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ÚVODNÍ SLOVO
Milí příznivci rodinného centra Žirafa,
je mi potěšením podělit se s Vámi o výroční zprávu našeho spolku, která je již tradičně rekapitulací a
ohlédnutím za uplynulým rokem. Tentokrát rokem 2016, tedy rokem pro Žirafu významným už proto,
že jsme oslavili desetileté výročí fungování našeho rodinného centra. Toto jubileum pro nás hodně
znamená, protože za ním vidíme všechno to, čím jsme za jednu dekádu prošly, od úplných počátků až
po stav, ve kterém je naše milá Žirafa v dnešních dnech. Byly to chvíle mnohdy nelehké, vždy však
vyvážené těmi radostnými, které nás a náš tým stále ženou kupředu a ukazují nám smysl našeho
konání.
V roce 2016 pokračovala Žirafa ve své činnosti, nabídla zájemcům celou řadu pravidelných kroužků,
vzdělávacích akcí i jednorázových aktivit určených nejen těm malým, ale i velkým. Vždyť v každém z nás
snad trocha dítěte zůstává a je občas potřeba probudit v sobě onu kouzelnou schopnost radovat se
z maličkostí, které činí náš život tak krásným a neobyčejným.
Neobyčejná byla i oslava žirafích narozenin, kterou jsme sami sobě i všem našim příznivcům, přátelům
a podporovatelům připomněli, jak dlouho už je naše centrum součástí života Bílovic. Sluníčko nám
pomohlo vytvořit atmosféru potřebnou pro tak významnou událost, a tak si děti i dospělí mohli užít
oslavu plnou měrou. Nechyběl skákací hrad, divadlo, hudba i dobré jídlo a pití, zkrátka všechno to, co
ke správným narozeninám patří. I díky Vám jsme prožili příjemné odpoledne, na které budeme rádi
vzpomínat.
Žirafa tak v roce 2016 vstoupila do svého druhého desetiletí. Byla to pro nás mimo jiné příležitost
připomenout si, proč, pro koho a díky komu tady jsme. Děkujeme Vám všem, kdo děláte Žirafu Žirafou.
Těm, kdož hýbou jejím krkem, těm, díky kterým má útulný a pohodlný domov, i těm, kteří třeba jen
občas odstraní kamínek z cesty, aby si neporanila kopýtko.
Děkujeme za podporu, za sdílení radosti ze života, za fantazii a nápady pro další fungování.
Ivana Novotná
předsedkyně Žirafa Bílovice, z. s.
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POSLÁNÍ SPOLKU ŽIRAFA
Hlavním posláním spolku Žirafa je vytvoření a provozování rodinného centra, tj. veřejného prostoru
pro rodiny s dětmi, rodiče na mateřské dovolené a jejich děti i pro širokou veřejnost.
Naším cílem je vyvést rodiče na mateřské či rodičovské dovolené ze sociální izolace, pomoci jim
vyrovnat se s novou životní situací, poskytnout jim možnost seberealizace a vytvořit prostor pro
prohloubení a upevnění vzájemného vztahu rodiče a dítěte. Toho se snažíme dosáhnout
organizováním vzdělávacích aktivit pro rodiče využitelných při péči o děti a jejich výchově i pestrou
nabídkou pravidelných i nepravidelných programů pro rodiče s malými dětmi. Pořádáním akcí, které
jsou otevřeny široké veřejnosti, bychom rádi navodili vědomí soudržnosti mezi obyvateli celé obce.
Pobyt v rodinném centru by měl pomáhat psychicky připravit dítě na pozdější docházku do mateřské
školy, na jeho pobyt v kolektivu dalších dětí a napomoci rozvíjení zájmů dětí především za účasti rodičů.
Mimo to se spolek Žirafa snaží zapojovat do věcí veřejných ovlivňujících v pozitivním smyslu slova chod
obce a životy našich členů i klientů provozovaného rodinného centra.

Naše Vize:
„ŽiRaFa = Život plný radosti a fantazie.“
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HISTORIE
2006

‐ maminky na mateřské dovolené zakládají Občanské sdružení, které provozuje
mateřské centrum ŽIRAFA.
‐ MC se stává členem Sítě mateřských center o.s.
‐ získání 1. dotace v rámci programu „Fond T‐Mobile pro zaměstnance“ na projekt
„Vybavení a provoz mateřského centra Žirafa v Bílovicích nad Svitavou“.

2007

‐ grant od Nadace VIA v rámci programu „Procter & Gamble pro mateřská centra“ na
projekt „Ekoškolka“. Projekt byl zaměřen na ekologickou výchovu dětí již od
předškolního věku. Odborně byl zajištěn školským střediskem pro environmentální
vzdělávání, Lipka.
‐ na přelomu roku 2007 a 2008 proběhl projekt „Trávníky aneb Zpívám píseň o setkání“
podpořený z prostředků Nadace VIA v rámci programu „Pomáháme lidem zlepšovat
místo, kde žijí“ zaměřený na úpravu veřejného prostranství v obci.

2008

‐ získán účelový grant od Nadace VIA v rámci programu „Procter & Gamble pro
mateřská centra“ na nákup keramické pece. Díky tomu mohlo být rozšířeno spektrum
nabízených aktivit.

2009

‐ MC Žirafa poprvé dostalo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky
získaným prostředkům bylo možné vytvořit placené pracovní místo koordinátorky, což
přispělo k profesionalizaci činnosti centra. V tomto roce jsme také zaznamenali úspěch
v dotačním řízení Jihomoravského kraje v rámci programu „Podpora posilování
rodičovských kompetencí a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“.

