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„Olivy jsou věčně zelené, 

olivy nesou plody až po dvacátém roce 

a působí blahodárně na lidský organismus.”



„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. 
Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, 
mířící k zodpovědné budoucnosti.“ 

Johan Wolfgang von Goethe

„Kdyby teď někdo objevil lék na autismus, 

dost možná bych si vybral zůstat tak, jak jsem. A proč? 

Protože jsem pochopil, že se všichni musíme snažit 

a radovat se ze života, ať už jsme postižení, nebo ne. 

Navíc pro nás lidi s autismem je autismus norma, 

takže stejně ani pořádně nevíme, co vlastně znamená být "normální". 

Když máte rádi sami sebe, tak je jedno, jestli máte autismus, nebo ne.“ 

Naoki Higašida



Vážení přátelé a příznivci Rodinného centra Olivy,

     jaký byl náš rok 2021? 

Ano, byl to rok náročný. Ale díky Vám a Vaší velké přízni jsme si na konci 

tohoto roku mohli spokojeně oddychnout, vždyť společně s Vámi jsme důstojně 

překonali všechna jeho úskalí. Za to Vám, všem našim příznivcům, chceme hned 

v úvodu poděkovat. Děkujeme.

Rok 2021 byl pro Rodinné centrum OLIVY zátěžový stejně jako rok předcházející.  

Ve většině případů jsme dostáli, k čemu jsme se zavázali. V období  od ledna 

do první poloviny května 2021 musela většina akcí proběhnout v on-line formě 

a prezenční programy pro rodiny s dětmi včetně rodin s dětmi s PAS nemohly 

probíhat vůbec. Provoz centra byl zcela zásadně omezen, přesto jsme byli 

stále v kontaktu s našimi klienty, lektory i poradci.  To, co jsme se naučili 

a osvojili si v roce minulém, jak fungovat v on-line prostoru, to jsme maximálně využili i v roce letošním. Velmi důležité bylo i zachování 

poradenství, které rodiny v tomto složitém čase naléhavě potřebovaly. Zejména pak dě�, které byly na dlouhou dobu izolovány doma 

a nemohly chodit do školy a mezi svoje vrstevníky.  Poděkování patří našim poradkyním a přednášejícím, kteří nám vycházeli vstříc 

a svoji práci zcela přizpůsobili dostupným podmínkám vždy v zájmu našich klientů.

Rok 2021 byl i rokem smutného rozloučení. S láskou vzpomínáme na Mar�nu Kunčíkovou, naši skvělou koordinátorku, 

ale především velmi milou a pracovitou ženu, která nás v listopadu tohoto roku opus�la po dlouhé těžké nemoci. Všem nám tady moc chybí.

Rok 2021 byl rokem změn. Po dlouhých letech takříkajíc přestřiháváme pupeční šňůru se zakladatelkou a dlouholetou ředitelkou 

paní Hankou Kroupovou, která Olivy v listopadu s velkou důvěrou předala Janě Petřivalské Vaculové.

S nadějí a pozi�vní myšlenkou otevíráme pomyslná dvířka do roku 2022. Co je nepochybné, 

budeme zde pro olomoucké rodiny, pro dě� i dospělé, kteří u nás stále budou nacházet 

bezpečné zázemí, podporu a pomoc. To je to, co nás utváří, rozvíjí a naplňuje.

Jana Petřivalská Vaculová



Charakteris�ka spolku

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 činnos� a organizovala 
akce na podporu rodin.

Do roku 2014 pomáhaly OLiVy rodinným a mateřským 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 ak�vity 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 ak�vity pro rodiny 
v krizi – besedy, poradenství a terapie, rodičovské kluby a od roku 2017 také o programy pro rodiny 
s dítětem s poruchou au�s�ckého spektra (PAS). 

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 společnos�. Vést rodiče k vědomému přístupu k výchově dě� i ke komunikaci v rodině. 

Vytvářet prostor programům pro rodiny v době rozvodu a rodiny s dítětem s poruchou au�s�ckého spektra. 

Nabízet možnos� dovedným lektorům a lektorkám pro jejich ak�vity. Pořádat jednorázové akce pro celé rodiny. 

