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“

Olivy jsou věčně zelené,
olivy nesou plody až po dvacátém roce
a působí blahodárně na lidský organismus.

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
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historie a současnost

Občanské sdružení OLiVy, dnes zapsaný spolek, vzniklo z potřeby mateřských
center 22. 2. 2008 jako organizace, která zastřešovala společné projekty, podporovala mateřská centra v jejich činnosti a organizovala akce na podporu rodin.
Do roku 2014 pomáhaly OLiVy rodinným a mateřských centrům v Olomouckém
kraji získávat finanční prostředky prostřednictvím krajských projektů, administrovaly je, organizovaly společné akce.
Od roku 2010 rozvinulo občanské sdružení činnost RODINNÉHO CENTRA OLIVY, 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 i o programy pro rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra apod.
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Cíle a vize
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RC OLIVY si
klade za cíl

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 prostor dovedným lektorům a lektorkám pro jejich aktivity. Pořádat jednorázové akce
pro celé rodiny. Spolupracovat s ostatními MC a RC v Olomouci i Olomouckém
kraji.

Vize rC OLIVY

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

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

Přehled činností:
1. Rodina
a výchova
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1. 1. K
 urz Respektovat a být respektován, 1 cyklus, jaro 2017 / 20 rodin.
1. 2. S
 emináře řešení konfliktů na jaře a podzim roku 2017. Pro větší zájem jsme
změnili téma semináře na Nenásilnou komunikaci s certifikovanou lektorkou Ivanou Horákovou, podzim 2017 / 7 rodin.
1. 3.	Přednášky související s výchovou dětí, se sebepojetím rodičů, se školní
zralostí, 5x za rok. Jednalo se o přednášky Jiřího Haldy - Role v rodině partnerská komunikace / 19 rodin, Talent a co s ním / 10 rodin, Role dětí v rodině a komunikace s nimi / 19 rodin; dále přednášku Hany Heindorferové
a Davida Cicháka – Sociální porod dcery a syna / 13 rodin; a přednášku Ivy
Řehůřkové – Dítě a pohádka / 6 rodin.
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2. Podpora
mateřství,
rodičovství
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1. 4.	Adaptační program pro děti před vstupem do MŠ, 2x 12 setkání ve školním
roce, 2x týden o prázdninách / celkem 20 rodin.
1. 5.	Pravidelné dopolední setkávání matek (otců) s dětmi – rozvoj kreativity
dětí prostřednictvím vzdělávání matek v oblasti hudební, výtvarné a pohybové výchovy spojené s neformálními rozhovory o výchově a komunikaci
s dětmi / celkem 27 rodin.
1. 6.	Pravidelný klub respektující komunikace – klub rodičů, který vzešel
z potřeb skupiny, která absolvovala kurzy Respektovat a být respektován,
klub je otevřený a účastníci sem přinášejí témata z oblasti výchovy, vzdělávání
dětí, rodinných vztahů / 9 rodin.
1. 7.	Prázdninový pobyt pro matky (otce) s dětmi zaměřený na samoživitelky/
tele – týdenní prázdninový pobyt zaměřený na rozvíjení kompetencí rodičů,
zejména matek – samoživitelek v oblasti výchovy, komunikace s dětmi, ale
i kreativní činnosti. Pobyt se pro ne příliš velký zájem a nemoci dětí neuskutečnil. Uskutečnili jsme hravé odpoledne Z pohádky do pohádky, kterého
se zúčastnilo 6 rodin a akci Čmelda jede na dovolenou ve spolupráci s RC
Čmelda / 16 rodin.

3. Podpora
aktivního
otcovství

3. 1.	Vyhlášení soutěže Táta roku v Olomouckém kraji – soutěž byla vyhlášena
v květnu 2017 a do 12. června jsme dostali jednu přihlášku. Tátou roku se stal
Petr Vaščák.
3. 2.	Organizace Tátafestu jako neformální oslavy Dne otců – čvrtý ročník Táta
festu se konal dne 18. 6. 2017. 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
800 – 1000 osob, odhadem kolem 350 rodin. Akce se účastnily celé rodiny,
ale i jednotliví rodiče a prarodiče s dětmi. Akce není doložena prezenčními
listinami, protože charakter akce to nedovoluje, i přesto její význam není
zanedbatelný.

2. 1.	Cyklus podpory rodičovství Michaely Mrowetz – témata: zrození rodiny
– početí, těhotenství, porod znovuspojení v lásce – kojení a přirozená sací
poloha, dotek-bonding-nošení-objetí na pozadí teorie vztahové vazby, pláč
a způsoby uklidnění.

