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„V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. 

Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem“ 

                                              (neznámý autor) 
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Úvodní slovo předsedkyně 
Milí Klubíčkáři, 

ohlížíme se, co nám přinesl rok 2016, a s vděčností vzpomínáme na všechna léta předchozí. Vždyť 
v roce 2017 to už bude 15 let, co se odvíjí nit našeho Klubíčka. Klubíčko motáme s Láskou a plným 
nasazením. Mám pocit, že jsme na správné cestě. Často zde vidím děti, které nechtějí jít domů, děti 
žadonící: „mamíí, ale dneska jsi mi slíbila, že já půjdu domů poslední“, čtu pozitivní reakce od 
studentů, kteří u nás vykonávají praxi, mluvím s rodiči o tom, jak jim Klubíčko mění život a jak si 
děti doma prozpěvují klubíčkové písničky, vidím kolegyně, s jakou vášní a energií každý den 
k dětem přistupují. Jsou to silné okamžiky, kterých si nesmírně si vážím. 

Klubíčko vzniklo z potřeby sdílení, vzájemné podpory a společného trávení času rodin s malými 
dětmi. Našim trvalým cílem je poskytování komplexní pomoci rodině jako celku a posílení významu 
rodiny pro společnost. Snažíme se, aby prostřednictvím našich služeb byla podporována zdravá 
rodina a v případě vzniku problémů mohlo dojít k včasnému řešení. 

Tentokrát bych na prvním místě chtěla poděkovat svým spolupracovnicím. Každá jsme jiná, ale 
společně tvoříme pevný celek. Jsme kreativní a odvážné, nebojíme se nejistoty neziskového sektoru. 
Jde o pocit, že „můžeme“ a ne „musíme“. Přeji si, abychom procházeli světem, naslouchali svým 
srdcím, využívali příležitostí se zájmem volit nové projekty a možnosti. 

Velmi děkuji všem našim dárcům, partnerům, příznivcům a podporovatelům. Bez vás by naše 
centrum nemohlo být. Díky vám se každoroční nejistota, která bohužel k neziskovému sektoru 
patří, mění v konkrétní činnosti. 

Veliké poděkování patří také vám rodičům, kteří jste pravidelnými návštěvníky Klubíčka. Děkujeme, 
že projevujete zájem o naši nabídku besed a poradenství, kterým se snažíme pomoci v posilování 
rodičovských kompetencí, napomáháme ke zkvalitnění rodinných vztahů a podporujeme rodiny 
v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny. Prokazujete nám velikou důvěru, když 
nám svěřujete to nejcennější, co máte. S Láskou a zodpovědností se vašim dětem věnujeme. 

Náš záběr je široký. V loňském roce jsme uspořádali osvětové besedy a semináře, zorganizovali 
výjezdové pobyty pro rodiny s dětmi, vedli svépomocné rodičovské skupiny, nabídli poradenství 
(psychologické, logopedické, sociální, se zdravotním specialistou, pedagogické, výživové, právní, 
finanční, genderové), zacílili se na služby péče o děti. Pokračovali jsme nadále v celodenní anglické 
školce, věnovali se předškolnímu Montessori vzdělávání, pokračovali jsme v ekologické výchově dětí 
(Eko klubík), organizačně zvládli celou řadu příměstských táborů. 

V loňském roce jsme získali, vybudovali a zahájili činnost registrované dětské skupiny a odpolední 
družiny. Realizaci těchto dvou projektů, podpořených OPZ a ze státního rozpočtu, považujeme za 
největší úspěchy loňského roku. Díky prvnímu jsme vybudovali, registrovali a otevřeli Dětskou 
skupinu Klubíčko s kapacitou 12 dětí, otevírací dobou od 7 – 17 hod. S dětskou skupinou jsme se 
zapojili do mezinárodního programu EkoŠkolka. Druhým projektem se nám podařilo navázat na 
naše odpolední Klubíky a tak u nás funguje odpolední družina pro děti 1. stupně ZŠ s denní otevírací 
dobou od 12 do 18 hod. 
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Baví nás také volnočasové aktivity. Velikou radost máme z úspěchů folklórních tanečků i 
pohybových aktivit pro rodiče s dětmi. Klubíčko se otřásá, tělocvična i zahrada se raduje, jak jsou 
vytížené. Francouzština a angličtina pro děti je třešničkou na dortu. 

Plníme si sny v podobě letních komentovaných prohlídek „Koulelo se Klubíčko“, kde dětem i 
rodičům hravou formou přibližujeme historii našeho města nebo uspořádání stanového tábora pod 
hvězdami. 

Není nám lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a tak se Spolkem Barbořice spolupořádáme 
komunitní setkávání, například volnou výměnu věcí, chlebopečení, pravidelný Eko klubík pro děti či 
jiné komunitně zaměřené akce. 

Mohli jste nás potkávat na mnoha akcích pro rodiny. Zorganizovali jsme Klubíčko světel s cílem 
síťovat sociální partnery na podporu rodiny, drakiádu na letišti nebo předvánoční již tradiční akci 
v Podzámecké zahradě  - Tajemné putování za Mikulášem. Těchto akcí se účastní stovky rodičů 
s dětmi a pomáhají nám desítky dobrovolníků, kterým velmi děkujeme. 

Spolupracovali jsme v rámci Týdne pro rodinu, Dne dětí Města Kroměříže, barokního festivalu 
HortusMagicus, Vybarveného běhu. Jak říká motto letošní sezóny - „Klubíčko nezastavíš“. 

Máme otevřeno denně od 8 do 18 hod, velmi často také v sobotu. Průměrná denní návštěvnost 
centra v roce 2016 byla 98 dospělých návštěvníků a přes 100 dětí. 

Do budoucna se budeme snažit o udržení stávající kvality našich služeb a zvládnutí projektů, které 
jsme si naložili. Na horizontu našeho spolku vidím stále spokojené rodiče i děti, to je pro nás 
zásadní. Velká výzva pro rok 2017 se rýsuje v podobě druhé Dětské skupiny Sovička v našem novém 
odloučeném pracovišti.  

Nadále budeme motat barevnou nit Klubíčka a věřit, že čas věnovaný dětem má velkou hodnotu. 

Dovolím si uzavřít své slovo citátem J. Addisona: „Radost vstupuje do našeho života, když máme co 
dělat, co milovat a v co doufat“ a to my v Klubíčku máme. 

Marcela Bradová 

Předsedkyně spolku, květen 2017 
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Zpráva aktivizačního pracovníka – 
zhodnocení roku 2016 
S Mateřským centrem Klubíčko (nyní Klubíčko Kroměříž, z. s.) jsem se nejdříve setkala v roli 

maminky využívající jeho služeb. Od září loňského roku jsem v centru působila jako aktivizační 

pracovník (kontaktní pracovník).  

Před první mateřskou dovolenou jsem pracovala osm let v neziskové organizaci, zabývají se 

sociálními službami. Působila jsem v zařízení terciární protidrogové prevence zaměřené na uživatele 

nelegálních drog a jejich blízké, jako vedoucí projektu. Mám zkušenosti s prací s rodinami, kde děti 

užívaly drogy, ale také s generací uživatelů, kteří se stali rodiči. Opakovaně se mi při práci 

potvrzovalo, že drogový problém i jiné patologické chování se může objevit v jakékoliv rodině, bez 

ohledu na sociální postavení, věk rodičů, jejich etnickou příslušnost, výši jejich vzdělání, či prestiž 

povolání. Společným znakem byl fakt, že na zvládnutí či překonání problému měly vždy větší šanci 

ty rodiny, kde byl dobrý zdravý základ (hodnoty, vztahy, společné zážitky). Velmi důležitá je proto 

podle mého názoru prevence vzniku a prohlubování problému. Předcházení v rodinách s dětmi 

prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů je jedním ze 

základních cílů projektu Mateřství není handicap. Díky tomuto projektu může Klubíčko Kroměříž 

poskytovat bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi a nabízet základní i odborné poradenství v 

neformálním přátelském prostředí.  