Spolupracovat s ostatními MC a RC v Olomouci i Olomouckém kraji, dalšími organizacemi a dobrovolnickými centry.

RC OLIVY si klade za cíl:



Vize rodinného centra OLIVY

OLIVY
 

jsou profesionální organizace, s vícezdrojovým financováním 
od státu, firem i nadací. Jsou partnerem v tvorbě prorodinné 

poli�ky města Olomouce i Olomouckého kraje. 
Nabízejí ak�vity, poradenství a terapie pro rodiny v různých 

podobách – zdravá rodina, rodina v době rozvodu, rodina s dítětem s PAS. 
Reagují na aktuální dění v komunitě a nastavují svoje služby podle jejích potřeb.



Rodinné centrum OLIVY Olomouc

Rodinné centrum OLIVY vzniklo na podzim roku 2010. 

Od té doby poskytuje inspira�vní zázemí 

a prostor pro ak�vity rodičů s dětmi i široké veřejnos�.

Celkově se programů v roce 2021 zúčastnilo 407 osob, 

celkem 355 rodin.
Přehled činnos� 2021:

Hlavním projektem pro rok 2021 
byl projekt OLIVY pro rodiče a dě�. 

Ak�vity byly rozděleny do pě� oblas�:

1/ Rodina a výchova

2/ Modrý klub

3/ Rodina a škola

4/ Rodina a rozvod

5/ Rodina a práce



1/ Rodina a výchova

Semináře navazující na kurz respektovat a být respektován 
Mgr. Petra Mařádková 

Nenásilná komunikace 1, 2, 3 – online semináře

Manželé Kopřivovi – jednodenní seminář

Potřeba vytváření pravidel s dětmi 

Přednášky nebo semináře související s výchovou dě�, se sebepoje�m rodičů, se školní zralos� 

Marcela Janská (Sobotková)
Učíme se minimalizovat společně s dětmi (30. 3. 2021)

Mgr. Eliška Vondráčková
Jak dětem naslouchat, aby s námi mluvily (4. 5. 2021)

Mgr. Mar�na Marvanová
Mámo, buď v klidu (12.5.2021)

Mgr. Petra Ambrosová
Beseda s psycholožkou SPC (16.6.2021)

PhDr. Nora Gavendová 
Účinné kroky při práci s dětmi s ADHD a poruchami chování (30.9. 2021) 

Mgr. Alena Pokorná 
Máme nadané dítě (15.11.2021)

Pravidelné dopolední setkávání matek (otců) s dětmi - Mgr. Tereza Vaščáková 

Adaptační program Miniškolička pro dě� před vstupem do MŠ - Jana Petřivalská Vaculová

Pravidelný klub respektující komunikace - Mgr. Hana Kroupová 
Videotrénink interakcí – krátkodobá intervence při poruchách v oblas� komunikace – Mgr. Iveta Valentová 



Celá tato ak�vita směřovala k rozvoji 
komunikačních kompetencí rodičů, 

k pochopení zákonitos�, 
ale i zvláštnos� ve výchově. 

Těší nás trvalý zájem o tyto přednášky 
a semináře a pozi�vní 

zpětná vazba od účastníků.



2/ Modrý klub
Ak�vity pro rodiny s dětmi s poruchou au�s�ckého spektra, poradenství, terapie a vzdělávání. 

Odpolední ak�vity pro dě� s poruchou au�s�ckého spektra a jejich rodiče 
za asistence studentů speciální pedagogiky 3h v pondělí starší dě� 6 – 12 let,  2h setkání ve středu mladší dě� 3 – 6 let. 

Nácvik sociálních dovednos� – socioklub pod vedením Mgr. Aleny Kohoutové Šedivé, Ph.D.

Supervize asistentů – proběhla pouze jedna supervize pod vedením Mgr. Hany Kroupové formou pozorování a následné supervize – stojíme......