2010

‐ pokračovala profesionalizace MC Žirafa. Snažili jsme se rozšířit nabídku především o
další aktivizační aktivity určené pro rodiče pečující o děti předškolního věku.
Návštěvníkům MC jsme mohli nabídnout více odborných seminářů, přednášek i besed
a zorganizovat celou řadu jednorázových aktivit. S dynamickým rozvojem aktivit se
stala klíčovým členem našeho týmu koordinátorka MC.

2011

‐získány nemalé prostředky z MPSV na projekt Mateřské centrum Žirafa, jehož cílem
bylo nejen zajistit chod MC jako takového, ale zachovat také stávající nabídku a rozsah
služeb v té míře, na kterou jsou bílovičtí rodiče zvyklí. Kromě pravidelných kurzů se
uskutečnilo 78 jednorázových velmi úspěšných akcí. Dotace pomohla také pokrýt
úvazek koordinátorky, který jsme navýšili, aby více odpovídal reálně vynaložené práci.

2012

‐ v tomto roce jsme získali výrazně nižší dotaci z MPSV než v předchozích letech.
V důsledku toho se musely omezit plánované aktivity. Ke konci roku byla provedena
náborová akce pro vytvoření větší dobrovolnické základny.
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2013

‐ realizovalo se dlouho plánované přejmenování prostoru, které občanské sdružení
Žirafa provozuje, a to na Rodinné centrum Žirafa. Vzniklo nové logo a nové webové
stránky.

2014

‐ 1. 1.2014 vstoupila v platnost novela Občanského zákoníku, která zrušila právní formu
Občanské sdružení. Z Občanského sdružení Žirafa se tak automaticky stal Spolek.
‐ zapojili jsme se do projektu s názvem „Zjišťování potřeb sociálních služeb pro rodiny
a dětmi“
‐ v rámci nadačního programu vzdělávání jsme od ČSOB získali dotaci, díky které jsme
mohli uspořádat příměstský tábor pro děti mladšího školního věku.

2015

‐ proběhlo stěhování Žirafy do nových prostor. Nacházejí se ve stejné budově, pouze o
patro výše a svou rozlohou i dispozičním řešením více vyhovují potřebám rodinného
centra. Náklady na nájem a služby hradíme díky dotaci od obce Bílovice nad Svitavou.
‐ daří se nám udržet vysokou nabídku pravidelných kroužků i vzdělávacích aktivit díky
dotacím z MPSV i JmK.

2016

‐ společně se všemi našimi příznivci jsme oslavili desetileté fungování našeho
rodinného centra.
‐ i v tomto roce jsme mohli zachovat široké spektrum různorodých aktivit pro celou
rodinu, a to opět díky významné finanční podpoře od obce Bílovice n. S. a dotacím
z MPSV a JmK.

Provoz rodinného centra byl každoročně finančně podpořen obcí Bílovice nad Svitavou a
Jihomoravským krajem. Od roku 2009 pravidelně také Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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ČINNOST V ROCE 2016
Bezpochyby nejdůležitější a organizačně nejnáročnější akcí roku 2016 byla oslava 10. výročí založení
našeho rodinného centra. Sestavení koordinačního týmu a stanovení plánu pracovních schůzek
probíhalo již od ledna a vyvrcholilo nádhernou akcí Den pro Žirafu v červnu. Do organizace se zapojilo
takřka 30 dobrovolníků včetně svých rodin. Samotný den si užily děti (divadlo, malování na obličej,
skákací hrad, řada soutěží) i rodiče (nabídka pestrého a kvalitního občerstvení, bohatý hudební
doprovodný program). Akce proběhla díky finančnímu příspěvku obce, stejně jako řadě sponzorů.
Zdravici pronesl pan starosta Miroslav Boháček, mezi nejvýznamnějšími pozvanými hosty byly bývalé
členky rady a "matky zakladatelky". Jako památka na tento den nám zůstane 10 velkých "posterů"
mapujících historii Žirafy, které chceme umístit do budoucích nových prostor. Díky sponzorům jsme si
také mohli dovolit nechat vyrobit plastové hrnky s logem Žirafy, které jsme nabízeli návštěvníkům, aby
i oni měli památku na tento den.
Plánování Dne pro Žirafu opět ukázalo, jak je naše rodinné centrum důležitou součástí komunitního
života v Bílovicích a jak je nezbytné rozvíjet dobré vztahy s obcí, stejně jako i s ostatními místními spolky
a organizacemi, neboť řada z nich nám při přípravách a zejména při samotném průběhu oslav velmi
pomohla.
Vzájemná podpora a spolupráce se i v loňském roce týkala zejména aktivního zapojování do veřejně
prospěšných aktivit (např. podíl na organizaci Jarního úklidu obce, zajištění údržby dětských pískovišť).
Dlouhodobě velice úspěšně funguje spolupráce se Střediskem volného času Lužánky – pracoviště Liška.
V září jsme se společně s Liškou podíleli např. na zajištění programu pro děti při příležitosti slavnostního
otevření středu obce.
I nadále si velice vážíme spolupráce s TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, která nám vychází vstříc při
organizaci karnevalu, dne dětí či již výše zmíněného Dne pro Žirafu. V roce 2016 jsme také navázali užší
spolupráci s Lesním klubem Lesní skřítci v souvislosti se zajištěním chodu montessori klubíku.
Na jaře i na podzim opět proběhly oblíbené bazárky dětského oblečení a potřeb a po výborných
zkušenostech se zázemím v místní základní škole jsme toho využili i letos. Prohlubujeme také
spolupráci s místním Sdružením dobrovolných hasičů, kteří byli rovněž nedílnou součástí oslav založení
Žirafy, stejně jako nám letos velmi pěkně a inovativně pomohli zařídit lampionový průvod.
V plánech do budoucna ve výroční zprávě za rok 2015 jsme uvedli, že chceme více oslovovat nové
lektory a lektorky žijící v Bílovicích nad Svitavou a jejím okolí. I tato činnost se nám letos pěkně podařila.
Od jara 2016 funguje nová aktivita Cvičení s kočárky vedená místní lektorkou a maminkou tří dětí a od
podzimu nabízíme našim klientkám pravidelnou aktivitu "háčkovna bílovických háčkařek" která se v
páteční herně střídá s tematickými besedami na aktuální témata (způsoby nošení dětí, barefootová
obuv či typy mateřských škol v okolí).
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I nadále udržujeme živé vztahy se Sítí mateřských center a mateřskými centry v kraji. Účastníme se
pravidelných regionálních setkání pořádaných krajskou koordinátorkou Sítě RC, na nichž společně
s ostatními účastníky sdílíme zkušenosti s provozem RC. Snažíme se zapojit do probíhajících kampaní a
projektů a zúčastňujeme se vzdělávacích seminářů pořádaných Sítí MC.
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY V ROCE 2016

