifickými stravovacími návyky na základě zdravotních omezení. 

 

V roce 2018 také plánujeme do týmu přijmout nového člena na pozici projektové a finanční 

manažerky, pozice vyplynula právě z definování rolí a úloh v týmu, kdy mezi objemem jednotlivých 

pracovních pozic jsou značné disproporce, a bylo proto vhodné vytvořit nově pozici obnášející 

projektové a finanční řízení u probíhajících projektů. Novou pozici plánujeme obsadit nejlépe hned 

začátkem roku. Dále určitě plánujeme navázat spolupráci s dalšími lektory z regionu a obohatit tak 

naši nabídku pro klienty. 

 

Dokončíme projekt zaměřený na profesionalizaci našeho spolku. Následně máme v plánu úpravu 

našich webových stránek www.proficionj.cz i www.rodinne-centrum.cz – s vývojem organizace a naší 

nabídky jsme dospěli do stadia, kdy bude revize a změna struktury u obou stránek nezbytná. 

Plánujeme také vydání publikace v elektronické i tištěné podobě – brožura by měla přehledně 

shrnovat činnosti našeho spolku, možnosti, jak se zapojit a jak nás podpořit, případně jak (a v čem) u 

nás získat praxi a zkušenosti. 

 

Jako důležitou vnímáme v dalším roce také spolupráci s městem Nový Jičín, obcí Mořkov a také 

s organizacemi podobného zaměření našemu spolku, které fungují zde v regionu. Postupně 

prohlubujeme také spolupráci s MAS Lašsko a Zdravým městem Nový Jičín, které ve městě vyvíjí 

aktivity, které jsou blízké našemu poslání a naší činnosti a proto ve spolupráci vidíme přínos. 

 

Nadále bude udržovat vysokou kvalitu našich služeb, a to jak v rámci pravidelných aktivit, tak v rámci 

těch jednorázových. Zejména v druhé polovině roku 2018 plánujeme rozšířit naši nabídku v rodinném 

centru v Mořkově. 

 

 

 

http://www.proficionj.cz/
http://www.rodinne-centrum.cz/
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Podpořte nás 

 

 

Zapojte se i vy do naší činnosti. Pravidelně hledáme dobrovolníky a dobrovolnice do naší herny, na 

jednorázové akce i pro dlouhodobou spolupráci. Již několik let také poskytujeme stáže studentům a 

ve spolupráci s ÚP nabízíme možnost pracovních rehabilitací. Podpořit nás samozřejmě můžete také 

hmotným darem nebo darem finančním. 

 

Jak nás podpořit darem 

 podpořte naši knihovnu zakoupením knihy vhodné pro děti předškolního věku 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 atd. 

 cokoliv dalšího, co si představíte, že potřebujeme k naší práci 

 finanční dar v libovolné výši nám můžete zaslat na náš účet č. 2701058749 / 2010, případně 

také v hotovosti (rádi vám vystavíme potvrzení o daru) 
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Kontakt 

 

 
PROFICIO - kancelář (my už si to přepošleme/vyřídíme :-) 

 

email: kancelar@proficionj.cz 

tel.: 725 210 054 

 

 

Žaneta Konopáčová 

předsedkyně spolku a vedoucí RC 

 

email: zaneta.konopacova@proficionj.cz 

tel.: 728 189 742 

 

 

Mgr. Lucie Hrdličková 

místopředsedkyně spolku 

 

email: lucie.hrdlickova@proficionj.cz 

tel.: 776 212 623 
































