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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
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Vážení přátelé,

Rok 2019 byl pro nás rokem velkých úspěchů. Podařilo se nám 
získat dva velké granty z programu MPSV Rodina a z Nadace Avast! 
Měli jsme z toho velikou radost, protože jsme mohli naplno rozjet 
programy, které pomáhají rodinám řešit nejrůznější situace.

Kromě obvyklého programu přednášek, kurzů a seminářů jsme 
naplno rozjeli komplexní programy pro rodiny s dětmi s poru-
chou autistického spektra a rozšířili náš tým o poradce, terapeuty 
a psychologa. Přidali jsme jedno odpoledne Modrý klub, kam si 
chodí hrát děti s Aspergerovým syndromem. Nyní máme skupinu 
starších a skupinu mladších dětí. Část naší nabídky, ale stále platí 
pro všechny rodiny bez rozdílu, které potřebují nastavit výchovné 
hranice, přípravu dětí do školy, komunikovat jako partneři a poro-
zumět svým dětem i v době rozvodu. 

Kvůli novým aktivitám jsme rozšířili web a dali si větší práci s pro-
pagací jednotlivých aktivit. Byl to rok plný radostné práce na no-
vých programech a setkání s mnoha rodinami. A to nás těší, když 
vidíme, že naše práce má pro rodiny smysl.

HANA KROUPOVÁ
ředitelka RC OLIVY
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HISTORIE  
A SOUČASNOST

Založili jsme Občanské sdru-
žení OLIVY, které zastřešovalo 
společné projekty a pořádalo 
společné akce mateřských 
center v Olomouckém kraji.

Založili jsme mateřské cen-
trum OLIVY, které nabízelo 
a dodnes nabízí vzdělávání 
a volnočasové aktivity pro  
rodiny s dětmi.

Objevili jsme skvělý prostor na 
8. května 28, přizpůsobujeme 
prostředí našim potřebách 
a rozjíždíme program.

Přišli jsme o prostory v jed-
né z budov Přírodovědecké 
fakulty – při rekonstrukci se 
objevil azbest.

2008 2010

2011

2013
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Transformovali jsme se na zapsa-
ný spolek, rozšiřujeme spektrum 
aktivit o programy pro rodiny 
v rozvodové krizi – Průvodce 
dítěte světem rozvodu.

Do roku 2014 jsme psali 
a administrovali projekty pro 
mateřská centra v Olomouc-
kém kraji.

Poprvé se pokoušíme  
o financování z dotačního 
titulu – Rodina, vyšlo to!

Kromě tradičních aktivit, nabí-
zíme čím dál víc nových pro-
gramů – Montessori, Nenásilná 
komunikace, zaměřujeme se 
také na problematiku školství.

Rozvíjíme tým, i program. 
Nabízíme nově programy 
pro rodiny s dítětem s PAS, 
dostáváme finanční podporu 
z Nadace T-Mobile.

Rozvíjíme programy pro rodi-
ny s dítětem s PAS, dostáváme 
finanční podporu z Nadačního 
fondu Avast.

2014

2015 2017

2016 2018

2019
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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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CÍLE  
A VIZE  
SPOLKU

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. Vést rodiče k vědomému přístu-
pu k výchově dětí i ke komunikaci v rodině. Vytvářet 
prostor programům pro rodiny v době rozvodu a rodiny 
s dítětem s poruchou autistického spektra. Být otevření 
dovedným lektorům a lektorkám pro jejich aktivity. Po-
řádat jednorázové akce pro celé rodiny. Spolupracovat 
s ostatními MC a RC v Olomouci i Olomouckém kraji. 

VIZE RODINNÉHO CENTRA OLIVY 

OLIVY jsou profesionální organizace, s vícezdrojovým fi-
nancováním od státu i nadací. Jsou partnerem v tvorbě 
prorodinné politiky města Olomouce i Olomouckého 
kraje. Nabízejí aktivity, poradenství a terapie pro rodiny 
v různých podobách – zdravá rodina, rodina v době roz-
vodu, rodina s dítětem s PAS.



 8 



 9 

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.

Aktivity byly rozděleny do pěti oblastí:

Rodina a výchova

Modrý klub

Rodina a škola

Rodina a rozvod

Rodina a práce

Další aktivity pro rodiče i děti

1

4

2

5

3

6

Hlavním projektem pro rok 2019 byl projekt 
OLIVY PRO RODIČE A DĚTI. 
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 1 |  KURZ RESPEKTOVAT A BÝT  
RESPEKTOVÁN

  1 cyklus – jaro 2019, manželé Kopřivovi / 17 rodin
  Navíc: pro velký zájem rodičů jsme uspořádali 

jednodenní tréninkový seminář / 17 rodin.