PRAVIDELNÉ AKTIVITY RC ŽIRAFA PRO RODIČE S DĚTMI
1. KOLO, KOLO MLÝNSKÝ – aktivizační činnosti (motivace – hra – pohyb) pro rodiče s dětmi ve
věku 1,5–2 roky (1. skupina) a 2,5‐4 roky (2. skupina) pod vedením lektorky Ivany Černé (DPP).
Cvičení probíhalo v pondělí dopoledne od ledna do června a od září do prosince.
2. MRŇOUSCI – aktivizační činnosti (motivace – hra – pohyb) pro rodiče s dětmi ve věku 10 ‐ 36
měsíců pod vedením lektorky Miroslavy Šmardové (DPP). Kurz probíhal ve dvou skupinách (pro
rodiče s dětmi 1,5 – 3 roky a pro rodiče s dětmi 10 ‐ 18 měsíců) ve čtvrtek dopoledne od ledna
do května a od září do prosince.
3. CVIČENÍ S MIMINKY – aktivizační činnosti (motivace – hra – pohyb) pro rodiče s miminky se
konaly v úterý dopoledne ve dvou skupinách (1. skupina pro rodiče s dětmi 6 – 9 měsíců, 2.
skupina pro rodiče s dětmi 3 ‐ 6 měsíců). Aktivita probíhala v období leden až květen pod
vedením fyzioterapeutky Mgr. Viktorie Sieczkové (DPP) a v období září až prosinec pod
vedením fyzioterapeutky Mgr. Hany Filipové (DPP).
4. JÓGA PRO RODIČE S DĚTMI – pohybově relaxační cvičení pro rodiče s dětmi od cca 4 let pod
vedením externí lektorky Doroty Vašíčkové probíhalo ve středu odpoledne od září do prosince.
5. KLUB S PRVKY MONTESSORI pro rodiče s dětmi probíhal ve středu dopoledne v květnu a
červnu v rozsahu dvou lekcí pod vedením lektorky Mgr. Michaely Stejskalové (DPP) a v říjnu až
prosinci v rozsahu tří lekcí pod vedením lektorky Pavlíny Malůšové Běhalové (DPP).
6. VOLNÁ HERNA – volně přístupná pro rodiče a prarodiče s dětmi. Konala se pod dohledem
„služební maminky“ v pátek dopoledne od ledna do května od září do prosince.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY RC ŽIRAFA PRO DĚTI
1. ŠIKOVNÉ TLAPKY ‐ výtvarný kurz pro děti od 3 let bez doprovodu rodičů pod vedením lektorky
Kláry Říhové. Kurz probíhal v obou pololetích ve dvou skupinách, a to od ledna do května a od října
do prosince ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Pořádáno ve spolupráci se SVČ Lužánky‐pracoviště
Liška.
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2. ROZTLESKÁVAČKY – pohybový kurz pod vedením externí lektorky Miroslavy Šmardové. Kurz
probíhal v úterý odpoledne od ledna do června pro děti ve věku 3 ‐ 7 let a od září do prosince pro
děti ve věku 6‐8 let.
3. BARVÍNEK – výtvarný kurz pro děti od 8 let pod vedením lektorky Kláry Říhové. Kurz probíhal
v lednu v pátek odpoledne. Pořádáno ve spolupráci se SVČ Lužánky‐pracoviště Liška.
4. ATELIÉR – výtvarný kurz pro děti od 9 let zaměřený na animaci a komiks pod vedením lektorky
Kláry Říhové. Kurz probíhal v lednu v pátek odpoledne. Pořádáno ve spolupráci se SVČ Lužánky‐
pracoviště Liška.
5. SLAVÍČEK – folklórní soubor pro děti od 3 do 7 let pod vedením externích lektorkek Miroslavy
Šmardové, Dany Dostalíkové a Lucie Mrázkové. Kurz probíhal v úterý odpoledne od ledna do
června a od září do prosince.
6. JÓGA PRO DĚTI – pohybově relaxační kroužek pro děti od 3 do 5 let pod vedením lektorky Petry
Schickové od ledna do dubna ve středu odpoledne.
7. LITTLE DANCERS ‐ základy street dance a hip hopu pod vedením lektorky Terezy Schneiderové. Od
února do června ve dvou skupinách, a to v pondělí odpoledne pro děti ve věku 4 ‐ 7 let a v úterý
odpoledne pro děti ve věku 8 ‐ 13 let. Od září do prosince kurz probíhal v jedné skupině v pondělí
odpoledne pro děti ve věku 8 ‐ 13 let.
8. DIVOCÍ – klub pro dobrodruhy a objevitele neznámých míst od 8 let pod vedením lektorky Báry
Appelová od ledna do května ve čtvrtek odpoledne. Pořádáno ve spolupráci se SVČ Lužánky ‐
pracoviště Liška.
9. BERUŠKY – pohybově taneční kroužek pro děti od 3 do 6 let pod vedením lektorek Miroslavy
Šmardové a Dany Dostalíkové od září do prosince ve čtvrtek odpoledne.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY RC ŽIRAFA PRO DOSPĚLÉ
1. ČCHI‐KUNG – meditačně‐relaxační cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie (dospělé) pod
vedením Jany Skládankové ve čtvrtek večer od ledna do června od září do prosince.
2. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Viktorie Sieczkové (DPP) od ledna
do května v pondělí odpoledne.
3. CVIČENÍ PO PORODU – v úterý dopoledne od ledna do května pod vedením fyzioterapeutky
Mgr. Viktorie Sieczkové (DPP) a od září do prosince pod vedením Mgr. Hany Filipové (DPP).
4. POWER YOGA – cvičení pro dospělé pod vedením lektorky Soni Smržové od ledna do března
ve středu v podvečer ve dvou skupinách. Od dubna do června jedna skupina ve středu v
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podvečer pod vedením Jany Ježové a Lenky Kristkové. Od září do prosince ve středu v podvečer
jedna skupina pod vedením Soni Smržové a Jany Ježové.
5. CVIČENÍ BODY BALANCE A BODY STYLING – cvičení pod vedením externí lektorky Evy Kotasové
od ledna do června a od září do prosince ve středu dopoledne.
6. AJ KONVERZAČNÍ KLUB S RODILÝMI MLUVČÍMI – jazykový kurz pod vedením externí lektorky
Melissy Sýkorové od února do května a od října do prosince ve středu večer.
7. ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ – jazykový kurz pod vedením externí lektorky Šárky
Štyksové od ledna do června a od září do prosince ve dvou skupinách v pondělí večer.
8. ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ‐ jazykový kurz pod vedením externí lektorky Šárky
Štyksové od ledna do června a od září do prosince ve středu večer.
9. KURZ KRESBY (pro dospělé a starší děti) – v pátek odpoledne od ledna do dubna pod vedením
Lucie Valuchové a od září do prosince pod vedením Veroniky Olejárové.
10. CVIČENÍ S KOČÁRKY – cvičení pro dospělé pod vedením lektorky Barbory Borůvkové (DPP)
probíhalo v pátek dopoledne od března do května a od září do prosince.
11. FITNESS YOGA – cvičení pro dospělé pod vedením externí lektorky Doroty Vašíčkové od září
do prosince v úterý v podvečer.
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V ROCE 2016
V roce 2016 proběhlo celkem 56 jednorázových akcí. Z toho:







