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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci, návštěvníci, podporovatelé či pozorovatelé našeho žirafího centra,
s velkou radostí Vám ke čtení předkládáme další výroční zprávu našeho spolku, která je živoucím
důkazem toho, že stále fungujeme, pracujeme a provozujeme naše aktivity v plné síle a radosti.
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017 přináší zjištění, že o činnost našeho centra je stále zájem, rodiny
využívaly celou řadu aktivit, našimi stálicemi v zastoupení Slavíčka, Mrňousků či třeba Power jógy
počínaje a novými kroužky jako kupříkladu Sportík konče.
Děti si opět mohly užít naše pravidelné oblíbené akce – zaskotačit si na lednovém karnevalu, rozhýbat
svaly na cyklistických závodech, rozšířit obzory na Dni Země, zařádit si na Dni dětí nebo rozsvítit
tajemná světýlka na podzimním lampionovém průvodu. Kulturně jsme se obohacovali prostřednictvím
řady divadelních vystoupení, která si mezi Vámi a Vašimi dětmi získala značnou oblibu.
Své činnosti jsme se mohli věnovat naplno zejména díky opětovné finanční podpoře ze strany naší obce
a dalších institucí, o čemž se můžete více dozvědět v kapitole Projekty roku 2017. Bez těchto finančních
injekcí by Žirafa fungovat nemohla nebo by nebyla schopna nabízet aktivity v tak příznivé cenové
hladině, jako se nám to dařilo doposud. Naším přáním totiž je, aby naše nabídka byla přístupná co
nejvíce zájemcům, a doufáme, že se nám tento trend bude dařit i nadále udržovat.
Novinkou roku 2017 bylo vytvoření nových webových stránek, které Vám poutavější a modernější
formou přinášejí informace a aktuality z Žirafího dění. Za jejich tvorbu děkujeme jednomu z ochotných
bílovických tatínků.
Bohužel s každým dalším rokem našeho fungování více bojujeme s odlivem takových ochotných
dobrovolníků, kteří by měli chuť a čas se do činnosti Žirafy aktivně zapojovat. Klademe si otázku, zda
tento vývoj je dán pouze nedostatkem času, který tíží každého bez výjimky, nebo tím, že naše
společnost se obecně ubírá k neblahému trendu větší „konzumnosti“. S rozšiřujícími možnostmi
posledních let je čím dál pohodlnější jen si vybírat, co nám bývá předkládáno na stříbrném podnose,
byť si za to třeba i připlatíme. A otázkou také zůstává, zda je v našich silách s tímto novým směrem
obecného smýšlení vůbec něco udělat. O to vděčnější jsme však za každou pomocnou ruku, která ještě
nezapomněla, že Žirafa je partou lidí, co programy pro děti a pro rodiny dělá s dobrými úmysly a
v podstatě „na koleně“.
Děkujeme všem, kteří svou – byť sebedrobnější – pomocí přispívají k tomu, že tu stále jsme, a i nadále
můžeme být s Vámi.
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

‐ rozšířili jsme 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.

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.

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.

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.
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‐ 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

2017

‐ daří se nám udržet širokou nabídku aktivit, a to opět díky významné finanční podpoře
od obce Bílovice nad Svitavou a dotacím z MPSV a JmK. Měníme podobu našich
webových stránek.