V loňském roce byl tento projekt podpořen až v námitkovém řízení, a proto mohl v plném rozsahu 

běžet až od září 2016. Přes tento problém se Klubíčko Kroměříž snažilo projekt v minimálním 

režimu zajistit po celý rok. Velký dík patří proto jeho pracovníkům i odborníkům, kteří své služby 

často poskytovali bez nároku na mzdu. 

Při působení jako aktivizační pracovník jsem se setkávala nejčastěji s maminkami na mateřské, 

rodičovské dovolené, s těhotnými ženami, ale mnohdy i s otci či prarodiči těchto rodin. Nejčastěji 

řešenými tématy byly přístupy k výchově, zdravotní a psychické problémy dětí, dětský vzdor a 

agresivita, partnerské a mezigenerační konflikty, návrat do zaměstnání, rozvod a péče o děti apod.  

Neformální setkávání aktivizačních pracovníků s rodiči v centru napomáhá navazování důvěrnějšího 

vztahu a otevírání citlivějších témat, která jsou řešena v rámci základního poradenství, případně se 

spolupracujícími odborníky přímo v centru (logoped, psycholog, laktační poradkyně, porodní 

asistentka, pedagog). Klubíčko Kroměříž má díky své dlouholeté působnosti vytvořenou rozsáhlou 

síť spolupracujících organizací. Kontaktní/aktivizační pracovník zprostředkovává kontakt 

s příslušným odborníkem v případě, že dané téma nebo hloubka problému překračují možnosti jeho 

odborných kompetencí.  

Od ledna do září 2016 bylo poskytováno základní i odborné poradenství jen v naléhavých případech, 

od září vzrostl počet intervencí, a to díky možnosti zapojení více pracovníků do projektu. V loňském 
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roce běželo v Klubíčku Kroměříž šest rodičovských skupin, rozdělených dle specifik. Jejich 

základním přínosem je možnost svépomoci, formou sdílení, předávání zkušeností a vzájemné 

podpory. Tyto svépomocné skupiny jsou velmi významným nástrojem primární prevence. V 

bezpečném prostoru se mohou rodiče ve společnosti dalších rodičů svěřovat se svými úspěchy, 

obavami, nejistotami ohledně péče o rodinu a výchovu svých dětí. Získávají zde také nové náhledy i 

informace, prostřednictvím nichž si upevňují a zvyšují své rodičovské kompetence. V neposlední 

řadě zde dochází k navazování nových kontaktů a přátelství, a tím i posilování přirozené sociální sítě 

v místní komunitě. Ke zvyšování znalostí, dovedností a schopností uplatňovaných při výchově a péči 

o rodinu se v Klubíčku Kroměříž konaly čtyři odborné přednášky. Dále také velké množství 

prakticky zaměřených besed, workshopů a seminářů (celkem 33 akcí). V reakci na poptávku cílové 

skupiny byly uskutečněny také besedy na v současnosti moderní témata. Všechny vzdělávací akce i 

tréninkové aktivity (workshopy, semináře, přednášky) mají nastavenou maximální kapacitu tak, aby 

byla vždy zachována kvalita akce a zajištěn prostor pro aktivní zapojení jejich účastníků. Na 

vzdělávací aktivity si účastníci mohou brát děti, což často činí. V poslední čtvrtině roku 2016 mohli 

účastníci besed využít hlídání dětí, měli tak lepší možnost se do workshopů zapojovat a více se 

soustředit na předávané informace. 

30. 1. 2017 

Mgr. Kamila Sýkorová, DiS. (sociální pracovník) 

VIZE  

Jsme kroměřížské komunitní centrum vzájemného setkávání rodin s dětmi. Nabízíme 

poradenství, vzdělávání i volnočasové aktivity a také společný komunitní prostor pro setkávání a 

smysluplné využití volného času. 

Děláme všechno proto, aby rodiče byli lepšími rodiči. 
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Sociální problém a náš přístup k jeho 
řešení 

 
 

Problém 
 

Popis problému 

1 Rodiny s malými 
dětmi, které se 
mohou ocitnout 
nebo ocitají 
v ohrožení 
 

 

Klubíčko Kroměříž je místem setkávání především rodin s malými 
dětmi, proto je zde významný prostor pro primární prevenci sociálně 
patologických jevů v rodinách dětí rodičů na MD/RD, což je (mimo 
ordinace dětských lékařů) velmi těžko institucionálně zachytitelná 
skupina.  
Primární prevence sociálně patologických jevů probíhá 
prostřednictvím těchto aktivit: 
- Posilování rodičovských kompetencí, dovedností prostřednictvím 

interaktivních besed, workshopů, přednášek (výchova, zdravý 
životní styl, těhotenství, péče o miminko, prevence závislostí, 
kyberšikana, předlužení apod.). 

- Tvorbou přirozené sociální sítě (místo setkávání, veřejné akce pro 
rodiny s dětmi, rodičovské skupiny, komunitní akce – akce pro 
rodinu jako celek, pro rodiny jako komunitu).   

- Nabídka lidskosti, porozumění, které vytváří příznivé prostředí pro 
sdílení prostřednictvím laického poradenství. Aktivizační pracovník 
může detekovat náznaky vážných problémů a odkázat na možnost 
poradenství přímo v centru (psychologické, pedagogické, 
logopedické, sociální) nebo poskytne informace, kde problém dále 
řešit. 

Včasná prevence zmenšuje dopad negativních sociálně 
patologických jevů na vývoj dítěte i na celou rodinu. 

2 Rodiny v krizi 

 

 

 

 

Součástí života navenek zdravě působících rodin mohou být i 
rozvinuté sociálně patologické jevy jako je týrání, zneužívání, 
zanedbávání, domácí násilí, alkoholismus, drogová či jiná závislost 
apod. Pokud jsou tyto problémy odhaleny, snaží se pracovníci 
nabídnout pomoc, tak aby nedošlo k prohloubení či k rozšíření těchto 
problémů. 
Objeví-li se v rodině závažný problém jako např.  - zdravotní handicap, 
vážné onemocnění nebo úmrtí některého člena rodiny, nabízí 
Klubíčko těmto rodinám zprostředkování nejen odborné pomoci 
(psychologické, pedagogické, sociální poradenství), ale také lidskou 
pomoc jako je podpora, soucítění a opětovné zařazení do běhu 
normálního života. 
Rodina v krizi nezůstane bez pomoci, a to nejen po odborné, 
formální stránce, ale i lidské a přátelské. 
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3 Nezaměstnanost  

 

 

Jako prevenci nezaměstnanosti a udržení na trhu práce: 
- Nabízíme vzdělávací kurzy s možností účasti i s dětmi (v případě 

získání dotací i se službami péče o děti v průběhu těchto 
vzdělávacích aktivit). 

- Naše zařízení již několik let spolupracuje s úřadem práce a 
zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané.   

- V Klubíčku probíhají odborné praxe studentů pedagogických škol, 
kteří zde získávají zkušenosti s prací s dětmi v neškolském zařízení. 

