Olomouc i Vy
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

“

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
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Vážení přátelé,
Rok 2020 byl pro nás všechny rokem velkých překva-

Naučili jsme se řadu nových dovedností – seznámili

pení. Podařilo se nám obhájit dostatek prostředků

se s novými programy pro práci online, naučili se

na činnost, byli jsme nachystaní rozvíjet naše akti-

reagovat z týdne na týden novými nabídkami podle

vity, a pak veškerou činnost na jaře zmrazil Covid 19.

počtu osob, které se mohou potkat. Přesvědčili jsme

Chvilku jsme šili roušky a spolupracovali s Divadlem

téměř všechny lektory, že mohou fungovat online

Nabalkoně při jejich distribuci, a zůstávali jsme ve

a začali jsme věřit na zázraky, když se nám na online

spojení s našimi návštěvníky přes sociální sítě a telefo-

přednášky na podzim přihlásilo třeba i 30 osob, takže

ny, s klienty terapeutů přes videokonference.

jsme nakonec naplnili téměř všechno, k čemu jsme
se v projektech zavázali. Také jsme se přesvědčili

Okamžitě jsme reagovali na to, když jsme mohli ote-

o tom, že je moc užitečné setkávat se s ostatními cen-

vřít a znovu začít s činností, která nám dává největší

try v rámci Unie center a vyměňovat si tipy na aktivity

smysl – setkáváním rodin a vzdělávání dětí i dospě-

i interpretaci nařízení, která zrovna platí.

lých v našem centru. Podařilo se nám uskutečnit
některé akce i během léta. Na podzim jsme už byli

Je před námi rok 2021, a my věříme, že přes všechna

poučení, a organizovali jsme přednášky i semináře

opatření a uzávěry budeme užiteční pro naše rodiny

online. Jsme rádi, že jsme tak mohli zůstat ve spojení,

a najdeme způsoby, jak jim tuhle nekonečnou a ne-

a i v lockdownu být svým způsobem s Vámi.

příjemnou situaci pomoci ve zdraví přežít.

HANA KROUPOVÁ
ředitelka RC OLIVY
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HISTORIE
A SOUČASNOST

2008

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

2010

2013
2011

Založili jsme Občanské sdružení OLIVY, které zastřešovalo
společné projekty a pořádalo
společné akce mateřských
center v Olomouckém kraji.
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Založili jsme mateřské centrum 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 potřebám
a rozjíždíme program.

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

2014

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

2016
2015

Do roku 2014 jsme psali
a administrovali projekty pro
mateřská centra v Olomouckém kraji.

Rozvíjíme programy pro rodiny s dítětem s PAS, dostáváme
finanční podporu z Nadačního
fondu Avast.

2018
2017

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

2019
Kromě tradičních aktivit, nabízíme čím dál víc nových programů – Montessori, Nenásilná
komunikace, zaměřujeme se
také na problematiku školství.
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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
posilují zdravé vztahy mezi rodiči a dětmi i mezigenerační vztahy. Zdůrazňovat nezastupitelnou úlohu rodičů – mateřské a otcovské role ve
společnosti. Vést rodiče k vědomému přístupu k výchově dětí i ke komunikaci v rodině. Vytvářet prostor programům pro rodiny v době rozvodu
a rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra. Nabízet možnosti
dovedným lektorům a lektorkám pro jejich aktivity. Pořádat jednorázové akce pro celé rodiny. Spolupracovat s ostatními MC a RC v Olomouci
i Olomouckém kraji, dalšími organizacemi a dobrovolnickými centry.
VIZE RODINNÉHO CENTRA OLIVY
OLIVY jsou profesionální organizace s vícezdrojovým financováním
od státu, firem 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
rozvodu, rodina s dítětem s PAS. Rozšiřují povědomí o potřebách rodin
s dítětem s poruchou autistického spektra a tím se zasazují o jejich práva na vzdělávání i toleranci většinové společnosti. Reagují na aktuální
dění v komunitě a nastavují svoje služby podle jejích potřeb.
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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.