2 | KURZ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE 
  Semináře navazující na kurz respektovat  

a být respektován, 3 semináře za rok,  
Mgr. Ivana Horáková, Mgr. Petra Mařádková / 23 rodin

3 |  PŘEDNÁŠKY SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVOU DĚTÍ,  
SEBEPOJETÍM RODIČŮ, ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ

 9 přednášek za rok / celkem 152 rodin

  Mgr. Lidmila Pekařová: 
 Neklidné a zbrklé dítě / 33 rodin
  Proč roste agresivita u dětí / 25 rodin

  Mgr. Hana Heindorferová a Mgr. David Cichák:
 Psychologický zros dítěte / 9 rodin
 Puberta a dospívání / 7 rodin

1 |  RODINA  
A VÝCHOVA

Celá tato aktivita směřuje k rozvoji 
komunikačních kompetencí rodičů, 
k pochopení zákonitostí, ale i zvláštností 
ve výchově. Těší nás trvalý zájem o tyto 
přednášky a semináře a máme zpětnou 
vazbu od účastníků, že jim často seminář 
zachránil manželství nebo vztah, ať už 
s partnerem nebo s dětmi.
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 Mgr. Petra Mařádková:
  Jak vzdorovat dětskému vzdoru / 12 rodin
  Zvládněte potíž jako tým / 6 rodin

  Sebevědomé dítě / pro nezájem se neuskutečnilo

  Mgr. Jiří Halda: 
 Jak se učí dnešní děti / 37 rodin

  Mgr. Zuzana Staroštíková:
 Seminář sourozenecké vztahy / 13 rodin

  Mgr. Iva Pospíšilová:
  Emoce v raném věku / 

 Navíc: Mgr. Saša Dobrovolná:
  Proč naše děti potřebují jinou školu /  

10 rodin

4 |  ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI  
PŘED VSTUPEM DO MŠ

  3 běhy po 12 setkáních / 23 rodin
 Jana Dostálková Baciak a Jana Petřivalská 

neuskutečnil se –  
změna zaměstnání lektorky

5 |  PRAVIDELNÉ DOPOLEDNÍ SETKÁVÁNÍ  
MATEK (OTCŮ) S DĚTMI

  Mgr. Jana Fojtíková a Mgr. Tereza Vaščáková / 
55 rodin

  
  Díky dostatečné časové dotaci (90 minut) 

je prostor nejen na skupinovou aktivitu pro 
děti, ale i na volnou hru, díky které mají 
děti možnost osvojovat si sociální vztahy 
s ostatními dětmi a maminky mohou sdílet 
s ostatními maminkami i lektorkou to,  
co zrovna řeší v souvislosti s výchovou dětí.

6 |  PRAVIDELNÝ KLUB RESPEKTUJÍCÍ  
KOMUNIKACE

  min 7x za rok, Hana Kroupová / 7 rodin

7 |  VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ 
  Mgr. Iveta Valentová / 3 rodiny

  Krátkodobá intervence při poruchách  
v oblasti komunikace ve dvou rodinách, 
pilotní provoz. 
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2 |  MODRÝ  
KLUB

1 |  ODPOLEDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI  
S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
A JEJICH RODIČE 

 
•  pod vedením studentů speciální pedagogiky 

36 odpolední po 3h v pondělí, od podzi-
mu přidáno 12 odpolední po 2h ve středu, 
20 studentů asistentů / 10 rodin. 

•  pod vedením Mgr. Aleny Kohoutové Šedivé, PhD. 
s asistencí studentů speciální pedagogiky 
36 odpolední po 3h v pondělí, od podzimu 
13 odpolední po 2h ve středu, 17 studentů 
asistentů / 11 rodin. 

V našem centru už více jak dva roky úspěš-
ně probíhá kroužek pro děti s Aspergero-
vým syndromem (AS) a vysoce funkčním 
autismem (VFA). O aktivitu projevilo zájem 
10 rodin. Ne všem jsme, bohužel, mohli 
vyhovět, buďto jejich diagnóza byla závaž-
nější, nebo z kapacitních důvodů. 

Aktivity pro rodiny s dětmi s poruchou autistic-
kého spektra, poradenství, terapie a vzdělávání. 
Díky podpoře Nadace AVAST jsme letos výrazně 
rozšířili nabídku programů pro tyto rodiny.
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Na základě našich zkušeností jsme, kvůli 
komfortu dětí a vzhledem na jejich diagnó-
ze, upravili počet na max. 6 dětí na jedno 
odpoledne, aby se v omezeném prostoru 
vzájemně nerušily. Jde nám o to, aby se 
v herně cítily dobře a domů se vracely 
zrelaxované a spokojené. V průběhu roku 
se tak v kroužku vystřídalo 10 rodin. Děti 
tu rozvíjejí své talenty a záliby za přítom-
nosti asistentů – proškolených studentů. 
Jednotlivé aktivity v kroužku zařazujeme 
dle zájmu dětí, přizpůsobujeme se jejich 
potřebám. V atmosféře přijetí si ochotněji 
zkouší i jiné činnosti, které nově vzbudily je-
jich zájem (výtvarní, hudební, tělovýchovné, 
společná hra). Pro tento účel jsme z pro-
středků projektu do naší herny zakoupili 
různé cvičební, hudební a výtvarné pomůc-
ky, hry a stavebnice pro starší děti. Děti se 
stále častěji zapojují i do společenských 
her, kde si trénují pozornost, dodržování 
pravidel a schopnost unést prohru. Zároveň 