- V rámci základního poradenství a podpůrných rodičovských skupin 
nabízíme pomoc při hledání zaměstnání a emocionální podporu při 
dlouhodobé nezaměstnanosti. 

-  V rámci MD/RD spousta rodičů v Klubíčku působila či působí jako 
odborný dobrovolník, či spolupracovník, který své profesní 
odbornosti využívá v lektorování besed, přednášek, workshopů nebo 
jako lektor vzdělávacích a  volnočasových aktivit pro rodiče i děti. 
Čímž dochází k oživení pracovních a odborných znalostí těchto osob 
a získání většího rozsahu praxe a tím i zvýšení hodnoty pracovníka 
na trhu práce. 

- Zaměstnankyně Klubíčka jsou ženy převážně matky malých dětí. 
Zařízení vychází vstříc jejich potřebám a umožňuje jim flexibilní 
pracovní dobu, částečné úvazky či práci na DPP.  

Usnadňujeme návrat na trh práce. 

4 Sociální 
a společenská izolace 
rodin, rodičů na 
rodičovské dovolené  
 

 

Příchod dítěte do rodiny zásadně ovlivní fungování rodiny a to nejen 
pozitivně. 
Dochází k významné změně životního stylu, vytržení z dosavadního 
světa sociálních a profesních vazeb.  
Sdílení svých starostí i radostí, naslouchání i přirozené neformální 
učení, jsou velmi přínosné pro každého rodiče při péči i o dítě a 
domácnost. Nejlépe si dokáží vzájemně pomoci lidé v obdobné 
situaci, lidé s podobnými zkušenostmi.  
V rámci akcí centra dochází k rozrůstání sociální sítě rodin a 
posilování místní komunity, díky čemuž vzniká i prostor pro 
vzájemnou přirozenou podporu, pomoc a předávání informací mezi 
rodinami navzájem. 
Rodičovské setkávání v mateřském centru plní výborně roli 
podpůrné svépomocné skupiny. 

5 Překážky při 
slaďování rodiny a 
práce 

 

 

Nástup po MD/RD do zaměstnání bývá organizačně náročný. Klubíčko 
se snaží na této cestě pomoci: 

- Nabízí rodičům vzdělávací aktivity zaměřené i na témata slaďování 
rodiny a zaměstnání. 

- V podpůrných skupinách je možné diskutovat a hledat řešení při 
delegování povinností na ostatní členy rodiny, stanovení priorit v 
životě, možnosti právní pomoci při jednání se zaměstnavatelem, 
zkrácení pracovní doby a podobně.  

- Poskytuje služby, které oproti běžným školským zařízením umožňují 
nejen individuálnější přístup k dětem, ale i větší časový rozsah a 
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flexibilitu nabízených služeb, což výrazně přispívá k snadnějšímu 
sladění zaměstnání a péče o děti (dětská skupina, družina, 
příměstské tábory).  

- Svými činnostmi i aktivitami podporuje tvorbu přirozené komunitní 
sítě, která nabízí rodinám další rozměr vzájemné pomoci při péči o 
děti a sladění práce s rodinným životem. 

Prosazujeme ideu „mateřství není handicap“. 

6 Aktivizace občanů, 
budování komunity 
a sítě  
spolupracujících 
institucí  

 

 

- Snažíme se o aktivní zapojení dětských i dospělých návštěvníků do 
námi pořádaných akcí.  

- Organizujeme aktivity pro všechny členy rodiny – tedy i otce, 
prarodiče a širokou veřejnost.  

- Dáváme prostor aktivním návštěvníkům pro vymýšlení a organizaci 
aktivit. 

- Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, sociálními službami, 
městem i jinými institucemi nabízejícími služby rodinám s dětmi a 
snažíme se vytvářet síť spolupracujících organizací.  

- Komunikujeme se sponzory, partnery, hledáme společně možnosti 
jejich zapojení. 

- Podporujeme konání komunitních aktivit a spolupracujeme při 
jejich organizaci. 

- Nabízíme možnost dobrovolnictví, jak pro místní tak také evropské 
dobrovolníky.  

Bojujeme tak proti občanské pasivitě. 

7 Prevence výchovných 
problémů – 
posilování 
rodičovských 
kompetencí  
 

 

Jak být rodiči se učíme až po tom, co se jimi staneme. Cílená a 
systematická výchova k rodičovské roli prakticky neexistuje. Pro 
posílení rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů 
nabízí Klubíčko: 
- Vzdělávací aktivity formou přednášek, besed, workshopů (na témata 
vztahující se k těhotenství, porodu, vývoji, výchově dětí, zdravému 
životnímu stylu, rolím rodičů, komunikaci v rodině apod.). 

- Poradenství v centru (psycholog, pedagog, logoped, laktační 
poradkyně, porodní asistentka) a zprostředkované poradenství 
s odborníky ze spolupracujících organizací. 

- Svépomocné skupiny rodičů. 
- Akce pro společné trávení volného času celé rodiny. 

Neformální vedení rodičů vnímáme jako prevenci pasivního 
rodičovství. 

8 Zvyšování povědomí 
o jiných evropských 
zemích, jejich jazyku 
a kultuře  

 

- Snažíme se rozvíjet povědomí o evropském občanství především 
u mladých (Evropská dobrovolnická služba) a obohacovat životy celé 
komunity.  

- Interkulturní vzdělávání v Anglickém a Francouzském klubu 
při  Klubíčku umožňuje dětem i jejich rodičům rozvíjet chápání a 
přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi 
lidmi z různých kultur jako přínosné. Věříme, že vedou ke 
vzájemnému obohacování a otevírají cestu k respektování různých 
způsobů života, myšlení a chápání světa.  
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- Využíváme služby zahraničních dobrovolníků, spolupracujeme s 
cizinci žijícími zde, integrujeme rodiny z jiných částí světa.  

Interkulturní rozměr a prevence xenofobie nejsou jenom slova. 

9 Udržitelnost 
organizace, nejistota 
finančních zdrojů 

 

 

Udržitelnost řešíme od založení organizace. Fungujeme na základě 

vícezdrojového financování. Finanční zdroje získáváme jak od 

donátorů (obec, kraj, MPSV, nadace), tak od soukromých dárců a 

firem (Plastika a.s., 1. selský pivovárek s.ro.o., TRANSCARGO s.r.o., 

aj.). Velmi důležitou složkou financování jsou vlastní zdroje 

(kurzovné, poplatky za realizaci táborů, aj.). 

Nepostradatelný je samozřejmě tým spolupracovníků. Každý článek 

je důležitý a společně tak motáme barevné klubíčko. Práce v Klubíčku 

nám přináší radost a smysluplný pocit, ovšem velmi často s nejistým 

pohledem do budoucnosti. 

Ovšem, když vidíme rozzářené oči dětí nebo případ, kde jsme 
pomohli, víme, že jsme na správné cestě.  
Budoucnost neziskové organizace je důležitá, ovšem díky 
nedostatku financí velmi nejistá. 
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Realizované projekty a aktivity mateřského centra 

Aktivita/program/ 

produkt 
Stručný popis 

Předpokládaný dopad 
aktivit 

Projekt: Mateřství není handicap (MAT)  

Besedy (16), 
přednášky (4), 
workshopy (17) 

Realizovali jsme 37 besed, přednášek a 

workshopů např.: šikana a kyberšikana, 

prevence rakoviny prsu, seminář o financích, 

doma s malými dětmi – inspirováno Montessori, 

jak o sebe pečovat v těhotenství i po porodu, 

zuby, zuby, zoubečky - prevence základ úspěchu, 

bezplenková komunikační metoda, jak vybrat 

školu pro mé dítě a jak připravit dítě na školu, 

jóga - lék na mnohé, když se hroutí sny o rodině 

aneb jak komunikovat v rodině, podpora 

rodičovství a mateřství, faktory ovlivňující 

spokojenost ženy u porodu, podpora 

přirozeného kojení v savčí pozici, předpoklady 

dětí pro nošení na matčině těle, rodičovská 

přesvědčení v osobním a pracovním životě, aj. 