Hlavním projektem pro rok 2020 byl projekt
OLIVY PRO RODIČE A DĚTI.
Aktivity byly rozděleny do šesti oblastí:
1 | RODINA A VÝCHOVA
2 | MODRÝ KLUB
3 | RODINA A ŠKOLA
4 | RODINA A ROZVOD
5 | RODINA A PRÁCE
6 | AKTIVITY MIMO HLAVNÍ PROJEKT

9

1|R
 ODINA
A VÝCHOVA

1 |	KURZ RESPEKTOVAT A BÝT
RESPEKTOVÁN
manželé Kopřivovi / 1 cyklus – jaro 2020,
	přesunuli jsme na podzim – proběhlo
5 setkání v září a na začátku října a poslední

Celá tato aktivita směřuje k rozvoji

dvě zatím odkládáme, až bude příznivější

komunikačních kompetencí rodičů,

epidemiologická situace

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.

2 |	SEMINÁŘE NAVAZUJÍCÍ NA KURZ
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
	
Nenásilná komunikace
	Mgr. Petra Mařádková / listopad a prosinec /
2 online přednášky
Respektovat a být respektován
Potřeba vytváření pravidel s dětmi
	Manželé Kopřivovi / srpen 2020 / jednodenní
semináře
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3 |	PŘEDNÁŠKY SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVOU

Respektující komunikace s dítětem při

DĚTÍ, SEBEPOJETÍM RODIČŮ, ŠKOLNÍ

afektivních projevech v chování – online

ZRALOSTÍ

Mgr. Zdena Štefanidesová / 26. 11.

ADHD – Móda nebo fakta
PhDr. Leona Jochmannová / 14. 1.

	
Kreativní tvoření a jeho vliv na dětský
mozek – online
Mgr. Zdena Štefanidesová / 3. 12.

Léčivé hraní malých dětí
Mirka Misáková / 25. 1.

4 |	PRAVIDELNÉ DOPOLEDNÍ SETKÁVÁNÍ
MATEK (OTCŮ) S DĚTMI

Kdo má řídit vzdělávání dětí

Mgr. Tereza Vaščáková

Doc. Jana Nováčková, PhD. / 12. 2.
5 |	PRAVIDELNÝ KLUB RESPEKTUJÍCÍ
Povídaní s logopedkou
Mgr. Hana Langerová / 10. 3.

KOMUNIKACE
	
Mgr. Hana Kroupová / klub proběhl pouze 2x
kvůli epidemiologické situaci

Co od nás děti potřebují
v mimořádné situaci
Mgr. Jiří Halda / 24. 6.

6 |	VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ
Mgr. Iveta Valentová / krátkodobá intervence
při poruchách v oblasti komunikace

Sebevědomé dítě – online
Mgr. Petra Mařádková / 19. 11.
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2|M
 ODRÝ
KLUB

Školení asistentů
	
Mgr. Zuzana Žampachová / školení formou
pozorování a následné supervize – stojíme
o to, aby se i asistenti orientovali ve svých
pocitech a mohli tak dobře pracovat s dětmi, proto jsme jim nabídli školení formou

Aktivity pro rodiny s dětmi s poruchou

pozorování a supervize, na kterou jsme

autistického spektra, poradenství, terapie

pozvali zkušenou pracovnici SPC z Brna /

a vzdělávání.

15. 1. a 5. 10.

1 |	ODPOLEDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

	Modrý klub v RC Olivy je volnočasový

S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

program pro děti předškolního a mladšího

A JEJICH RODIČE

školního věku s diagnózou/podezřením na

	
pod vedením Mgr. Aleny Kohoutové Šedivé, PhD.

Aspergerův syndrom, nebo vysoce funkční

za pomoci asistentů - studentů speciální pedago-

autismus. Probíhá pravidelně 2x za týden

giky / 3 h v pondělí – 27 odpolední, od pod-

v brzkých odpoledních hodinách v trvání

zimu 2 h setkání ve středu – 19 odpolední,

tří a dvou hodin, v závislosti od věku dítěte.