23 besed, přednášek a seminářů + tematicky
zaměřených vzdělávacích kurzů a workshopů
10 výtvarných a tvořivých dílen
2 čtení dětem
6 kulturních akcí
6 dalších akcí pro celou rodinu (zábavná odpoledne,
hry, exkurze, atd.)
9 ostatních akcí



termín

Jednorázové akce RC Žirafa – 2016
čas
název akce

leden
8.1.
9.-10.1.
9.1.
16.1.
19.1.
únor
9.2.
15.2.
16.2.
20.2.
23.2.
březen
8.3.
15.3.

19.3.
30.3.
duben
9.4.
12.4.
19.4.
20.4.
23.4.
23.4.

účast

dospělí
20:00
9:30
16:00
10:30
18:00

Novoroční setkání lektorů RC
Žirafa
Víkendový předporodní kurz
Dětský karneval
Keramická dílna
Seminář krásy

děti
14
6
90
6
11

0
0
85
9
0

18:00 Zdravé svačinky a RAW strava
16:30 Čtení pro děti "Kniha jako kouzlo"

14
5

7
12

Seminář Digitální technologie a
19:00 jejich vliv na děti
10:30 Keramická dílna
19:00 Beseda s dětskou lékařkou

12
5
7

0
8
0

6
2

12
0

18:00 Pískové obrázky a mandaly
19:00 Beseda s dětskou lékařkou
9-12
14-18
20-21 Jarní bazárek
10:30 Výuka míčkování

48 prodejců,
120
kupujících
9 doprovod

9:00 Brigáda na dětských hřištích
18:00
19:00
16:00
9:15
11:00

Beseda Látkové nebo
jednorázové pleny?
Beseda s dětskou lékařkou
Den Země pro děti
Sobotní rehabilitační cvičení
Seminář Léčivé byliny

6
2
58
10
7

12

0
0
80
0
0

26.4.
květen
3.5.
4.5.
14.5.
27.5.
28.5.
červen
7.6.
14.6.
18.6.
21.6.
srpen
15.-19.8.

Seminář Jak rozvíjet silné stránky
19:00 u dětí

18:00
16:00
9:15
10:00
15:00

Zdravé svačinky - RAW
pomazánky
Pozór, jedu
Sobotní rehabilitační cvičení
Beseda Nošení dětí v šátku
Den dětí - WESTERN

9

0

18

7
43
0

cca 35
8
8
cca 220

cca 250

Seminář Jak udržet dítě
18:30 motivované

7

Přednáška Oční vady u dětí +
15:00 bezkontaktní vyšetření zraku dětí
15:00 Žirafa má 10 let - slavnost
19:00 Beseda s dětskou lékařkou

0

30
cca 250

Příměstský taneční tábor

40
cca 250
3
0

0
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září
3.9.
17.9.
říjen
7.10.
14.10.

