Výroční zpráva
organizace
za rok 2018

Jaký byl rok 2018 v našem spolku?
●

otevřeli jsme 114 pravidelných kurzů pro děti, dospělé, rodiče s dětmi

●

uspořádali jsme desítky jednorázových akcí pro rodiče s dětmi a dospělé (rozvod
rodičovských dovedností, stravování, seberozvoj, IT atd.)

●

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 řadu dobročinných bazárků pro maminky s dětmi

●

do Nového Jičína jsme přinesli další nové aktivity: angličtinu pro nejmenší s rodilým
mluvčím, nový kurz QiGong

●

rozvíjeli jsme se v rámci projektu PROFICIO PROFESIONÁLNĚ

●

podporovali rodiče samoživitele v rámci projektu NEJSTE NA TO SAMY

●

soustavně podporovali rodiny v rámci projektu podporovaným MPSV SPOKOJENÁ
RODINA

●

i v tomto roce provozovali nejem 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

●

ukončili jsme realizaci projektu AUTISMUS - KUDY KAM?

●

členové našeho spolku nadále působili v komisi MAS Lašsko a Komisi Zdravého města
a místní agendy 21 v Novém Jičíně

●

zapojovali se do komunitního plánování v oblasti rodiny v Novém Jičíně

●

prohloubili spolupráci s našimi partnery

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, fandí nám, jsou s námi.
Těšíme se na další rok a věříme, že vám opět přineseme řadu zajímavých, často i zcela
unikátních aktivit a projektů. Na příští rok plánujeme řadu velkých změn a nadále plánujeme
dělat vše pro to, abychom byli úspěšní v naší misi - vytvářet podmínky pro spokojený život
na Novojičínsku.

Žaneta Konopáčová
předsedkyně spolku a vedoucí RC Provázek

Jaké je poslání spolku PROFICIO?
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 devátým 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. Už třetím
rokem provozujeme i Rodinné centrum Provázek Mořkově. Třetím 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.

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, vždycky zná ty správné lidi a umí vše propojit tak, aby to dávalo smysl. Maminka Mii,
Viktora a Justýny.

Ing. Martina Paličková, místopředsedkyně spolku výboru
ta, která nám pomáhá věci dotahovat do konce, u projektů poradí se vším, co je třeba a vždy
ví, v kterém šanonu hledat.

Mgr. Lucie Hrdličková, místopředsedkyně spolku výboru
ta, která přináší nové nápady zvenčí a propaguje to, co děláme.

Andrea Erbenová, vedoucí herny a lektorka
ta, která zajišťuje hladký chod herny a věnuje se těm nejmenším v rámci Klubíček.

Věra Trenzová, finanční manažerka
ta, která se stará o vše, co souvisí s papíry a financemi.

Ing. Kateřina Ficková, projektová manažerka
ta, která realizuje většinu Provázkových projektů.

A pak nás doplňují také naše úžasní lektoři, brigádníci a dobrovolnice.
Ti všichni jsou zapotřebí, aby Provázek fungoval a byl tady pro své klienty.

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.

Projekty realizované spolkem PROFICIO v roce 2018
Spokojená rodina
Po celý rok u nás probíhaly aktivity v rámci projektu Spokojená rodina. Projekt se zaměřoval
na vytvoření komplexní nabídky služeb pro rodiny jedinečné v Novém Jičíně a jeho blízkém
okolí. Jedná se o služby, které mají preventivní a podpůrný charakter pro rodiny z NJ i okolí.
Nabízené služby posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují rodiny
v péči o děti, napomáhají rodičům slaďovat rodičovskou roli s pracovním životem. Projekt
SPOKOJENÁ RODINA z části navazuje na v minulosti realizované úspěšné projekty "Spolu
jinak I.-VII.", které u nás probíhaly v letech 2009–2016.

Cíle projektu:

● komplexní podpora rodin jako celku
● oslovení maxima uživatelů spadajících do CS
● podpora pracujících rodičů formou sdíleného pracovního prostoru
● poskytnutí ucelené a v regionu ojedinělé nabídky
● prevence negativních jevů v rodině

V rámci aktivit jsme cílilii především na budoucí a novopečené rodiče, dále také na rodiče dětí
převážně ve věku do 6 let. Projekt s celkovým rozpočtem 565 440 Kč jsme realizovali za
podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), které nás podpořilo částkou 322
301 Kč .

