
Výroční
zpráva

2019



2019
2

Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2019

3

„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 přátelé Klubíčka

předkládáme vám Výročný zprávu neziskové organizace
Klubíčko Kroměříž, z. s. za rok 2019. Když se ohlížíme zpět,
vnímáme rok jako velmi dobrý a úspěšný. Máme radost ze
široké a pestré nabídky našich aktivit, ať už se jedná o služby
péče o děti, vzdělávací aktivity pro dospělé, vzdělávací aktivity
pro děti nebo volnočasové aktivity.

Klubíčko je v pohybu, je už skoro dospělé, je
mu 17 let a já věřím, že poctivou prací
celého našeho týmu se stále vyvíjí, roste a
posunuje dopředu.

I v roce 2019 lze aktivity Klubíčka rozdělit do
tří oblastí. První a zcela zásadní, kterou si
hýčkáme a často připomínáme, jsou služby,
jejichž cílem je posilování hodnoty rodiny.
Tyto programy jsou zaměřeny na prevenci
rizikových jevů v rodině a ve společnosti a
na podporu komunitního života. Aktivity
projektu „Mateřství není handicap“,
spolufinancovanéhoMPSV nabízí rodičům a
široké veřejnosti besedy, semináře,
podpůrné rodičovské skupiny a také
poradenství.

Druhou oblastí, kde jsme jako doma, jsou služby péče o děti.
Aktuálně provozujeme tři registrované dětské skupiny pro 48
dětí předškolního věku. Jedná se o alternativu školky,
s vysokou flexibilitou pro rodiče, prodlouženou otevírací
dobou (7 - 17 hod) a také s individuálním přístupem
k dětem (12 dětí v kolektivu). Mezi další služby řadíme také
odpolední družinu – Klubík – pro děti 1. stupně ZŠ. Je otevřen

denně od 12 - 18 hod, je bezplatný, včetně příměstských
táborů během jarních i letních prázdnin.

Třetí oblastí, jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, patří mezi
ně oblíbené folklórních tanečky, pohybové hry pro rodiče
s dětmi, výuka angličtina a francouzštiny, Montessori
pracovna či předškolák.

Také v loňském roce jsme do svých aktivit
zapojili zahraniční dobrovolníky v rámci
programu Erasmus+ Sborů solidarity. Další
španělskou stopu v našich srdcích
zanechaly zahraniční dobrovolnice
Raquel Olmedo Nieto a Amets Viola.

Každodenní průměrná návštěvnost
Klubíčka za loňský rok dosahuje 154
návštěvníků, 76 dospělých, 78 dětí.
Děkujeme za vaši přízeň.

Děkuji svým báječným kolegyním, cením si
vašich nápadů. Jste chytré, samostatné a
zodpovědné a jste tím nejcennějším, co
Klubíčko má. Děkujeme také našim
podporovatelům, partnerům, dárcům a
sponzorům, jen díky vám můžeme naši
komunitu a svět dělat o kousek lepším.

Marcela Bradová
předsedkyně spolku

červen 2020
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drogově závislí apod.). Při společných konzultacích jsme se shodly, že stěžejní
témata u osob, které využily základní poradenství, jsou stále opakující se témata
řešených problematik. A to i přesto, že rodiny, které projektové služby využily, se
obměňují. Nejčastěji řešenými tématy jsou přístupy k výchově, zdravotní a
psychické problémy dětí i rodičů, dětský vzdor a agresivita, partnerské a
mezigenerační konflikty, návrat do zaměstnání, rozvod a péče o děti apod.
Neformální setkávání kontaktních pracovníků s rodiči v centru napomáhá
navazování důvěrnějšího vztahu a otevírání citlivějších témat, která jsou
v počáteční fázi řešena v rámci základního poradenství, případně pak následně se
spolupracujícími odborníky přímo v centru (logoped, psycholog, laktační
poradkyně a porodní asistentka, pedagog, speciální pedagog).

Prevenci vzniku sociálně patologických jevů vidím právě v řešení problémů v jejich
počátku, kdy není nutný zásah žádné represivní či pomáhající instituce a kdy je
rodina za podpory odborníků a komunity schopna svůj problém zvládnout sama,
nebo se alespoň z jeho následků, co nejlépe zotavit. Velmi vystihující je podle mne
výrok významné rodinné terapeutky „Zachráníme-li rodinu, zachráníme svět“.

Předcházení vzniku a prohlubování problému v rodinách s dětmi prostřednictvím
posilování rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů, je jedním ze
základních cílů projektu Klubíčka Kroměříž „Mateřství není handicap“. Díky tomuto
projektu může centrum Klubíčko poskytovat bezpečný prostor pro setkávání rodin
s dětmi a nabízet základní i odborné poradenství v neformálním přátelském
prostředí.