Slavnostní otevření středu obce 14:00 spoluzajištění programu pro děti

cca 250

cca 250

Účast na akci Zažít Bílovice jinak
14:00 - obří Člověče nezlob se!

cca 250

cca 200

9:30 Beseda Znakování s miminky
9:00 Háčkovna

4
6

14.10.

Vystoupení žongléra a iluzionisty
16:30 Mel LaMar

cca 40

15.10.

9-12
14-18 Podzimní bazárek dětského
20-21 oblečení, vybavení a hraček

95 prodejců,
160
kupujících

21.10.

Beseda s ochutnávkou 9:30 Farmářské a bio potraviny

21.10.
24.10.
listopad
4.11.
8.11.

Zdobení perníků nejen s
18:00 podzimními motivy
17:00 Čtení z knížek Aloise Mikulky

9.11.
11.11.
13.11.

9:30 Beseda Nošení dětí v šátku
19:15 Přednáška První pomoc
Svatomartinský lampionový
17:00 průvod
9:00 Háčkovna
10:30 Divadlo O Palečkovi

22.11.
25.11.

Seminář Jak se efektivně učit s
18:15 dětmi
9:00 Háčkovna

5
8
cca 40

7

6

5
2

6
7

6
5

7
0

cca 200

cca 200
5

cca 70

13

6
cca 87

8
2

0
2

25.11.
prosinec
2.12.
2.12.
6.12.
9.12.
9.12.
13.12.
14.12.
16.12.

Sítotisk podomácku - výtvarná
18:00 dílna
9:30
17:00
18:30
9:00
18:00

Beseda Moderní látkové pleny
Mikulášská nadílka
Setkání dobrovolníků RC Žirafa
Háčkovna
Korálkové vánoční ozdoby
Seminář Emoční inteligence u
18:15 dětí
17:00 Noční oči
9:00 Přednáška Oční vady u dětí

7

2

2
42
17
5
8

3
42
0
5
8

5
26
8

0
32
9
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PROJEKTY ROKU 2016
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název projektu: Rodinné centrum Žirafa ‐ Zodpovědné rodičovství V.
Celková částka finanční podpory: 240 053,- Kč
Hlavním cílem projektu je nabídnout v rámci služeb rodinného centra Žirafa rodinám s dětmi
(především předškolního věku) aktivity vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí, předcházet
sociální izolaci rodičů, napomáhat řešit náročné životní situace související s rodičovstvím a
partnerstvím a tím zamezovat vzniku negativních jevů v rodině.
V roce 2016 byla zrealizována celá řada vzdělávacích aktivit, seminářů, přednášek s odborníky a
interaktivních besed na téma rodičovských kompetencí, vzdělávání, zdraví a zdravého stravování a
dalších. Zároveň probíhaly i pravidelné kurzy pro rodiče s dětmi.

OBEC BÍLOVICE NAD SVITAVOU
Celková částka finanční podpory: 95 000,‐ Kč
Díky finančnímu příspěvku od obce jsme byli schopni uhradit nájemné prostor, ve kterých rodinné
centrum Žirafa realizuje svoji činnost, a částečně úhradu energií.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Název projektu: Rodinné centrum Žirafa
Celková částka finanční podpory: 34 000,‐ Kč
Jihomoravský kraj podpořil činnost rodinného centra Žirafa v rámci programu „Podpora služeb pro
rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016.“
Z financí získaných v rámci projektu byla částečně uhrazena mzda koordinátorky centra a částečně
uhrazeny DPP pro lektory.
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Plány do budoucna
 Stěhování do nových prostor
Již v loňské výroční zprávě jsme Vás informovali, že Žirafu čeká další stěhování. V letošním roce již tyto
plány získaly konkrétnější obrysy. Vedení obce i rada Žirafy se ujednotili na představě
rekonstruovaného objektu ve vlastnictví obce a v průběhu celého roku 2016 probíhala oboustranná
jednání, na kterých postupně docházelo k ujasňování budoucí podoby, dnes již bývalé, knihovny.
V současné chvíli byl ze strany obce vypracován projekt s žádostí o dotaci, díky níž by bylo možné
rozsáhlou rekonstrukci financovat. Dnes již víme, že půjde‐li vše podle plánu, stěhování do nových
prostor proběhne v roce 2019 a budeme mít k dispozici více místností než je tomu dnes. Nové prostory
Žirafy se tak budou nacházet v novém komunitním centru naší obce a tudíž se zde budeme potkávat i
s jinými spolky a jinými cílovými skupinami. Věříme, že toto vzájemné propojení bude oboustranně
inspirující a všechny nás to podnítí k dalším projektům a inovacím.
V průběhu následujících dvou let tak budeme všechny naše aktivity rozmýšlet tak, abychom stěhování
a následné zabydlování v nových prostorách zvládli bez problémů s co nejnižší finanční zátěží.
 Prohloubení spolupráce s místními organizacemi
I v následujícím roce bychom se rádi zaměřili na zlepšení komunikace a prohloubení spolupráce
s ostatními bílovickými organizacemi, a to zejména se spolkem Živá tradice pro Bílovice, s Lesními
skřítky nebo s Ligou lesní moudrosti. Jsme také otevření pro spolupráci s našim novým panem farářem
Pavlem Lazárkem. Naším záměrem je být vůči všem bílovickým spolkům a organizacím maximálně
otevření, vstřícní a připravení k případné spolupráci na společných projektech, které se týkají dětí a
rodin.
 Nové zaměření nabízených aktivit
V posledních letech jsme zaznamenali snižování zájmu o aktivity přednáškového typu (rodičovské
kompetence, vzdělávání pro rodiče) a naopak se zvyšuje zájem o workshopy na různá moderní
zajímavá témata týkající se zejména zdravého životního stylu. I do budoucích období tak budeme
umenšovat počet jednorázových přednášek a budeme se snažit více vycházet vstříc zájmu veřejnosti
(zdravá výživa, raw strava, pečení kváskového chleba, pohybový workshop apod.).
Dále se budeme snažit rozšiřovat nabídku divadel pro děti, ideálně 1x za 1‐2 měsíce, stejně jako stále
budeme vyhledávat aktivity typu háčkování či šití.
 Snaha o rozšíření cílové skupiny
Uvědomujeme si, že stále nedostatečně naplňujeme naši vizi rodinného centra, a proto bychom chtěli
umět lépe oslovovat i další cílové skupiny jako jsou muži a senioři. Chceme nabízet aktivity, které by
lépe podporovaly mezigenerační vztahy. Naším záměrem je najít takové druhy aktivit, které by muže i
seniory dokázaly natolik zaujmout, aby se z nich stali alespoň občasní návštěvníci našeho centra.
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 Vyhledávání a zapojení lektorů z řad místních občanů
I když se nám tento cíl částečně loni podařil splnit, stále zůstává jednou z našich priorit. I nadále se
snažíme vyhledávat a oslovovat potenciální lektory – dobrovolníky z řad bílovických občanů a zapojit
je do chodu rodinného centra. Pokusíme se oslovit i místní seniory, jestli by neměli zájem obohatit
nabídku našich aktivit předáváním svých zkušeností a dovedností (šití, vaření, zahrádkaření atp.)
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Orgány a členská základna
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů spolku, která se schází minimálně 1x ročně,
rozhoduje o změnách stanov, schvaluje úkoly spolku, výroční zprávu, rozpočet, rozhoduje o výši a
termínu plateb členských příspěvků a volí členy rady. Členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí
s jeho stanovami a cíli a podá písemnou přihlášku.
Rada spolku Žirafa je tříčlenná – skládá se z předsedy a dvou členů rady. Všichni tři členové rady jsou
statutárními zástupci spolku. Jsou odpovědni za jeho činnost a hospodaření, řídí běžnou činnost a
rozhodují o přijetí nových členů.

