o. s. OLiVy

Olomouc i Vy…
Výroční zpráva 2014

“

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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Cíle a vize sdružení

Občanské sdružení OLiVy 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.
Občanské sdružení OLiVy nadále podporuje a pomáhá mateřským a rodinným
centrům a organizacím podobného charakteru v Olomouckém kraji – připravuje
společné projekty, zastupuje je v Unii neziskových organizací Olomouckého kraje.
Od roku 2010 akcentuje sdružení činnost rodinného centra Olivka jako organi
zace organizující vzdělávání a volnočasové aktivity pro širokou cílovou skupinu
– od rodičů s malými dětmi až po seniory.

/5

6/

Rodinné centrum Olivka Olomouc

Historie
a současnost

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

Přehled
činností

Pravidelné aktivity
•
•
•
•
•
•
•

Cvičení pro rodiče s dětmi s Martinou Havlasovou do června 2014
Dopoledne s programem s Janou Janů
Tvořivá dopoledne pro nejmenší s Janou Janů
Muzikoterapie pro miminka i těhotné maminky s Lenkou Kružíkovou
Arteterapie s Izabelou Machútovou
Zdravé vaření s Líbou Bečicovou
Tátaklub pro táty, kteří procházejí rozvodem s Martinem Fafejtou
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Jednorázové akce
• Kurz Respektovat a být respektován – únor až kvě
ten 2014 – manželé Kopřivovi
• Žabičky – víkendové kurzy pro děti se Šárkou
Chrobákovou
• Přednášky Jana Svobody
• Seminář Agrese je O. K. s Michalem Vybíralem
• Tátafest – netradiční oslava dne otců
• Přednášky na téma nového občanského zákoníku
se Zdenkou Báťkovou
• Workshopy na téma „zn. Hledám práci jinak“ s Ka
rin Skuplíkovou
• Rodinné konstelace s Ivanou Wurstovou
• Tvoření adventních věnců s Janou Skácelovou
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cíle RC Olivka

RC Olivka klade za cíl vytvářet a nastavovat podmínky k setkávání rodin s dět
mi, kde se budou posilovat hodnoty rodiny, mezigenerační vztahy, úloha rodičů
– mateřské a otcovské role ve společnosti. Dát prostor šikovným lektorům a lek
torkám pro jejich aktivity. Pořádat jednorázové akce pro celé rodiny. Spolupraco
vat s ostatními MC a RC v Olomouci i Olomouckém kraji.
Pondělní odpoledne využívá naše prostory o. s. Amelie pro práci s onkologickými
pacienty a jejich příbuznými. Pro vaření a některá školení jsme využili prostory
Klubu seniorů na Javoříčské ulici a Jiráskové ulici.

Cílová skupina

Cílovou skupinou centra jsou rodiče a děti i široká veřejnost.

Typy akcí

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

personální
zajišťění

Barbora Vlachová, Markéta Zborníková, Martina Havlasová, Libuše Bečicová,
Hana Kroupová, Lenka Kružíková, Ivica Rusko, Jana Janů, Izabela Machútová.
Projekt Táta na plný úvazek koordinoval Tomáš Chudoba.

Lektoři

PhDr. Jan Svoboda, manželé Taťána a Pavel Kopřivovi, Mgr. Michal Vybíral, Mgr.
et Mgr. Zdeňka Báťková, Mgr. Karin Skuplíková, PhDr. Jana Skácelová, Ph.D.

návštěvnost

Okruh návštěvníků OLIV tvoří 242 osob (prvovýstupy). Na pravidelné programy
a jednotlivé akce přišlo celkem 1 119 návštěvníků a návštěvnic.
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Přehled činnosti o. s. OLiVy

