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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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Cíle a vize sdružení

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 současné době (konec roku 2015) se sdružení transformovalo na zapsaný spolek
a rozšiřuje svoji činnost o aktivity pro rodiny v krizi – besedy, program pro děti
Průvodce dítěte světem rozvodu, rodičovské kluby apod.
Vizí rodinného centra OLiVy je nabízet rodičům i široké veřejnosti smysluplný
pravidelný program, který zajistí částečnou finanční samostatnost organizace.
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Rodinné centrum Olivy Olomouc

Historie
a současnost

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

Pravidelné aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopoledne s programem s Janou Janů do června 2015
Tvořivá dopoledne pro nejmenší s Janou Janů do června 2015
Dopoledne s programem s Janou Fojtíkovou od září 2015
Muzikoterapie pro miminka i těhotné maminky s Lenkou Kružíkovou do
června 2015
Zdravé vaření s Líbou Bečicovou
Arteterapie s Izabelou Machútovou
Muzikohry s Monikou Zichovou
Jóga pro děti prvního stupně s Hanou Eliášovou
Návštěvy farmy u Sedláků na Lazcích
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Jednorázové akce
• Kurz Respektovat a být respektován – únor až květen 2015 – manželé
Kopřivovi
• Žabičky – víkendové kurzy pro děti se Šárkou Chrobákovou
• Přednášky PhDr. Jana Svobody, Mgr. Jiřího Haldy, Jiřího Juráně, Ing. Jana T.
Veselého
• Seminář Agrese je O. K. s Michalem Vybíralem a Cyklická žena s Danou S.
Šlancarovou
• Tátafest – netradiční oslava dne otců 21. 6. 2015, akce pro celé rodiny
v parku
• Výtvarné kurzy se Zdenkou Štefanidesovou
• Drátkování s Lenkou Juřenovou
• Pletení z pedigu s Marií Handlovou
• Besedy pro rodiče na téma – Střídavá péče
• Vánoční besídka pro děti s doprovodem
Pondělní odpoledne využívala do června 2015 naše prostory o. s. Amelie pro prá
ci s onkologickými pacienty a jejich příbuznými. Pro vaření a některá školení
jsme využili prostory Klubu seniorů na Javoříčské ulici a Jiráskové ulici. Od ledna
2015 spolupracujeme s organizací Náruč dětem z. s., která podporuje pěstounské
rodiny.
8/

cíle RC Olivy

Vytvářet a nastavovat takové podmínky k setkávání rodin s dětmi, které budou
posilovat zdravé vztahy mezi rodiči a dětmi, mezigenerační vztahy, zdůrazňovat ne
zastupitelnou 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.

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

Hana Kroupová, Lenka Kružíková, Ivica Rusko, Jana Janů, Izabela Machútová,
Monika Zichová, Jan Fojtíková, Hana Eliášová. Projekt Táta na plný úvazek koor
dinoval Tomáš Chudoba.

Lektoři

PhDr. Jan Svoboda, manželé Taťána a Pavel Kopřivovi, Mgr. Michal Vybíral, Lenka
Juřenová, Marie Handlová, Mgr. Jiří Halda, Jiří Juráň, Jan T. Veselý.

návštěvnost

Okruh návštěvníků OLIV tvoří osob 473 (prvovstupy). Na pravidelné programy
a jednotlivé akce přišlo celkem 1 352 návštěvníků a návštěvnic.
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Projekty v roce 2015

Malý projekt
Olomouckého
kraje

Podpora pravidelných programů o.s. OliVy a Tátafest Olomouc
Dotaci z kraje 10.000 Kč jsme využili na realizaci neformální oslavy Dne otců
Tátafest 21. 6. 2015, zejména hudebního programu akce.
Na druhém ročníku Tátafestu jsme navázali spolupráci s Pevností poznání,
Sluňákovem, RC Provázek a o. s. Corazon. Díky těmto organizacím byla nabídka
programu pro rodiny pestřejší.
Na propagaci jsme spolupracovali s Rádiem Haná a TV Morava. Tátafest se pos
tupně dostává do povědomí Olomoučanů a nejen jich, protože letošní odhado
vaný počet příchozích byl kolem 500 osob. Akce se účastnily celé rodiny, ale i jed
notliví rodiče a prarodiče s dětmi.
Hudební vystoupení olomouckých studentských kapel Jazz Mess, Trevis Mc Muf
fin a Amigos byla spíše příjemnou kulisou, návštěvníci přišli strávit společně čas
u jednotlivých stanovišť, jako byla lukostřelba, žonglování, živé hry, indiánské
hry, práskání bičem – shazování pet lahví, rukodělná stanoviště – výroba masek,
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skládaní hlavolamů, skákací boty a in – line bruslení s instruktory. Vyhlásili jsme
i Tátu roku, kterým se stal Jan Grmolenský, otec tří dětí. Kromě diplomu jsme ho
mohli obdarovat i věcnými dary od sponzorů (Dove a Noe s.r.o.).
Podpora ze
statutárního
města
Olomouce