Posílení rodičovských 
kompetencí, posílení 
aktivního rodičovství, 
posílení 
mezigeneračního 
soužití, případně 
zmírnění problémů 
ohrožených rodin 

Podpůrné rodičovské 
skupiny (8) 

Rodičovská skupina 1 – Čiperky (rodiče s dětmi 

ve věku 1 – 4 roky) 

Rodičovská skupina 2 - Želvičky (rodiče s 

dětmi s handicapem) 

Rodičovská skupina 3 - Čerství rodiče (rodiče 

s dětmi do 1 roku) 

Rodičovská skupina 4 - Táta Klub 

(rodiče/tátové s dětmi předškolního a mladšího 

školního věku) 

Rodičovská skupina 5 - Po-Po (rodiče 

se zacílením na obtížné situace a konflikty 

v rodině) 

Rodičovská skupina 6 - Broučci (rodiče s dětmi 

6- 24 měsíců) 

Zmírnění sociálního 
vyloučení, stabilizace 
rodiny, snížení 
patologických jevů 
v rodině i společnosti, 
snížení zdravotních 
problémů, snížení 
sociálních problémů, 
snížení ekonomických 
problémů, zvýšení 
schopnosti 
samostatně řešit další 
vzniklé problémy, 
zvýšení schopnosti 
využívat efektivně 
vnitřní zdroje 
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Odborné 
poradenství 

Psychologické (22 dospělých), logopedické (10), 

se zdravotním specialistou (12) 
Zmírnění problémů 
ohrožených rodin a 
snížení patologických 
jevů v rodině i ve 
společnosti 

Základní 

individuální 

poradenství 

aktivizačních 

pracovníků 

Poradenství s aktivizačními pracovníky (200 

dospělých) 

Nejčetnější tematické okruhy: komunikace 

v rodině, agrese dětí, agrese dospělých, finanční 

problémy, návrat do práce, zvyšování 

sebevědomí, domácí násilí, aj. 

Zmírnění sociálního 
vyloučení, primární 
prevence 
patologických jevů 

Akce pro rodiny (4) Jedná se oblíbené jednorázové akce pro rodiny, 

kterých se již tradičně účastní stovky rodin 

(Ukliďme Česko) Práce šlechtí, aneb člověče 

městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém 

žiješ! – 4/2016 

 

Klubíčko světel – 5/2016 

S Klubíčkem za nití příběhu Kroměříže – 

průběžně (prázdninová akce pro rodiny s dětmi) 

Drakiáda – 10/2016 

Tajemné putování za Mikulášem – 11/2016 

Osvěta občanské 

zodpovědnosti, 

podpora vztahů mezi 

rodiči a dětmi, mezi 

dětmi navzájem, mezi 

manželi/partnery, 

vztahy s prarodiči, 

podpora 

mezigenerační soužití 

Pobytové aktivity (3) Typ: pobytové aktivity – výjezdové pobyty 

pro rodiny s dětmi 

Antarik, Rusava, rafting – Dyje, 38 dospělých, 42 

dětí 

Podpora vztahů v 

rodině 
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Služby péče o děti 

Školka s výukou 
angličtiny / Anglický 
klubík 

Celodenní / polodenní školka s intenzivní výukou 
anglického jazyka, vhodná pro děti ve věku 3-6 let. 
Výuka probíhá hravou, zábavnou formou s malým 
počtem dětí ve skupině. Po nástupu do školy 
návaznost v podobě Anglického klubíku - družiny. 
Výběr kvalitních výukových metod 
zakomponovaných do komplexního programu. 
Lektoři jsou kvalifikovaní s praxí ve výuce dětí 
předškolního věku. Nabízíme laskavý a 
individuální přístup k dětem. 

Slaďování rodinného 
a pracovního života 

Přírodní školka Je určena pro děti od 2 - 6 let. Děti se pomocí 
říkanek, básniček, písniček, her či pohádek učí 
rozvíjet řeč, poznávat své tělo a svět kolem nás. V 
kolektivu se děti postupně učí respektovat se, 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Přirozeně 
navazují a vytváří si nové vztahy s kamarády. S 
dětmi si většinou povídáme o tématech spojených 
s přírodou. Klademe důraz na uvědomování si 
vlastních pocitů a také potřeb druhých. Za 
příznivého počasí upřednostňujeme pobyt venku 
na čerstvém vzduchu. Pravidelně chodíme s  dětmi 
na naši zahradu nebo na procházku. 
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Volnočasové aktivity 

Balónkování pro děti Cvičení, základy sportovních činností, míčové 
techniky pro chlapce i děvčata, to vše zábavnou 
formou. 

Aktivní a smysluplné 
trávení volného času 

Cvičení dětí od 2 let 
(bez rodičů) 

Cvičení vedené zábavnou formou s užitím 
básniček, písniček, využívá se množství pomůcek - 
obruče, pochůzné chodníčky, overball.  

Aktivní a smysluplné 
trávení volného času 

Florball pro děti Florball pro děti - týmová spolupráce a hra fair 
play.  

Aktivní a smysluplné 
trávení volného času 

Vaničkování kojenců Vaničkování (plavání kojenců) je zdravá pohybová 
aktivita pro děti od 6 týdnů, která pomáhá jejich 
správnému vývoji. 

Podpora 
psychomotorického 
vývoje dětí 

Pohybové hry pro 
rodiče s dětmi 

Přirozená cvičení jako jsou chůze, běh, skoky, 
házení, pohyb ve dvojici s rodičem, pohyb v kruhu, 
v řadách, rytmické básničky a písničky s pohybem, 
hry s různorodým sportovním náčiním vhodným 
pro daný věk. 

Podpora vztahů mezi 
rodiči a dětmi, 
společné sdílení 
času, podpora 
motorického vývoje. 

Tanečky Osvojení tanečních dovedností v sestavených 
choreografiích. Součástí lekce je zpívání s kytarou 
Leontýnkou a jinými hudebními nástroji. 

Podpora 
motorického vývoje 
dětí. 

 

 

 

  

 

mailto:klubickokm@klubickokm.cz


15 
 

Klubíčko Kroměříž, z. s. Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
DIČ CZ26602024, Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 
 

Zpíváme a tančíme 
pro rodiče s dětmi 

Děti se hravou formou naučí tanečním krokům a 
budou tancovat s maminkami sestavy s 
jednoduchou choreografií. Součástí lekce jsou 
jednoduché písničky s kytarou Leontýnkou a 
jinými hudebními nástroji, pohyb ve dvojici s 
rodičem, pohyb v kruhu, v řadách, rytmické 
básničky a písničky s pohybem. 

Podpora vztahů mezi 
rodiči a dětmi, 
společné sdílení 
času, podpora 
motorického vývoje. 

Folklórní soubor Folklor s Klubíčkem. To je soubor šikovných dětí 
od 4 do 7 let. Děti tančí, zpívají a hrají si tak, jako 
si v dětství hráli jejich dávní předci. Poprvé jsme se 
setkali vloni na Dožínkách, od září u nás tancuje 
folklor už 19 dětí. Tančíme v krojích na Vánoční 
koledě, na jarní soutěži dětských hanáckých 
souborů v Domě kultury v Kroměříži, na Klubíčku 
světel, Setkání vladařů a jinde. 