25 asistentů z toho 20 studentů

V rámci herního odpoledne se starší děti
2x měsíčně účastní hodinového programu
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Nácvik sociálních dovedností

řízeného psychologem, tzv. Socioklubu.

Mgr. Ondřej Toth / socioklub 2 h / měsíc –

V herně je maximálně šest dětí na jedno

10 měsíců, 10 setkání

odpoledne, aby se v omezeném prostoru

vzájemně nerušily. Cílem je v kolektivu

O tento program měly často zájem celé

vytvářet prostředí vhodné k přirozenému

rodiny, i zdraví sourozenci a tatínci, což

tréninku sociálních dovedností, podpo-

považujeme za velmi pozitivní.)

rovat schopnost spolupráce a navazování
sociálních/přátelských vazeb s vrstevníky,
rozvíjet specifické zájmy dětí, ale také je

	Pojďme si hrát spolu
v herně Mraveniště / 24. 1.

motivovat k vyzkoušení nových aktivit.
	Vesmírné dobrodružství
2 |	SDÍLECÍ KLUB PRO RODIČE S DĚTMI

Snoezelen / 11. 6.

S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
	
V důsledku zvýšené nabídky z jiných organizací v okolí jsme zaznamenali pokles

	Muzeum na hraní
	Muzeum Umění města Olomouce / 7. 8.

zájmu rodin o klasické rodičovské skupiny.
Místo nich jsme zařadili tzv. rodičovská fóra,

Podmořský svět

kde nabízíme program pro celou rodinu.

Snoezelen / 8. 9.

Běžně pořádané společenské akce pro rodiny s dětmi jsou rodinám s PAS většinou

	Za netopýry do Sluňákova

nedostupné. Proto jsme aktivity směrovali

	
program ve venkovních prostorách v Horce

do různého prostředí se zábavně-vzděláva-

nad Moravou / 13. 10.

cím programem pro děti, které si ho užily
v bezpečném sociálním prostředí. Rodiče

Pojďte s námi do Afriky

se zatím v klidu účastnili sdílecí skupinky.

Snoezelen / 15. 12.
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3 |	VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S PORU-

	O tyto přednášky je enormní zájem, pro-

CHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

blematika dětí s PAS zajímá rodiče, širokou

přednášky a semináře s odborníky

veřejnost i asistenty pedagoga a pedagogy.
Jedna z aktivit, které se dají velmi úspěšně

Motivace jako způsob ovlivňování chování
	
Mgr. Zuzana Žampachová / 15. 1.
	Intimita a sexualita u dětí a dospívajících
s PAS / d
 oc.PhDr. Dana Štěrbová, PhD. / 22. 6.

přeložit do online prostředí, jak je vidět i na
počtu zúčastněných 24 – 30 osob/přednáška.
4 |	PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI S PAS
	
pod vedením lektorů a v přítomnosti asistentů
5 dní / 8 rodin

	
Rozvoj sebeobsluhy a praktických činností
u dětí s PAS / Mgr. Zuzana Žampachová /
online i prezenčně / 5. 10.

	Prázdninový pobyt jsme uskutečnili
20 – 24. 7. 2020, organizačně tábor zajišťovaly Alena Kohoutová Šedivá a Hana

Nemusí to končit křikem
	
PhDr. Mgr. Lenka Vacková / online / 26. 10.