se viditelně zlepšují v sociálních doved-
nostech. Postupem času jsme tak vytvořili 
prostředí vhodné k navazování sociálních/
přátelských vazeb, které tyto děti tak potře-
bují a které jim chybí. 

2 |  SDÍLECÍ KLUB PRO RODIČE S DĚTMI  
S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

 pod vedením psychologa Mgr. Ondřeje Totha
 4 setkání /  celkem 10 rodin

 • Škola v životě našich dětí, 
 • Naše děti na mobilu a počítači, 
 • Proč už to zase dělá, 
 •  POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT  

a jeho využití v terciálním vzdělávání.

  O rodičovské skupiny není takový zájem 
jako vloni. Letos je začalo nabízet i něko-
lik dalších specializovaných organizací ve 
městě a rodiče tak mají více možností.
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3 |  VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S PORU-
CHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 Neurovývojová terapie
  MUDr. Hana Zákopčanová Srovnalová, PhD. / 

33 rodin
 
  Dítě s Aspergerovým syndromem  

v kolektivním 
  PhDr. Mgr. Lenka Vacková / 37 rodin

  Úvod do terapeutické hry pro děti s PAS
  Linda Cecavová, certifikovaná Son-rise lek-

torka / 32 rodin

 Vliv stravy na psychomotorický vývoj dětí 
  MUDr. Hana Zákopčanová Srovnalová, PhD. / 

13 rodin
 
 Senzorická integrace 
  Mgr. Ing. Eva Vingrálková, PhD., Mgr. Gabriela 

Němčíková / 13 rodin

  O tyto přednášky je enormní zájem, pro-
blematika dětí s PAS zajímá rodiče, širokou 
veřejnost i asistenty pedagoga a pedagogy.

4 |  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI S PAS
  pod vedením Aleny Kohoutové Šedivé, Hany Krou-

pové a dalších sedm asistentek/tů / 5 dní / 8 dětí

  Tábor se uskutečnil 22. – 26. 7. 2019. Děti 
měly připravený bohatý program – ná-
vštěvu farmy na Lazcích, Poděbrad, ZOO 
Olomouc, Hřiště Semafor, Bubnovací 
workshop, tvořivé workshopy apod. Rodiče 
a děti hodnotili tábor veskrze pozitivně, 
i když být týden v kolektivu je pro některé 
děti velmi náročné. Mnohé asistentky byly 
překvapené, jak opravdu vypadá prá-
ce s dětmi s AS/VFA, naučily se postupy 
a strategie, jak je možné s takovými dětmi 
pracovat, což je důležité pro jejich další 
praxi. Šest asistentek studovalo Speciální 
pedagogiku na UP v Olomouci. Pro asi-



 15 

stentky někdy vznikaly náročné situace 
způsobené chováním dětí. Každý den své 
pocity a nejistoty reflektovaly pod vedením 
Hany Kroupové a hledaly vhodná řešení 
vznikajících situací.

5 |  PORADENSTVÍ A TERAPIE PRO RODINY 
S PAS VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÍKY

 Neurovývojová stimulace 
 Mgr. Kateřina Přikrylová / 7 setkání / 5 rodin
 
  Nácvik zvládání problémového chování 

ve školním i domácím prostředí  
  Mgr. Zdena Štefanidesová / 43 hodin / 5 rodin 

ošetření rodiny v domácím prostředí, škol-
ním prostředí, práce s dítětem i rodiči 

  Feuersteinova metoda mentálního  
obohacování 

  MUDr. Hana Zákopčanová Srovnalová, PhD. / 
10 setkání / 2 rodiny

  Psychologické poradenství pro rodiny  
dětí s PAS  

 Mgr. Ondřej Toth / 5 setkání / 2 rodiny

  Terapie a poradenství jsme začali nabízet 
až od dubna, kdy jsme získali dotaci MPSV 
a Nadace Avast. Rodiny si postupně zvykaly 
na to, že tyto služby nabízíme. Na podzim 
se zájem využívat služby zvýšil. Největší 
zájem byl stejně jako u běžných rodin o po-
radenství Zdenky Štefanidesové.