Udržování tradic 

Příměstské tábory Uskutečnili jsme 11 příměstských táborů během 
prázdnin pro děti ve věku 3 – 14 let (Tajemství 
hudby, obrazu a umění, Ma-Ma Sport, Angličtina s 
latinou I., Pod pirátskou vlajkou, Tiger who came 
to tea I., Indiánské léto, Klubíčkové barevné 
prázdniny, Tajemná zahrada, Z pohádky do 
pohádky, Tiger who came to tea II., Angličtina s 
latinou II.) 

Slaďování rodinného 
a pracovního života. 
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Jazykové aktivity / kurzy 

Angličtina pro děti Kurz anglického jazyka s kulturními reáliemi pro 
děti ve věku 3 – 15 let, malé skupiny, zapojení 
rodilých mluvčích. 

V roce 2016 se v Klubíčku s angličtinou seznámilo 
celkem 110 dětí 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Francouzština pro 
děti  

Kurz francouzského jazyka s kulturními reáliemi 
pro děti ve věku 3 – 15 let, malé skupiny. 

V roce 2016 se v Klubíčku s francouzštinou 

seznámilo celkem 54 dětí 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Open Club Open Club - multikulturní setkávání a diskuze na 
různá témata. Diskuze probíhají v angličtině. 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 
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Anglický klub pro 

rodiče a děti 

Setkávání mají multikulturní charakter a akce jsou 
zaměřeny na poznávání kultury a tradic 
anglofonního světa. Diskuze probíhají v češtině a 
angličtině. Vzhledem k naší cílové skupině se u nás 
setkávají také interkulturní páry (mezinárodní 
partnerské dvojice) s dětmi. Snažíme se především 
o šíření povědomí o multikulturalismu a kulturní 
integraci. 

Naše akce klubu významně obohatila spolupráce se 
zahraničními dobrovolnicemi (EVS) Georgiou 
Baker z Anglie a Verónicou Pérez Santana z 
Tenerife a také s našimi zahraničními partnery, 
organizacemi UNA Exchange, Anglie a Indicot, 
Španělsko. 

Čestným předsedou klubu je Paul Akwei, 
zakládající členkou klubu je Mgr. Natalie 
Csizmaziová. 

Rozvoj pozitivního 
vztahu k anglickému 
jazyku 

Francouzský klub 

pro rodiče a děti 

Setkávání mají multikulturní charakter a akce jsou 
zaměřeny na poznávání kultury a tradic 
frankofonního světa. Diskuze probíhají v češtině a 
francouzštině, (případně angličtině). Vzhledem k 
naší cílové skupině se u nás setkávají také 
interkulturní páry (mezinárodní partnerské 
dvojice) s dětmi. Snažíme se především o šíření 
povědomí o multikulturalismu a kulturní integraci. 

Čestným předsedou klubu je Yves Sonet, mezi 

zakládající členky patří Mgr. Natalie Csizmaziová 

a Mgr. Ivana Nováková. 

Rozvoj pozitivního 
vztahu ke 
francouzskému 
jazyku 
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Erasmus+ 

Vyslání první 
zahraniční 
dobrovolnice 

Lenka Trantírková / EVS / Institut pro nová média 

Rostock / říjen 2016 --červenec 2017 

  

"Pro mě EVS znamená především cenou pracovní 

zkušenost v kulturní oblasti -- při přípravě 

filmového festivalu. 

Není to můj první dlouhodobější pobyt za 

hranicemi.... ráda vždy krátce nahlédnu do života 

lidí v jiné zemi a s oblibou se pak vracím domů s 

pocitem, že se u nás v ČR nemáme vůbec špatně:)" 

Zlepšení životních 
podmínek 
dobrovolníků, 
získání nových 
dovedností a 
pracovních návyků, 
celoživotní učení, 
seberealizace 
dobrovolníků, 
zvyšování 
občanského 
povědomí, budování 
komunitního života. 

 

 

V Klubíčku dochází k propojení služeb pro rodiče. Snažíme se usnadnit rodičům návrat na trh práce. 

Na uceleném místě rodiče malých dětí mohou využít celý komplex služeb pro rodiny: preventivní 

programy na podporu rodiny (MPSV), volnočasové aktivity a služby péče o děti. Dále je na stejném 

místě mateřská školka, ZŠ, logopedická poradna, zahrada vybavená bezpečnými prvky pro děti do 6 

let a nové sportovní hřiště. Naším hlavním cílem je, aby rodiče společně sdíleli co nejvíce času a 

účastnili se s dětmi daných aktivit. 
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Činnost centra v roce 2016 v řeči čísel 
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Finanční zpráva 
 

Výnosy v tis. Kč 2014 2015 2016 Náklady v tis. Kč 2014 2015 2016 

Tržby za vlastní 

výkony 
1557 1887 2017 Osobní náklady celkem 1974 2040 2773 

Ostatní výnosy - 

úroky 
1 8 9 Spotřebované nákupy 338 512 774 

Přijaté příspěvky 

(dary) 
87 108 104 Služby celkem 755 793 750 

Provozní dotace 1547 1325 2592 Ostatní náklady celkem 27 21 32 

 Aktivace 

dlouhodobého 

majetku 
0 92 0 Odpisy 0 5 14 

Tržby z prodeje 

majetku 
  0 0 Poskytnuté členské příspěvky 1 1 1 

Výnosy celkem 3192 3420 4722 Náklady celkem 3095 3372 4344 

    Výsledek hospodaření 97 48 378 
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Členění provozní dotace dle zdrojů: 

 

Provozní dotace 2014 2015 2016 

ESF -63 034 0 1354471 

MPSV 614 974 291 806 385 599 

ČNA 325 245 136 403 0 

Výměna mládeže – Finsko 18 400  0 0 

Euroface Consulting 35 925 0 0 

Síť mateřských center 52 133  0 0 

ÚP 222 759 700 280 660 667 

Město Kroměříž 103 000 154 100 149 650 

Zlínský kraj 27 000 27 000 40 600 

Marlin 210 313 0 0 

Počítačová služba 1 546 715  0 0 

Nadace DKS (nyní Synot) 0 15 000 1 900 

Jazyková škola Athéna 0 0 0 

Celkem  1 546 715 1 324 589 2 592 887 
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Rok 2016 byl z hlediska finančních ukazatelů organizace velmi zvratovým. Po třech letech od ukončení 

posledního velkého projektu financovaného z ESF, byla naše organizace úspěšná hned dvakrát v získání 

nových projektů s dlouhodobým financováním. Jedná se o projekty Dětské skupiny (zde byla získána částečně 

i investiční dotace na vybudování provozu dětské skupiny) a druhým projektem jsou odpolední družiny 

„Klubík“ pro děti prvního stupně ZŠ. Tyto projekty vnesly do naší organizace opět jistou stabilitu financování 

a i perspektivu (oba budou realizovány do 31. 8. 2018). 

Z hlediska dalších zdrojů financování je důležité ocenit především dlouhodobou spolupráci s Úřadem práce, 

jehož podpora nám zajišťuje možnost financování především základního provozního personálu organizace, 

bez nějž by chod nebyl možný. 

Projekt MPSV byl v roce 2016 bohužel podpořen až v rámci námitkového řízení, které se časově velmi vleklo a 

tak bylo rozhodnuto až na konci září 2016. Čerpání této dotace tak bylo bohužel velmi nárazové a nemohla 

být účelněji rozprostřena do celého roku 2016.  