Významný
projekt
Olomouckého
kraje

Již sedmým rokem OLiVy žádaly o Významný projekt kraje. Olomoucký kraj
přispěl na činnost mateřských a rodinných center částkou 300.000 Kč. Projekt
tentokrát nesl název Společný projekt mateřských center Olomouckého kraje
zaměřený podporu činnosti MC a RC a vzdělávání.
Občanské sdružení OLiVy projekt administrovalo a řídilo, pořádalo společné
akce a poskytovalo poradenství MC v Olomouckém kraji v oblastech legislativy
NNO, vedení organizace.
Celkově lze říct, že projekt pomohl mateřským centrům v jejich činnosti a udržení
programů většiny ze zapojených MC. Centra přivítala možnost využít prostředky
podle svých aktuálních potřeb. Přínos projektu vidíme také v zapojení nových
mateřských center do společné práce a tím vytvoření prostoru pro širší výměnu
zkušeností.
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Dny pro rodiny
Akce se účastnilo 10 MC a RC z Olomouckého kraje,
která v průběhu jednoho týdne uspořádala přednášku
nebo akci na rozličná témata.
S občanským sdružením Liga otevřených mužů jsme
spolupracovali na projektu:
Táta na plný úvazek
CZ.1.04/3.4.04/88.00410
V projektu se zasazujeme o rovné příležitosti pro muže - otce – možnosti výběru pro muže zůstat s dítětem na
rodičovské dovolené, poradenství a pomoc pro muže,
kteří by chtěli dobu, kdy zůstanou s dítětem využít jako
přípravu pro vlastní podnikání. V rámci projektu ana
lyzujeme, jak se na tuto problematiku pohlíží zaměst
navatelé a firmy, nabízíme poradenství a jednáme
s místními samosprávami a spolupracujeme s ostat
ními neziskovými organizacemi na propagaci rovných
příležitostí pro muže.
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S firmou ONYX engineering s.r.o. jsme spolupracovali na projektu:

evropský
sociální
fond v R

„Ukážeme Vám Jak na to!“
CZ.1.04/3.4.04/76.00064
V tomto projektu jsme se podíleli na vzdělávání žen, tentokrát s důrazem na
věkovou kategorii 45+, které měly zájem začít podnikat a vyhnout se tak hrozící
nezaměstnanosti. Součástí projektu bylo i poradenství pro začínající podnikatelky
a mentoring jako inovativní prvek projektu. V rámci projektu v o. s. OLiVy se po
dařilo proškolit dvě skupiny žen, které dostaly základní informace o začátku pod
nikání, vytvořily si svůj podnikatelský plán a mnohé z nich začaly aktivně podnikat,
od prodeje drobných výrobků na kreativních webech až po otevření vlastní živnosti.
Pro Rodinu o.p.s. v rámci ESF OP LZZ:

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Podnikání a rodina – zvládnu to!
CZ.1.04/3.4.04/76.00214
Projekt „Podnikání a rodina – zvládnu to!“ umožnil získat nové znalosti a kom
petence 40 ženám z Olomouckého kraje. Probíhá celkem v pěti krajích České re
publiky od května 2012 do dubna 2015. Vzdělávací cyklus obsahoval 24 výukových
dnů (celkem 145 hodin) a byl zakončen písemnou a ústní zkouškou. Úspěšné ab
solventky získaly Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. OLiVy koordi
novaly tento vzdělávací kurz v Olomouckém kraji.
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Dárky od zaměstnanců pojišťovny Kooperativa a.s., Olomouc.
Strom pro lepší život
V rámci vánoční akce Strom pro lepší život 2014, kterou pořádají zaměstnanci
pojišťovny Kooperativa, pobočka Olomouc, se nám splnila některá naše vánoční
přání – děti dostaly kytaru, lízátkové bubínky a výtvarné potřeby.
Děkujeme za spolupráci.

