Výroční zpráva
za rok 2018
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci rodinného a mateřského centra Slavičín,
do rukou se Vám dostává výroční zpráva našeho spolku. Rok 2018 byl z pohledu fungování našeho
centra rokem poměrně přelomovým, s velkými změnami a zásahy. Přestěhovali jsme se do nových
prostor. Vybavení těchto prostor bylo pro nás velmi finančně nákladné. Museli jsme pořídit nový
nábytek, židličky, stolky, nový velký koberec, velkou úložnou skříň, pracovní stůl, nové stolky a
židličky pro děti, do kuchyňky novou kuchyňskou linku, lednici, do šatny botníky a věšáky na oblečení.
Tohle všechno a spoustu dalších drobností, které nejsou vidět. Jako například úložné boxy na
výtvarné pomůcky, sportovní potřeby na akce, spotřební materiál. A spoustu dalších potřeb, které
využíváme.
Po přestěhování jsme pokračovali v naší činnosti, nabídli zájemcům opět celou řadu aktivit,
jednorázových či pravidelných. Stejně jako v předchozích letech nás finančně podpořilo město
Slavičín, Zlínský kraj, Nadace Synot a poprvé jsme získali jsme dotaci z prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí v dotačním titulu Rodina. A podařilo se nám sehnat i finanční sponzorské dary na
vybavení centra. Za tuto podporu upřímně děkujeme, neboť jen díky tomu mohla zůstat naše činnost
v nezměněném rozsahu. Uspořádali jsme všechny oblíbené akce, na které jsou slavičínské děti již
zvyklé, a celý rok se tak v souladu s naším mottem mohl nést v duchu radosti a fantazie.
Jediné, co nám v posledních letech začíná kalit naše klidné vody, je stále se zmenšující zájem o
dobrovolnictví. Ožehavé téma, které se čím dál častěji skloňuje v kuloárech neziskových organizací
jako je ta naše.
Je hektická doba, kdy týdny letí tak rychle, že pondělí v podstatě střídá další pondělí.. Čas, tím více
pak volný čas, se stal tou nejdražší a nežádanější komoditou. Jsme všichni rádi, že si o víkendu
můžeme odfouknout, chvíli se věnovat jen sami sobě nebo rodině. Kde ještě brát čas na stavění
skákacích hradů nebo chystání výzdoby na karneval? Jenže když ho nemáme my, rodiče dětí, tak kdo
jiný ho má pro naše děti mít? A kde toho jiného máme hledat? Jak se říká, zdroje nejsou
nevyčerpatelné a v tomto směru se zdá, že centrum sahá až na pomyslné dno. Pořád jsou stálice,
dobrovolníci tělem i duší, kteří nám pomáhají držet ten náš moloch v chodu, a za to jim patří náš
upřímný dík. Ale jsou to většinou stále ti stejní, a tak i těm už leckdy dochází energie. Čas od času se
najde nějaký nový pomocník a my si každého takového velmi vážíme. Ale je jich čím dál míň a
přestává to stačit.

Mgr. Simona Goňová
předsedkyně
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

POSLÁNÍ SPOLKU Rodinného a mateřského centra Slavičín
Posláním spolku je provozování Rodinného a mateřského centra jako centra pro posilování role
společenství rodiny s dětmi, primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, aktivní
zapojování rodin do života v komunitě a stavět svoji činnost na principu svépomocných skupin.
Spolek podporuje zdravý způsob života ve zdravém prostředí, návrat k tradicím a rozvoj osobnosti
směrem k plnohodnotnému prožívání. Spolek také podporuje rozvoj aktivní občanské společnosti,
neformální vzdělávání, posiluje a prosazuje společné hodnoty rodiny a mezigenerační vztahy, právní
ochranu rodiny, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role v rodině i ve společnosti, rovné příležitosti
pro všechny a aktivně zapojuje všechny generace do činnosti.

Motto:
„Nikdo z nás nedokáže změnit svou minulost, ale všichni jsme schopni změnit svou budoucnost.“

HISTORIE
2009

- maminky na mateřské dovolené (Simona Goňová, Lenka Tomečková, Eva
Tkadlecová) zakládají Občanské sdružení, které provozuje mateřské centrum Slavičín
na základní škole Vlára
- MC se stává členem Sítě mateřských center o.s.

2018

- Rodinné a mateřské centrum Slavičín poprvé dostalo dotaci od Ministerstva práce a
sociálních věcí. Díky získaným prostředkům bylo možné vytvořit placené pracovní
místo koordinátorky, což přispělo k profesionalizaci činnosti centra.
- Stěhování centra do nových prostor v areálu Prabosu.