Město Kroměříž opět podpořilo provoz organizace částkou 100 tis. a dále podporou jednorázových akcí, které 

mají již nezastupitelné místo v kalendáriu městských akcí. 

Zlínský kraj podpořil dva projekty, z nichž jeden (EVVO) má časový přesah do roku 2017. 

Kromě výše uvedených zdrojů financování naší organizace, které považujeme za nezbytně nutné, se stále 

snažíme o vytvoření jisté stability v organizaci a to výkony z vlastních činností (hlavní roli zde mají především 

volnočasové aktivity pro děti a mládež). Tato částka tvořila v roce 2016 téměř polovinu všech zdrojů 

financování organizace. 

Co se týká nákladů organizace, jsou vedeny s péčí řádného hospodáře, tzn., efektivnost použití, 

minimalizování. Navýšení v některých položkách nákladů je přímo úměrné novým projektům (navýšení 

počtu pracovníků, budování v rámci projektu Dětské skupiny). 

Celkově se dá rok 2016 zhodnotit jako pozitivní a i výsledek hospodaření ukazuje na finanční stabilitu daného 

roku. Stále však platí, že nejistota, pozdního hodnocení projektů vytváří na organizaci nemalé nároky a brzdí 

její plynulý rozvoj. 

Jedná se o vybrané finanční údaje, kompletní závěrka je zveřejněna ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin. 
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Lidé v centru 
 

Rada 

Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) 

Mgr. Natalie Csizmaziová 

Mgr. Pavlína Švecová 

 

Zaměstnanci 

Ing. Bradová Marcela - ředitelka centra, finanční řízení 

Bráníková Kamila, DiS. - účetní, aktivizační pracovník 

Mgr. Csizmaziová Natalie - koordinátor projektů DS, Klubík, aktivizační pracovník, lektor Aj a Fr 

jazyka 

Mgr. Dokládalová Lucie - pomocný provozní pracovník (1.4.2016 - 31.12.2016) 

Frgalová Pavla - pomocný provozní pracovník  (1.12.2015 - 30.11.2016) 

Horsáková Věra - pomocný provozní pracovník (8.6.2016 - 31.5.2017) 

Kolářová Božena - pomocný provozní pracovník (13.5.2015 - 16.5.2016) 

Matýšková Eva - pomocný provozní pracovník (16.5.- 31.8.2016), lektor volnočasových aktivit, 

pečující osoba v Klubíku 

Navrátilová Michaela - pečující osoba v Klubíku 

Rudolfská Renata - pomocný provozní pracovník (13.5.2015 - 30.4.2016), provozní a administrativní 

pracovník 

Skříčková Eva - pomocný provozní pracovník (10.8.2015 - 15.8.2016) 

Ing. Sonet Bohdana - pečující osoba DS 

Škopová Věra - pečující osoba DS, lektor volnočasových aktivit, aktivizační pracovník 

Vejvodová Dana - pomocný provozní pracovník ( 13.5.2015 - 16.5.2016), koordinátor akcí, pečující 

osoba DS, provozní pracovník 
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dolní řada zleva: Věra Škopová, Eva Matýšková, Michaela Navrátilová, Anna Moserová 
 
stojící zleva: Věra Horsáková, Natalie Csizmaziová, Veronika Habrová, Marcela Bradová, Renata Rudolfská, Dana Vejvodová, 

Kamila Sýkorová, Bohdana Sonet, Pavlína Švecová, Kamila Bráníková 
 
horní řada: Hana Rupertová Pašteková, Ivona Dalziel Miklíková, Lenka Hašpicová 

 

 

Seznam pracovníků na DPP 

 

Bc. Bakajová Eliška - lektor besed a poradenství 

Ing. Brada Pavel - organizační zajištění budování DS 

Bc. Cupáková Kamila - pomocný lektor na příměstských táborech 

Bc. Cveková Renata - lektor volnočasových aktivit - Montessori 

Čabla Pavel - lektor svépomocné rodičovské skupina - Táta klub 

Čechová Gabriela - lektor volnočasových aktivit 

Čep Elizabeth - pomocný lektor na příměstských táborech 
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Černá Stanislava - lektor volnočasových aktivit 

Mgr. Dalziel Miklíková Ivona - lektor Aj jazyka, lektor projektu 

Danielová Eva - lektor Aj jazyka, lektor volnočasových aktivit 

Diblíková Eva, DiS. - lektor Aj jazyka, lektor odborných besed 

Dvorníková Gabriela - lektor odborných seminářů 

Grochalová Jana - šití krojového vybavení 

Ing. Habrová Veronika, Ph.D. - realizátor projektu MPSV 2016, organizátor akcí EDS, lektor Eko 

klubíku  

Hašpicová Lenka - asistent dětí ze specifickými potřebami, lektor volnočasových aktivit 

Hašpicová Soňa - pomocný lektor na příměstských táborech 

Hubová Veronika - realizace výstavy Jedineční umělci v Klubíčku 

Mgr. Hudec Petr - lektor projektu Koulelo se Klubíčko 

Mgr. Klopanová Edita - lektor rodičovské skupiny Čiperky, lektor odborných besed 

Kuželová Denisa - lektor volnočasový aktivit 

Mgr. Kvardová Halušková Daniela - lektor odborných besed 

Lužíková Irena - lektor projektu Koulelo se Klubíčko 

Maňásková Petra, DiS. - lektor volnočasových aktivit 

Mazánek Martin - lektor volnočasových aktivit, lektor příměstského tábora 

Menšík Jiří - webmaster, grafické práce 

Menšíková Dagmar - lektor volnočasových aktivit - Montessori 

Nováková Jana - lektor volnočasových aktivit 

Němcová Jana - lektor odborných besed 

Pašteka Daniel - lektor vodáckého tábora 

Bc.,Mgr., PaedDr. Pašteková Hana - lektor odborných psychologických besed 

Řehák Martin - programový pracovník akce Drakiáda 

Mgr. Smolová Petra - lektor volnočasových aktivit 
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Staňková Eva - odborný lektor logopedie 

Mgr. Sýkorová Kamila - aktivizační pracovník, odborný poradce EVVO, lektor Eko klubíku 

Ing. Školoudíková Monika - lektor tábora 

Škop Petr - lektor tábora 

Ing. Šmídová Hana - lektor Aj jazyka 

Šidelková Jana - lektor Fr jazyka 

Mgr. Švecová Pavlína - lektor volnočasových aktivit Montessori, programový pracovník na akcích 

Tichá Andrea - lektor volnočasových aktivit 

Tichá Ivana - lektor volnočasových aktivit 

Timan Ondřej - programový pracovník na akci Tajemné putování Podzámeckou zahradou  

Trantírková Lenka - lektor projektu Koulelo se Klubíčko 

Urbanová Daniela - pomocný lektor volnočasových aktivit 

Vacová Renata - pomocný lektor příměstského tábora 

Vajdová Lucie - pomocný lektor volnočasových aktivit 

Večerka Miroslav - zvukař na akcích 

Vejvoda František - pomocný lektor na  táborech, zahradnické práce 

Volfová Eliška - pomocný lektor volnočasových aktivit  

Mgr. Vlašínová Irena - lektor příměstského tábora 

Zápecová Markéta - pomocný lektor příměstského tábora 

 

Dobrovolníci  

Bartůsková Michaela – Bláhová Daniela – Brada Pavel – Bradová Marcela – Bráník Karel – Bráníková 