S Provázkem se baví celá rodina
Cílem projektu je uspořádání série atraktivních volnočasových akcí pro rodiny s malými
dětmi ve věku 0 až 6 let (většinou se bude jednat o děti ve věku od 1 do 4 let), které budou
moci navštívit také jejich prarodiče a návštěvníci si tak budou moci užít zábavu jako celá
rodina. Akce budou probíhat v pozdních odpoledních hodinách během pracovních dnů či o
víkendu, aby byly dostupné i pro pracující rodiče. Těm pomáháme i organizací příměstských
táborů pro děti od 3 let. Akce budou koncipované tak, aby vyžadovaly aktivní zapojení ze
strany účastníků, charakterem bude zábavné a poučné. Prostřednictvím těchto aktivit do
Nového Jičína přineseme zábavné volnočasové akce unikátního formátu, které navíc
poskytnou skvělou příležisot pro setkání těchto rodin s malými dětmi. Akce budou probíhat

dle charakteru programu a roční doby přímo v prostorách RC, případně se bude jednat o
akce pod širým nebem.
Akce probíhaly v průběhu celého roku 2018 a byly podpořeny Městem Novým Jičínem v
rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit částkou 47 300 Kč. Děkujeme.

Proficio profesionálně
Cílem projektu bylo 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. Zároveň se snažíme držet krok s neustálými
změnami, kterými je dnešní doba charakteristická - vzděláváme se, rozvíjíme se, měníme se.
V rámci projektu jsme se zdokonalili v oblasti fundraisingu, vytvořili ucelenou koncepci
dobrovolnictví a místní komunitu více zapojili do fungování naší organizace.
Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu Hyundai ve spolupráci s Nadací Open
Society Fund Praha v období srpen 2017 až červenec 2018.

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 byly realizovány semináře, kurzy a workshopy, 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 probíhaly 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, ale šlo si vybrat ty
nejpřínosnější podle svých časových možností. V rámci projektu byly realizovány dobročinné
komunitní akce.

Cílem projektu bylo podpořit matky samoživitelky v jejich soběstačnosti rozvíjením jejich
schopností a dovedností, posílením sebevědomí, podpořením jejich schopnosti sladit roli
matky, ženy a pracující osoby. Zároveň u zapojených matek snížit riziko ohrožení sociální
izolovaností, kterou je u matek samoživitelek vyšší než u matek, které samoživitelkami nejsou.

Autismus - kudy kam?
Projekt byl zaměřen na podporu rodin s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) v
okrese Nový Jičín. Jeho cílem bylo 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?“ navazoval 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. 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)

● 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 pro nás byly 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 byl za podpory Nadace AGROFERT realizován
spolkem PROFICIO, z.s. v období červenec 2017 až březen 2018.

S Provázkem je nám hej
Díky podpoře NF Tesco jsme mohli zrekonstruovat Provázkovu hernu. Děkujeme!

Aktivity pro rodinu - Rodinné centrum Provázek
Aktivity pro děti a pro rodiče s dětmi
Již 9 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.
Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 4 do 9 let
Každé dítě je jedinečné a my jsme připraveni tuto jedinečnost respektovat. Zároveň je však
každé dítě jako prázdná nádoba, která čeká, až ji někdo naplní vědomostmi. A my jsme tady,
abychom dětem předali znalost angličtiny formou, která mu bude blízká, bude jí rozumět a
chápat. Angličtina pro malé děti je založena na principu play & learn. Děti si tedy hrají a
zároveň se učí. Aktivity se během hodiny střídají tak, aby děti bez problému udržely pozornost.
Většina činností probíhá v pohybu nebo pohodlně na koberci. Každé malé dítě dokáže
používat svůj rodný jazyk a naučilo se ho jednoduše a nenásilně. Jak? Posloucháním
a napodobováním. Bez nudné gramatiky a šprtání slovíček si Vaše dítě skutečně osvojí
angličtinu. Navíc angličtinu rodilých mluvčích. Děti tímto způsobem získávají k angličtině
pozitivní vztah, zbavují se již v ranné životní fázi ostychu a připravují se tak na pokračování
na dalších stupních studia.

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. Aktivita byla podpořena z dotace MPSV a
probíhala v Novém Jičíně i Mořkově.
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, 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.

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.

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.

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.
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.