  Navíc: 
6 |  DVĚ SOBOTNÍ SETKÁNÍ PRO RODINY 

S PAS 
  Sobotní odpoledne u koní / 5 rodin
  Sobotní dopoledne v CirkAtum 

cvičení na šálách / 7 rodin
  
  Tato sobotní setkání organizujeme, aby 

se sešla celá rodina na společné akci. Tato 
aktivita je velmi oblíbená.
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3 |  RODINA  
A ŠKOLA

 1 |  KAM DO PRVNÍ TŘÍDY?
  beseda pro rodiče budoucích prvňáčků 

s představiteli olomouckých alternativních 
škol / 10 rodin

 Navíc: Kam do školky?
  přednáška s představitelkami olomouc-

kých MŠ / 7 rodin
 
  Rodiče měli šanci zorientovat se v olo-

mouckých školách i MŠ, dotázat se na to, 
v čem se školy a školky liší a rozhodnout se, 
co je pro ně důležité při vzdělávání jejich 
dítěte.

2 | MONTESSORI PRO RODIČE 
  Mgr. Irena Kubantová / celkem 96 rodin
 Montessori doma / 24 rodin
 Matematika v Montessori / 32 rodin
 Psaní a čtení v Montessori / 24 rodin 
 Navíc: Montessori doma / 16 rodin
 místo zrušené přednášky Ivy Pospíšilové

Ukazuje se, že téma výchovných hranic a přípra-
vy dětí do školy je pro rodiny velmi aktuální. Ro-
diče se často dostávají do situací, kdy si neví rady 
s dětmi už MŠ nebo na prvním stupni. Někdy 
stačí nasměrovat rodiče, aby přemýšleli o situaci 
jinak, někdy rodina potřebuje dlouhodobou 
spolupráci, aby se zavedené nefunkční vzorce 
chování postupně měnily.
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  Přednášky s Montessori tématikou jsou 
u mladých rodin velmi oblíbené a naše 
lektorka Irena Kubantová sděluje své po-
znatky zajímavou formou. Všechno, o čem 
přednáší má nejen načtené, ale zároveň 
prožité se svými třemi dětmi, a to rodiče 
zajímá.

3 | PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE  
  
 Mgr. Iva Pospíšilová:
 Škola bez poražených / 24 rodin
 Úvod do Montessori pedagogiky 
 neuskutečnila se – změna zaměstnání lektorky

 
 Mgr. Zdena Štefanidesová:
  Ohrožené dítě ve školním prostředí /  

6 rodin
  místo přednášky Hodnota vzdělání z pohledu dítěte

  Nastavení pravidel přípravy dětí do školy / 
 8 rodin
 Jak komunikovat se školou / 6 rodin

  Tyto přednášky chceme do budoucna 
spojit s poradenstvím, aby se celá rodina 
dozvěděla, jak pracovat s dítětem a co je 
pro jeho rozvoj a dodržování školních po-
vinností žádoucí.

4 | POZNÁVÁM SVĚT   
 Mgr. Iva Pospíšilová
  Kroužek inspirovaný Montessori pedago-

gikou od 1,5 do 3 let pro rodiče a děti
 neuskutečnil se – změna zaměstnání lektorky

5 | RODINNÉ PORADENSTVÍ    
 Mgr. Zdena Štefanidesová / 17 rodin / 81 setkání

  Nejžádanější poradenství za celý rok. 
Nácvik dovedností s dítětem i rodiči, tak 
aby společně zvládali přípravu do školy, 
stanovení pravidel v rodině, nácvik zvládání 
obtížných výchovných situací
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4 |  RODINA  
A ROZVOD

1 |  DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU
  1x za rok, kroužek pro děti 7 – 12 let,  

Bc. Tereza Vránová / 7 rodin

2 |  KONZULTACE A PORADENSTVÍ PRO  
RODIČE A JEJICH DĚTI V DOBĚ ROZVODU 

  Bc. Tereza Vránová / 7 rodin / 37 setkání
 4h za měsíc v průběhu 4 měsíců

  Sand play terapie byly na podzim pro dvě 
rodiny se dvěma dětmi hlavní oporou v je-
jich situaci.

3 | RODINNÉ PORADENSTVÍ 
  Mgr. Hana Kroupová / 4 rodiny / 10 setkání
  Poradenství pro zlepšení komunikace – po-

moc pro rodiny, při potížích v komunikaci.

  Partneři oceňovali, že mohou o svých 
nevyjasněných tématech, o kterých běžně 
nemluví, hovořit v přítomnosti poradkyně. 
Na poradenství přišel i mladý pár, který 
se teprve chystá na svatbu, a bral to jako 
přípravu před svatbou. Koučovací způsob 
vedení poradenství partnerům umožnil 
odpovědět na otázky, které si nikdy nepo-
ložili, a ujasnit si, co ve vztazích/komunikaci 
očekávají, a jak je na tom ten druhý.