Nejčastější návštěvníci centra byli i v letošním roce maminky na mateřské/
rodičovské dovolené, těhotné ženy, nezřídka však centrum navštěvovali i otcové a
partneři, případně prarodiče. V roce 2019 se podařilo realizovat 24 besed, 10
workshopů a 3 přednášky. Témata vzdělávacích a tréninkových aktivit zapadala
zejména do pěti tematických okruhů: 1. Rodinná, vztahová a dětská psychologie,
2. Zvyšovaní zdravotní gramotnosti a zdravý životní styl, 3. Vzdělávání a výchova
dětí, 4. Těhotenství, porod a péče o novorozence, 5. Zvyšovaní finanční, sociální a
právní gramotnosti. V roce 2019 pokračovala tradice tzv. nosících workshopů,
orientovaných zejména na téma kontaktního rodičovství, které přinášejí novou
krev maminek, které dříve s Klubíčkem nepřišly do kontaktu. Účastní se jich
převážně ženy prvorodičky s prvním velmi malým dítětem. Stejně jako
v předchozích letech se v rámci projektu „Mateřství není handicap“ konala celá
řada setkání svépomocných a diskuzních rodičovských skupin. Konalo se 24
setkání svépomocné skupiny Čiperky (tematické setkávání se rodičů s dětmi 0-3
roky), 8 setkání svépomocné skupiny Želvičky (setkávání se rodičů s dětmi se
zdravotním handicapem) a 5 setkání diskuzní skupiny Rodinné kruhy (skupina
cílená na podporu vztahů v rodině). Znovuoživení skupiny Želvičky považujeme za
nezanedbatelný projektový úspěch, protože rodiny dětí se zdravotním
handicapem mají specifické požadavky a na vedení skupiny není jednoduché najít
vedoucího odpovídajících schopností a znalostí.

Velmi si vážím práce všech, kteří Klubíčko Kroměříž tvoří a často dobrovolnicky,
nad rámec svých povinností, utvářejí tuto spletici činností, akcí i vztahů. Je
pozoruhodné, jak se všichni zaměstnanci i jejich rodiny, každý rok znova a znova
pouštějí do dalších činností, přestože vědí, že život neziskovky je každý rok velmi
nejistý. Držím všem současným zaměstnancům, dobrovolníkům i rodinám, které
Klubíčko navštěvují pěsti a přeji hodně štěstí nejen do roku 2020, ale i dál.

Mgr. Kamila Sýkorová, DiS.
(15. 1. 2020

Zpráva supervizní kontaktní
pracovnice

Zhodnocení roku 2019
V roce 2019 jsem v rámci projektu „Mateřství není handicap“ zastávala pozici
supervizního kontaktního pracovníka. Supervizní kontaktní pracovník, jakožto
zkušená osoba v oboru, má za úkol pomáhat ostatním kontaktním pracovníků i
ostatním členům projektového týmu, vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy,
nacházet nová řešení problematických situací. Zaměřuje se na lepší porozumění
dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního
chování.

Práce kontaktního pracovníka je těžce uchopitelná i proto, že ženy, které ji
vykonávají, musejí velmi často skloubit péči o své malé dítě a prací kontaktního
pracovníka, která spočívá zejména v navazováním a tvořením důvěrného vztahu
s přicházejícími návštěvníky centra. Najít vyváženou rovinu mezi péčí o vlastní dítě
a poskytováním základního poradenství a vytváření důvěrného vztahu
s návštěvníky je mnohdy velmi náročné. Proto je za ideálních podmínek dobré, aby
mohly pracovnice svoje zkušenosti a případné obtíže zkonzultovat s někým, kdo si
již těmito fázemi a podobnými strastmi také prošel. A právě v tomto je práce
supervizního pracovníka přínosná.

Jako supervizní kontaktní pracovník, poskytující podporu kontaktním pracovníkům
i jiným členům týmů v rozsahu 3 hodiny měsíčně, jsem se s ženami vykonávající

zejména práce kontaktního pracovníka pokoušela najít taková
řešení, která umožní, aby se žena jak v pracovní rovině
tak, v roli matky, cítila co nejlépe. U těchto konzultací
jsem si i já zpětně uvědomila, jakou velkou část
pozornosti a nasazení do nějaké činnosti ubírá péče
o malé děti. Na druhou stranu, je to období, kterým
si projede každá maminka a proto je to rozsáhlá
oblast témat, které ženy může konverzačně nebo i
přátelsky přiblížit. Takže to, co je z určitého pohledu
handicapující, je zároveň i velikým bonusem právě
pro práci kontaktního pracovníka.