Přednášky
Jsme to, co jíme a platí to i pro naše děti

Výživě v dětském věku bychom měli věnovat velkou pozornost, často však dostáváme mnoho
protichůdných informací, ve kterých není snadné se vyznat. Přijďte si poslechnout, jak by měl
vypadat jídelníček kojence, batolete nebo předškoláka a probrat společně všechny otázky. Do
kdy je vhodné kojit? Kdy začít s příkrmy? Jaké potraviny jsou vhodné a kdy? Co pitný režim?
Co si počít pokud dítě dlouhodobě odmítá určitou potravinu? Jaké jsou specifika výživy v
předškolním věku?

To všechno se dozvíte na mém dvouhodinovém semináři v rodinném centru Provázek v
Novém Jičíně a jako bonus probereme také potravinové alergie a prevenci dětské obezity...

Jaký je rozdíl mezi potravinovou alergií a intolerancí? Které faktory mohou dítě predisponovat
k potravinové alergii? Jak je to s kojením při alergii na bílkovinu kravského mléka? Co mohu
udělat, aby moje dítě nemělo problém s obezitou?

Montessori propojuje svět dětí a dospělých
Pomoz mi, abych to dokázal sám. Aneb – respektujme, co chtějí děti dělat samy a dejme jim
to k dispozici v takové formě, aby to bylo bezpečné a v souladu s námi.
Montessori děti připravuje na reálný život, aby se o sebe uměly postarat za všech okolností,
aby si vybudovaly zdravé sebevědomí, vědomí vlastních možností. Aby byly připraveny na to,
že život není jenom pohádka a věčně usměvavá maminka a i přesto mohou být šťastné.
Učí děti využívat svého vlastního potenciálu a síly, kterou jim příroda nadělila a kterou často
rodiče potlačují neustálou péčí, strachem, opatrností, aby se děťátku nic nestalo.
Ono ale nejde o to děti chránit například před noži, aby se jim nic nestalo, ale naučit je: co je
to nůž, k čemu se používá a nastavit pravidla, jak se nůž používá a pokud to bude chtít dítě
vyzkoušet, bude muset tyto pravidla respektovat. Pokud totiž nerespektujeme pravidla, která
nás chrání, pak se z užitečného nástroje, může stát zbraň.

Zdravé obouvání dětí
Chcete vědět, jak se vyvíjí dětská noha? Co vše je důležité proto, aby vaše dítě mělo správnou
klenbu? Jaké jsou nejčastější problémy nohou u dětí a jak je možné je řešit? Kdy a jaké boty
je dobré koupit? Na přednášce se zaměříme na všechny výše zmíněné otázky, v rámci
diskuze samozřejmě bude také prostor na ty vaše. Zároveň si řekneme, co je to Vítkův chodník
a mnohé další zajímavosti.

Pavučina pro děti
“Nastává čas čarodějnic, pavouků a různé jiné havěti.. Co tak je přemoct společnými silami?
Budeme po sobě malovat, abychom odstrašili čarodějnici, prolézat pavučinou ať se vyhneme
pavoukům, vařit lektvary pro delší životy, uhánět na koštěti jako Harry Potter a nakonec si
ozdobíme čarodějnici, kterou upálíme.”

EEG bio feedback
EEG bio feedback je specifickou metodou, která je určena zaměřena na posílení žádoucí
aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a
sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Vynikající a rychlý
účinek má také na poruchy spánku, zejména problémy s usínáním, i na noční děsy a
pomočování. Dobré výsledky vykazuje i u vývojových vad řeči a specifických poruch učení
(dyslexie, dyskalkulie).

Těhotenská nepohoda
Jeden z největších stresů žen je nezvládnutý přirozený porod svého dítěte a nejzásadnějším
faktorem pro vstup dítěte na svět je průběh těhotenství a jeho vlastní porod. Každá z Vás
můžete ovlivnit jakoukoliv věc, která se děje nebo může dít Vám nebo Vašemu dítěti. Co nám
může bránit otěhotnět? O původu těhotenských nevolností, co prožívají Vaše děti v
těhotenství, jak vás vnímají, jaký vliv na ně má, to jak se cítíte, co o nich říkáte, jaké prožíváte
strachy a úzkosti, atd.