4 | DÍTĚ STŘEDEM NE STŘETEM RODIČŮ 
 Bc. Tereza Vránová / 8 rodin 
  Přenáška umožnila rodičům ujasnit si, co je 

důležité pro dítě během rozvodu, aby jeho 
dopad byl co nejsnesitelnější.
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5 |  RODINA  
A PRÁCE

1 |  COWORKINGOVÉ CENTRUM 
  5 rodin

2 |  HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO COWORKINGOVÉ  
CENTRUM

  12 rodin
 Program pro studující a pracující matky.

3 |  PORADENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S UPLATNĚ-
NÍM A NÁVRATEM NA TRH PRÁCE 

  jsme změnili v průběhu roku a na 
 Kariérní koučování
  Mgr. Dita Palaščáková a Mgr. Sabina Masopustová / 

4 rodiny / 8 setkání

Coworkingové centrum využívá několik matek, 
které si ho oblíbily, a tak chodí opakovaně. Hlí-
dání dětí se stalo oblíbenou aktivitou, některé 
matky u nás pracují a mohou tak využít mož-
nost být svému dítěti nablízku, a přitom mu dát 
možnost zvykat si na nové prostředí a „hlídací 
tetu“. Některé maminky dávají pro práci naopak 
přednost zázemí okolních kaváren nebo si chtě-
jí užít drahocennou chvilku pro sebe. Některé 
studují a některé řeší třeba i komplikovanou 
zdravotní situaci a čas, kdy je postaráno o jejich 
děti, využívají k nabytí síly či návštěvě nemocni-
ce. Často jsme pro ně jediná možnost levnějšího 
a časově flexibilního hlídání, aby mohly zajistit 
své zaměstnání nebo rodinu.

Kariérní koučování jsme začali nabízet na 
podzim až koncem října a sekalo se s poměr-
ně dobrým ohlasem. Věříme, že díky němu 
maminky přicházejí na své priority, což přináší 
více spokojenosti jak jim samotným, tak i celé 
rodině.
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1 |  KERAMIKA 
 Domovní znamení / 5 rodin

2 |  FOTOWORKSHOP
  5 rodin

3 |  ČTVRTEČNÍ TVOŘIVÁ HERNA
 15 rodin

4 |  JÓGA PRO MAMI A MIMI 
 5 rodin

5 |  HERNA V POHYBU 
 16 rodin

6 |   AKTIVITY 
 MIMO HLAVNÍ
 PROJEKT

6 |  POJĎTE SI HRÁT – VOLNÁ HERNA 
 12 rodin

7 |  ORGANIZACE TÁTAFESTU JAKO  
NEFORMÁLNÍ OSLAVY DNE OTCŮ 

  Odhadovaný počet kolem 500 rodin aktivi-
ty tohoto okruhu nepočítáme do celkové-
ho počtu osob.

8 |  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE TÁTA ROKU V OLO-
MOUCKÉM KRAJI

  Táty roku se v roce 2019 stali Pavel Gajdoš, 
Petr Machač, Tomáš Gottwald, Petr Coufal, 
Jaroslav Tichý. 

Konání letošní akce bylo velmi napjaté, protože 
ještě v jednu hodinu se přehnala nad místem 
konání pořádná letní bouřka. Naštěstí před dru-
hou hodinou vysvitlo slunce a my jsme dokázali 
přesvědčit našeho zvukaře, že další bouřka již 
nepřijde. Bohužel některé aktivity, ke kterým je 
potřeba suchý trávník se neuskutečnily – žon-



 21 

HUDEBNÍ PROGRAM: 

JAZZ MESS + ELIŠKA URBANOVÁ    
MLADÁ KREV
A NA CO SE DÁL MŮŽETE TĚŠIT?
CIRKUS LEVITARE, LUKOSTŘELBA, IN-LINE LENE, SLACK LINE, BUMPERBALL, 
MAXI JENGA A MAXI MIKÁDO, CORN HOLE, CURLING, JÍZDA NA KONI, AIRTRACK, 
SMOVEY, WOUDIE, SLALOM NA KOLOBĚŽKÁCH, PENNYBOARDY, MINI FESTIVAL 
IQ PLAY HRY, RC PROVÁZEK, A RC OLIVY A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ 

16.6. 2019

DNE OTCŮ
Neformální happening konaný u príležitosti 

 od 14.00 do 17.30 hodin  
VE SMETANOVÝCH SADECH 

kolem restaurace Fontána

NA AKCI BUDEME POŘIZOVAT REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFIE.