Kroupová, a dalších osm asistentek/tů pro
osm dětí. Děti měly připravený bohatý program – návštěvu farmy na Lazcích, přírod-

Být rodičem dítěte s PAS není lehký úkol
	
PhDr. Kateřina Thorová, PhD. / online / 30. 11.

ních jezer – Poděbrad, Pevnosti poznání,
hřiště Semafor, dva muzikoterapeutické
workshopy, tvořivé workshopy i kouzelní-

	Dítě se speciálními potřebami na online
výuce / Mgr. Zdena Štefanidesová / online / 19. 11.
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ka. 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

	Feuersteinova metoda mentálního
obohacování / Mgr. Iveta Křepelová

vypadá práce s dětmi s AS/VFA, naučily se

	

postupy a strategie, jak je možné s tako-

	Psychologické poradenství pro rodiny

vými dětmi pracovat, což je důležité pro

dětí s PAS / Mgr. Ondřej Toth

jejich další praxi. Šest asistentek studovalo
speciální pedagogiku na UP v Olomouci.

	Rodiny si zvykly na terapie a poradenství. Rok 2020 sebou nesl krizové situace

5 |	PORADENSTVÍ A TERAPIE PRO RODINY
S PAS VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÍKY
	Celkem se uskutečnilo 125 poradenských
hodin pro celkem 12 rodin, některé využily

v rodině spojené s vyčerpáním rodičů kvůli
distanční výuce. Největší zájem byl stejně
jako u běžných rodin o poradenství Zdenky
Štefanidesové.

různé druhy poradenství.
6 |	HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO RODINY S DĚTMI S PAS
Neurovývojová stimulace
Mgr. Kateřina Přikrylová

	V jarním období nouzového stavu, kdy děti
nechodily do školy bylo pro rodiny velmi
těžké být celé dny se svými dětmi, a proto

	Nácvik zvládání problémového chování
ve školním i domácím prostředí
	
Mgr. Zdena Štefanidesová / ošetření rodiny
v domácím prostředí, školním prostředí,

jsme oslovili několik asistentů z Modrého
klubu, kteří odlehčovali rodinám tím, že děti
vzali na procházku nebo se jim jinak věnovali
přímo v rodině. / 3 rodiny / 34 h

práce s dítětem i rodiči .
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3|R
 ODINA
A ŠKOLA

KAM DO ŠKOLKY?
	
Přednáška nám také vyšla na podzim, a tak
jsme nabídli Cyklus – Nové trendy v předškolním vzdělávání. Podařilo se nám
uskutečnit ještě prezenčně besedu Co je
to začít spolu? / 7. 10.

Ukazuje se, že téma výchovných hranic a přípra-

	Nabídli jsme také Waldorfskou MŠ –

vy dětí do školy je pro rodiny velmi aktuální. Ro-

přihlásily se dvě rodiny, které s paní ředitel-

diče se často dostávají do situací, kdy si neví rady

kou konzultovaly individuálně.

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.

2|

MONTESSORI PRO RODIČE
Emoce v rodině: Vzteká se a vříská? / 4. 3.

	
Emoce v rodině - Jak nastavovat dětem
láskyplné a pevné hranice? / 15. 7.
Mgr. Irena Kubantová
	Přednášky s Montessori tématikou jsou
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1 |	KAM DO PRVNÍ TŘÍDY?

u mladých rodin velmi oblíbené a naše

	Beseda se neuskutečnila, protože byla plá-

lektorka Irena Kubantová sděluje své po-

novaná na konec října. Proto jsme nabídli

znatky zajímavou formou. Všechno, o čem

rodinám online představení alternativních

přednáší má nejen načtené, ale zároveň

škol, ale bohužel se uskutečnila pouze jed-

prožité se svými třemi dětmi, a to rodiče

na online beseda se SCIO školou. / 8. 12.

zajímá.

3|

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

online, práce s dítětem i rodiči. / 25 rodin /

	Tipy pro rodiče, jak zvládnou se svými

156 setkání

dětmi období distančního vzdělávání
Mgr. Zdenka Štefanidesová / online, / 19. 11.

6|

Přednáška měla velký ohlas, protože se jed-

	
Mgr. Kateřina Přikrylová / Edukativně stimu-

nalo o velmi aktuální téma.