4. Rodina
a rozvod

4. 1. 	Dětský průvodce světem rozvodu – kroužek pro děti 7-12 let, jaro a podzim
2017, pod vedením Bc. Terezy Dlouhé / celkem 9 rodin.

	Kvůli nedostatečnému zájmu jsme požádali v prvním půlroce o změnu
projektu, abychom mohli uskutečnit cyklus – Porod s dulou – na témata:
1. Typy podpory u porodu, 2. Snížení nepohodlí, bolesti a úzkosti při porodu,
3. Význam předem vyjádřeného přáni jako právo rodičů, 4. Jak porod prožívají otcové, 5. Pomoc otci se zapojením do porodního procesu, 6. Raná vazba
miminka s rodiči / celkem 5 rodin.
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4. 2. 	Konzultace pro rodiče o aktuální situaci a reakcích jejich dětí / celkem
9 rodin.
4. 3. 	Besedy pro rodiče s odborníky z praxe na téma Soužití v nové rodině
a různé formy péče / 6 rodin, Kam do první třídy / 13 rodin.
5. Občanské
dovednosti
a kompetence
6. Aktivity
mimo hlavní
projekt

5. 1. 	Přednáška na témata finanční gramotnosti, Iveta Botková, 1x / 8 rodin.
5. 2. 	Poradna pro návrat na trh práce – 8h za rok / 4 rodiny.

Tvořivé večery:
Drátkování s Lenkou Juřenovou, 2x / 7 vstupů
Kreativní tvoření s Monikou Zichovou / 5 vstupů
Cvičení na balonech s Janou Dostálkovou Baciak / 16 vstupů
Muzikohry s Gabrielou Zajíčkovou a Terezou Vaščákovou / 89 vstupů
Baby masáže s Terezou Vaščákovou / 5 vstupů
Výpravy za poznáním s Alenou Kohoutovou Šedivou / 27 vstupů
Modré odpoledne pro děti s Aspergerovým syndromem, 6x / 26 rodin

Cílová skupina

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

návštěvnost

Plánovaný počet rodin v projektu byl 150.
Za celý rok navštívilo naše akce 203 rodin.
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Prvovstupy: zvlášť rodiče i děti osob 288.
A celková účast na akcích: 1 226 osob.
Do toho nepočítáme účast z Tátafestu, která se nedá doložit prezenčními listinami, ale odhadovaný počet osob na akci byl kolem 350 rodin.
Typy akcí

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

personální
zajišťění

Činnosti a provoz RC OLIVY zajišťovaly v roce 2017: manažerka a jednatelka Mgr.
Hana Kroupová, asistentka manžerky Mgr. Monika Zichová, od dubna Jana
Dostálková Baciak, pracovnice pro PR Mgr. Alena Kohoutová Šedivá PhD., provozní pracovník Martin Šincl. Účetní: Ing. Iveta Botková.

Lektoři

Pravidelné programy zajišťovaly: Mgr. Jana Fojtíková, Mgr. Tereza Vaščáková, Hana
Eliášová, Gabriela Zajíčková, Petra Baciak.
Lektoři přednášek, kurzů, seminářů a besed: manželé Taťána a Pavel Kopřivovi, Mgr.
Ivana Horáková, Mgr. Ewa Kučerová, Lenka Juřenová, Mgr. Jiří Halda, Bc. Tereza
Dlouhá, Mgr. Eva Zakouřilová, Mgr. Robin Brzobohatý, Mgr. Hana Heindorferová,
Mgr. David Cichák, Iva Řehůřková, doc. Andrea Hanáčková, PhD., Ing. Lenka
Holešínská, Mgr. Ondřej Toth, Ing. Iveta Botková, Mgr. Lukáš Neubert, Mgr. Da
niela Hrnková, Mgr. Olga Králová, Mgr. Barbara Protivánková a Mgr. Jan Zouhar.
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Podpořené projekty v roce 2017

Projekt OLIVY
pro rodiče
a děti

Na podzim roku 2016 jsme se rozhodli, že znovu požádáme o celoroční podporu MPSV. I podruhé se nám podařilo dostat podporu od MPSV tentokrát ve výši
295 223 Kč. Celkově projekt napomohl stabilizovat organizaci i aktivity rodinného
centra OLIVY a personální obsazení organizace, které je nutné pro zajištění dostatečné nabídky programů centra.
Rozšíření aktivit a zkvalitnění propagace vedlo k nárůstu návštěvnosti, oproti
očekávaným 150 rodinám, jich do centra v rámci aktivit projektu přišlo 203. Vzrostla spokojenost návštěvníků s kvalitou programů (rozhovory v rámci aktivit centra),
připraveným prostředím i vybavením centra.
Personální zajištění projektu: z projektu byla částečně placená manažerka a asistentka manažerky. Tyto pozice posílila ještě pracovnice pro PR a koordinátorka
Modrých odpolední od července 2017. Dobře fungovala vzájemná spolupráce. Ještě
by bylo potřeba doplnit tyto odborné pozice pomocnou profesí uklízečky, údržbáře
a z části web mastera na DPP.
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Dále jsme využili dotaci pro lektorské zajištění aktivit: Dětský průvodce světem
rozvodu – T. Dlouhá, Miniškolička – J. B. Dostálková. Zčásti jsme hradili náklady na
lektory Nenásilné komunikace, přednášek Role dětí v rodině a komunikace s nimi,
lektorku semináře Porod s dulou.