The Voice 2019

ORGANIZÁTOR AKCE: PODPORUJÍ NÁS: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

rodinné centrum 

Liga otevřených mužů  
a Unie center pro rodinu a komunitu  

udělují ocenění

HANA KROUPOVÁ, ŘEDITELKA

Rodinné centrum OLIVY

MARTIN JÁRA, ŘEDITEL

Liga otevřených mužů

TÁTA ROKU 2019
panu

Pavlu Gajdošovi

Liga otevřených mužů  
a Unie center pro rodinu a komunitu  

udělují ocenění

HANA KROUPOVÁ, ŘEDITELKA

Rodinné centrum OLIVY

MARTIN JÁRA, ŘEDITEL

Liga otevřených mužů

TÁTA ROKU 2019
panu

Petru Machačovi

glování ani bumperbally. Hudební vystoupení 
olomoucké kapely Jazz Mess s vokalistkou 
Eliškou Urbanovou finalistkou TheVoice byla 
zajímavým zpestřením. Návštěvníci ale přišli 
především trávit společně čas u jednotlivých 
stanovišť, jako byla lukostřelba, corn hole, cur-
ling, slack line, in-line brusle, maxi jenga, maxi 
mikádo, koloběžky, penyboardy, skákací boty,  
IQ Play hry a aktivity RC Provázek a RC OLIVY –  
skládaní hlavolamů a žížalí výměny. Druhé 
uskupení Mladá krev roztancovala a rozezpívala 
i starší generace a zpříjemnila všem letní od-
poledne v malebné části Olomouckého parku. 
Program uváděl Adam Suchánek z divadla Na 
Balkoně.
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NÁVŠTĚVNOST 
AKCÍ 2018

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

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

1 753
OSOB

500
OSOB

515
RODIN

250
RODIN

433
PRVOVSTUPŮ

CELKOVÝ POČET 
ÚČASTNÍKŮ NAŠICH 
PROGRAMŮ V ROCE 2018

NÁVŠTĚVNOST FESTIVALU 
TÁTAFEST

(odhadovaný počet osob, 
který není zahrnut do 
celkového počtu účastníků 
našich programů)
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Za největší úspěch loňského roku 
považujeme rozšíření programů pro 
rodiny s PAS a terapií a poradenství 
pro všechny rodiny. 

Máme zpětnou vazbu o tom, že řada rodin 
vnímá naše aktivity, lektory a terapeuty jako 
záruku kvality. Účast na našich programech jim 
pomáhá v nejrůznějších situacích, do kterých se 
jejich rodina dostává. Jsou také rádi, že nejsme 
sociální služba, přestože nabízíme podobná 
poradenství. V našem centru se necítí stigmati-
zováni tím, že jsou označeni za sociální případ.
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Mgr. Hana Kroupová 
manažerka a jednatelka 

Jana Dostálková Baciak 
asistentka manažerky 

Mgr. Martina Kunčíková 
koordinátorka centra 

Mgr. Alena Kohoutová Šedivá PhD.  
koordinátorka aktivit Modrého klubu 

Kateřina Šinclová a Martin Šincl 
provozní pracovníci

Libuše Bečicová Vaňková
Mgr. Martina Kunčíková (od září 2019) 
hlídání dětí a coworking 

Ing. Iveta Botková 
účetní

PERSONÁLNÍ  
ZAJIŠŤĚNÍ
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Linda Cecavová, Mgr. Kateřina Přikrylová, 
Mgr. Ing. Eva Vingrálková, PhD., Mgr. Gabriela 
Němčíková, MUDr. Hana Zákopčanová 
Srovnalová, PhD., Mgr. Michal Vodička, 
Mgr. Lukrécie Lachmanová, Mgr. Barbara 
Protivánková, Mgr. Zuzana Staroštíková,  
Irena Kubantová, Mgr. Zdena Štefanidesová, 
Mgr. Iva Pospíšilová, Mgr. Petra Mařádková,  
Mgr. Saša Dobrovolná, Dr. Lidmila Pekařová, 
Ing. Jiří Kroupa.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY 

Mgr. Jana Fojtíková, Mgr. Tereza Vaščáková,  
Mgr. Iva Pospíšilová, Jana Vaculová Petřivalská,  
Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, PhD.

PORADENSTVÍ A TERAPIE

Mgr. Zdena Štefanidesová, Mgr. Iveta Křepelová,  
Mgr. Kateřina Přikrylová, Mgr. Ondřej Toth,  
Bc. Tereza Vránová, Mgr. Hana Kroupová,  
Mgr. Sabina Masopustová, Mgr. Dita Palaščáková, 
Mgr. Iveta Valentová, PhD.