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 2017
V roce 2017 rodinné centrum Žirafa Bílovice, z.s. realizovalo celou řadu volnočasových aktivit pro
rodiny s dětmi, uskutečnily se sportovní a kulturní akce, vzdělávací kurzy, přednášky, besedy a cvičení.
Aktivity pořádané rodinným centrem Žirafa mají několik cílových skupin – jednak organizujeme aktivity
pro děti, dále společné aktivity pro rodiče s dětmi a některé jsou určené čistě dospělým návštěvníkům
centra.
Uskutečnilo se několik desítek jednorázových akcí, z nichž některé byly do programu zařazené nově,
ale většinou jde již o akce tradiční, které se opakovaně těší velké oblibě a navštěvuje je až 500
účastníků. Jedná se například o Dětský karneval, Dětský den, Sportovní závody Pozór jedu, Den země,
Bílovický bazárek, Svatomartinský lampionový průvod nebo tradiční Mikulášská nadílka. Většina
z těchto aktivit je vzhledem ke svému objemu organizována ve spolupráci s ostatními sdruženími
v obci. Nově jsme začali na základě poptávky ze strany klientů pořádat pravidelná divadelní představení
pro děti, v roce 2017 jich proběhlo celkem 5, pokaždé ve spolupráci s jiným divadelním souborem. Na
uskutečnění těchto kulturních aktivit se finančně podílí i obec Bílovice nad Svitavou. Pro dětské
návštěvníky otevřelo rodinné centrum nové pravidelné aktivity – například pohybový kroužek hravého
cvičení pro batolata a malé děti s názvem Radovánky, hudebně dramatický kroužek pro děti od 4 let,
atletickou přípravku Sportík nebo možnost navštěvovat Stopaře – aktivní kroužek o přírodě a indiánech
pod záštitou Ligy lesní moudrosti. Dále rodinné centrum nabídlo svým klientům i nové jednorázové
akce určené zejména dospělým uživatelům. Jednalo se například o zajímavé semináře o alternativních
typech vzdělávání, nové rukodělné aktivity, workshopy na téma zdravého životního stylu a řadu
dalších. Po celý rok také byla zachována pestrá nabídka pravidelných kurzů pro děti i dospělé, které
probíhaly každý týden po celý školní rok.
Vzájemná podpora a spolupráce v rámci obce a místních organizací 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. I nadále si moc vážíme také výborné spolupráce s TJ Sokol
Bílovice nad Svitavou, která nám vychází vstříc například při organizaci karnevalu, dne dětí či dalších
akcí, pro které využíváme prostory hřiště za Sokolovnou. Od roku 2017 jsme prohloubili také
spolupráci s kmenem Stopařů, jehož členové pro nás zajišťují organizaci již zmíněného nového kroužku
o přírodě a indiánech pod záštitou Ligy lesní moudrosti. 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
nám i v letošním roce významně pomohli s průběhem tradičního lampionového průvodu.
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 2017
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 2‐3 roky (2. skupina) pod vedením lektorky Ivany Černé (DPP).
Cvičení probíhalo v pondělí dopoledne od ledna do května.
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 2 ‐ 5 měsíců). Aktivita probíhala v období leden až květen a 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 ledna do května.
5. KLUB S PRVKY MONTESSORI pro rodiče s dětmi probíhal v pondělí odpoledne od února do
května pod vedením lektorky Pavlíny Malůšové Běhalové (DPP).
6. KERAMICKÉ HRÁTKY – výtvarný kurz pro rodiče s dětmi od 2 let pod vedením lektorky Daniely
Matejovičové. Kurz probíhal ve středu dopoledne od května do června.
7. ČÁRY MÁRY – výtvarný kurz pro rodiče s dětmi od 2 let probíhal pod vedením lektorek Daniely
Matejovičové (DPP) a Šárky Kučerové ve středu dopoledne od října do prosince.
8. RADOVÁNKY ‐ aktivizační činnosti (motivace – hra – pohyb) pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–2
roky pod vedením lektorky Kateřiny Rybníčkové (DPP). Cvičení probíhalo v pondělí dopoledne
od září do prosince.
9. 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 4 let bez doprovodu rodičů pod vedením lektorky
Kláry Říhové. Kurz probíhal ve dvou skupinách (ve středu a ve čtvrtek odpoledne) od ledna do
května. Pořádáno ve spolupráci se SVČ Lužánky‐pracoviště Liška.
2. ROZTLESKÁVAČKY – pohybový kurz pod vedením externí lektorky Miroslavy Šmardové. Kurz
probíhal v úterý odpoledne od ledna do června pro děti ve věku 6 – 8 let a od září do prosince pro
děti ve věku 4‐6 let.
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3. SLAVÍČEK – folklórní soubor pro děti od 3 do 7 let pod vedením externích lektorek Miroslavy
Šmardové a Lucie Mrázkové. Kurz probíhal v úterý odpoledne od ledna do května a od září do
prosince.
4. LITTLE DANCERS ‐ základy street dance a hip hopu. Kurz probíhal od ledna do června v pondělí
odpoledne pro děti ve věku 8 ‐ 13 let pod vedením lektorky Terezy Schneiderové, od října do
prosince ve středu odpoledne pro děti ve věku od 4 do 8 let pod vedením lektorky Adély
Varmužkové.
5. BERUŠKY – pohybově taneční kroužek pro děti od 3 do 6 let probíhal pod vedením lektorek
Miroslavy Šmardové, Dany Dostalíkové a Simony Kouřilové od ledna do června a od září do prosince
ve čtvrtek odpoledne.
6. KURZ KRESBY (pro děti od 10 let a dospělé) – v pátek odpoledne od ledna do června a od října do
prosince pod vedením Veroniky Olejárové.
7. MONTESSORI KLUB PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – klub probíhal ve spolupráci s LŠ Lesní skřítci, konal
se ve středu dopoledne, od ledna do března pod vedením lektorky Pavlíny Malůšové Běhalové
(DPP) a od října do prosince pod vedením Lucie Ťokové.
8. DIVADELNÍ ZPÍVÁNKY – hudebně‐dramatický kroužek pro děti od 4 do 6 let pod vedením lektorky
Anežky Habancové probíhal v pondělí odpoledne od září do prosince.
9. STOPAŘI – oddíl Ligy lesní moudrosti pro děti od 5 do 6 let. Setkání probíhala od září do prosince
ve středu odpoledne pod vedením Pavly Hažmukové.
10. SPORTÍK – pohybový kurz pod vedením lektorů Jana Prudíka, Kláry Mrkosové a Michala Bernarda
probíhal ve dvou skupinách (1. skupina pro děti od 3 do 4 let, 2. skupina pro děti od 5 do 6 let) od
října do prosince ve středu 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 a od září do prosince.
2. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – probíhalo pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Hany Filipové (DPP) od
září do listopadu v pondělí odpoledne.
3. POWER YOGA A KONDIČNÍ CVIČENÍ – cvičení pro dospělé pod vedením Soni Smržové a Jany
Ježové probíhalo od ledna do května a od září do prosince ve středu v podvečer.
4. CVIČENÍ BODY BALANCE A BODY STYLING – cvičení pod vedením externí lektorky Evy Kotasové
od ledna do června ve středu dopoledne.
5. AJ KONVERZAČNÍ KLUB S RODILÝMI MLUVČÍMI – jazykový kurz pod vedením externí lektorky
Melissy Sýkorové probíhal od ledna do dubna a od října do prosince ve středu večer.
6. ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ – jazykový kurz pod vedením externí lektorky Šárky
Štyksové. Kurz probíhal od ledna do června v pondělí v podvečer a večer ve dvou skupinách a
od září do prosince v pondělí večer v jedné skupině.
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7. ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ‐ jazykový kurz pod vedením externí lektorky Šárky
Štyksové. Od ledna do června probíhal ve středu večer, od září do prosince v pondělí večer.
8. CVIČENÍ S KOČÁRKY – cvičení pro dospělé pod vedením lektorky Barbory Borůvkové probíhalo
v pátek dopoledne od března do června.
9. FITNESS YOGA – cvičení pro dospělé pod vedením externí lektorky Doroty Vašíčkové od ledna
do června v úterý v podvečer a od února do června druhá skupina v pátek v podvečer.
10. POWER YOGA PRO DOSPĚLÉ s možností přítomnosti dětí – cvičení pod vedením Hany
Bernardové probíhalo v listopadu a prosinci ve čtvrtek v podvečer.
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V ROCE 2017
V roce 2017 proběhlo celkem 72 jednorázových akcí + 10‐ti dílný cyklus individuálního kariérového
poradenství. Z toho:









20 besed, přednášek a seminářů + tematicky zaměřených vzdělávacích kurzů a workshopů
22 výtvarných a tvořivých dílen
3 čtení dětem

7 kulturních akcí

7 dalších akcí pro celou rodinu (zábavná odpoledne, hry, exkurze atd.)
13 ostatních akcí 
10x Individuální kariérové poradenství

Jednorázové akce rodinného centra Žirafa v roce 2017
Termín
leden
6.1.
13.1.
15.1.
20.1.
28.1.
únor
3.2.
7.2.
9.2.
10.2.
10.2.
14.2.
24.2.
25.2.
26.2.
březen

Čas

Název akce

9:00
9:00
16:00
19:00
10:00

Háčkovna
Bezplenková komunikační metoda
Dětský námořnický karneval
Setkání lektorů a spolupracovníků
Pohybový workshop

9:00
19:15
16:30
9:00
16:30
18:30
9:00
10:00
10:00

Beseda Nošení dětí v šátku
Seminář "Jak na správný životopis"
Čtení "Pohádky z bramborových řádků"
Háčkovna
Divadlo "O koblížkovi"
Seminář Montessori pedagogika
Háčkovna
Keramická dílna
Taneční workshop "Mráz běží kolem, my tančíme"

2.3.
2.3.
3.3.