ČLENOVÉ RADY V ROCE 2016:
Do 19. dubna 2016 bylo složení rady následující:
předsedkyně rady:
členky rady:

Barbora Borůvková
Mgr. Ivana Novotná, Mgr. Klára Hanáková Makovská

Dne 19. dubna 2016 proběhla valná hromada a byla zvolena nová rada v následujícím složení:
předsedkyně rady:
členky rady:

Mgr. Ivana Novotná
Soňa Konečná, Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

ČLENOVÉ RC ŽIRAFA, Z. S. V ROCE 2016
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116
100
96
80

86
71

60
40
20
0
2013

2014

2015

2016

Obrázek 1: Počet členů RC Žirafa, z. s. v jednotlivých letech

V roce 2016 podalo písemnou přihlášku ke členství v centru 86 lidí (85 žen a 1 muž). Počet členů se
tedy oproti roku 2015 zvýšil o 15. Porovnáme‐li tento a předchozí rok, nových členů přibylo celkem
20

40, ze členů roku 2015 jich tedy jen 46 prodloužilo svoje předchozí členství. Přibližně každý pátý člen
nebydlí v Bílovicích a za aktivitami rodinného centra dojíždí z okolních obcí nebo z města Brna.
Celoroční členský příspěvek uhradilo 46 členů rodinného centra. Přibližně 1/3 členů zaplatila
příspěvek jen na druhé pololetí. Rada odsouhlasila 8 čestných členů.

9%
celoroční členství

37%

členství od září

53%

čestní členové

Obrázek 2: Rozdělení dle členství

ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI SPOLKU ŽIRAFA
Tým zaměstnanců zůstal v roce 2016 téměř beze změny, obměnila se pouze osoba na pozici
administrativního pracovníka hrazeného z prostředků dotace MPSV. Žirafa zaměstnává koordinátorku
činností RC, provozní a vždy od dubna daného roku v závislosti na získání dotace také administrativní
pracovnici na 0,3 úvazku.
Koordinátorka má na starosti plánování, přípravu, propagaci a zajištění všech aktivit rodinného centra,
a to pravidelných i nepravidelných. Společně s dalšími členy pracovního týmu řeší aktuální problémy
RC ‐1x měsíčně se konají pracovní schůzky (dle potřeb i častěji), komunikuje s klienty i lektory
jednotlivých aktivit (e‐mail, telefon, osobní setkání). Koordinátorka se zodpovídá radě spolku.
V roce 2016 zajišťovala pozici koordinátorky Šárka Kučerová (úvazek 0,6).
Provozní dbá na bezpečnost a čistotu prostor v RC, zajišťuje drobné opravy a běžnou údržbu zařízení.
V roce 2016 zajišťovala pozici provozní Kateřina Tomanová (úvazek 0,1).
Náplní práce administrativní pracovnice je zpracování projektů, žádostí o dotace, komunikace s účetní,
úřady a s potenciálními dárci. Od dubna 2016 tuto pozici zastávala Soňa Konečná.
Účetní řádně a podle zákonných předpisů vede účetnictví RC, komunikuje s koordinátorkou, zodpovídá
se radě. Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Věra Tomanová.
21