Plány do budoucna
V roce 2015 budeme pokračovat v realizaci pro
jektu, který jsme představili výše „Táta na plný
úvazek“. Navážeme na úspěšné vzdělávací aktivi
ty z roku 2014 – přednášky psychologa PhDr. Jana
Svobody, kurz komunikace Respektovat a být res
pektován manželů Kopřivových. Budeme hledat
nová zajímavá témata a osobnosti, které mohou
rodičům i široké veřejnosti přinést nové poznatky
o výchově dětí, vztazích v rodině apod. samozřej
mostí jsou pravidelné programy v centru. Budeme
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hledat způsob, jak pomoci rodičům i dětem v době,
kdy procházejí rozvodovým řízením – ať už orga
nizováním podpůrných skupin, přednášek nebo
kroužku pro děti rozvádějících se rodičů.
Budeme pořádat další ročník Tátafestu, jako akce,
která zdůrazňuje důležitou úlohu mužů, tátů v ro
dinách. Rozvíjíme spolupráci s ostatními MC a RC
v Olomouckém kraji, Unií center pro rodinu a ko
munitu, Unií neziskových organizací Olomouckého
kraje a ostatními neziskovými organizacemi v kraji.

Akce
jednotlivých
center

Seznam
kraj 2014

počty akcí

počty osob

z toho Dny
pro rodiny

1

Bublinka

Velká Bystřice

10

114

2

Čmelda

Velký Týnec

131

351

3

Hnízdo

Zábřeh

1

140

140

4

Klásek

Lutín

29

282

104

5

Komínkov

Šumperk

7

253

6

Krteček

Jeseník

7

223

7

Na Paloučku

Zábřeh

3

112

8

Olivka

Olomouc

4

124

19
46

9

Pohádka

Náměšť na Hané

6

216

10

Provázek

Olomouc

5

134

9

11

Ráj

Pavlovice u Přerova

5

380

37

12

Rodinka

Přerov

14

764

20

13

Rybička

Litovel

3

50

22

14

Sluníčko

Přerov

5

201

22

15

Srdíčko

Konice

2

364

14
10

16

Vikýrek

Vikýřovice

17

Waldík

Olomouc

13

143

18

Zahrada

Olomouc

32

256

277

4107

Celkem

443
/ 15

Výsledovka k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Hospodaření
sdružení 2014

Popis
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Poštovné

Název organizace: OLiVY o. s.
IČ 22682180

Název

Aktiva

Pasiva

1
36
1

Účetní

13
47

Tisk

1
130

Tvorba www stránek, internet

5
51
3

Pokladna

10

Pronájem prostor

Bankovní účty

151

Pojištění odpovědnosti
11

Mzdové náklady

483

Sociální a zdravotní pojištění

6

Zákonné sociální pojištění

66

Zálohová daň

2

Jiné ostatní náklady

3

Výnosy příštích období

78

Tržby z prodeje služeb

Výsledek hospodaření

-26

Dary

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta
minulých let

90

Provozní dotace

161

Hospodářský výsledek

Zaměstnanci

Celkem
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Celkem
161

Výnosy

162

Propagace, publicita
Lektorné, zajištění programu

Rozvaha k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Náklady

409
11
556
1002
-26

976

Za spolupráci, podporu projektů a aktivit sdružení děkujeme:
Evropskému sociálnímu fondu
Olomouckému kraji
Městu Olomouci
Rodinnému centrum Andílek Praha
o. s. LOM
Unii center pro rodinu a komunitu
ONYX engineering s.r.o.
Mořické faře				
Pojišťovně Kooperativa

evropský
sociální
fond v R

Spolupracujícím mateřským centrům
Restauraci Fontána
Noe s.r.o.
Rádiu Haná
Hledáme rodiče Nadace J&T
KDU ČSL Olomouc
KIA spol. s.r.o.
R1 Morava
Malé Lišce – Klubu přátel přírody

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
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Občanské sdružení OLiVy
Statutární zástupkyně: Mgr. Hana Kroupová
Sídlo: Bystrovany, Lipová 15, 779 00
Telefon: 777 963 362
IČ: 22682180
Sdružení vzniklo: 22. 2. 2008
Číslo účtu: 220559797/0300
Webové stránky: www.olivy-os.cz
Email: olivy.os@seznam.cz