ČINNOST V ROCE 2018
V roce 2018 rodinné a mateřské centrum Slavičín z.s. realizovalo celou řadu volnočasových aktivit
pro rodiny s dětmi, uskutečnily se sportovní a kulturní akce, vzdělávací kurzy, přednášky, besedy a
cvičení. Aktivity pořádané rodinným centrem mají několik cílových skupin – jednak organizujeme
aktivity pro děti, dále společné aktivity pro rodiče s dětmi a některé jsou určené čistě dospělým
návštěvníkům centra.
I nadále udržujeme živé vztahy se Sítí mateřských center a mateřskými centry v kraji. Účastníme se
pravidelných regionálních setkání pořádaných krajskou koordinátorkou Sítě RC, na nichž společně
s ostatními účastníky sdílíme zkušenosti s provozem RC. Snažíme se zapojit do probíhajících kampaní
a projektů a zúčastňujeme se vzdělávacích seminářů pořádaných Sítí MC.

POPIS REALIZOVANÝCH AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU MPSV
Aktivity realizované v rámci projektu jsou: besedy, přednášky, kurzy, svépomocné skupiny pro rodiče.
Došlo k uskutečnění celkem 15 besed, 18 přednášek, 10 kurzům, 20 svépomocných skupin,
35 individuálních konzultací.
Všechny výše uvedené aktivity byly v prostorách našeho centra, které je v pronájmu od města.
Realizace projektu byla každý měsíc, kdy zahájení projektu MPSV bylo od června 2018.

Celkem podpořených osob v projektu je 70 osob, myšleno opakujících se. Unikátní osoby v počtu 30.

Obdrželi od nás podporu na základě absolvování těchto činností:
- odborné poradenství (sociální poradenství, psychologické, právní, logopedické
poradenství, speciální pedagog, zdravotnický specialista, výživové poradenství, laktační poradna,
genderové poradenství) - plán 50 různých klientů/rok;
- rodičovské skupiny - plán 20 klientů/měsíc;
- jednorázové rodinné aktivity - plán 30 klientů/rok;
- odborné besedy, workshopy, semináře, kurzy - 50 klientů/rok.
Klienti do našeho RMC chodí opakovaně, navštěvují více aktivit, které se vzájemně prolínají.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V ROCE 2018
PRAVIDELNÉ AKTIVITY RMC SLAVIČÍN PRO RODIČE S DĚTMI
1. ŘÍKADLA S POHYBEM – aktivizační činnosti (motivace – hra – pohyb) pro rodiče s dětmi ve
věku 1–2 roky.
2. TVOŘÍLEK - aktivizační činnosti tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–2 roky
3. PÍSNIČKY A ŘÍKADLA S TANEČKEM– aktivizační činnosti (zpívání – hra – pohyb) pro rodiče
s dětmi ve věku 12 - 36 měsíců
4. CVIČENÍ S MIMINKY – pohybově relaxační cvičení pro rodiče s dětmi
5. KUCHTÍKOVY DOBROTY – příprava dobrot s rodiči a jejich dětmi
6. HRAJEME SI S PADÁKEM – pohybová aktivita pro rodiče s dětmi
7. MAMI, TATI POJĎ SI SE MNOU HRÁT – cvičení rodiče s dětmi od 2 do 6let chodící děti
8. HRÁTKY S BATOLÁTKY - od 1-2let hry a cvičení zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky
9. MALOVANÁ PÍSNIČKA - písničky a tanečky pro děti od 2 do 6 let
10. HRAVÉ PRSTÍČKY - tvoření pro děti od 2 do 5let
11. ČTENÁŘEM OD BATOLETE - půlhodinka zábavného čtení pro děti v podání pracovnic
knihovny
12. NEDĚLNÍ TVOŘENÍČKO – nedělní tvoření pro rodiče s dětmi
13. CANISTERPAPIE – pro rodiče s dětmi
14. VOLNÁ HERNA – volně přístupná pro rodiče a prarodiče s dětmi.
Konala se pod dohledem „služební maminky“ v pátek
dopoledne od

ledna do května od října do prosince.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY RMC PRO DĚTI
1. KREATIVNÍ KROUŽEK – výtvarný kroužek pro děti od 4 do 8 let
pod vedením externí lektorky Renaty Špalkové., probíhal v
úterý odpoledne

od září do května.

2. MONTESSORI KROUŽEK – kroužek pro děti ve věku 3-6 let ve stylu
Montessori pedagogiky pod vedením externí vedoucí Renaty Špalkové,
probíhal od září do června.