RODINNÉ PORADENSTVÍ
lační skupiny / Vzhledem k nastalé situaci
se Edukativně stimulační skupiny neusku-

4 |	MONTESSORI HERNIČKA – INSPIROVANÁ

tečnily. Prostředky na jejich realizaci jsme

MONTESSORI PEDAGOGIKOU

převedli na poradenství FIE. / 20 x 2 h / rok

	
Hernička probíhala během měsíce května
pod vedením Mgr. Martiny Kunčíkové, v červ-

7|

nu ale onemocněla, a náhradu za ni jsme

	
Mgr. Iveta Křepelová – v letošním roce byl

našli až na září v podobě Mgr. Jitky Mikoškové.

METODA REUVENA FEUERSTEINA (FIE)
o tuto metodu mezi rodiči velký zájem –
celkem jsme poskytli terapii 8 rodinám

5|

RODINNÉ PORADENSTVÍ

a pro jednu z nich dvěma dětem, uskuteč-

Mgr. Zdena Štefanidesová

nilo se 75 setkání. / 40 x 1h / rok

	Nejžádanější poradenství za celý rok. Nácvik dovedností s dítětem i rodiči, tak aby

8|

LOGOHRÁTKY

společně zvládali přípravu do školy, stano-

	
Mgr. Hana Langerová / od března 2020 – ka-

vení pravidel v rodině, nácvik zvládání ob-

ždou středu – bohužel Logohrátky nepro-

tížných výchovných situací. Ošetření rodiny

běhly, kvůli nouzovému stavu a později lek-

v domácím prostředí, školním prostředí,

torka aktivitu zrušila ze zdravotních důvodů.
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4|R
 ODINA
A ROZVOD

nemluví, hovořit v přítomnosti poradkyně.
Poradenství využily i rozvádějící se páry,
které potřebovaly rychle vyjasnit podobu
péče o děti. Koučovací způsob vedení poradenství partnerům umožnil zodpovědět
na otázky, které si nikdy nepoložili, a ujas-

1 |	KONZULTACE A PORADENSTVÍ PRO RO-

nit si, co ve vztazích/komunikaci očekávají,

DIČE A JEJICH DĚTI V DOBĚ ROZVODU

a jak je na tom ten druhý.

	
Bc. Tereza Vránová, 4h / měsíc – 4 rodiny /
16 setkání
	
	
Sand play terapie – lektorka letos uspěla

3|

STŘÍDAVÁ PÉČE – PŘEDNÁŠKA

	
Mgr. Petr Fučík, PhD. / kombinovaná forma
prezenčně / online

s vlastními projekty, a tak svou práci přesu-

	

nula do své organizace – Jak dál?.

	Pan doktor Fučík z brněnské fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity účastníky

2 |	RODINNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Hana Kroupová / 3 rodiny / 13 setkání

jiný úhel pohledu na střídavou péči, než je



obecné povědomí ve většinové společnos-

	
Poradenství pro zlepšení komunikace – pomoc pro rodiny, při potížích v komunikaci.
	Partneři oceňovali, že mohou o svých
nevyjasněných tématech, o kterých běžně

18

seznámil se svým výzkumem, který dává

ti. Přednáška umožnila rodičům ujasnit si,
jak oni sami vnímají střídavou péči, protože
pohled médií i odborníků je dost jednoznačně proti střídavé péči.

5|R
 ODINA
A PRÁCE

3 |	KARIÉRNÍ KOUČOVÁNÍ
	
Mgr. Dita Palaščáková a Mgr. Jana Paloušková
	Kariérní koučování se letos potkalo s dobrým ohlasem, počet rodin se zvýšil právě
proto, že rodiny potřebují řešit novou situa-

1 |	COWORKINGOVÉ CENTRUM

ci se ztrátou zaměstnání.

	
Centrum využilo méně rodin než v předcházejících letech.
2 |	HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO COWORKINGOVÉ
CENTRUM

6 | A KTIVITY

MIMO HLAVNÍ
PROJEKT

	Program je určen pro studující a pracující
matky.
	
