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“Olivy jsou věčně zelené,  
olivy nesou plody až po dvacátém roce  

a působí blahodárně na lidský organismus.
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Jedna dobrá matka je víc než 100 učitelů. 
J. G. Heder

Lidé budou mít vždy rádi své děti, budou po nich toužit, a děti 
svou přítomností budou rodičům uspokojovat jejich základní 
psychické potřeby. Mezi rodiči a jejich dětmi probíhá psychická 
směna, většina dospělých lidí potřebuje mít děti a děti potřebují 
rodiče. My dnes můžeme říci, že rodina se mění, vstupují do ní 
jiné prvky, ale je to ten nejstabilnější společenský útvar, který 
byl, je a bude. 

Profesor Zdeněk Matějček

Občanské sdružení OLiVy, dnes zapsaný spolek, vzniklo z  potřeby mateřských 
center 22. 2. 2008 jako organizace, která zastřešovala společné projekty, podpo
rovala mateřská centra v jejich činnosti a organizovala akce na podporu rodin.

Do roku 2014 pomáhaly OLiVy rodinným a mateřským centrům v Olomouckém 
kraji získávat finanční prostředky prostřednictvím krajských projektů, adminis
trovaly je, organizovaly společné akce.

Od roku 2010 rozvinulo občanské sdružení činnost RODINNÉHO CENTRA OLI
VY, které nabízí vzdělávání a volnočasové aktivity pro širokou cílovou skupinu – 
od rodičů s malými dětmi až po seniory. 

V roce 2015 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a rozšířilo svoji činnost 
o aktivity pro rodiny v krizi – besedy, program pro děti Průvodce dítěte světem 
rozvodu, rodičovské kluby apod.

histOrie a sOučasnOst
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Vytvářet a nastavovat takové podmínky k setkávání rodin s dětmi, které budou 
posilovat zdravé vztahy mezi rodiči a dětmi, mezigenerační vztahy, zdůrazňovat 
nezastupitelnou úlohu rodičů  mateřské a otcovské role ve společnosti. Dát pros
tor dovedným lektorům a lektorkám pro jejich aktivity. Pořádat jednorázové akce 
pro celé rodiny. Spolupracovat s ostatními MC a RC v Olomouci i Olomouckém 
kraji.

OLIVY směřují k profesionalizaci organizace, jak po stránce personální, tak i pro
gramové a  stávají se partnerem v  tvorbě prorodinné politiky města Olomouce 
i Olomouckého kraje.

CíLe a Vize

rC OLiVy si 
kLade za CíL

Vize rC OLiVy 
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Rodinné centrum Olivy vzniklo na podzim roku 2010. Od té doby poskytuje in
spirativní zázemí a prostor pro aktivity rodičů s dětmi i široké veřejnosti.

přehLed činnOstí

aktivity centra  v roce 2016 jsme rozdělili do čtyř oblastí:

1. 1.    Kurz Respektovat a být respektován,  1 cyklus, jaro, 
 kurz se uskutečnil pod vedením manželů Kopřivových, 19 rodin / 156 vstupů.
1. 2.  Dva semináře: Agrese je OK a Řešení konfliktů s Mgr. Michalem Vybíralem,
 Agrese je ok: 13. 5. 2016 / 7 rodin, Řešení konfliktů: 23. 11. 2016 / 8 rodin. 
1. 3.   Kurz efektivního rodičovství, 1 cyklus, podzim,
 pod vedením Jany Dostálkové Baciak, 9 rodin / 49 vstupů.
1. 4.   Šest přednášek souvisejících s výchovou dětí a jejich zdravím:
  Přednáška o olomoucké porodnici s primářem neonatologického oddělení 

MUDr. Lumírem Kantorem / 15 rodin; 
 Školní zralost, Mgr. Jiří Halda / 37 rodin; 

1. rOdina  
a VýChOVa
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  Já a můj svět, PhDr. Jan Svoboda / 65 rodin;  
 Ty nejdůležitější věci jsou zadarmo, Mgr. Jiří Halda / 33 rodin; 
  Lidé na kře aneb kde můžeme hledat pomoc, když se nám rozpadá rodina / 

7 rodin; 
 Jak správně poskytnout (nejen) dítěti 1. pomoc / 7 rodin.
1. 5.   Adaptační program pro děti před vstupem do MŠ, 2x za rok, jaro a podzim,
  pod vedením Jany Dostálkové Baciak, jaro: 6 rodin / 60 vstupů, podzim: 6 ro

din / 60 vstupů.