Většina z bývalých i současných pracovnic prošla
Klubíčkem z počátku jako maminka/návštěvník.
Každá z nich se následně zapojila jako dobrovolnice
či pracovnice. Všechny ženy obohatily svojí
přítomností centrum osobitým přístupem a zasloužily
se o jeho rozvoj svým neopakovatelným dílem.
Rodinné centrum Klubíčko se v průběhu více než 15
let své existence stále aktivně snaží vycházet rodinám
s dětmi vstříc a pomáhat jim tvořit dobrý základ pro
funkční rodinu (hodnoty, vztahy, společné zážitky).
Každá z kolegyň, která v loňském roce v Klubíčku jako
kontaktní pracovnice působila, měla stejně jako já
zkušenost z předchozího zaměstnání s mírně odlišnou
cílovou skupinou (mentálně postižení, osoby v krizi,
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Sociální problém a náš
přístup k jeho řešení

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 naMD/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.).
• Tvorba 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.

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.

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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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.
• Během MD/RD mají rodiče možnost v Klubíčku působit 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.

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 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.

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 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“.

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.



12

Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2019

13

• Nabízíme možnost dobrovolnictví jak pro místní, tak pro evropské dobrovolníky.
Bojujeme tak proti občanské pasivitě.

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.

Zvyšování povědomí o jiných evropských zemích, jejich
jazyku a kultuře
• Snažíme se rozvíjet povědomí o evropském občanství především u mladých (Sbory
solidarity, Erasmus+) 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.
• Využíváme služby zahraničních dobrovolníků, spolupracujeme s cizinci žijícími zde,
integrujeme rodiny z jiných částí světa.
Interkulturní rozměr a prevence xenofobie nejsou jenom slova.

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 (Kreml Richard, TANSCARGO, s.r.o., KMTS, 1. selský pivovárek,
Brada Pavel, Řihák Marek, PLASTIKA, a.s., Benešová Olga) velmi důležitou složkou
financování jsou vlastní zdroje (školkovné, poplatky za realizaci táborů, poplatky za kurzy,
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.

Udržitelnost neziskové organizace je kvůli nedostatku financí či povinnému spolufinancování
velmi nejistá.
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Realizované projekty a
aktivity centra

Projekt: Mateřství není handicap (MAT)
Realizovali jsme 24 besed, 10 workshopů a 3 přednášky.

Besedy
Proč malé děti stonají častěji než dospělí?; Jak poznat podezřelé znaménko?; Jak efektivně začít žít
zdravě; První pomoc pro maminky s dětmi; MŠ s prvky Montessori a život v ní; Možnosti
antikoncepce po porodu; Potraviny a jejich vliv na střevo; Práva dětí v nemocnici; Tělo jako
projekční plátno našich pocitů; Nohy, nožky, nožičky aneb dětská pedologie; Spánek - jeden ze
základních pilířů zdraví; Mluví mé dítě přiměřeně svému věku? Potřebuje logopedickou péči?; Co by
nemělo chybět v domácí lékárničce; Jídlo jako lék; Rozpadají se vztahy zbytečně?; Očkování; Boření
mýtů v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; Role otce a matky ve výchově dětí; Stres v rodině a
co s ním; Jak se v tom vyznat a přitom se nezbláznit?; Deprese u dětí a dospělých; Netoxická
domácnost; Ztišení s dětmi; Práce s dětmi a jejich emocemi.

Workshopy
Workshop zdravého životního stylu I. a II., Jak žít zdravě, ekologicky a ekonomicky II. a III. a IV., V.,
Jak účinně rozvíjet řečové schopnosti našich dětí I. a II., Logohrátky s předškoláky, Svět
MONTESSORI, 6× workshop na téma kontaktní rodičovství.

Přednášky
Vývoj rodiny, Alkohol a drogy v rodině, Psychosomatická onemocnění u dětí, Kyberšikana a
nebezpečí sociálních sítí.

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

Svépomocné skupiny (2), diskusní skupiny (1)
36 setkání

Svépomocná skupina 1: Čiperky (rodiče s dětmi 0-3 roky)

Svépomocná skupina 2: Želvičky (rodiče s dětmi s handicapem)

Diskuzní skupina 1: Rodičovské kruhy (podpora vztahů v rodině)

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.

Základní individuální poradenství kontaktních pracovníků
Poradenství s kontaktními pracovníky (70 klientů)

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.

Odborné poradenství (75 klientů)
Psychologické, logopedické, finanční-sociální, laktační a porodní, pedagogické, spec. pedagogické,
poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Zmírnění problémů ohrožených rodin a snížení patologických jevů v rodině i ve společnosti.

Akce pro rodiny

Akce pro rodiny (2)
Jedná se o oblíbené jednorázové akce pro rodiny, kterých se již tradičně účastní stovky rodin

Drakiáda na letišti – 10/2019

Tajemné putování za Mikulášem (Podzámecká zahrada) – 11/2019

Osvěta občanské zodpovědnosti, podpora vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem,
mezi manželi/partnery, vztahy s prarodiči, podpora mezigenerační soužití.