.....o to, aby se i asisten� orientovali ve svých pocitech a mohli tak dobře pracovat s dětmi, proto jsme jim nabídli supervizi formou pozorování 

a následného setkání., Supervizi vedla Mgr. Hana Kroupová, která jakožto ředitelka centra spolupracovala na Modrém klubu, zná dětské klienty 

a má možnost pravidelně práci asistentů monitorovat (13. 12. 2021).  V našem centru už více jak čtyři roky úspěšně probíhá kroužek pro dě� 

s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce funkčním au�smem (VFA), s frekvencí 2x týdně v pondělí v rozsahu 3h a ve středu 2h, týdně celkem 

v rozsahu 5 h. O ak�vitu projevilo zájem 13 rodin. Dě� tu rozvíjejí své talenty a záliby za přítomnos� asistentů – studentů. Jednotlivé ak�vity 

v kroužku zařazujeme dle zájmu dě�, přizpůsobujeme se jejich potřebám. V atmosféře přije� si ochotněji zkouší i jiné činnos�, které nově vzbudily 

jejich zájem (výtvarné, hudební, tělovýchovné, společná hra). Pro tento účel jsme z prostředků projektu do naší herny zakoupili různé cvičební, 

hudební a výtvarné pomůcky, hry a stavebnice pro starší dě�. Dě� se stále častěji zapojují i do společenských her, kde si trénují pozornost 

a dodržování pravidel a hranic. Zároveň se viditelně zlepšují v sociálních dovednostech. Program ak�vity stále obměňujeme tak, aby činnos� byly 

pro dě� pestré, podnětné a přínosné. Postupem času jsme tak vytvořili prostředí vhodné k navazování sociálních/přátelských vazeb, 

které tyto dě� tak potřebují, a které jim chybí.



2/ Modrý klub
Ak�vity pro rodiny s dětmi s poruchou au�s�ckého spektra, poradenství, terapie a vzdělávání. 

Rodičovská fóra pro rodiče s dětmi s poruchami au�s�ckého spektra
- v rámci ak�vity probíhají také rodičovská fóra mimo prostory centra. Během času, kdy rodiče mají sdílecí skupinu nebo besedu, 

dě� za doprovodu asistentů se účastní zajímavých sportovních nebo vzdělávacích ak�vit

25.5.2021    Pevnost poznání PřF UP – Vyrob si vlastní sopku 

29.6.2021    Zábavné kejklení pod vedením Mgr. Vojtěcha Holického (spolek Cascabel)  

26.10.2021  Snoezelen Tajemství lesa 

25.11.2021  Jak můžeme pomoci dětem s PAS prožívat školní dny ve větší pohodě 

                          -beseda pro rodiče pod vedením Mgr. Mar�ny Oulehlové, Ph.D 

                           (maminka 13-� letého chlapce s au�smem),  ZP Krokodýlek 

O rodičovská fóra byl zájem, přestože několik 

organizací v Olomouci pořádá podobné 

skupiny pro stejnou cílovou skupinu rodičů. 

Odlišujeme se �m, že nabízíme program 

pro dě� a personální zajištění asistenty 

po celou dobu, kdy rodiče besedují. 



2/ Modrý klub
Ak�vity pro rodiny s dětmi s poruchou au�s�ckého spektra, poradenství, terapie a vzdělávání. 

Vzdělávání pro rodiče dě� s poruchou au�s�ckého spektra – přednášky, semináře s odborníky 

Mgr. Jaromíra Staňková 

Základní doporučení a strategie pro práci s dětmi s poruchami au�s�ckého spektra (18.3.2021)

Mgr. Zuzana Žampachová

Odlišný vývoj dě� s PAS (12.4. 2021)

Mgr. Petra Ambrosová

Beseda s psycholožkou SPC (16. 6.  2021)  

PhDr. Nora Gavendová 

Účinné kroky při práci s dětmi s ADHD a poruchami chování (30.9. 2021) 

PhDr. Mgr. Lenka Vacková

Terapie specifických fobií u dě� s PAS, Mgr. Vacková (18.10.2021)

O tyto přednášky je vždy největší zájem, 
problema�ka dě� s PAS zajímá rodiče, širokou 

veřejnost i asistenty pedagoga a pedagogy, 
je to jedna z ak�vit, které se dají velmi 
úspěšně přeložit do online prostředí, 

jak je vidět i na počtech zúčastněných.