	Hlídání dětí se stalo oblíbenou aktivitou,
některé matky ale chodí pracovat do
blízkých kaváren, některé studují a některé

1 |	HERNA V POHYBU

jsou nemocné a v době, kdy hlídáme děti,
chodí do nemocnice. Často jsme pro ně je-

2 |	POJĎTE SI HRÁT – VOLNÁ HERNA

diná možnost levnějšího hlídání, aby mohly
zajistit své zaměstnání nebo rodinu.

3|

KREATIVNÍ HRÁTKY
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ROK 2020
V ČÍSLECH

CELKOVÝ POČET
ÚČASTNÍKŮ NAŠICH

CÍLOVÉ SKUPINY
Rodiny s dětmi v od narození do konce ZŠ,
rodiny s dětmi s PAS, pedagogové, studenti
a široká veřejnost.

490

427

1260

OSOB

RODIN

VSTUPŮ

PROGRAMŮ V ROCE 2020

6 pravidelných programů

6 sdílecích setkání rodin s dětmi s PAS

20 přednášek z toho 8 online a 2 kombinované

341 hodin poradenství a terapií

1 kurz

113 rodin, které poradenství nebo terapie využily

2 semináře

7 kmenových pracovníků, 1 externistka

4 supervize týmu + 2x vzdělávání asistentů

9 terapeutů nebo poradců

1 prázdninový týden pro děti s PAS

22 lektorů nebo hostů na besedách

2 besedy

25 asistentů dětí z toho 20 studentů

21

PERSONÁLNÍ
ZAJIŠŤĚNÍ

ČINNOSTI A PROVOZ RC OLIVY
Mgr. Hana Kroupová
ředitelka
Mgr. Martina Kunčíková
Mgr. Tereza Vaščáková
koordinátorky centra
Mgr. Alena Kohoutová Šedivá PhD.
koordinátorka aktivit Modrého klubu
Martin Šincl
provozní pracovník
Mgr. Martina Kunčíková
Bc. Šárka Hnilová
hlídání dětí a coworking
Ing. Iveta Botková
účetní
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PRAVIDELNÉ PROGRAMY

LEKTOŘI PŘEDNÁŠEK, KURZŮ, SEMINÁŘŮ A BESED

Mgr. Tereza Vaščáková

Mgr. Tatjana Kopřivová a PhDr. Pavel Kopřiva

Mgr. Alena Kohoutová Šedivá

Mgr. Jiří Halda

PhD., Mgr. Jitka Mikošková

Mgr. Ondřej Toth

Mgr. Martina Kunčíková

PhDr. Mgr. Lenka Vacková, PhD.
Mgr. Michal Vodička

PORADENSTVÍ A TERAPIE

Mgr. Lukáš Neubert
Mgr. Dana Bräuerová

Mgr. Zdena Štefanidesová

Mgr. Hana Kretková

Mgr. Iveta Křepelová

Mgr. Petr Fučík, PhD.

Mgr. Kateřina Přikrylová

Mgr. Zuzana Staroštíková

Mgr. Ondřej Toth

Irena Kubantová

Bc. Tereza Vránová

Mgr. Zdena Štefanidesová

Mgr. Hana Kroupová

Mgr. Petra Mařádková

Mgr. Jana Paloušková

PhDr. Leona Jochmannová

Mgr. Dita Palaščáková

Mirka Misáková

Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Mgr. Hana Langerová
doc. Jana Nováčková, PhD.
PhDr. Kateřina Thorová, PhD.
doc. Dana Štěrbová, PhD.
Mgr. Zuzana Žampachová
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PODPOŘENÉ PROJEKTY
V ROCE 2020

1 151 658 Kč
NADAČNÍ FOND
AVAST – NYNÍ
ABAKUS
Modrý klub pro děti
s poruchou autistického spektra