Služby péče o děti

Registrovaná Dětská skupina Klubíčko
Pokračující projekt od 1. 9. 2018.

Jedná se o celodenní služby péče o děti (alternativa MŠ) v registrované
Dětské skupině Klubíčko, s kapacitou 12 dětí, s otevírací dobou od 7 –
17 hod.

Tento projekt, Hrajeme si v Klubíčku II, reg. č.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008473, je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi / slaďování rodinného a pracovního života.

Registrovaná Dětská skupina Sovička
Jedná se o celodenní služby péče o děti (alternativa MŠ) v registrované Dětské
skupině Sovička, s kapacitou 24 dětí, s otevírací dobou od 7 – 17 hod.

Tento projekt, Dětská skupina Sovička, reg. č.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006813, je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Projekt realizován od 1. 1. 2018.

Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi / slaďování rodinného a pracovního života.

Odpolední družina
Pokračující projekt od 1. 9. 2018.

Jedná se o služby péče pro děti 1. stupně ZŠ v odpolední
družině – Klubíku s kapacitou 15 dětí, otevírací dobou denně od

12 – 18 hod. a během jarních/letních prázdnin příměstské tábory.

Tento projekt, Klubík 2, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007832, je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi / slaďování rodinného a pracovního života.

Příměstské tábory (15)
Uskutečnili jsme 15 příměstských táborů pro děti předškolního věku (Léto v Sovičce 8
prázdninových týdnů) a pro děti 1. stupně ZŠ (Vzhůru ke hvězdám, Princezny v teniskách, Harry
Potter, Tajemná Austrálie, Vzhůru ke hvězdám II, tábor se španělštinou, tábor s prvky Montessori).

Slaďování rodinného a pracovního života.

Volnočasové aktivity

Pohybové hry pro rodiče s dětmi (1-3 roky)
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.

Odpoledne s prvky Montessori pro děti (3-6 let)
Zábavné a přitom velmi obohacující odpoledne v duchu Montessori. Vedou zkušení lektoři ve třídě
vybavené dle Montessori pedagogiky plné odborných pomůcek. Snažíme se o ucelený blok
navazujících možností využití Montessori.

Metoda Montessori je světově uznávaný vzdělávací systém, jenž zahrnuje filosofii rozvoje dítěte i
praktické postupy, které tomuto rozvoji napomáhají.

Rozvoj všech vývojový složek dětí: intelektové, sociální, fyzické, emocionální a duchovní.

Pracovna s prvky Montessori pro rodiče a děti (2-3 roky)
Pracovna s prvky Montessori je aktivita určená dětem do tří let a jejich rodičům. Děti pracují
v připraveném prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám. K tomuto účelu používáme
speciálně vybavenou místnost, která obsahuje vhodné materiály pro děti ve věku 2 až 3 roky.
Společně se tak rodiče a děti mohou seznámit s Montessori pedagogikou, pomůckami a jedním
z alternativních přístupů ve výchově a vzdělávání.

Rozvoj všech vývojový složek dětí: intelektové, sociální, fyzické, emocionální a duchovní.

Předškolák
Příprava na vstup do školy. Zábavná a hravá forma grafomotorických, logopedických a dalších
vzdělávacích činností určených pro děti předškolního věku. Skupinová spolupráce, všestranný
rozvoj.

Všestranný rozvoj dětí a příprava na vstup do školy.

Folklórní tanečky - přípravka (4-5 let), Folklórní tanečky (5-9 let)
Folklór s Klubíčkem. To je soubor dětí od 4 do 9 let. Děti tančí, zpívají a hrají si tak, jako si v dětství
hráli jejich dávní předci. Poprvé jsme se setkali v roce 2017 na Dožínkách, celkem u nás již tancuje
přes 20 dětí. Soubor pravidelně vystupuje na soutěžích, na hanáckých dožínkách i na adventu na
radnici.

Udržování tradic

Erasmus+, Sbory solidarity

Další zahraniční dobrovolníci v Klubíčku
Po celý rok 2019 jsme v Klubíčku hostili zahraniční dobrovolníky. Od 11/2018 – 11/2019 - Raquel
Olmedo Nieto a Amets Viola. Obě dobrovolnice k nám přejely na 12 měsíců a obě byly ze
Španělska. Dobrovolníky zapojujeme do veškerých našich aktivit i životů. Šíříme myšlenku EVS
(Evropské dobrovolné služby) / SS (Sborů Solidarity) a obohacujeme se navzájem.