16:30
18:00
9:00
9:00‐
21:00
15:00

4.3.
5.3.

Autorské čtení Aleny Kastnerové z knížky "O
nevyřáděném dědečkovi"
Kurz pečení kváskového chleba
Beseda "Jak na výběr dětských bot"

7.3.
10.3.

Jarní bazárek dětského oblečení, vybavení a hraček
Divadlo "Vodnická pohádka"
Seminář "Škola Ježek bez klece‐svobodné,
18:15 demokratické vzdělávání"
9:00 Háčkovna

21.3.

18:30 Přednáška "Šikana aneb co jako rodič mohu dělat"
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Počet účastníků
dospělí
děti
2
3
1
2
56
62
12
0
6
0
5
3
10
3
25
9
4
6
0

7
0
13
3
30
6
3
9
4

6
13
9
0
9
10
48 prodávajících, 107
nakupujících
cca 40
64
7
2

0
3

6

0

24.3.
duben
2.4.
2.4.

9:00 Háčkovna

5

10:45 Keramická dílna ‐ výroba šperků a dobností
16:00 Jarní zdobení perníků

3
4

5
3

7.4.
8.4.
9.4.
9.4.
11.4.
19.4.
21.4.
22.4.
23.4.
28.4.
30.4.
květen
3.5.
3.5.

9:00
9:00
9:20
15:30
19:15
16:00
9:00
9:15
15:00
9:00
10:45

6

9

5
cca 100
2
20
3
8
6
3
7

0
100
0
40
4
0
9
2
8

cca 30
7

34
1

11.5.
14.5.
16.5.
20.5.
20.5.
20.5.
23.5.
24.5.
26.5.
26.5.
27.5.
červen
2.6.
4.6.
9.6.
13.6.
14.6.
16.6.
21.6.
24.6.
26.6.
srpen
21.‐25.8

18:00
9:15
20:00
8:00
10:45
19:00
20:00
9:00
9:00
19:10
15:00

Seminář "Bydlí s námi luštěniny a jak na ně"
Kurz výuky masáží
Individuální karierové poradenství
Bílovický blešák
Keramická dílna ‐ výroba šperků a dobností
Divadlo "Zahrada"
Individuální karierové poradenství
Individuální karierové poradenství
Háčkovna
Večerní háčkovna
Den dětí ‐ EGYPT

9:00
9:15
9:00
15:00
17:00
9:00
17:00
10:45
17:00

Beseda "Nošení dětí v šátku"
Kurz výuky masáží
Háčkovna
Screeningové vyšetření očí u dětí
Večerní háčkovna
Háčkovna
Letní tričkování (výtvarná dílna)
Keramická dílna
Představení a vyzkoušení sport. kočárku SPEKO

28.‐30.8.
září
3.9.
5.9.
9.9.
16.9.

Beseda Mateřské školky v Bílovicích a okolí
Brigáda na dětských hřištích
Kurz výuky masáží
Velikonoční jarmark
Beseda Mateřské školky v Bílovicích a okolí
Den Země pro děti
Háčkovna
Kurz výuky masáží
Keramická dílna ‐ výroba šperků a dobností
Háčkovna
Keramická dílna ‐ výroba šperků a dobností

16:00 Pozór, jedu
19:00 Večerní háčkovna

6
0
7
0
1
0
cca 20 prodávajících
5
10
cca 25
20
1
0
1
1
4
2
2
0
cca 200
200
2
8
3
23
0
3
3
3
3

2
0
2
37
1
2
2
5
2

taneční příměstský tábor
taneční soustředění
15:30
9:00
8:00
14:00

Divadlo "Pohádky ze Špalíčku"
Individuální Karierové poradenství
Bílovický blešák
Zažít Bílovice jinak ‐ účast na akci
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32
48
1
0
prodávající cca 30

19.9.
říjen
13.10.
13.10.
14.10.
21.10.
24.10.
31.10.
listopad
5.11.
5.11.
9.11.
12.11.
14.11.

20:30 Individuální Karierové poradenství
9:00
18‐
20:30
9‐19
20:00
19:00
18:30

Beseda "Nošení dětí v šátku"

Podzimní bazárek
Individuální karierové poradenství
Beseda Waldorfská pedagogika
Kurz Pickels aneb kvašená zelenina

20:00 Individuální karierové poradenství
Divadlo "O kouzelné kuličce aneb jak Vojta k
15:00 šikovnosti přišel"
17:00 Svatomartinský lampionový průvod
20:00 Individuální Karierové poradenství
17:00 Čtení Bubáci z Pampelic ‐ Olga Hejná
Jak netradičně na vánoční cukroví aneb RAW
19:00 kulinářské čarování
20:00 Individuální karierové poradenství

21.11.
26.11.
prosinec
3.12.
6.12.
12.12.
13.12.