2/ Modrý klub
Ak�vity pro rodiny s dětmi s poruchou au�s�ckého spektra, poradenství, terapie a vzdělávání. 

Prázdninový pobyt pro dě� s PAS pod vedením lektorů a v přítomnos� asistentů  

Prázdninový pobyt jsme uskutečnili 12. - 16. 7. 2021, organizačně tábor zajišťovaly Alena Kohoutová Šedivá a Hana Kroupová, a dalších osm 

asistentek/tů pro osm dě�. Dě� měly připravený bohatý program – návštěvu Parku Skřítka Hrubíka (brouzdaliště), Lanového centra 

na Lazcích, Muzikotrapeu�ckého programu manželů Pokorných v jurtě, Jump Academy v Olomouci, Pevnos� poznání, dále dě� absolvovaly 

splav na ra�ech, připravili jsme pro ně tvořivé workshopy (malovaní kamínků), sportovní a poznávací ak�vity apod. Rodiče a dě� hodno�li 

tábor velmi pozi�vně, i když být týden v kolek�vu je pro některé z nich velmi náročné. Asistentky a asisten� zvládli svou úlohu skvěle, díky 

dlouhodobé spolupráci s centrem v Modrém klubu, účas� na odborných přednáškách. Ověřili si, jak vypadá práce s dětmi s AS/VFA v delším

 časovém rámci, zdokonalili se v postupech a strategiích, jak je možné s takovými dětmi pracovat, což je užitečné pro jejich další praxi. 

Pro asistentky někdy vznikaly náročné momenty s chováním dě�. Každý den své pocity a nejistoty reflektovaly pod vedením Hany Kroupové 

a hledaly vhodná řešení vznikajících situací.



2/ Modrý klub
Ak�vity pro rodiny s dětmi s poruchou au�s�ckého spektra, poradenství, terapie a vzdělávání. 

 Poradenství a terapie pro rodiny s PAS ve spolupráci s odborníky     

Celkem se uskutečnilo 78 poradenských hodin pro celkem 10 rodin, některé využily různé druhy poradenství.

Mgr. Kateřina Přikrylová – Neurovývojová s�mulace 

Mgr. Zdena Štefanidesová – Nácvik zvládání problémového chování ve školním i domácím prostředí 

                                                                (ošetření rodiny v domácím prostředí, školním prostředí, práce s dítětem i rodiči) 

Mgr. Iveta Křepelová – Feuersteinova metoda mentálního obohacování 

Mgr. Ondřej Toth – Psychologické poradenství pro rodiny dě� s PAS 

Rodiny již mají v nabízených terapiích a poradenství určitou jistotu jak dlouhodobější pomoci, tak okamžitého intervence, řeší-li například 

náhlou krizovou situaci s dítětem apod. Rok 2021 sebou nesl zátěžové situace v rodině spojené s vyčerpáním rodičů kvůli distanční výuce 

a následně také díky nejistotě, která je stále přítomná v našem každodenním životě v souvislos� se stále se šířícím onemocněním Covid. 

Největší zájem ať už u rodin s PAS, tak i u běžných rodin trvá v případě poradenství Mgr. Zdenky Štefanidesové.



3/ Rodina a škola

Besedy na téma zaměření jednotlivých alterna�vních škol proběhly v online prostředí      

Mgr. Barbara Pro�vánková - Waldorfská pedagogika (28.1.2021)

Mgr. Dita Ondrejčáková - Živá škola (17.2.2021)

Moderovaná beseda se zástupci škol: Kam do první třídy – Waldorfská škola, SCIO škola, Živá škola a zástupce domškoláků (24.11.2021)

Přenášky pro rodiče 

Mgr. Hana Kroupová - Jak mo�vovat dě� k učení (14.10.2021) 

Montessori hernička – inspirovaná Montessori pedagogikou – každý čtvrtek – hernička probíhala pod vedením lektorky Mgr. Leony Koláčkové 

Zájem o ak�vity s prvky Montessori od nejútlejšího věku stále stoupá. V letošním roce jsme pořídili pro naše 

rodiny řadu nových originálních pomůcek v duchu systému Montessori..