LEKTOŘI PŘEDNÁŠEK, KURZŮ,  
SEMINÁŘŮ A BESED

Mgr. Tatjana Kopřivová a PhDr. Pavel Kopřiva, 
Mgr. Ivana Horáková, Lenka Juřenová,  
Mgr. Jiří Halda, Bc. Tereza Dlouhá,  
Mgr. Hana Heindorferová, Mgr. David Cichák,  
Mgr. Ondřej Toth, PhDr. Mgr. Lenka Vacková, 
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589 331 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY  
V ROCE 2019

124 900 Kč 100 000 Kč1 0151 658 Kč 28 500 Kč

MPSV

Projekt OLIVY 
pro rodiče a děti

OLOMOUCKÝ 
KRAJ

Projekt OLIVY pro 
rodiče a děti

MĚSTO 
OLOMOUC

Projekt OLIVY pro 
rodiče a děti

NADAČNÍ 
FOND AVAST 

Modrý klub pro 
děti s poruchou 
autistického 
spektra

KOOPERATIVA

Dárky od zaměst-
nanců pojišťovny 

NADACE VIGO

Modré odpoledne 
pro děti s poru-
chou autistického 
spektra
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I letos jsme požádali o celoroční podporu MPSV. 
Počtvrté se nám podařilo dostat podporu od 
MPSV tentokrát ve výši 589 331 Kč.

Celkově projekt napomohl stabilizovat a profe-
sionalizovat organizaci, zaměstnat pracovníky 
projektu na zkrácené úvazky.  Významně jsme 
rozšířili aktivity centra o poradenství pro rodiny.

Celkově jsme naplnili cíle projektu i jednotlivé 
aktivity, které jsme v projektu uváděli. Pouze 
některé jsme museli z personálních důvodů 
vynechat.

MPSV
PROJEKT OLIVY  
PRO RODIČE A DĚTI
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nat pracovníky (mzda na provozního pracov-
níka, který spadá do nepřímých nákladů na 
MPSV, dofinancování mezd koordinátorky 
a manažerky centra).

Olomoucký kraj s námi počítá v pracovní skupi-
ně zástupců obecních úřadů a neziskového sek-
toru ke Koncepci rodinné politiky Olomouckého 
kraje, kde se pravidelně účastníme jednání 
a můžeme dávat připomínky a podněty k tomu, 
jak prorodinná koncepce kraje bude vypadat.

OLOMOUCKÝ  
KRAJ
PROJEKT OLIVY  
PRO RODIČE A DĚTI

Projekt OLIVY pro rodiče a děti byl komplexněj-
ší než projekty v minulých letech a obsáhl různé 
oblasti života rodin, kterým se rodinné centrum 
OLIVY věnuje. Částka 106 400 Kč napomohla 
spolufinancování ročního projektu OLIVY pro 
rodiče a děti. Navíc jsme žádali zvlášť dotaci na 
zajištění Tátafestu, který kraj financoval částkou 
18 500 Kč.

Finanční podpora z Olomouckého kraje nám 
umožnila dofinancovat naše aktivity a zaměst-
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Statutární město Olomouc podpořilo projekt 
OLIVY pro rodiče a děti částkou 100 000 Kč. 

Prostředky jsme využili zejména na dofinan-
cování mezd pracovníků projektu, na aktivity 
Tátafestu, vybavení centra, provozní náklady 
i částečnou úhradu poradenství.

Město Olomouc nás také zve do pracovní sku-
piny rodinné politiky SMOL, kde máme prostor 
připomínkovat návrhy rodinné politiky města 
pro další období.

MĚSTO  
OLOMOUC
PROJEKT OLIVY  
PRO RODIČE A DĚTI
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V prvních třech měsících roku 2019 jsme neměli 
zdroje pro financování Modrého odpoledne 
pro děti s poruchou autistického spektra. Když 
naše koordinátorka poslala do nadace VIGO 
prosbu o pomoc, okamžitě i bez předchozího 
projektu nám nadace schválila prostředky, které 
jsme na tyto měsíce nutně potřebovali celkem 
28 500 Kč na DPP koordinátorky a platy asisten-
tů / studentů pro děti na Modré odpoledne.

NADACE  
VIGO
PROJEKT MODRÁ 
ODPOLEDNE PRO 
DĚTI S PORUCHOU 
AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
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Od března 2019 realizujeme projekt Modrý 
klub, který podpořil Nadační fond Avast celkem 
1 151 658 Kč. Projekt bude trvat 24 měsíců a je 
určen výhradně na aktivity pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra. 

Díky těmto prostředkům jsme mohli nabídnout 
rodinám poradenství, terapie, sociální terapie 
i během kroužků pro děti, podporu asistentů, 
příměstský tábor. Dále přednášky, semináře, 
vzdělávání pro asistenty a také platy pro ty, které 
zajišťují hladký chod projektu.