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

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Jazykové aktivity / kurzy

Angličtina pro děti
4 skupiny odpolední kurzy + Odpolední Klubík pro děti ZŠ + DS s angličtinou

Kurz anglického jazyka s kulturními reáliemi pro děti ve věku 3 – 16 let, malé skupiny, zapojení
rodilých mluvčích.

V roce 2019 v Klubíčku s angličtinou pracovalo přes 50 dětí.

Rozvoj jazykových znalostí, smysluplné trávení volného času.

Francouzština pro děti
3 skupiny

Kurz francouzského jazyka s kulturními reáliemi pro děti ve věku 3 – 16 let, malé skupiny.

V roce 2019 v Klubíčku s francouzštinou pracovalo celkem 15 dětí.

Rozvoj jazykových znalostí, smysluplné trávení volného času.

Klubíčko – vlídné místo pro rodiny, komplexní služby
V Klubíčku dochází k propojení služeb pro rodiče. Snažíme se usnadnit rodičům návrat na trh práce.
Na jednom místě mohou rodiče malých dětí využít celý komplex služeb pro rodiny: preventivní
programy na podporu rodiny (MPSV), volnočasové aktivity a služby péče o děti (dětská skupina,
odpolední družina). Dále je na stejném místě mateřská školka, ZŠ, logopedická poradna, zahrada
vybavená bezpečnými prvky pro děti, v blízkosti je nové hřiště pro děti a také sportovní hřiště.
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Činnost spolku v roce 2019
v řeči čísel

Průměrný počet návštěvníků za den

Počet realizovaných programů

Počet dnů provozu

38 44 46
25 16 20 16 31 31 17 20

29
38 50

57 74
99 98

126
81 96 92

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

pravidelných
jednorázových

52
63 65

79
102

114 115

148 156
172

154

30 35

64

36
26 26 18 15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

návštěvníci

z toho v projezku Mateřství není handicap
240 256 243 246

224 210 212 226
247 255 251

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Finanční zpráva
2017 2018 2019

Tržby za vlastní výkony 2030 2458 2486

Ostatní výnosy - úroky 9 53 38

Přijaté příspěvky (dary) 105 57 73

Provozní dotace 3820 6451 6287

Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0

Tržby z prodeje majetku 0 0 0

Výnosy celkem 5964 9019 8884

2017 2018 2019

Osobní náklady celkem 4149 6204 6735

Spotřebované nákupy 1248 1489 1254

Služby celkem 93 1033 1071

Ostatní náklady celkem 19 23 16

Odpisy 14 39 39

Poskytnuté členské příspěvky 1 1 1

Náklady celkem 6369 8789 9116

Výsledek hospodaření -405 230 -232

Výnosy v tis. Kč

Náklady v tis. Kč

Členění provozní dotace dle zdrojů

Rok 2019 se na první pohled jeví jako rok ztrátový, ale záporný výsledek hospodaření je způsoben
pouze čerpáním vytvořené rezervy z roku 2019. Tato rezerva musela být vyčerpána do ukončení
projektu Dětská skupina Sovička do 31.12.2019. Jinak byl rok 2019 stabilní a rozpočet se podařilo
udržet vyrovnaný.

Majoritní zastoupení v rozpočtumá realizace projektů částečně nebo zcela financovaných ze zdrojů
Evropských strukturálních fondů. V roce 2019 probíhala realizace tří velkých projektů a fáze
budování čtvrtého projektu. U ostatních zdrojů financování jde vidět stabilní či sestupná tendence.
Podařilo se navázat spolupráci s Hospodářskou komorou – jak ve věci poskytnutí dotace na
pracovní místo, tak ve věci pořádání odborných kurzů a seminářů v prostorech naší organizace.
Stále více vidíme, že největším problémem je financování samotného provozu organizace a
podpora jednorázových velkých akcí.

Celkově se dá rok 2019 zhodnotit jako velmi stabilní a vyrovnaný rok s minimem personálních
a jiných výrazných změn v chodu organizace.

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

Provozní dotace v Kč 2016 2017 2018 2019

ESF 1354471 2923526 5186808 5152243

MPSV 385599 299539 486191 334580

ČNA 145883 317707 425792

ÚP 660667 178000 165075 190311

Město Kroměříž 149650 172520 129650 99500

Zlínský kraj 40600 4400

Nadace DKS (nyní Synot) 1900 20000 10000

NEAT 95789 92060

Athéna 37884

Tesco 16000 16000

Hospodářská komora 59006

Celkem 2592887 3819657 6451345 6287432
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Zaměstnanci
Ing. Bradová Marcela - ředitelka centra, finanční řízení, manažer projektů

Bráníková Kamila, DiS. - účetní, aktivizační pracovník, účetní projektů

Mgr. Csizmaziová Natalie - koordinátor projektů DS, DS Sovička, Klubík, koordinátor centra