674 254 Kč

148 000 Kč

58 000 Kč

věcný dar

MPSV

OLOMOUCKÝ KRAJ

MĚSTO OLOMOUC

KOOPERATIVA

Projekt OLIVY pro rodiče a děti

Projekt OLIVY pro
rodiče a děti

Projekt OLIVY pro
rodiče a děti

Dárky od zaměstnanců
pojišťovny
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MPSV
PROJEKT OLIVY
PRO RODIČE A DĚTI

I letos jsme požádali o celoroční podporu MPSV.
Podařilo se nám dostat podporu od MPSV tentokrát ve výši 674 254 Kč.
Celkově projekt napomohl rozvíjet a udržet
organizaci, i pracovníky zaměstnané na zkrácené úvazky. Umožnil naplnit cíle i počet aktivit
navzdory nepříznivé situaci.
Celkově jsme naplnili cíle projektu i jednotlivé
aktivity, i počty klientů, které jsme v projektu
uváděli. Ve složité době byly hlavně terapie
a poradenství lidem přístupné i v online podobě.
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OLOMOUCKÝ
KRAJ
PROJEKT OLIVY
PRO RODIČE A DĚTI

Projekt OLIVY pro rodiče a děti byl komplexněj-

Na zakázku Olomouckého kraje jsme realizovali

ší než projekty v minulých letech a obsáhl různé

Den pro rodiny 21. 9. 2020.

oblasti života rodin, kterým se rodinné centrum
OLIVY věnuje. Částka 148 000 Kč napomohla

Olomoucký kraj s námi počítá v pracovní skupi-

spolufinancování ročního projektu OLIVY pro

ně zástupců obecních úřadů a neziskového sek-

rodiče a děti.

toru ke Koncepci rodinné politiky Olomouckého
kraje, kde se pravidelně účastníme jednání

Finanční podpora z Olomouckého kraje nám

a můžeme dávat připomínky a podněty k tomu,

umožnila dofinancovat naše aktivity a zaměst-

jak prorodinná koncepce kraje bude vypadat.

nat pracovníky.

27

MĚSTO
OLOMOUC
PROJEKT OLIVY
PRO RODIČE A DĚTI
Statutární město Olomouc podpořilo projekt
OLIVY pro rodiče a děti částkou 58 000 Kč.
Prostředky jsme využili zejména na dofinancování mezd pracovníků projektu, na aktivity
Tátafestu, vybavení centra, provozní náklady
i částečnou úhradu poradenství.
Město Olomouc nás také zve do pracovní skupiny rodinné politiky SMOL, kde máme prostor
připomínkovat návrhy rodinné politiky města
pro další období.
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NADAČNÍ
FOND AVAST –
NYNÍ ABAKUS
PROJEKT MODRÝ KLUB
Po celý rok 2020 realizujeme projekt Modrý klub, který podpořil Nadační fond Avast
celkem 1 151 658 Kč. Projekt realizujeme již od
března 2020 a dokončíme jej až v roce 2021.
Je určen výhradně na aktivity pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra.
Díky těmto prostředkům nabízíme 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.
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POJIŠŤOVNA
KOOPERATIVA
STROM PRO LEPŠÍ
ŽIVOT 2020
DÁRKY OD ZAMĚSTNANCŮ
POJIŠŤOVNY
V rámci vánoční akce Strom pro lepší život
2020, kterou pořádají zaměstnanci pojišťovny Kooperativa, pobočka Olomouc a Prostějov, nám splnila naše vánoční přání – dostali
stavebnici a kinetický písek do Modrého
klubu.
Děkujeme za spolupráci.

30

Chtěli bychom také poděkovat Mořické faře,
že nám slevila z nájmu z důvodu nečinnosti
v důsledku nouzového stavu.
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STRATEGICKÉ CÍLE
PRO ROK 2021
1

Udržet personální složení centra na 4 pracovnících na částečné úvazky.
Reagovat na dění v nejbližší komunitě

2

a přizpůsobovat aktivity jejím potřebám
(online programy, online doučování
apod.)
Stát se tréninkovým pracovištěm pro

3

studenty i pedagogy, kteří pracují s dětmi
s PAS, rozšířit činnost o programy o autismu pro školní třídy.