Dalšími členy pracovního týmu jsou vlastní i externí lektoři pravidelných aktivit v RC a také dobrovolníci
z řad rodičů, prarodičů, starších sourozenců a přátel, kteří zajišťují především jednorázové aktivity RC
a pracují bez nároku na finanční odměnu. Nejedná se o statut dobrovolníka dle §3 zákona č. 198/2002
Sb. o dobrovolnické službě. Spolupráce při přípravě a organizaci některých jednorázových činností byla
zajištěna na DPP. Lektoři i dobrovolníci se zodpovídají koordinátorce a radě spolku.
Lektoři pravidelných aktivit pro děti a dospělé v rodinném centru, kteří pracovali v rámci DPP, na
fakturu, na základě podnájemní smlouvy či bez nároku na odměnu:
Viktorie Sieczková, Hana Filipová, Soňa Smržová, Jana Ježová, Lenka Kristková, Ivana Černá, Miroslava
Šmardová, Dana Dostalíková, Lucie Mrázková, Dorota Vašíčková, Michaela Stejskalová, Pavlína
Malůšová Běhalová, Petra Schicková, Jana Skládanková, Šárka Štyksová, Eva Kotasová, Melissa
Sýkorová, Lucie Valuchová, Veronika Olejárová, Barbora Borůvková, Tereza Schneiderová, Barbora
Appelová, Klára Říhová + lektorky SVČ Lužánky‐pracoviště Liška.
Lektoři a organizátoři jednorázových aktivit pro děti a dospělé, kteří pracovali v rámci DPP, na
fakturu, na základě podnájemní smlouvy nebo bez nároku na odměnu:
Eliška Žižková, Ivana Černá, Daniela Raisová, Klára Trenzová, Petra Krejčová, Renata Munteanu, Martin
Drnek, MUDr. Kristina Otevřelová, Andrea Zatloukalová, Mgr. Viktorie Sieczková, Věra Volná, Kristina
Dostálová Makovská, Mgr. Lucie Peričková, Zuzana Čížková, Mgr. Gabriela Ježková, Mgr. Andrea
Jeřábková, Pavla Hažmuková, Hana Karešová, Miroslava Šmardová, Iveta Říčková, Irena Šneková, Petra
Kotulánová, Jana Podlipná, Olga Fryčová Hořavová, Alice Lázničková, Ludmila Soukeníková.
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných z dotací MPSV, JMK a také z vlastních zdrojů.
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Finanční zpráva za rok 2016
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha za rok 2016 v Kč

Aktiva

účet

Stav k 1.1.2016

Stav k 31. 12.
2016

Pokladna

211

42 262,00

97 108,00

Běžný účet

221

103 023,17

72 059,91

Poskytnuté zálohy

314

42 200,00

42 200,00

187 485,17

211 367,91

účet

Stav k 1.1.2016

Stav k 31. 12.
2016

Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

431

20 861,22

0,00

Nerozdělený zisk

932

118 485,95

0,00

Daň z příjmu ze závislé činnosti

342

3 800,00

-580,00

Čisté mzdy zaměstnanců

379

2 338,00

0,00

Dohadné účty pasivní

389

42 000,00

42 000,00

Fond rezervní

911101

0,00

55 738,87

Fond sociální a odměn

911102

0,00

41 804,15

Fond investic a oprav

911103

0,00

41 804,15

187 485,17

180 767,17

Aktiva celkem

Pasiva
Vlastní zdroje

Cizí zdroje

Pasiva celkem

¨
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Výkaz zisků a ztrát za období 2016 v Kč
A. Náklady

účet

Spotřebované nákupy celkem

Stav k 31. 12.
2016
83 694,60

Spotřeba materiálu

501

41 694,60

Energie

502

42 000,00

Služby celkem

150 634,40

Opravy a udržování

511

3 200,00

Náklady na reprezentaci

513

913,00

Služby ostatní

518

146 521,40

Osobní náklady celkem

420 069,00

Mzdové náklady

521

352 619,00

Zákonné sociální pojištění

524

66 132,00

Zákonné sociální náklady

527

1 318,00

Daně a poplatky

120,00

Ostatní daně a poplatky

538

Ostatní náklady celkem

120,00
4 508,40

Ostatní pokuty a penále

542

50,00

Jiné ostatní náklady

549

4 086,40

549100

372,00

Bankovní poplatky
Poskytnuté příspěvky celkem

3 000,00

Poskytnuté členské příspěvky

582

Náklady celkem

3 000,00
662 026,40

B. Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

258 451,00

Tržby z prodeje služeb

602

Ostatní výnosy celkem

258 451,00
20 438,54

24

Přijaté úroky

644

11,40

Jiné ostatní výnosy

649

20 427,14

Přijaté příspěvky celkem

44 684,60

Přijaté dary

682

28 384,60

Přijaté členské příspěvky

684

16 300,00

Provozní dotace celkem

369 053,00

Provozní dotace – MPSV, JMK, obec

691

Výnosy celkem

369 053,00
692 627,14

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

30 600,74

Daň z příjmů

591

D. Výsledek hodpodaření po zdanění

0,00
30 600,74

všechny ostatní zde neuvedené řádky rozvahy a výsledovky jsou nulové

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
Přehled celkových příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů

Příjem (výnos)

Částka v
Kč

Tržby

258 451,00

Tržby za pravidelné aktivity

147 825,00

Tržby za jednorázové akce

56 101,00

Tržby z pronájmu prostor

46 875,00

Tržby z pronájmu prostor - jednorázové

% podíl
37,3

7 650,00

Dary

28 384,60

Dary peněžní

15 000,00

Dary hmotné

13 384,60

Dotace

369 053,00

MPSV

240 053,00

25

4,1

53,3

Jihomoravský kraj

34 000,00

Obec

95 000,00

Přijaté členské příspěvky

16 300,00

2,4

Jiné ostatní výnosy

20 427,14

2,9

11,40

0,0

692 627,14

100

Přijaté úroky
CELKEM

Přehled o celkových výdajích (v členění na osobní a provozní náklady)