Ďurčanská Antonína – provozní pracovník

Fabová Marie – provozní pracovník

Hašpicová - Švadleňáková Lenka – pečující osoba DS Sovička

Horsáková Věra - provozní pracovník, pečující osoba DS Sovička

Javoříková Lenka, Ing. - pečující osoba v dětském klubu Klubík

Madejewski Marta – pečující osoba v dětském klubu Klubík

Matýšková Eva - pečující osoba DS Sovička

Moserová Anna – administrativní a provozní pracovník

Rudolfská Renata - administrativní pracovník, asistent realizátora

Skříčková Eva - pomocný provozní pracovník, pečující osoba DS

Lidé v Klubíčku
Rada
Ing. Marcela Bradová (předsedkyně)

Mgr. Natalie Csizmaziová

Mgr. Pavlína Švecová

Soukeníková Marta – provozní pracovník, asistent pedagoga

Štefaníková Zuzana, Mgr. – pečující osoba DS Sovička

Taoujni Petra, BA – pečující osoba DS Sovička

Trojanová Anna, Bc. – pečující osoba DS

Vargová Lucie – pečující osoba DS

Vejvodová Dana - pečující osoba DS Sovička

Ženčáková Pavla, Mgr. – pečující osoba DS

Seznam pracovníků na DPP
Bakajová Eliška, Bc. - lektor besed a poradenství

Bezděková Natálie – lektor plavání DS

Böhmová Pavla – lektor odborné besedy

Brada Pavel ml. – pomocné práce, organizátor akce EDS

Bureš Jiří, Ing. – grafik

Buřinská Vlasta, Ing. – provozní nákupčí

Buřinský Pavel, Ing – údržbář

Čabla Pavel – lektor programu

Červenková Radka, MUDr. – lektor odborné besedy

Čevela Petr – lektor muzikoterapie

Danielová Eva – lektor volnočasových aktivit

Diblíková Eva, DiS. – kouč mládežníků

Ficová Petra – vedení rodičovských skupin

Frgalová Pavla – administrativní pracovník

Grochalová Jana – šití folklórních doplňků

Habrová Veronika, Ing. Ph.D. – realizátor projektu Mateřství není handicap

Hašpicová Soňa – lektor volnočasových aktivit

Hubová Veronika – kontaktní pracovník

Jakubcová Gabriela, Mgr. – pečující osoba DS – zástup

Javořík Pavel – asistent pedagoga Klubík

Kavanová Hana – metodik vedení EDS folklórního souboru

Klopanová Edita – lektor odborných besed, lektor volnočasových aktivit

Krakovská Vyoral Radka, Bc. – lektor odborné besedy

Krejčí Pavlína, Mgr. – lektor odborného poradenství a besed

Lachendrová Elena – vedoucí folklórního souboru
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Lajmarová Kristýna – lektor odborné besedy

Lisá Stanislava – pečující osoba DS – zástup

Madejewski Marta – moderátor akce Drakiáda

Madejewski Radim – asistent pedagoga Klubík

Malenovská Anna, Ing. – kontaktní pracovník

Menšík Jiří – IT technik

Menšíková Dagmar – lektor progr. Tajemné putování Podzámeckou zahradou, lektor Montessori