Projekt
Olomouckého
kraje OLIVY pro
rodiče a děti

Besedy a přednášky pro rodiče se nám také daří lépe nabízet, když máme možnost
pozvat si odborníky, kteří mohou být za svou práci zaplaceni. V letošním roce to
byly přednášky „Soužití v nové rodině a různé formy péče“ a „Kam do první třídy?“
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 – podsedáky, hračky pro děti, cvičební
pomůcky, nakoupili jsme knihy pro rodiče. Díky dostatečnému zajištění spotřebního materiálu (tonery) se daří zlepšovat tištěnou propagaci aktivit projektu. Také
jsme hradili z dotace náklady spojené s účetnictvím.
V letošním roce jsme poprvé dopřáli týmu centra supervizi, abychom umožnili
průběžně mluvit o tom, co se v týmu děje.

Dotaci z kraje jsme využili na dohody o provedení práce, dále za propagaci a služby na Tátafestu, propagace na webech a v médiích a režijní náklady. Z dotace
Olomouckého kraje jsme hradili především náklady spojené s Tátafestem. Čtvrtý
ročník Tátafestu se konal 18. června 2017 a rozšířili jsme jej o nové aktivity např.
bungee running, curling, corn hole.

Neformální happening konaný u príležitosti

DNE OTCŮ
17.6.

2018

 od 14.00 do 17.30 hodin 
VE SMETANOVÝCH SADECH

kolem restaurace Fontána

HUDEBNÍ PROGRAM:

ISBINA A FANTAJM
A NA CO SE DÁL MŮŽETE TĚŠIT?
ŽONGLOVÁNÍ, STŘELBA Z LUKU, SLACKLINE, IN-LINE BRUSLE, KOLOBĚŽKY,
BUPERBALL, CORN HOLE, MAXI JENGA, MAXI MIKÁDO, CURLING, AKTIVITY RC
PROVÁZEK A RC OLIVY, SKÁKACÍ HRAD, STŘELBA NA KOŠ A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ
UVÁDÍ BÁRA PROTIVÁNKOVÁ

Celkově jsme naplnili cíle projektu i jednotlivé aktivity, které jsme v projektu uváděli. Pouze některé jsme museli z finančních důvodů (zkrácení dotace) vynechat.
16

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 85 000 Kč napomohla spolufinancování ročního projektu organizace podaného na MPSV.

NA AKCI BUDEME POŘIZOVAT REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFIE.

ORGANIZÁTOR AKCE:

PODPORUJÍ NÁS:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
rodinné centrum

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Na propagaci jsme spolupracovali již tradičně s Rádiem Haná a TV Morava. Táta
fest už se dostal do povědomí Olomoučanů a nejen jich, protože letošní odhadovaný počet příchozích byl kolem 800–1 000 osob. Akce se účastnily celé rodiny,
ale i jednotliví rodiče a prarodiče s dětmi.
Hudební vystoupení olomoucké kapely Isbina byla spíše příjemnou kulisou,
návštěvníci přišli strávit společně čas u jednotlivých stanovišť, jako byla lukostřelba, žonglování, in-line brusle, bumperbally, corn hole, curling, bungee running,
koloběžky, slack line, házení na koš RC OLIVy a aktivity RC OLIVY a aktivity RC
Provázek námořnické tvoření. Druhou kapelu Fantajm si užili nejen návštěvníci
Tátafestu, ale i návštěvníci promenádního koncertu.
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Podpora
ze statutárního
města Olomouce

S Olomouckým krajem jsme spolupracovali na Dnech pro rodiny, v rámci kterých
se uskutečnil seminář s panem Janem Zouharem Jak se mění vztahy mezi rodinou
a školou a je potřeba zakládat vlastní školu?

Nadační
zdroje

V roce 2017 jsme uspěli také v grantové výzvě T-Mobile „Mluvme spolu“. Náš projekt Modrá odpoledne pro děti s poruchou autistického spektra byl podpořen
v plné výši částkou 99 876 Kč. Prostředky využijeme na spolufinancování zájmového kroužku pro děti s poruchou autistického spektra, proškolení studentů,
kteří budou schopni odborně se dětem věnovat, a programy pro rodiče těchto
dětí - sdílecí skupiny se zapojením odborníků, přednášky a semináře. Projekt realizujeme od října 2017 do konce září 2018.