32

4

Nabídnout rodinám více poradenských
aktivit i v on-line prostoru.

5

Vytvořit nové webové stránky organizace.

6

Rozšířit vícezdrojové financování.

PLÁNY DO
BUDOUCNA
V roce 2021 navážeme na úspěšné vzdělávací

doučování. Navážeme spolupráci s Dobrovol-

aktivity z roku 2020 – psychologické přednášky,

nickým centrem UP v Olomouci a nabídneme

kurz komunikace Respektovat a být respekto-

online doučování pro děti, které propadly systé-

ván manželů Kopřivových a semináře Nenásilné

mem distančního vzdělávání. Vytvoříme prostor

komunikace Mgr. Petry Mařádkové. Vyhledá-

dalším programům pro rodiny s dětmi s PAS

me nová zajímavá témata a osobnosti, které

(rodičovská fóra), i pro běžné rodiny (poraden-

mohou rodičům i široké veřejnosti přinést nové

ství, příměstský tábor). Rozvíjíme spolupráci

poznatky o výchově dětí, vztazích v rodině apod.

s ostatními MC a RC v Olomouckém kraji, Unií

Učíme se minimalizovat s dětmi – Marcela Jan-

center pro rodinu a komunitu, Unií neziskových

ská, Základní doporučení a strategie pro děti

organizací Olomouckého kraje a ostatními

s PAS Mgr. Jaromíra Staňková apod. Najdeme

neziskovými organizacemi v kraji. Podporujeme

způsoby, jak podpořit rodiče (i děti) v době, kdy

prorodinnou politiku města i kraje. Navážeme

musí zůstat doma a nemohou se vidět s vrstev-

spolupráci s dalšími nadacemi, firemními dárci

níky nebo přáteli – ať už organizováním různě

apod. Vytvoříme nové webové stránky organi-

zaměřených skupin, přednášek nebo online

zace.

33

HOSPODAŘENÍ
SPOLKU
V ROCE 2020
ÚČETNÍ JEDNOTKA: OLIVY Z. S.
IČO: 22682180
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ROZVAHA K 31. 12. 2020 V TIS. KČ
Název

VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2020 V TIS. KČ
Aktiva

Pasiva

Popis

Náklady

Pokladna

39

Spotřeba materiálu

Bankovní účty

397

Spotřeba energie

0

Náklady na reprezentaci

9

Odběratelé, zálohy

0

Ostatní přímé daně
a pohledávky za institucemi

19

Náklady příštích období

3

Dodavatelé, jiné závazky

0

Zaměstnanci

0

Sociální a zdravotní pojištění

0

Výnosy příštích období

204

Výnosy

44

Ostatní služby

258

Účetní

24

Propagace, publicita

19

Lektorné, zajištění programu

166

Pronájem prostor

100

Mzdové náklady

912

Zákonné sociální pojištění

188

Dohadné položky

0

Výsledek hospodaření

78

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta
minulých let

176

Přijaté příspěvky

6

0

Provozní dotace

1483

Fondy
Celkem

458

458

Jiné ostatní náklady

12

Tržby z prodeje služeb

Celkem
Hospodářský výsledek

321*

1 732

1810
78

* Obsahuje i část hospodářské činnosti ve výši 30
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DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI, PODPORU PROJEKTŮ
A AKTIVIT SDRUŽENÍ DĚKUJEME:

MPSV

Unii center pro rodinu a komunitu

Nadačnímu fondu AVAST – nyní ABAKUS

Společnosti pro ranou péči v Olomouci

Olomouckému kraji

Mořické faře

Městu Olomouci

Pojišťovně Kooperativa

Nadaci VIGO

Spolupracujícím mateřským a rodinným centrům

Spolku JAN Olomouc

Unii neziskových organizací Olomouckého kraje

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: 2901067594/2010
Webové stránky: www.olivy-os.cz
Email: hana.kroupova@olivy-os.cz