2. 1.   Dětský průvodce světem rozvodu, kroužek pro děti 712 let, jaro a podzim,
  pod vedením Bc. Terezy Dlouhé, jaro: 7 rodin / 68 vstupů, podzim: 6 rodin / 

52 vstupů.
2. 2.   Besedy pro rodiče s odborníky z praxe:
  Mediace a co nám přináší? 
 T. Dlouhá, Ondřej Toth, Hana Kroupová / 6 rodin; 
  Co pro nás dělá paní „Zubatá“ ubližuje nebo pomáhá?
 E. Zakouřilová, K. Richter a M. Jílková / 5 rodin;  
  Co dělat aby rozvod naše děti tolik nebolel?
 T. Dlouhá a H. Kroupová / 6 rodin.
2. 3.    Sdílecí skupiny rodičů ve stejné životní situaci jsme po dohodě s  MPSV 

změnili na Klub rodičů respektující komunikace, který vznikl spontánně 

z potřeby rodičů, kteří absolvovali kurz Respektovat a být respektován. Za 
rok 2016 se uskutečnilo 9 setkání: 16 rodin / 59 vstupů.

3. 1.    Přednášky na témata:
 Finanční gramotnost, Iveta Botková, 2 přednášky / 12 rodin; 
 Slaďování rodinného a pracovního života, Lenka Holešínská / 7 rodin;  
  Právní minimum rodiče, Mgr. Zdenka Báťková a  JUDr. Hynek Pečínka, 

2 přednášky / 12 rodin; 
 Etiketa pro dospělé, Monika Zichová, 2 přednášky / 11 rodin.

4. 1.    Vyhlášení soutěže Táta roku v Olomouckém kraji. Tento rok jsme udělili 
4 ocenění „Táta roku“ tátům, kteří kromě svých pracovních povinností, věnu
jí svůj čas dětem a to i v nelehkých situacích při vážné nemoci. Oceněnými 
byli Jakub Odehnal, Jan Padrta, Petr Nenutil, Radim Keith. Tři z nich se starají 
se svými ženami o dvojčata a jeden pár dokonce o dvoje dvojčata.

 Otcové pocházeli z celé ČR  (Konice, Zlín, Praha)
4. 2.     Organizace Tátafestu jako neformální oslavy Dne otců
  Třetí ročník Tátafestu se konal 19. června 2016 a rozšířili jsme jej o nové ak

tivity – např. Bumperbally, koloběžky nebo Slackline. 

2. rOdina 
a rOzVOd

3. Občanské 
dOVednOsti  
a kOmpetenCe

4. pOdpOra 
aktiVníhO 
OtCOVstVí
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V průběhu celého roku jsme také nabízeli rodinám i jejich příslušníkům škálu 
tvořivých dílen a kurzů. Proběhl úspěšný jarní kurz háčkování pro začátečníky 
(4 lekce), na který na podzim navázaly volně další 4 lekce, jarní i podzimní kurz 
pedigu a drátkování, před Vánocemi tvořivá dílna s výrobou adventních věnců.  
Podle ohlasu na jmenované akce je patrné, že návrat k ručním pracím je opět tu! 

Na propagaci jsme spolupracovali již tradičně s Rádiem Haná a TV Morava. Táta
fest se postupně dostává do povědomí Olomoučanů a nejen jich, protože letošní 
odhadovaný počet příchozích byl kolem 600 osob. Akce se účastnily celé rodiny, 
ale i jednotliví rodiče a prarodiče s dětmi. Akce není doložena prezenčními listin
ami, protože charakter akce to nedovoluje, i přesto její význam není zanedbatelný.
Od ledna 2015 spolupracujeme s organizací Náruč dětem z. s., která podporuje 
pěstounské rodiny a pronajímáme jí část našich prostor.