3. VESELÉ PÍSKÁNÍ, ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ - základy hry na flétnu s využitím správného dáchání pro
podporu zdraví pod vedením externí lektorky Mgr. Mileny Tománkové, probíhal od září do
června.
4. CANISTERAPIE – určena pro děti s postižením, lektorka Daniela Kuncová, probíhal od září do
června
5. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – Příměstské tábory pořádáme v okolních vesnicích – Nevšová,
Rokytnice, bylo celkem 5 táborů.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY RMC SLAVIČÍN PRO DOSPĚLÉ
1. REAHBILITČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY – pravidelné cvičení pro seniory pod vedením
fyzioterapeutky Lenky Procházkové, probíhal každou středu
2. KURZ HÁČKOVÁNÍ základy háčkování pro dospělé, lektorka Daniela Kuncová
3. KURZ BABY MASÁŽÍ – kurz baby masáží pro rodiče, lektor Martina Hoferková

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V ROCE 2018
DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE
STRAŠIDELNÝ LES – STEZKA ODVAHY
ZÁVODY KOČÁRKŮ
DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
PLES PRINCŮ A PRINCEZEN
MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE

PROJEKTY ROKU 2018
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název projektu: Neposedí celá rodina 2018
Celková částka finanční podpory: 175 917,- Kč
Projekt nabízí v rámci služeb rodinného a mateřského centra aktivity rodinám s dětmi, podporuje je a
spolupracuje s nimi tak, aby dokázaly vytvořit bezpečné, podnětné a „zdravé“ prostředí pro
harmonický vývoj svých dětí. Aktivity jsou zaměřené na rodiny s dětmi. Primární cílovou skupinou
jsou rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, ale také prarodiče, čímž projekt podporuje
mezigenerační vztahy. Projektové aktivity směřují k posilování rodičovských kompetencí, k
pozitivnímu a efektivnímu rodičovství, předcházejí sociálnímu vyloučení a izolaci rodičů na MD a RD,
napomáhají řešit náročné životní situace, které souvisí s rodičovstvím a partnerstvím, a tím působí
preventivně a zamezují vzniku sociálně negativních jevů v rodině.
V roce 2018 byla zrealizována celá řada vzdělávacích aktivit, seminářů, přednášek s odborníky a
interaktivních besed na téma rodičovských kompetencí, vzdělávání, zdraví a zdravého stravování a
dalších. Zároveň probíhaly i pravidelné kurzy pro rodiče s dětmi.

MĚSTO SLAVIČÍN
Název projektu: Canisterapie, víkendové aktivity pro rodiče s dětmi, programy pro rodiče s dětmi
Celková částka finanční podpory: 16 500,- Kč
Účelem finanční dotace od obce pro rok 2018 bylo podpořit fungování rodinného centra a podpora
jednorázových víkendových akcí a pravidelných aktivit centra.

ZLÍNSKÝ KRAJ
Název projektu: Rehabilitační cvičení pro seniory, Dětské olympijské hry
Celková částka finanční podpory: 52 000,- Kč
Podpora ze Zlínského kraje je na pravidelné cvičení pro seniory, které se koná každou středu v obci
Petrůvka. A dále na pořádání dětských olympijských her a činnost centra.

NADACE SYNOT
Název projektu: sportovní grant, zdravotní a sociální, kulturní grant
Celková částka finanční podpory: 30 000,- Kč
Podpora byla využita na canisterapii pro rodiče s dětmi, nákup vybavení pro canisterapii, pořádání
sportovních víkendových akcí – závody kočárků a dětské olympijské hry, vybavení a provoz aktivit
centra.