NADAČNÍ  
FOND AVAST
PROJEKT MODRÝ KLUB
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V rámci vánoční akce Strom pro lepší život 
2019, kterou pořádají zaměstnanci pojišťovny 
Kooperativa, pobočka Olomouc a Prostějov, 
nám splnila naše vánoční přání – dostali 
jsme hračky pro nejmenší.

Děkujeme za spolupráci.

POJIŠŤOVNA 
KOOPERATIVA 
STROM PRO LEPŠÍ  
ŽIVOT 2019

DÁRKY OD ZAMĚSTNANCŮ 
POJIŠŤOVNY
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STRATEGICKÉ 
CÍLE PRO  
ROK 2020

Ustálit personální složení centra na 
4 pracovnících na částečné úvazky 
a provozního pracovníka na DPP.

Rozšířit povědomí veřejnosti o tera-
piích a poradenství pro rodiny s PAS 
i běžné rodiny.

Ustálit tým asistentů pro děti s PAS. 

Nabídnout rodinám více poraden-
ských aktivit i v on-line prostoru.

1

4

2

3
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PLÁNY DO  
BUDOUCNA

V roce 2020 navážeme na úspěšné vzdělávací 
aktivity z roku 2019 – psychologické přednášky, 
kurz komunikace Respektovat a být respekto-
ván manželů Kopřivových a semináře Nenásilné 
komunikace Mgr. Petry Mařádkové. Budeme 
hledat nová zajímavá témata a osobnosti, které 
mohou rodičům i široké veřejnosti přinést nové 
poznatky o výchově dětí, vztazích v rodině apod. 
PhDr. Leona Jochmannová – psycholožka, 
Veronika Hurdová – blogerka, doc. PhDr. Dana 
Štěrbová, PhD. – psycholožka, Mgr. Hana Lan-
gerová – logopedka apod. Hledáme způsoby, 
jak podpořit rodiče (i děti) v době, kdy prochá-
zejí rozvodovým řízením – ať už organizováním 

podpůrných skupin, přednášek nebo kroužku 
pro děti rozvádějících se rodičů. Budeme dávat 
prostor dalším programům pro rodiny s dětmi 
s PAS (kroužek, rodičovské skupiny, přednášky, 
terapie, poradenství), i pro běžné rodiny (pora-
denství). Zorganizujeme další ročník Tátafestu 
jako akci, která zdůrazňuje důležitou úlohu tátů 
v rodinách. Rozvíjíme spolupráci s ostatními 
MC a RC v Olomouckém kraji, Unií center pro 
rodinu a komunitu, Unií neziskových organizací 
Olomouckého kraje a ostatními neziskovými or-
ganizacemi v kraji. Podporujeme prorodinnou 
politiku města i kraje.
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HOSPODAŘENÍ  
SPOLKU  
V ROCE 2019
NÁZEV ORGANIZACE:  
OLIVY Z. S., IČ 22682180
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ROZVAHA K 31. 12. 2019 V TIS. KČ

Název Aktiva Pasiva

Pokladna 39  

Bankovní účty 888  

Odběratelé, zálohy 4

Ostatní přímé daně 3

Náklady příštích období 4

Dodavatelé, jiné závazky 1

Zaměstnanci 0

Sociální a zdravotní pojištění  0

Výnosy příštích období  761

Dohadné položky  0

Výsledek hospodaření 53

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta 
minulých let  123

Fondy  0

Celkem 938 938

VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2019 V TIS. KČ

Popis Náklady Výnosy

Spotřeba materiálu 110  

Spotřeba energie 5  

Ostatní služby 271  

Účetní 24  

Propagace, publicita 17  

Lektorné, zajištění programu, 
poradenství 202  

Pronájem prostor 114  

Mzdové náklady 808  

Zákonné sociální pojištění 181  

Jiné ostatní náklady 9  

Tržby z prodeje služeb  502

Přijaté příspěvky 10

Provozní dotace  1 253

Jiné ostatní výnosy 29

Celkem 1 741 1 794

Hospodářský výsledek 53



MPSV
Nadačnímu fondu AVAST
Olomouckému kraji
Městu Olomouci
Nadaci VIGO
Spolku JAN Olomouc
Unii center pro rodinu a komunitu

DĚKUJEME

Mořické faře 
Pojišťovně Kooperativa
Noe s.r.o.
Spolupracujícím mateřským centrům
Rádiu Haná
TV Morava

ZA SPOLUPRÁCI, PODPORU PROJEKTŮ 
A AKTIVIT SDRUŽENÍ DĚKUJEME:



OLIVY Z. S.

Statutární zástupkyně: Mgr. Hana Kroupová
Sídlo: Bystrovany, Lipová 15, 779 00
Tel.: 777 963 362
IČ: 22682180
Sdružení vzniklo: 22. 2. 2008
Číslo účtu: 220559797/0300
www.olivy-os.cz
hana.kroupova@olivy-os.cz
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