Rodinné poradenství 
- Nácvik dovednos� s dítětem i rodiči, tak aby společně zvládali přípravu do školy, Stanovení pravidel v rodině, nácvik zvládání ob�žných výchovných situací, 

Mgr. Zdena Štefanidesová – nejžádanější poradenství za celý rok – 26 rodin/106 setkání (ošetření rodiny v domácím prostředí, školním prostředí, online, práce s dítětem i rodiči).

Ukazuje se, že téma výchovných hranic a přípravy dě� do školy je pro rodiny velmi aktuální. Rodiče se často dostávají do situací, 

kdy si neví rady s dětmi už v 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.

Metoda Reuvena Feuersteina (FIE) – Mgr. Iveta Křepelová 

V letošním roce byl o tuto metodu mezi rodiči velký zájem – celkem jsme poskytli terapii 7 rodinám a uskutečnilo se 70 setkání.



4/ Rodina a rozvod

Rodinné poradenství komunikace – pomoc pro rodiny, při po�žích v komunikaci - Mgr. Hana Kroupová      

Partneři oceňovali, že mohou o svých nevyjasněných tématech, o kterých běžně nemluví, hovořit v přítomnos� poradkyně. 
Poradenství využil i rozvádějící se pár, který potřeboval rychle vyjasnit podobu péče o dě�, i rozvedený pár, pro nějž je komunikace 
po rozvodu ob�žná. Koučovací způsob vedení poradenství partnerům umožnil zodpovědět na otázky, které si nikdy nepoložili
a ujasnit si, co ve vztazích/komunikaci očekávají, a jak je na tom ten druhý. 

Beseda na téma Střídavá péče – Mgr. Petr Fučík, Ph.D., 13.10.2021      

Pan doktor Fučík z brněnské fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity účastníky seznámil se svým výzkumem, který dává jiný úhel 
pohledu na střídavou péči, než je obecné povědomí ve většinové společnos�. Přenáška umožnila rodičům ujasnit si, jak oni sami 
vnímají střídavou péči, a diskutovat o otázkách, které při ní vyvstávají,

V rámci mezinárodního týdne manželství 

jsme využili nabídku online semináře psychologů a manželských poradců Ireny a Petra Smékalových a nabídli rodinám možnost shlédnout 

seminář – O manželství a dětech aneb plaveme v tom s vámi; seminář si zakoupilo a shlédlo 7 rodin



5/ Rodina a práce

Coworkingové centrum        

Možnost coworkingu zajímala v uplynulém roce stále více rodičů (zejména matek) na rodičovské dovolené, které současně uvítaly 
hlídání dítěte, díky čemuž mohly pracovat a zároveň mít dítě ve své blízkos�. V této oblas� dokážeme být velmi flexibilní a snažíme se 
časově vyhovět rodičům. 

Hlídání dě� pro coworkingové centrum, programy (studium matek, práce matek).                 

Některé maminky studují a některé jsou nemocné a v době, kdy hlídáme dě�, chodí do nemocnice. Často jsme pro ně jediná možnost 
levnějšího hlídání, aby mohly zajis�t své zaměstnání nebo rodinu

Kariérní koučování s Mgr. Ditou Palaščákovou , Mgr. Janou Palouškovou a Mgr. Hanou Kroupovou 

Kariérní koučování se letos potkalo s dobrým ohlasem, počet rodin se zvýšil právě proto, že rodiny potřebují řešit novou situaci 
se ztrátou zaměstnání nebo nespokojenos�, která vyplývá mimo jiné ze změn způsobených pandemií.

Máme zpětnou vazbu o tom, že řada rodin vnímá naše ak�vity, lektory a terapeuty jako záruku kvality 
a účast na našich programech jim pomáhá v nejrůznějších situacích, do kterých se jejich rodina dostává. 



6/ Další ak�vity pro rodiče a dě�

Herna v pohybu. 

Pojďte si hrát – volná herna. 

Krea�vní hrátky 

Cílové skupiny: rodiny s dětmi v od narození do konce ZŠ, rodiny s dětmi s PAS, pedagogové, studen� a široká veřejnost.