PLÁNY DO BUDOUCNA – výhled pro rok 2019
 Nové zaměření nabízených aktivit
V příštím roce chceme nabízet aktivity a workshopy na moderní zajímavá témata týkající se zejména
zdravého životního stylu (například oblíbené workshopy o zdravé výživě). Budeme se snažit více
vycházet vstříc zájmu veřejnosti.
V posledním roce jsme také zaznamenali zájem o témata, která dříve bývávala tabu. Jedná se např. o
téma smrti a umírání, rakovina prsu u maminek malých dětí či naopak menopauza a vše co s ní
souvisí.
I nadále budeme rozšiřovat nabídku zájmových kroužků od září 2019.
V roce 2019 chceme nabízet více individuálních poradenských konzultací na různá témata (kariéra,
výchova dětí, sociální poradenství) a pokusíme se uspořádat také svépomocnou skupinu pro rodiče
dětí s ADHD.
 Snaha o rozšíření cílové skupiny
Uvědomujeme si, že stále nedostatečně naplňujeme naši vizi rodinného centra, a proto bychom chtěli
umět lépe oslovovat i další cílové skupiny jako jsou muži a senioři. Chceme nabízet aktivity, které by
lépe podporovaly mezigenerační vztahy. Naším záměrem je najít takové druhy aktivit, které by muže i
seniory dokázaly natolik zaujmout, aby se z nich stali alespoň občasní návštěvníci našeho centra.
V příštím roce chceme podporovat myšlenku společného čtení tak, aby došlo k přirozenému kontaktu
dětí a seniorů.
 Vyhledávání a zapojení lektorů z řad místních občanů
I nadále se snažíme vyhledávat a oslovovat potenciální lektory – dobrovolníky z řad slavičínských
občanů a zapojit je do chodu rodinného centra. Pokusíme se oslovit i místní seniory, jestli by neměli
zájem obohatit nabídku našich aktivit předáváním svých zkušeností a dovedností (historie obce,
zpívání, vaření, pečení, znalost tradičních zvyků apod.)

ORGÁNY A ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů spolku, která se schází minimálně 1x ročně,
rozhoduje o změnách stanov, schvaluje úkoly spolku, výroční zprávu, rozpočet. Členem spolku se
může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami a cíli a podá písemnou přihlášku.
Statutárním zástupcem je předseda spolku. Je odpovědný za jeho činnost a hospodaření, řídí běžnou
činnost.

ČLENOVÉ RADY V ROCE 2018:
Mgr. Simona Goňová – předseda spolku a statutární zástupce
Mgr. Lenka Tomečková – člen spolku
Mgr. Eva Tkadlecová – člen spolku

ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI SPOLKU
Provozní pracovník – hrazený z projektu úřadu práce – leden - únor - Eva Marková, úvazek 1,0,
leden – září , úvazek 1,0 – Strážnická Jana, na 1,0 úvazek červen-prosinec – Jarmila Ročáková
Administrativní pracovník - Kuncová Daniela, hrazený z prostředků dotace MPSV, DPP červen,
červenec, na 0,2 úvazku od srpna 2018, má na starosti plánování, přípravu, propagaci a zajištění
MPSV aktivit rodinného centra,
Kontaktní aktivizační pracovník – Mgr. Simona Goňová, hrazený z prostředků dotace MPSV, DPP
červen, červenec, na 0,4 úvazku od srpna 2018, Aktivizační pracovník úzce a aktivně komunikuje s
klienty RMC. Je přímo ve styku s cílovou skupinou, vede řízenou i neřízenou činnost, aktivně
vyhledává ohrožené rodiny. Vzdělání: Sociální pedagogika fakulty humanitních studií ve Zlíně.
Asistentka projektu - Ing. Martina Tkadlecová – hrazený z prostředků dotace MPSV na DPP 150
hodin, vedení administrativní agendy projektu, příprava prostor, komunikace s týmem osob
Mzdová účetní – Věra Andersová
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Alena Mahdalová
Lektoři pravidelných aktivit pro děti a dospělé v rodinném centru, kteří pracovali v rámci projektu
MPSV na DPP: Mgr. Milena Tománková, Bc. Zuzana Medvědová, Ing. Lenka Procházková, Mgr.
Hoferková Martina, Mgr. Martin Dominik Polínek
Lektoři a organizátoři jednorázových aktivit pro děti a dospělé, kteří pracovali bez nároku na
odměnu: Renata Špalková,
Dalšími členy pracovního týmu jsou dobrovolníci z řad rodičů, prarodičů, starších sourozenců a přátel,
kteří zajišťují především jednorázové aktivity RC a pracují bez nároku na finanční odměnu.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

PODĚKOVÁNÍ
ZA PODPORU
 a pochopení našim manželům, dětem a rodinám
 starostovi obce Slavičín Ing. Jaroslavu Končickému a Mgr. Tomáši Chmelovi
 místostarostce města Slavičín Mgr. Božené Filákové a Monice Hubíkové
 všem členům rady a zastupitelům města Slavičín
 Síti pro rodinu, z. s. - prezidiu, krajským koordinátorkám a zaměstnancům kanceláře

ZA FINANČNÍ PODPORU

ZA MATERIÁLNÍ PODPORU

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.
Komenského 883
763 21 Slavičín
IČ 22835091
Mgr. Simona Goňová
statutární zástupce
email: gonova@mc.slavicin.org
tel: 731870221
www. mc.slavicin.org
Facebook: rodinné a mateřské centrum Slavičín