Statutární město Olomouc podpořilo projekt OLIVY pro rodiče a děti částkou
45 000 Kč jako součást ročního projektu organizace podaného na MPSV.
Dotaci z MMOL jsme využili na dohody o provedení práce pro asistentku
manažerky projektu, dohody pro moderátoku rodičovských skupin a lektorku
dopoledního programu pro rodiče, propagaci Tátafestu, cloud hostingu a části
nájemného centra.
S městem Olomoucí jsme spolupracovali i na Dnech pro rodiny, pravidelně se
účastníme komise pro prorodinnou politiku SMOL. V roce 2017 navíc Olomouc
vyhrála podruhé soutěž Obec přátelská rodině a tak nás navíc podpořila ještě
novým vybavením – notebookem, dataprojektorem a fotoaparátem.
Město Olomouc také pravidelně zveřejňuje naše akce v brožurách, které vydává
a distribuuje rodinám, a tím výrazně pomáhá propagaci našich aktivit.
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grant t-mobile mluvme spolu

Spolupráce
s firmami

Kooperativa a.s., Olomouc
Strom pro lepší život 2017 – dárky od zaměstnanců pojišťovny
V rámci vánoční akce Strom pro lepší život 2017, kterou pořádají zaměstnanci pojišťovny Kooperativa, pobočka Olomouc, nám splnila naše vánoční přání – dostali
jsme kvalitní přebalovací stolek.
Děkujeme za spolupráci.
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Strategické cíle a Plány pro rok 2018
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Strategické
cíle

•
•
•

Plány do
budoucna

V roce 2018 navážeme na úspěšné vzdělávací aktivity z roku 2017 – psychologické
přednášky, kurz komunikace Respektovat a být respektován manželů Kopřivových
a semináře Nenásilné komunikace Mgr. Ivany Horákové. Budeme hledat nová zajímavá témata a osobnosti, které mohou rodičům i široké veřejnosti přinést nové
poznatky o výchově dětí, vztazích v rodině apod. – Mgr. Petra Mařádková, PhDr. Leona Jochmannová, PhDr. Mgr. Lenka Vacková. 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 pořádat další ročník Tátafestu, jako akci, která zdůrazňuje důležitou úlohu
tátů v rodinách. Také se chceme zaměřit na pravidelná setkávání rodin, které mají
děti s lehčí poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndromem, vytvářet
jim možnosti pro setkávání a sdílení zkušeností i besedy a přednášky s odborníky.

Ustálit personální složení centra na 4 pracovnících na částečné úvazky.
Rozšířit programy o Modré odpoledne, ustálit tým asistentů pro děti s PAS.
Ve spolupráci s JAN Olomouc připravit příměstský tábor pro děti s Aspergerovým syndromem.
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Za spolupráci, podporu projektů a aktivit sdružení děkujeme

Hospodaření spolku 2017
Název organizace: OLiVY z. s., IČ 22682180
Výsledovka k 31. 12. 2017 v tis. Kč

Rozvaha k 31. 12. 2017 v tis. Kč
Název

Aktiva

Pasiva

Popis

Náklady

22

Spotřeba materiálu

55

Bankovní účty

142

Spotřeba energie

26

Odběratelé, zálohy

30

Ostatní služby

54

Ostatní přímé daně

32

Účetní

18

2

Propagace, publicita

9

Pokladna

Náklady příštích období
Dodavatelé, jiné závazky

1

Lektorné, zajištění programu

Zaměstnanci

11

Pronájem prostor

84

Sociální a zdravotní pojištění

0

Mzdové náklady

446

Výnosy příštích období

11

Zákonné sociální pojištění

37

Dohadné položky

30

Jiné ostatní náklady

4

Výsledek hospodaření

44

Tržby z prodeje služeb

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta
minulých let

166

Fondy
Celkem

22

53
228

228

Výnosy

292
2

Provozní dotace
Celkem

Úřadu práce v Olomouci
Grapo s.r.o.
Noe s.r.o.
Spolupracujícím mateřským centrům
Rádiu Haná
TV Morava

140

Jiné ostatní výnosy

Hospodářský výsledek

MPSV
Olomouckému kraji
Městu Olomouci
Nadaci T- mobil
Unii center pro rodinu a komunitu
Mořické faře			
Pojišťovně Kooperativa

535
873

829
-44

23

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.olivy-os.cz
E-mail: olivy.os@seznam.cz