Náklady

Částka v
Kč

Osobní náklady

420 069,00

Mzdové náklady

194 509,00

DPP

158 110,00

Zákonné sociální pojištění

66 132,00

Zákonné sociální náklady

1 318,00

Provozní náklady

% podíl
63,5

241 957,40

36,5

Materiálové náklady

41 694,60

6,3

Spotřeba ostatního materiálu

14 567,00

Materiál na jednorázové akce

5 157,00

Drobný majetek

2 550,00

Kancelářské potřeby

5 176,00

Hmotné dary - okamžitá spotřeba

13 384,60

Spotřeba materiálu DNN

860,00

Nemateriálové náklady

200 262,80

Energie
Opravy a udržování

42 000,00
3 200,00

Náklady na reprezentaci

913,00

26

30,2

Služby ostatní

15 023,50

Nájemné

78 000,00

Nájemné - pravidelné aktivity

10 450,00

Poštovné, telefony,

8 796,00

Ostatní služby - SW

771,90

Ostatní služby - lektorné

14 600,00

Ostatní služby - jednorázové akce

18 880,00

Ostatní daně a poplatky

120,00

Ostatní pokuty a penále

50,00

Jiné ostatní náklady

4 086,40

Bankovní poplatky

372,00

Uhrazené členské příspěvky
CELKEM

3 000,00
662 026,40

100

Čerpané
prostředky
dotace
MPSV

Čerpané
prostředky
dotace JMK

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE

Náklad

Čerpané
prostředky dotace
obce

Osobní náklady

222 553,00

34 000,00

0,00

Mzdové náklady

147 053,00

15 000,00

0,00

DPP

25 500,00

15 400,00

0,00

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

50 000,00

3 600,00

0,00

Provozní náklady

17 500,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

17 000,00

17 500,00

0,00

78 000,00

240 053,00

34 000,00

95 000,00

Materiálové náklady
Nemateriálové náklady
CELKEM
% celkových nákladů

36%

27

5%

14%

Poděkování
ZA PODPORU
 a pochopení našim manželům, dětem a rodinám
 starostovi obce Bílovice nad Svitavou, panu Miroslavu Boháčkovi
 místostarostovi obce Bílovice nad Svitavou, panu Martinu Vozkovi
 všem členům rady obce Bílovice nad Svitavou
 vedoucí oddělení vnitřní správy obce Bílovice nad Svitavou, paní Idě Kárné
 zastupitelům obce Bílovice nad Svitavou
 Síti mateřských center o.s. ‐ prezidiu, krajským koordinátorkám a zaměstnancům kanceláře

ZA SPOLUPRÁCI
 zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům
 ředitelce MŠ Bílovice nad Svitavou, paní Jiřině Šubrtové
 řediteli ZŠ Bílovice nad Svitavou, panu Liboru Žandovi
 manželům Janě a Pavlu Podlipným
 starostovi TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, panu Petru Pošmůrnému
 občanskému sdružení Na Nivách
 Centru volného času Lužánky ‐ pracovišti Liška, paní Kláře Říhové
 TJ Sokol Řícmanice
 Sdružení dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou

ZA MEDIÁLNÍ PROPAGACI
 redakci Bílovického zpravodaje
 Bílovickému vysílání
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ZA FINANČNÍ PODPORU
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 Obci Bílovice nad Svitavou
 Jihomoravskému kraji
 Společnosti Allrisk, a.s.
 Vodárenské akciové společnosti, a.s.
 Josefu Skládankovi
 Tomáši Gartšíkovi

DALŠÍ PODPORU NÁM LASKAVĚ POSKYTLI
 benzinová čerpací stanice FORS CS
 Původní bílovická pekárna s.r.o.
 Potraviny Lefner
 Kováři z Bílovic
 Petr Beran – Lepená grafika
 Michal Hanák – NickNack
 Remax
 Nejbaby
 Nábytek s duší
 Bílovická cukrárna
 Soňa Smržová
 Jana Ježová
 Lenka Kristková

OCHOTNĚ PŘI ORGANIZACI AKCÍ A CHODU RC POMÁHALI
 Kristina Dostálová Makovská
 Klára Hanáková Makovská
 Ivana Novotná
 Petra Kuhejdová Halířová
 Soňa Konečná
29

 Barbora Borůvková
 Klára Mrkosová
 Pavlína Filipová
 Šárka Kučerová
 David Kučera
 Renata Munteanu
 Pavla Hažmuková
 Ivo Hažmuk
 Petra Hanslianová
 Monika Nilašová
 Renata Gregůrková
 Hana Karešová
 Lenka Prudíková
 Jan Prudík
 Zuzana Streichsbierová
 Silvie Bočková
 Oldřiška Šenková
 Dana Konopčíková
 Martin Konopčík
 Petra Vrbová
 Eva Hyánková
 Michaela Somogyi
 Markéta Šenková
 Jitka Horáková
 Dana Dostalíková
 Radka Hloušková
 Martina Lišková
 Petra Mendelová
 Markéta Přibylová
 Petra Zouharová
 Iva Matulová
 Zuzana Čížková
 Monika Krolová
 Martina Adamová
30

 Iveta Říčková
 Soňa Smržová
 Ilona Kučerová
 Lenka Staňková
 Ludmila Soukeníková
a další.
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Kontaktní a identifikační údaje
Žirafa Bílovice, z.s.
Žižkova 600
664 01 Bílovice nad Svitavou
Registrace na ministerstvu vnitra dne 16. 1. 2006 pod číslem VS/1‐1/62876/06‐R.
Člen Sítě mateřských center o.s. od 26. 3. 2006.
Nositel titulu „Společnost přátelská rodině“ od 10. 11. 2006.
e‐mail: info@zirafa‐bilovice.cz
webové stránky: www.zirafa‐bilovice.cz
telefon:
777 677 209 – koordinátorka
777 624 063 – předsedkyně spolku
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