Činnos� a provoz RC OLIVY zajišťovali v roce 2021: ředitelka Mgr. Hana Kroupová, koordinátorka centra Bc. Leona Koláčková, 

koordinátorka ak�vit Modrého klubu Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D., provozní pracovník Mar�n Šincl, lektorka Mgr. Tereza Vaščáková.

Hlídání dě� a coworking zajišťovala Bc. Šárka Hnilová. Účetní: Luboš Chlanda

Pravidelné programy zajišťovaly: Mgr. Tereza Vaščáková, Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, PhD., Bc. Leona Koláčková, Jana Petřivalská Vaculová



Podpořené projekty v roce 2021

Projekt OLIVY pro rodiče a dě�

I letos jsme požádali o celoroční podporu MPSV. Po šesté se nám podařilo dostat podporu od MPSV tentokrát ve výši 803 013 Kč.
Celkově projekt napomohl rozvíjet a profesionalizovat organizaci, zaměstnat pracovníky projektu na zkrácené úvazky.  
Umožnil naplnit cíle i počet ak�vit navzdory nepříznivé situaci. Celkově jsme naplnili cíle projektu i jednotlivé ak�vity, 

které jsme v projektu uváděli. Pouze některé jsme museli omezit z důvodu pandemie. 

Podpora ze statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc podpořilo projekt OLIVY pro rodiče a dě� tentokrát částkou 60 000 Kč.

Prostředky jsme využili zejména na dofinancování mezd pracovníků projektu, vybavení centra, provozní 

náklady i částečnou úhradu poradenství.Město Olomouc nás také zve do pracovní skupiny rodinné poli�ky SMOL, 

kde máme prostor připomínkovat návrhy rodinné poli�ka města pro další období. 



Podpořené projekty v roce 2021

 
Nadační fond Abakus

Po celý rok 2021 realizujeme projekt Modrý klub, který podpořil Nadační fond Abakus celkem 1 151 658 Kč. 
Projekt realizujeme již od března 2019 a v letošním roce jsme jej zakončili. Je určen výhradně na ak�vity pro rodiny s dětmi s 

poruchou au�s�ckého spektra. Díky těmto prostředkům nabízíme rodinám poradenství, terapie, sociální terapie i během kroužků 
pro dě�, podporu asistentů, příměstský tábor. Dále přednášky, semináře, vzdělávání pro asistenty a také platy pro ty, 

které zajišťují hladký chod projektu.



Spolupráce s firmami a nadacemi

Především chceme poděkovat Nadaci manželů Morávkových za výjimečný dar, který poskytli 

našemu centru na financování mzdy koordinátorky Modrého klubu. Vážíme si takové podpory 

a chceme ji v dalším roce rozvíjet těsnější spoluprací mezi Nadací a rodinným centrem.

Děkujeme firmě So�íci, která nám vytvořila nové webové stránky organizace jako

sponzorský dar. Děkujeme za to, že si vážíte naší práce natolik, že nám umožníte lépe se prezentovat 

a komunikovat navenek s našimi příznivci.

.

Chtěli bychom také poděkovat Mořické faře, že nám slevila z nájmu z důvodu nečinnos� v důsledku 
nouzového stavu a za dlouhodobou podporu našich ak�vit.

Strom pro lepší život - dárky od zaměstnanců pojišťovny Koopera�va a.s., Olomouc a Prostějov

V rámci vánoční akce Strom pro lepší život 2021, kterou pořádají zaměstnanci pojišťovny Koopera�va, 

pobočka Olomouc, nám splnila naše vánoční přání – schovávací křesílko pro dě� z Modrého klubu.

Děkujeme za spolupráci.