Mlýnek Radek, Bc. – lektor odborné besedy

Moserová Tereza – pomocný pracovník

Mrhálková – Valachová Lucie, Mgr. – pomocný lektor, pečující osoba DS – zástup

Navrátilová Marie, Ing. Mgr. – finanční manažer

Němcová Jana – lektor odborných besed a komunitních aktivit

Nováková Jana – lektor volnočasových aktivit – Folklór

Pašteková Rupertová Hana, PaedDr., Mgr., Bc. – odborné poradenství

Pechová Jahodová Martina, Mgr. DiS. – lektor odborného poradenství a besed

Petříková Evžena – uklízečka

Posolda Martin, Ing. – odborný konzultant

Pospíšilová Eva, MUDr. – lektor odborné besedy

Sedláček Miloš, MUDr. – odborný lektor

Sedláčková Martina – kontaktní pracovník Mateřství není handicap

Sklenářová Dana – pomocný personál

Skříčková Andrea – lektor programu pro děti Tajemné putování

Skřičková Karolína, Mgr. – pečující osoba v DS – zástup

Sýkorová Kamila, Mgr. – kontaktní pracovník MPSV

Šenkyříková Pavla, Bc. – pečující osoba v DS – zástup

Šidelková Jana – lektor francouzštiny, lektor programu

Škopová Věra - lektor volnočasových aktivit

Šmídová Hana, Ing. – lektor volnočasových aktivit

Šušlíková Hana, Mgr. – lektor odborné besedy

Švec Jiří – lektor programu

Švecová Pavlína, Mgr. – lektor volnočasových aktivit

Thomas Alena, Mgr. – lektor workshopu

Trojan Tomáš – školník

Vavříková Alena, Mgr. – lektor odborné besedy

Večerka Miroslav – zvukař akcí MKM

Vejvoda František – organizace akcí MKM

Výležíková Zdenka – lektor odborných besed

Žákovský Daniel, PhDr. – lektor odborných besed

Dobrovolníci
Ančincová Hana - Bačáková Jana - Bambuch Jan - Bartoňová Kateřina - Belis Alex - Bellová Marta -
Blažková Kateřina - Brada Pavel - Brada Pavel ml. - Bradová Alenka - Bradová Marcela - Bráník Karel
- Bráníková Barbora - Bráníková Tereza - Brázdilová Irena - Čabla Pavel - Čechová Gabriela -
Červenková Radka - Daněk Milan - Denešová Veronika - Děti ZŠ Zachar 5.A - Děti ZŠ Zachar 5.B -
Diblíková Denisa - Ďurčanská Antonína - Fabová Marie - Fajtl Martin - Fic Lukáš - Ficová Petra -
Habrová Veronika - Holšánová Diana - Homolová Eva - Horsák Milan - Horsáková Věra - Hub Martin
- Hubová Veronika - Javořík Pavel - Javoříková Lenka - Kelnarová Anna - Klopanová Edita -
Kocmanová Barbora - Kovaříková Lenka - Kovářová Kateřina - Králíková Alena - Křemeček Daniel -
Křemečková Hana - Langer Adam - Lukášová Veronika - Madejewski Marta - Madejewski Zuzana -
Malenovská Anna - Matýšková Eva - Melich Stanislav - Melichová Lenka - Menšík Jakub - Menšík Jiří
- Menšíková Dáša - Menšíková Soňa - Mihónková Zuzana - Moserová Anna - Mrhálková Lucie -
Navrátilová Adéla - Němcová Jana - Nešporová Šárka - Ovečková Petra - Pálková Zdenka -
Pecháčková Anna - Pešková Lucie - Petrášová Hana - Pivcová Lucie - Poková Hana - Poláková Miluše
- Pospíšilová Michaela - Punová Štěpánka - Pyšňaková Soňa - Rozmahel Kamil - Rudolfská Lucie -
Rudolfský Jan - Rudolsfská Renata - Sedláček Miloš - Sedláčková Martina - Skříčková Eva - Soukeník
Petr - Soukeníková Marta - Svobodová Dominika - Sýkora Petr - Sýkora Tomáš - Sýkorová Kamila -
Šenkyříková Pavla - Šmerdová Ema - Šmídová Hana - Švec Jan - Švecová Pavlína - Trojan Jan -
Trojanová Anna - Ulrych Bohumil - Ulrychová Jarmila - Váňová Kristýna - Vargová Lucie - Vejvoda
Tomáš - Vejvodová Dana - Vejvodová Eliška - Vítková Aneta - Vojtásek Anna - Walligová Dagmara -
Zlámalová Eva - Žůrková Lada.

Za rok 2019 spolupracovalo s Klubíčkem 106 dobrovolníků, kteří odpracovali 1205 hod., podíleli se
jak na pravidelné činnosti a údržbě, tak i na organizování jednorázových víkendových 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
• občasným zasíláním elektronického magazínu eMotanice všem klientům v databázi
• distribucí tištěných měsíčních programů i jednorázových akcí
• 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)

Dárci
Veliké poděkování patří našim významným
dárcům:

• MPSV
• Evropská unie, Evropský sociální fond
• Město Kroměříž
• Erasmus +
• Benešová Olga
• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
• Endea, s. r. o.
• PLASTIKA a.s.
• Esokom, s.r.o. Kroměříž

Partneři
Děkujeme našim partnerům:

• Arcibiskupský zámek Kroměříž
• Bratrská revírní pokladna
• Dodavatel občerstvení Marián Beňo
• Knihovna Kroměřížska
• Kroměřížská nemocnice a.s.
• Letiště Kroměříž
• Město Kroměříž
• Městská policie Kroměříž
• Národní památkový ústav – Územní
odborné pracoviště v Kroměříži
• Optimum KM – účetní služby, daňové
poradenství
• Raiffeisenbank Kroměříž
• Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž
• Síť pro rodinu
• Spolek Barbořice
• Střední škola hotelová a služeb
v Kroměříži
• VOŠ pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž
• Všeobecná zdravotní pojišťovna
• ZŠ Oskol
• ZŠ Slovan
• ZŠ Zachar

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.
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Akce v roce 2019
Pravidelné aktivity 2019