Foodrestart - batole ochutnává svět
Jak uspokojit potřeby dětí a co jim nabízet - jak postupovat, když dítě odmítá jídlo - proč ve
Francii nejsou děti obézní (přestože je to národ baget) ani vybíravé - jak pomoci dětem a sobě
stravou při běžných onemocněních, jak vytvářet pestrou stravu pro celou rodinu - co nás v
jídle ovlivňuje - jak v dnešní době vybírat skutečné jídlo - proč se Vám nedaří shodit nebo
přibrat - co dělat se žravými náladami - a mnoho dalšího.

Foodrestart - změna na talíři
Jak vytvářet pestrou stravu pro celou rodinu - co nás v jídle ovlivňuje - jak v dnešní době
vybírat skutečné jídlo - proč se Vám nedaří shodit nebo přibrat - co dělat se žravými náladami
- jak uspokojit potřeby dětí a co jim nabízet - jak postupovat, když dítě odmítá jídlo - proč ve

Francii nejsou děti obézní (přestože je to národ baget) ani vybíravé - jak pomoci dětem a sobě
stravou při běžných onemocněních a mnoho dalšího.

Partner jako zrcadlo
Partner není někdo, kdo Vám chce ublížit, bez koho nemůžete žít, nebo kvůli komu se musíte
obětovat. Každý Váš partner i jakýkoliv jiný vztah je zrcadlo Vás samotných. Nejde o to, co
Vám dělají druzí, ale jde o to, jak vy na to reagujete! Když pochopíte, co Vám druzí lidé zrcadlí,
přestanete se na ně zlobit.

Myšlenkové mapy pro děti
Že učení nemůže být zábava ? Kdo nezkusí, neuvěří. Přijď a uvidíš. Jak si udělat z učení
zábavu? Vytvoř si vlastní Myšlenkovou mapu....workshop je vhodné pro děti 8 - 16 let. Škola
je sice fajn, ale místy tvrdá otrava. * Chci nosit dobré známky, ale nechce se mi trávit všechen
super čas jen nad knížkama. * Jak mám pochopit všechno učivo, i když mě to moc nebaví? *
Jak si mám všechno zapamatovat? * Ve škole se učíme dělat projekty a prezentace. Ale jak
na to, ať jsou fakt luxusní? * Rodičové doma nadávají, na co všechno zapomínám a co
všechno nemám hotovo...jak to zvládnout? * Jak udělat radost mámě a přitom se fakt bavit a
užívat si kámošů a pohody? Tenhle workshop naučí Vaše děti učit se jinak - fakt zábavně a
víc si zapamatovat.

Nemoc - tělo a duše nám vzkazují
Většina z nás se v dětství chovala a reagovala tak, jak nám to poradili „ONI“. Ti, které jsme
milovali a věřili jim. Toužili jsme po tom, aby nás přijali. Naši rodiče a také ti, kteří nás
vychovávali – naši učitelé. Byli větší, starší, silnější a byli jsme na nich závislí.
Věřili jsme, že jsou moudří a tak utvářeli naše zákony, které nám nyní vládnou.
Místo toho, abychom my tvořili své zákony podle toho, jak nám slouží.
A potom se dostaneme do situace, kdy se nám něco nelíbí a místo toho, abychom nějak
zareagovali, tak emoci potlačíme do sebe a chováme se podle modelu – „jen aby mě přijali“.
Někde v nás pořád reagují děti, i když už jsme dávno dospělí a máme své vlastní děti.
I naše děti se učí své životní zákony od lidí, se kterými žijí v úzkém kontaktu. Jenže naše děti
jsou ještě čisté duše a ještě úplně nezapomněli na spojení se sebou. Jsou proto tolik citlivé
na jakoukoliv nerovnováhu v jejich světě. Pokud děti nerozumí, reagují v rámci svých
možností, kterých nemají mnoho. Mají křik, pláč, „divné chování“ a pokud nic z toho na rodiče
nezabírá, přichází NEMOCE. Každý projev dítěte a každá nemoc má svou symboliku, ve které
můžeme číst.

Spousta z nás by se svým životem nic neudělalo, kdyby neměly nemocné děti. Touha po
pomoci té malé bezbranné dušičce, kterou tolik milujeme, nás žene až za hranice, kam
bychom kvůli sobě nikdy nešli. A právě proto, je tady máme. Naše děti, i ty nemoce.
Přijďte si popovídat a dozvědět se o tomto tématu více. Přijďte se zeptat, na cokoliv Vás v
tomto tématu trápí a na co potřebujete znát odpověď. Přijďte se naladit na sebe a porozumět
souvislostem. Když pochopíte, nemoce nemusíte mít… Vy, ani Vaše děti.