Cílovou skupinou rodinného centra jsou rodiče a děti i široká veřejnost. 

Za celý rok navštívilo naše akce 296 rodin. 
Prvovstupy – zvlášť rodiče i děti: 470 osob. 
Celková účast na akcích: 1 246 osob. 
Do toho nepočítáme účast z Tátafestu, která se nedá doložit prezenčními listina
mi, ale odhadovaný počet osob na akci byl kolem 600.

Kulturní akce, vzdělávací kurzy, přednášky a workshopy, tvořivé dílny.

Činnosti a provoz RC OLIVY zajišťovaly v  roce 2016: Hana Kroupová, Monika 
Zichová, Jan Fojtíková, Tereza Vaščáková, Hana Eliášová a Martin Šincl.

PhDr. Jan Svoboda, manželé Taťána a Pavel Kopřivovi, Mgr. Michal Vybíral, Lenka 
Juřenová, Marie Handlová, Mgr. Jiří Halda, Mgr. Zdeňka Báťková, JUDr. Hynek 
Pečínka, Bc. Tereza Dlouhá, Mgr. Eva Zakouřilová, Mgr. Ondřej Toth,  Mgr. Kvě
toslav Richter, Mgr. Marie Jílková, Ing. Lenka Holešínská.

akCe Centra 
mimO prOjekt

spOLupráCe

typy akCí

CíLOVá skupina

persOnáLní  
zajišťění

LektOři

náVštěVnOst
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Na podzim roku 2015 jsme se rozhodli, že poprvé požádáme o celoroční podporu 
MPSV. Díky spolupráci s naší paní účetní Ivetou Botkovou, která nám byla meto
dičkou při jeho tvorbě, se nám hned napoprvé podařilo získat finanční podporu 
321 469 Kč. Celkově projekt napomohl stabilizovat organizaci i aktivity rodinného 
centra OLIVY a personální obsazení organizace, které je nutné pro zajištění do
statečné nabídky programů centra. 

Rozšíření aktivit a  zkvalitnění propagace vedlo k  nárůstu návštěvnosti, oproti 
očekávaným 150 rodinám, jich do centra v rámci aktivit projektu přišlo 296. Vz
rostla spokojenost návštěvníků s kvalitou programů (rozhovory v  rámci aktivit 
centra), připraveným prostředím i vybavením centra. 

Personální zajištění projektu: z projektu byla částečně placená manažerka na 0,5 
a asistentka manažerky na 0,5 od září 2016. Tyto pozice se ukázaly být dostatečné 
pro organizační stránku projektu, zvláště na podzim 2016. Dobře fungovala vzá

pOdpOřené prOjekty V rOCe 2016

prOjekt OLiVy 
prO rOdiče  
a děti   
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jemná spolupráce. Ještě by bylo potřeba doplnit tyto odborné pozice pomocnou 
profesí uklízečky, údržbáře a z části web mastera na DPP.  

Dále jsme využili dotaci pro lektorské zajištění aktivit – Dětský průvodce světem 
rozvodu – T. Dlouhá, Miniškolička a Efektivní rodičovství – J. B. Dostálková – obě 
lektorky díky projektu mají zájem o trvalou spolupráci. Jejich programy jsou mezi 
klienty oblíbené a absolventi referují potencionálním účastníkům, kteří se pak na 
základě doporučení hlásí do dalších kurzů. Besedy a přednášky pro rodiče se nám 
také daří lépe nabízet, když máme možnost pozvat si odborníky, kteří mohou být 
za svou práci zaplaceni. Největší zájem je v našem centru vždy o psychologické 
přednášky a kurzy jako Respektovat a být respektován – zabývající se komunikací 
a psychologickými tématy buď souvisejícími s výchovou dětí, nebo pohledem na 
sebe a lidi kolem nás.

Zlepšilo se i materiální vybavení centra, zejména didaktické hračky, tibetské misky 
pro rozvoj hudebního cítění, kuličkový lis, využívaný např. v Miniškoličce, kniha 
pro rodiče. Díky dostatečnému zajištění spotřebního materiálu (tonery) se dařilo 
zlepšit tištěnou propagaci aktivit projektu. Z projektu jsme financovali i nájemné 
centra, které tvoří jednu z největších položek našeho rozpočtu.