Pohybové
Folklórní tanečky pro děti 4-5 let – přípravka

Folklórní tanečky pro děti 5-9 let

Pohybové hry pro rodiče s dětmi 1-3 roky

Vzdělávací a jazykové
Angličtina pro děti (3-6 let)

Francouzština pro děti od 6 let

Pracovna s prvky Montessori pro rodiče a děti 2-3 roky

Odpoledne s prvky Montessori pro děti 3-6 let

Předškolák

Služby péče o děti
Dětská skupina Klubíčko

Dětská skupina Sovička

Odpolední družina – Klubík

Příměstské tábory

Poradenství
Základní individuální poradenství pro rodiny (kontaktní
pracovník)

Odborné poradenství pro rodiny

• psychologické (pro děti i pro dospělé)
• pedagogické
• Zdraví a zdravý životní styl
• Sociální a dluhová oblast

Jednorázové (nepravidelné) akce
2019

Leden
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Seminář: Jak fungovat minimalisticky, když máme děti

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Beseda: Proč malé děti stonají častěji než dospělí?

Beseda: Jak poznat podezřelé znaménko?

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Únor
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Beseda: Jak efektivně začít žít zdravě

Beseda: První pomoc pro maminky s dětmi

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Nosící workshop, Máta

Březen
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Beseda: MŠ s prvky Montessori a život v ní

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Polyrodiče

Beseda: Možnosti antikoncepce po porodu

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Čtvrtek 21.3. 18:00-19:30 Beseda: Potraviny a jejich vliv
na střevo

Volná výměna věcí

Beseda: Práva dětí v nemocnici

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Duben
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Beseda: Tělo jako projekční plátno našich pocitů

Rodinné kruhy: " Hrátky se zvyky a svátky“, Máta

Rodinné kruhy: " Hrátky se zvyky a svátky“

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky
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Beseda: Nohy, nožky, nožičky aneb dětská podologie

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Květen
Evropa a já - Youthweek

Beseda: Spánek - jeden ze základních pilířů zdraví

Beseda: Mluví mé dítě přiměřeně svému věku?

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Chlebopečení

Workshop: Svět Montessori

Nosící workshop, Máta

Beseda: Co by nemělo chybět v domácí lékárničce

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Workshop: Logohrátky

Beseda: Jídlo jako lék

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Beseda: Rozpadají se vztahy zbytečně?

Rodinné kruhy: " Literatura pro rodiče s dětmi“, Máta

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Červen
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky
(rozlučkové)

Volná výměna věcí

Červenec

Srpen
Rodinné kruhy: " Žena potřebuje ženu“

Září
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Rodinné kruhy: "Literatura pro rodiče s dětmi“

Volná výměna věcí

Beseda: Očkování

Beseda: Boření mýtů v těhotenství, při porodu a v
šestinedělí

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Říjen
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Nosící workshop, Máta

Beseda: Role otce a matky ve výchově dětí

Eko workshop - Minimalismus aneb jednoduchý život

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

15. ročník Drakiády s Klubíčkem na Letišti Kroměříž

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Beseda: Stres v rodině a co s ním

Den stromů

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Beseda: Jak se v tom vyznat a přitom se nezbláznit?

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Workshop: Svět Montessori

Listopad
Beseda: Deprese u dětí a dospělých

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Přednáška: Přemýšlíte o pěstounské péči? Chcete získat
bližší informace?

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Eko workshop – Semínková burza, semínkové tvoření

Beseda: Netoxická domácnost

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Přednáška: Závislost na sociálních sítích a chytrých
telefonech

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Přednáška: Jak ven z finančních problémů formou
oddlužení?

Workshop: Logohrátky

Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem



Prosinec
Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Eko workshop – Vánoční recy tvoření

Beseda: Ztišení s dětmi

Nosící workshop, Máta

Beseda: Práce s dětmi a jejich emocemi

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Želvičky

Setkání svépomocné rodičovské skupiny Čiperky
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Kontakty

IČO: 26602024
Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1-1/51304/02-R
Datum registrace: 30. 9. 2002
Číslo účtu: 241708341/0300

Klubíčko Kroměříž, z. s.

Albertova 4062/8
767 01 Kroměříž

www.klubickokm.cz
klubickokm@klubickokm.cz

Provozovna 2:

Klubíčko Kroměříž, z. s.

Gorkého 2565
767 01 Kroměříž

Ing. Marcela Bradová

ředitelka

Tel: 602 793 748

Mgr. Natalie Csizmaziová

koordinátorka centra

Tel. 737 172 403



Rozvaha a Výkaz zisku a
ztráty

36

Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2019

37



Tiráž
Výroční zpráva Klubíčko Kroměříž, z. s.

Redakce: rada z. s.

Foto: archiv Klubíčka Kroměříž, schváleno valnou hromadou 26. 6. 2020

Počet výtisků: 30

Výroční zpráva

2019