Projekt „Rodinné centrum Olivka“ podpořil Magistrát města Olomouce ve výši
20.000 Kč. Díky projektu jsme mohli nabídnout pravidelné aktivity pro rodiče
a děti a z části financovat Tátafest – neformální oslavu Dne otců třetí neděli
v červnu. Tátafest podpořilo město Olomouc i díky vítězství v soutěži Obec přá
telská rodině.
S městem Olomoucí jsme dále spolupracovali na Dnech evropského dědictví, na
konferenci pro rodiny a Dnech pro rodiny v Olomouci.

Projekt
podpořený
Evropským
sociálním
fondem
a státním
rozpočtem ČR

V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci na projektu, který má dopad na
postavení otců ve společnosti, s občanským sdružením Liga otevřených mužů:
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Táta na plný úvazek
CZ.1.04/3.4.04/88.00410
ve spolupráci s Ligou otevřených mužů – se v projektu 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
analyzujeme, jak na tuto problematiku pohlíží zaměstnavatelé a firmy, nabízíme

poradenství a jednáme s místními samosprávami a spolupracujeme s ostatními
neziskovými organizacemi na propagaci rovných příležitostí pro muže.

Spolupráce
s firmami

Kooperativa a.s., Olomouc
Strom pro lepší život 2015
V rámci vánoční akce Strom pro lepší život 2015, kterou pořádají zaměstnanci
pojišťovny Kooperativa, pobočka Olomouc, se nám splnila některá naše vánoční
přání – děti dostaly panenky a postýlku, leporela pro doplnění dětské knihovny
a dva dřevěné xylofony.
Děkujeme za spolupráci.
Grapo s.r.o.
Firma Grapo zdarma natiskla reklamní desky s logy rodinných a mateřských cen
ter – celkem 18 desek.
Děkujeme.
Noe s.r.o.
Firma Noe s.r.o. podpořila dárkem Tátu roku 2015 a nadělila pod stromeček
našim dětem maňásky a textilní hračky.
Děkujeme.
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Plány do
budoucna
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V roce 2016 Navážeme na úspěšné vzdělávací aktivity z roku 2015 - přednášky
psychologa PhDr. Jana Svobody, kurz komunikace Respektovat a být respektován
manželů Kopřivových, přednášku 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 úlohu mužů, 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 organizacemi v kraji.

Hospodaření
sdružení 2015

Výsledovka k 31. 12. 2015 v tis. Kč
Popis
Spotřeba materiálu

Název organizace: OLiVY z. s.
IČ 22682180

Cestovné

Rozvaha k 31. 12. 2015 v tis. Kč
Název

Aktiva

Pasiva

Náklady
14
2

Ostatní služby

127

Účetní

10

Propagace, publicita

11

24

Lektorné, zajištění programu

109

Bankovní účty

85

Pronájem prostor

33

Odběratelé

15

Koordinátor

12

Ostatní přímé daně

4

Reklama

Pokladna

Výnosy

6

Dodavatelé

8

Mzdové náklady

Zaměstnanci

13

Zákonné sociální pojištění

Sociální a zdravotní pojištění

5

Jiné ostatní náklady

Zálohová daň

0

Tržby z prodeje služeb

402

Výnosy příštích období

0

Jiné ostatní výnosy

120

Výsledek hospodaření

38

Dary

64

Provozní dotace

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta
minulých let
Celkem

128

128

260
42
1

4
140

Celkem

628

Hospodářský výsledek

38

666
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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
Mořické faře				
Pojišťovně Kooperativa
Grapo s.r.o.

evropský
sociální
fond v R

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Noe s.r.o.
Spolupracujícím mateřským centrům
Restauraci Fontána
Rádiu Haná
Hledáme rodiče Nadace J&T
TV Morava
Pevnosti poznání
Centru ekologických aktivit města Olomouce
Sluňákovu

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: 220559797/0300
Webové stránky: www.olivy-os.cz
E-mail: olivy.os@seznam.cz