Celkově jsme naplnili cíle projektu i jednotlivé aktivity, které jsme v projektu uvádě
li. Pouze některé jsme museli z finančních důvodů (zkrácení dotace) vynechat. 

prOjekt  
OLOmOuCkéhO 
kraje  OLiVy prO 
rOdiče a děti

Projekt OLIVY pro rodiče a děti byl komplexnější než projekty v minulých letech 
a obsáhl různé oblasti života rodin, kterým se rodinné centrum OLIVY věnuje. 
Částka 43 000 Kč napomohla spolufinancování ročního projektu organizace po
daného na MPSV.

Dotaci z kraje jsme využili na dohody o provedení práce, dále za propagaci a služ
by na Tátafestu, propagace na webech a  v  médiích, režijní náklady. Z  dotace 
Olomouckého kraje jsme hradili především náklady spojené s Tátafestem. Třetí 
ročník Tátafestu se konal 19. června 2016 a rozšířili jsme jej o nové aktivity – např. 
Bumperbally, koloběžky nebo Slackline. Na propagaci jsme spolupracovali již 
tradičně s Rádiem Haná a TV Morava. Tátafest se postupně dostává do povědomí 
Olomoučanů a  nejen jich, protože letošní odhadovaný počet příchozích byl 
kolem 600 osob. Akce se účastnily celé rodiny, ale i jednotliví rodiče a prarodiče 
s dětmi.

Hudební vystoupení olomouckých studentských kapel Jazz Mess, Trevis Mc 
Muffin byla spíše příjemnou kulisou, návštěvníci přišli strávit společně čas u jed
notlivých stanovišť, jako byla lukostřelba, žonglování, skákací boty, dřevěné lyže, 
bumperbally, koloběžky, slack line a lanové překážky, házení podkovou, které za
jistila organizace Corazon o. s. a aktivity RC Provázek – skládaní hlavolamů. Pos
lední kapela LA BOUJEAU  zahrála necelou hodinku a půl a pak se spustil prudký 
déšť, který celou akci předčasně ukončil.

PROGRAM:
13.00 – 13.45     KAPELA JAZZ MESS

14.00 – 14.45     TREVIS MCMUFFIN – DÍVČÍ KAPELA

15.00 – 15.45     KAPELA BOUJEAOU

16.00 – 17.00     LA BOUJEAOU S IVOU KEVEŠOVOU

A NA CO SE DÁL MŮŽETE TĚŠIT?
STŘÍLENÍ Z LUKU, WORKSHOP ŽONGLOVÁNÍ, CHŮZE PO LANĚ, SKÁKACÍ 

BOTY, DŘEVĚNÉ LYŽE,  KOLOBĚŽKOVÁ ŠTAFETA, LANOVÉ AKTIVITY, 

HOD PODKOVOU, DOMÁCÍ ZVÍŘATA - CORAZON, BUBLINOVÁNÍ 

SE SCIO-ŠKOLOU, RC PROVÁZEK, RC OLIVY A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ.

19.6. 2016

DNE OTCŮ
Neformální happening konaný u príležitosti 

 od 13.00 do 17.00 hodin  

VE SMETANOVÝCH SADECH 
kolem restaurace Fontána

ORGANIZÁTOR AKCE: PODPORUJÍ NÁS: SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

rodinné centrum 

centrum aktivit
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pOdpOra  
ze statutárníhO 
města OLOmOuCe 

Statutární město Olomouc podpořilo projekt OLIVY pro rodiče a děti částkou 
40 000 Kč jako součást ročního projektu organizace podaného na MPSV.