Rozvaha k 31.12.2021 v �s. Kč

ROZVAHA K 31. 12. 2021  V TIS. KČ

Název Aktiva Pasiva

Pokladna 28  

Bankovní účty 257  

Odběratelé, zálohy 26

Ostatní přímé daně, pohledávky za 111

Náklady příštích období 67

Dodavatelé, jiné závazky 0

Zaměstnanci 0

Sociální a zdravotní pojištění  0

Výnosy příštích období  12

Dohadné položky a jiné závazky  58

Výsledek hospodaření -18

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta 
minulých let

 254

Fondy  183

Celkem 489 489

VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2021  V TIS. KČ

Popis Náklady Výnosy

Spotřeba materiálu 44  

Spotřeba energie 0  

Ostatní služby 168  

Účetní 25

 

Propagace, publicita 16

 

Lektorné, zajištění programu, 
poradenství

134

 

Pronájem prostor 95

 

Mzdové náklady 917

 

Zákonné sociální pojištění 240

 

Jiné ostatní náklady 10

 

Tržby z prodeje služeb  232

Přijaté příspěvky - dary 10

Provozní dotace

 

1 392

Celkem 1 673 1 655

Hospodářský výsledek -18

Název organizace: OLiVY z.s., IČ: 226821880

institucemi a ostatní pohledávky

Náklady na reprezentaci 24



Strategické cíle pro rok 2022

Udržet personální složení centra na 4 pracovnících na částečné úvazky.

Reagovat na aktuální dění v Olomouci a nejbližší komunitě a přizpůsobovat ak�vity jejím potřebám.

Dokončení nových webových stránek.

Stát se tréninkovým pracovištěm pro studenty i pedagogy, kteří pracují s dětmi s PAS. 

Nabídnout rodinám více poradenských ak�vit i v on- line prostoru.

Nabídnout rodičům a pedagogům více prak�ckých vzdělávacích workshopů.

Uspořádat více společenských a kulturních akci komunitního i osvětového charakteru.

Revitalizovat prostory centra, doplnit celkový vizuální styl organizace o nové prvky.

Rozšířit vícezdrojové financování.

Více propagovat možnost coworkingu v našem centru, a �m podporovat maminky s malými dětmi v jejich uplatnění na trhu práce.



Plány do budoucna

V roce 2022 navážeme na úspěšné vzdělávací ak�vity z roku 2021 – psychologické přednášky, kurz komunikace 

Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, který se každoročně těší velkému zájmu. 

Budeme reagovat také na pozi�vní odezvu o přednášky a semináře týkající se problema�ky dě� s PAS a ADHD. 

Rozvíjíme myšlenku zařazení prak�ckých workshopů, které rodičům, asistentům pedagogům a dětem, 

potýkajícím se s PAS u sebe samých nebo u někoho blízkého, nabídnou nové prak�cké možnos� a východiska 

z ob�žných situací. Poučeni z doby, kdy do našich životů a práce zasáhla omezení  kvůli pandemii Covidu 

jsme vyhodno�li, že přemístění vybraných přednášek do on-line prostoru určitý okruh klientů vítá.  

Dává jim možnost účastnit se vzdělávání na dálku z pohodlí domova. Proto plánujeme navýšit počet on-line akcí. 

Vyhledáme nová zajímavá témata a osobnos�, které mohou rodičům i široké veřejnos� přinést nové poznatky 

o výchově dě�, vztazích v rodině, zdraví apod. Vytvoříme prostor dalším programům pro rodiny s dětmi 

s PAS (rodičovská fóra), i pro běžné rodiny (poradenství, příměstský tábor), plánujeme zařadit pravidelné intervize

 pro asistenty a koordinátorku Modrého klubu. 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. Podporujeme prorodinnou poli�ku města i kraje. Navážeme spolupráci s dalšími nadacemi, 

firemními dárci apod. Dokončíme nové webové stránky organizace.



Za spolupráci, podporu projektů 
a ak�vit spolku děkujeme:

MPSV
Nadačnímu fondu ABAKUS

Nadaci Manželů Morávkových
Firmě So�íci

Olomouckému kraji
Městu Olomouci

Unii center pro rodinu a komunitu
Společnos� pro ranou péči v Olomouci

Mořické faře 
Pojišťovně Koopera�va

Spolupracujícím mateřským centrům
Unii neziskových organizací Olomouckého kraje

Spolku JAN Olomouc

Důležité údaje:

OLiVy z. s.
Statutární zástupkyně: Mgr. Hana Kroupová

Od 11/2022 Jana Petřivalská Vaculová
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: jana.petrivalska@olivy-os.cz



„Šťastný 
je ten, 
kdo našel 
štěstí v rodině.“ 
Lev Nikolajevič Tolstoj
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