Nejen zdravou stravou proti podzimním a zimním nemocem
Podzim a zima jsou charakteristické vzrůstem Yinové energie. Často je naše tělo vystaveno
celé řadě škodlivin, které mohou způsobit různé neduhy. Přijďte se dozvědět, jak se daným
obdobím přizpůsobit, respektovat řád přírody, chránit se před škodlivinami a jak si pomoci v
nemoci.

Tvoření adventních věnců v herně
“První adventní neděle letos připadá na 2. prosince. Přijďte si k nám do Provázku ještě před
začátkem adventu vyrobit adventní věnec, s tvořením nám pomůže a materiál zajistí Míša
Kamasová Pěčková. Společně si užijeme tvořivé odpoledne v herně, dáme si k tomu kafíčko,
popovídáme si.” Tvoření proběhlo 26.listopadu od 16:30 do 18:30.

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.

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 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 2018 jsme pořádali pro děti z Novojičínska 3 turnusy příměstského tábora. 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 2018 byla řemesla.

Pohybové aktivity pro dospělé
Cvičení pro pohodové těhotenství
Cvičení s lektorkou Jitkou Pavelkovou: “Milé budoucí maminky, mohu se stává vaším
průvodcem v uvolnění a procvičení těla, relaxaci a přeladění mysli. Uvolníme a zvědomíme si
oblast pánve a pánevního dna tak důležitou pro porod, kyčle a spodní část zad. Budeme
aktivovat oslabené svaly, procvičíme nožní klenbu a kvalitně se opřeme o podložku a
uzemníme. Zaměříme se na volné dýchání hrudní i břišní, povolení přetížených svalů a
zbytečného napětí, procvičíme krční páteř. Věnujeme pozornost sami sobě, svému nitru,
svému těhotenství. Začátek cvičení si prosím naplánujte po ukončení prvního trimestru a cvičit
můžete ,pokud vám tělo dovol, až do porodu”.
Cvičení pro těhotné
Cvičení pod vedením fyzioterapeutky Martiny Kubešové. Vhodné po ukončení I. trimestru.
Účinky cvičení: redukce bolestí zad a zlepšení držení těla, prevence křečí a otékání nohu,
zvládnutí narůstající zátěže na klouby, péče o plosku nohy, lepší fyzická i psychická kondice,
příprava na péči o dítě (zvedání, nošení), utváření pouta matka-dítě, stimulace dítěte.

Qi Gong
Qi Gong je prastaré čínské umění kultivace dlouhého života (první zmínky pochází z doby
cca 2500 let př. n .l). Význam slova Qi je jakási vitální energie a Gong znamená práci nebo
pěstování, jedná se tedy o cvičení pěstující energii Qi. My se však zaměříme na medicinální
Qi Gonq, který při pravidelném cvičení má schopnost odstranit neduhy těla na fyzické i
psychické úrovni.
Po celém světě je Qi Gong praktikován nejen jako cvičení v parku, nýbrž je používán jako
doplňková i hlavní metoda terapie tradiční čínské medicíny. Během našich setkání se naučíte
sestavu Dao Yin a Wu Xing sloužící k posílení 5 elementů a jim příslušícím orgánům. Dále se
podíváme na cvičení Golden Ball a Old man Qi Gong.
Čeká vás také několik okének do taoistické filozofie a TCM, ze kterých Qi gong vychází a jsou
důležité pro pochopení procesů v našem organizmu. Na závěr se zaměříme na dechové,
relaxační a uvolňující techniky. Cvičení je vhodné pro všechny s výjimkou dětí, vážně
psychicky nemocných a těhotných žen.
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.
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 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 ví, 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.

Co v našem spolu plánujeme v roce 2019?
●

stěhování rodinného centra do nových prostor a změna sídla

●

rekonstrukce dětské herny

●

rozvíjení aktivit v RC Mořkov

●

rozšíření vzdělání u jedné z hlavních lektorek kvůli zastupitelnosti

●

prohloubení spolupráce s partnery

●

rozšíření portfolia činností RC v Novém Jičíně

●

aktivní využívání služeb Google pro neziskové organizace a kompletní přechod na
Google, další vzdělávání v IT

●

přetrvávající podpora matek samoživitelek

●

příprava nových projektových záměrů