Dotaci z MMOL jsme využili na dohody o provedení práce manažerky projek
tu a lektorů, kteří fakturují své služby (Michal Vybíral, Jan Svoboda). Vloni jsme 
začali i s propagací akcí na Facebooku. I na tuto propagaci jsme využili prostředky 
od města. Zbytek dotace jsme využili na uhrazení dvou necelých měsíčních ná
jmů centra, které tvoří jednu z největších položek našeho rozpočtu.

spOLupráCe 
s firmami

kOOperatiVa a.s., OLOmOuC

strom pro lepší život 2016 – dárky od  zaměstnanců pojišťovny
V  rámci vánoční akce Strom pro lepší život 2016, kterou pořádají zaměstnanci 
pojišťovny Kooperativa, pobočka Olomouc, se nám splnila některá naše vánoční 
přání – děti dostaly kostky, didaktické hračky a ocean drum.
Děkujeme za spolupráci.

nOe s.r.O.
Firma Noe s.r.o.  podpořila dárky Táty roku 2016. 
Děkujeme.

•	 Ustálit personální složení centra na 4 pracovnících na částečné úvazky.
•	 Rozšířit programy o cvičení pro různé cílové skupiny. 
•	 Ve spolupráci s JAN Olomouc připravit možnosti pro programy pro děti s PAS 

a sdílecí skupinu rodičů těchto dětí.

V  roce 2017 navážeme na úspěšné vzdělávací aktivity z  roku 2016 – přednášky 
psychologa PhDr. Jana Svobody, kurz komunikace Respektovat a být respektován 
manželů Kopřivových, přednášky Mgr. Jiřího Haldy. Budeme hledat nová za
jímavá témata a osobnosti, které mohou rodičům i široké veřejnosti přinést nové 
poznatky o výchově dětí, vztazích v rodině apod. samozřejmostí jsou pravidelné 
programy v centru. Budeme hledat způsob, jak pomoci rodičům i dětem v době, 
kdy procházejí rozvodovým řízením – ať už organizováním podpůrných skupin, 
přednášek nebo kroužku pro děti rozvádějících se rodičů. Budeme se ucházet 
o podporu našich aktivit z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR.

Budeme pořádat další ročník Tátafestu, jako akci, která zdůrazňuje důležitou úlo
hu tátů v rodinách. Rozvíjíme spolupráci s ostatními MC a RC v Olomouckém 
kraji, Unií center pro rodinu a  komunitu, Unií neziskových organizací Olo
mouckého kraje a ostatními neziskovými organizacemi v kraji. 

strategiCké CíLe 
prO rOk 2017

pLány dO 
budOuCna
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rOzVaha k 31. 12. 2016 V tis. kč

Název Aktiva Pasiva

Pokladna 18  

Bankovní účty 103  

Odběratelé, zálohy 30

Ostatní přímé daně 0

Nároky na dotace 13

Dodavatelé 0

Zaměstnanci 0

Sociální a zdravotní pojištění  0

Zálohová daň  -35

Výdaje příštích období  3

Dohadné položky 30

Výsledek hospodaření  64

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta 
minulých let

 102

Celkem 151 151

hOspOdaření spOLku 2016

názeV OrganizaCe: OLiVy z. s., ič 22682180

VýsLedOVka k 31. 12. 2016 V tis. kč

Popis Náklady Výnosy

Spotřeba materiálu 33  

Spotřeba energie 28  

Ostatní služby 52  

Účetní 15  

Propagace, publicita 19  

Lektorné, zajištění programu 79  

Pronájem prostor 84  

Mzdové náklady 471  

Zákonné sociální pojištění 118  

Jiné ostatní náklady 14  

Tržby z prodeje služeb  288

Jiné ostatní výnosy 2

Provozní dotace  687

Celkem 913 977

Hospodářský výsledek 64

za spOLupráCi, pOdpOru prOjektů a aktiVit sdružení děkujeme

MPSV
Olomouckému kraji
Městu Olomouci
z. s. LOM
Unii center pro rodinu a komunitu
Spolupracujícím mateřským centrům
Mořické faře
   

Pojišťovně Kooperativa
Grapo s.r.o.
Noe s.r.o.
Restauraci Fontána
Rádiu Haná
TV Morava

centrum aktivit



OLiVy z. s.

Statutární zástupkyně: Mgr. Hana Kroupová
Sídlo: Bystrovany, Lipová 15, 779 00
Telefon: 777 963 362
IČ: 22682180
Sdružení vzniklo: 22. 2. 2008
Číslo účtu: 2901067594/210
Webové stránky: www.olivyos.cz
Email: olivy.os@seznam.cz