Barbora – Cieslarová Rozárie Anna – Csizmazia Ivo – Čabla Pavel – Čechová Gabriela – Dalziel Ivona 

– Dalziel Richard – Dokládalová Lucie – Gardavská Michaela – Hubová Veronika – Hašpicová Gabča 

– Hašpicová Lenka – Hašpicová Soňa – Holubová Kateřina – Horsák Milan – Horsáková Věra – 

Hradil Dominik – Hub Martin – Hubová Veronika – Hudec Martin – Hudeček Lubomír – Hudečková 

Barbora – Hudečková Markéta – Hudečková Tereza – Janásková  Aneta – Javořík Pavel – 

Javoříková Lenka – Kameníková Nikola – Kašperová Zuzana – Klopanová Edita – Kolářová Barbora – 

Kolářová Božena – Krejčí Marie – Matyášová Vanessa - Matýšková Eva – Melichová Lenka – 
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Menšíková Dáša – Navrátilová Michaela – Němcová Jana – Nešporová Šárka – Pavlíková Karolína – 

Plaček Libor – Poková Hana – Rozmahel Kamil - Rudolfská Lucie – Rudolfská Renata – Rudolfský 

Jan – Sedláčková Martina – Skopalová Markéta – Skříček Miroslav – Skříčková Andrea – Skříčková 

Eva – Skříčková Gabriela – Slavíková Gabriela – Slavíková Zdeňka – Sonet Bohdana – Svoboda 

Jaroslav – Sýkorová Kamila – Šenkyříková Pavla – Škopová Věra – Švecová Anna – Švecová Pavlína – 

Vajdová Lucie - Vejvodová  Dana – Vejvodová Eliška – Vyhňáková Lucie – Vyležíková Zdenka – 

Zaoralová  Adéla – Zápecová Markéta 

 

Partneři 

Za rok 2016 spolupracovalo s Klubíčkem přes 63 dobrovolníků, kteří odpracovali 372 hod., podíleli se 

jak na pravidelné činnosti a údržbě, tak i na organizování jednorázových víkendových akcí či 

prázdninových pobytových akcí. Děkujeme! 

 

Také studenti škol: 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, Střední soukromá 

podnikatelská škola Kroměříž. 
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Propagace 
Propagujeme zdravou a spokojenou rodinu (společnost) prostřednictvím vlastního aktivního přístupu 
a neformálního vzdělávání. Tyto principy sdílíme nejen s našimi návštěvníky, ale také s celou 
komunitou. 

 

Informace o našich aktivitách předáváme: 

 na webových stránkách www.klubickokm.cz 

 na facebooku 

 ve výroční zprávě distribuované všem dárcům, sponzorům, partnerům, dobrovolníkům 
a  zaměstnancům 

 pravidelným zasíláním elektronického magazínu eMotanice všem klientům v databázi 

 distribucí tištěných měsíčních programů klientům 

 distribucí tištěných měsíčních programů i jednorázových akcí 

 pozvánkami na jednorázové akce na malovací tabuli na zahradě MC, která je velmi dobře čitelná 
pro procházející  

 na propagačním panelu u vstupu do centra 

 nepravidelně v regionálním tisku (Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník nebo ve Zpravodaji) 

 ve vitrínách (u obchodního centra Slovan, u Klubíčka a na Kollárově ulici) 

 na výlepových plochách města (dle potřeby) 
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Partnerství a spolupráce 
Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat 

naše plány. 

Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. 

Velmi si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a podpory našich nápadů. 

Veliké poděkování patří našim 
významným dárcům  
 

 

       MPSV                Evropská unie 

                                    Evropský sociální fond 

                   

     Město Kroměříž             Zlínský kraj  

     

 1. selský pivovárek                    eico Eko-Info centrum Ostrava 

 

 

        Erasmus plus                   ODS           

  

     Plastika a.s.    TESCO Stores ČR 

   

     TRANSCARGO s.r.o. 

 

Nestlé Česko, Bačůvka Pavel, Běhalová Jana, Benešová Olga, Brada Pavel, Bráník Karel, Hanáková 

Gabriela, Kuhn Martin, Svoboda Ondřej 
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Děkujeme také našim partnerům za 
spolupráci: 
 

 Alena a Paul Akwei 

 Arcibiskupský zámek Kroměříž 

 Atletický klub Kroměříž 

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

 BESIP Zlín 

 Bohdana a Yves Sonet 

 Bratrská revírní pokladna 

 Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

 Církev československá husitská Kroměříž 

 Český červený kříž Kroměříž 

 Děkanátní centrum pro rodinu 

 Dětský domov Kroměříž 

 Dodavatel občerstvení Marián Beňo 

 Dům kultury Kroměříž 

 Jídelna Hulín Věra Bránecká 

 Knihovna Kroměřížska 

 Letiště Kroměříž 

 Město Kroměříž 

 Městská policie Kroměříž 

 MÚ – odbor sociální 

 MÚ – odbor školství 

 Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště v Kroměříži 

 Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – Korálky 

 Optimum KM – účetní služby, daňové poradenství 

 Poradenské a intervenční centrum Kroměříž 

 Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž 

 Síť mateřských center 

 Spolek Barbořice 

 Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži 

 Studio Kamarád 

 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 Záchranná služba Kroměříž 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

 ZŠ Oskol 

 ZŠ Zachar 
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Pravidelné i jednorázové akce v roce 2016 
 

Pravidelné aktivity 2016 

Pohybové 
 

Florbal s Martinem 

Balónkování 

Cvičení pro děti od 2 let (bez rodičů) 

Tanečky kreativní 

Tanečky folklórní 

Tanečky pro rodiče s dětmi 

Pohybové hry pro rodiče s dětmi  

Vaničkování – plavání kojenců 

Vzdělávací a jazykové 
 

Angličtina pro děti 

Angličtina pro náctileté 

Angličtina s rodilým mluvčím 

Francouzština pro děti 

Hrajeme si a zpíváme anglicky 

Anglický klubík – družina 

EKO klubík 

Služby péče o děti 
 

Odpoledne s prvky Montessori 

Pracovna s prvky Montessori 

Školka Montessori 

Školka s výukou angličtiny 

Lesní školka 

Poprvé bez maminky 

Předškolák 

Výtvarné dílničky 

Poradenství 
 

Logopedické 

Psychologické 

Právní 

Finanční 

Výživové 

Zdravotní 

Výchovné a vzdělávací 

Genderové 
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 Jednorázové aktivity 2016 (nepravidelné) 

Leden Rodičovská skupina Broučci – První obuv 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Kojenec a správná hygiena 

Rodičovská skupina Čiperky – Dítě jako partner aneb respektující výchova 

Rodičovská skupina Broučci – Onemocnění uší, prevence a léčba 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Proč stále pláče 

Seminář – Šátkovací (nosící) workshop 

Rodičovská skupina Čiperky – Jak vybrat dobrou základní školu 

Rodičovská skupina Broučci – Rýma u dětí 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Otázky kolem kojení 

Přednáška – Šikana a kyberšikana 

PO – PO – Posilování rodičovských kompetencí 

Rodičovská skupina Čiperky – Kontaktní rodičovství – část I. 

Akce pro děti – MŇAM!!! Zimní vaření plné vitamínů 

Rodičovská skupina Broučci – Preventivní prohlídky 

Beseda – Doma s malými dětmi – inspirováno Montessori 

Únor Rodičovská skupina Čerství rodiče – Laktační poradna 

Rodičovská skupina Broučci – Zoubky 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Dudlík nebo paleček 

Seminář – Nosící seminář pro začínající maminky 

Rodičovská skupina Čiperky – Kontaktní rodičovství – část II. 

Akce pro děti – MŇAM!!! Valentýn – hříšná čokoláda 

Akce pro rodiny s dětmi – Karneval pro rodiny s dětmi 

Seminář –Látkovací seminář 

Beseda – Jak o sebe pečovat v těhotenství i po porodu 

PO – PO – Překonávání životních překážek  

Rodičovská skupina Čiperky – Temperament rodiče, temperament dítěte – jak je 

poznat a sladit I. 

Rodičovská skupina Želvičky – Rozvoj motorických dovedností u postižených dětí  

Rodičovská skupina Broučci – Správné obutí 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Bolavé bříško 

Seminář – Nosící workshop 

Beseda – Rodinné finance – jak na to šikovně! 

Rodičovská skupina Čiperky – Temperament rodiče, temperament dítěte – jak je 

poznat a 

sladit II. 

Rodičovská skupina Broučci – Pohybový vývoj, cvičení s dětmi 

Březen Rodičovská skupina Čerství rodiče – Jak navázat vztah s kojencem 

 Seminář – Nosící seminář pro začínající rodiče 
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 Rodičovská skupina Čiperky – Kdy je nutné navštívit pediatra 

Rodičovská skupina Broučci – Dětská strava, příkrmy 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Techniky kojení 

Seminář – Nosící seminář pro pokročilé maminky 

Beseda – Doma s malými dětmi – inspirováno Montessori 

Rodičovská skupina Čiperky – Volná diskuse rodičů na téma Společné chvíle rodinné 

pohody 

Akce pro děti. MŇAM!!! Zeleninové Velikonoce 

Rodičovská skupina Broučci – Hračky, jemná motorika 

Osvěta. Práce šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek prostor, ve kterém žiješ 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Bolavé bříško 

Seminář. - Látkovací seminář 

Rodičovská skupina Čiperky. Správné a zdravé přebalování 

Akce pro děti. Velikonoční tvoření 

Beseda. Svět Montessori 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Cvičení s kojenci 

Seminář – Nosící workshop 

Duben Rodičovská skupina Čiperky – Bezplenková komunikační metoda 

Rodičovská skupina Broučci – Pohybové aktivity rodičů a dětí 

Přednáška – Prevence rakoviny prsu. Mamma HELP 

Beseda – Zuby, zuby, zoubečky 

Rodičovská skupina Čiperky – Volná diskuze rodičů na téma problémy s partnerem 

Akce pro děti - MŇAM!!! Jarní speciality 

Rodičovská skupina Broučci – Ochutnávka dětských sušenek  

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Rady a typy na koupání děťátka 

Seminář – Nosící seminář – učíme se vázat 

Rodičovská skupina Čiperky – Dítě z nízkou porodní váhou – zkušenosti matky 

Rodičovská skupina Broučci – Správné boty 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Zácpa u kojenců 

Seminář – Nosící workshop 

Rodičovská skupina Čiperky – Farmaceutické výrobky pro děti – nemoci 

Akce pro rodiny s dětmi – Kroměřížské chlebopečení 

Rodičovská skupina Broučci – Nošení dětí 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Stříhání nehtů 

Seminář – Látkovací seminář 

Rodičovská skupina Čiperky – Zapojení dětí do ekologických aktivit 

Rodičovská skupina Želvičky – Rozvoj motorických dovedností u postižených dětí 

Květen Rodičovská skupina Broučci – Dovolená s dětmi 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Cvičení a masáže kojenců 

Seminář – Nosící seminář – učíme se vázat na záda 

Akce pro děti – MŇAM!!! Jarní piknik 

Rodičovská skupina Broučci – Svačinky 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Jak poznat ospalost u dítěte 

Seminář – Nosící seminář – učíme se vázat 
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Beseda – Bezplenková komunikační metoda 

Rodičovská skupina Broučci – Separační úzkost 

Osvěta – EDS 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Cestování s kojencem 

Seminář – Nosící workshop 

Beseda – Jak vybrat školu pro mé dítě 

PO – PO – Tíživé situace v rodině 

Rodičovská skupina Broučci – Zdravotní obuv 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Prořezávání zoubků 

Seminář – Látkovací seminář 

Přednáška – Seminář o financích 

Osvěta – Klubíčko světel na Hanáckém náměstí 

Červen Rodičovská skupina Čerství rodiče – Kojení a vše o něm 

Akce pro děti – Alchymie barev s Tiziánovým Klubíčkem 

Beseda – Jóga – lék pro mnohé 

Beseda – Když se hroutí sny o rodině aneb jak komunikovat v rodině 

Rodičovská skupina Broučci – Cestování s dětmi 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Techniky kojení 

Seminář – Zdravé nošení dětí v šátku 

Akce pro děti – Alchymie barev s Tiziánovým Klubíčkem 

Seminář – Zdravé nošení dětí v šátku 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Když nejde kojení 

EVVO seminář – Vzdělávání lektory ze Sluňákova 

Červenec Beseda – Pobytový tábor Antarik 

Září Seminář – Zdravé nošení dětí v šátku 

Přednáška – Prevence rakoviny prsu. Mamma HELP 

Rodičovská skupina Čiperky – Specifika ve vývoji chlapců a dívek 

Říjen Rodičovská skupina Čiperky – Zvládání úklidu domácnosti 

Drakiáda 

Rodičovská skupina Táta klub – Táta klub 

Beseda – Podpora rodičovství a mateřství – s radostí a bez starostí 

PO – PO – Obtížní situace a konflikty v rodině 

Rodičovská skupina Čiperky – Porovnávání zkušeností s prostředím v různých 

porodnicích 

Listopad Rodičovská skupina Čiperky – Spory mezi sourozenci 

Beseda – Alergie, jejich příčiny a řešení 

PO- PO – Obtížné situace a konflikty v rodině 

Beseda – Faktory ovlivňující spokojenost ženy u porodu 

Osvěta – Raná péče – jak se žije dětem se zdravotním postižením 

Rodičovská skupina Čiperky – Možnost zapojení partnera a dětí do úklidu domácnosti 

Beseda – Podpora přirozeného kojení v savčí poloze 

Výstava – Jedineční umělci v Klubíčku 

Akce pro rodiny s dětmi – Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem 

Rodičovská skupina Táta klub – Táta klub 
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Beseda – Rodičovská přesvědčení v osobním a pracovním životě 

Rodičovská skupina Čiperky – Rozdíly péče o 1., 2., 3. dítě 

Prosinec Workshop – Nosící workshop (Zvyšování rodičovských kompetencí) 

Beseda – Školení pracovního týmu – prevence syndromu vyhoření 

Beseda – Předpoklady dětí pro nošení na matčině těle 

Rodičovská skupina Táta klub – Táta klub 

Rodičovská skupina Čiperky – Zkušenosti s Montessori vzděláváním pro předškolní a 

školní děti v Kroměříži 

PO – PO – Obtížné situace a konflikty v rodině 
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Kontakty 
 

Mateřské centrum Klubíčko, z. s.    IČO: 26602024 

Albertova 4062/8      Číslo registrace u Ministerstva vnitra:  

767 01 Kroměříž      VS/1-1/51304/02-R 

www.klubickokm.cz      Datum registrace: 30. 9. 2002 

klubickokm@klubickokm.cz    Číslo účtu: 241708341/0300 

 

 

Ing. Marcela Bradová – ředitelka   Mgr. Natalie Csizmaziová – koordinátorka centra 

Tel. 602 793 748     Tel: 737 172 403 
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Tiráž  
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