20:00
17:15
18:30
17:00

19.12.

17:45 Korálkové vánoční ozdoby + Vánočkový trenažér

Individuální Karierové poradenství
Mikulášská nadílka
Setkání dobrovolníků
Noční oči
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1

0

1
1
81 prodávajících,136
nakupujících
1
5
14

0
0
0

1
cca 45cca
cca 200
1
6

0
cca
66
250
0
9

15
1

5
0

48
20
cca 20

51
0
44

8
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15

PROJEKTY ROKU 2017
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název projektu: Rodinné centrum Žirafa ‐ Zodpovědné rodičovství VI.
Celková částka finanční podpory: 222 461,- Kč
Projekt nabízí v rámci služeb rodinného centra Žirafa Bílovice, z.s. aktivity rodinám s dětmi, podporuje
je a spolupracuje s nimi tak, aby dokázaly vytvořit bezpečné, podnětné a „zdravé“ prostředí pro
harmonický vývoj svých dětí. Aktivity jsou zaměřené na rodiny s dětmi. Primární cílovou skupinou jsou
rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, ale také prarodiče, čímž projekt podporuje mezigenerační
vztahy. Projektové aktivity směřují k posilování rodičovských kompetencí, k pozitivnímu a efektivnímu
rodičovství, předcházejí sociálnímu vyloučení a izolaci rodičů na MD a RD, napomáhají řešit náročné
životní situace, které souvisí s rodičovstvím a partnerstvím, a tím působí preventivně a zamezují vzniku
sociálně negativních jevů v rodině.
V roce 2017 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: 90 000,‐ Kč
Účelem finanční dotace od obce pro rok 2017 bylo podpořit fungování rodinného centra Žirafa
v Bílovicích nad Svitavou. Finanční příspěvek měl být dle smlouvy použit na úhradu nákladů za nájem
a energie a tohoto závazku bylo dosaženo. Žirafa sídlí v nájemních prostorách v centru obce. Dům je v
soukromém vlastnictví, nájemní smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou do konce aktuálního roku.
Roční nájemné činí 78 000 Kč a bylo v roce 2017 plně uhrazeno z dotace obce Bílovice nad Svitavou.
Zbývající část dotace od obce ve výši 12 000 Kč byla využita na úhradu části platby za energie.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Název projektu: Rodinné centrum Žirafa
Celková částka finanční podpory: 30 000,‐ Kč
Jihomoravský kraj podpořil činnost rodinného centra Žirafa v rámci programu „Podpora služeb pro
rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2017.“
Z financí získaných v rámci projektu byla částečně uhrazena mzda koordinátorky centra, částečně
uhrazeny DPP pro lektory a zbývající menší částka byla použita na obnovu materiálního vybavení
centra.
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Plány do budoucna – výhled pro rok 2018
 Stěhování do nových prostor
Ačkoli stěhování do nových prostor řešíme již takřka třetí rok, bohužel i v roce 2018 budeme obývat
naše stávající prostory. Po celý rok 2017 vedení obce i Rada Žirafy spolu v této otázce úzce
komunikovali, byla nám představena projektová dokumentace, ke které jsme se mohli vyjádřit a vedení
obce zareagovalo na naše připomínky. V průběhu roku 2018 dojde snad již ke konečnému vypsání
dotačního titulu na rekonstrukci objektu bývalé školky a vedení obce bude komunikovat s dotčenými
orgány. Doufáme, že stěhování do nových prostor proběhne v roce 2019, jak jsme avízovali vloni.
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.
 Nové zaměření nabízených aktivit
V příštím roce chceme nabízet aktivity a workshopy na moderní zajímavá témata týkající se zejména
zdravého životního stylu (například oblíbené workshopy o zdravé výživě). Budeme se snažit více
vycházet vstříc zájmu veřejnosti.
V posledním roce jsme také zaznamenali zájem o témata, která dříve bývávala tabu. Jedná se např. o
téma smrti a umírání, rakovina prsu u maminek malých dětí či naopak menopauza a vše co s ní souvisí.
I nadále budeme rozšiřovat nabídku divadel pro děti, ideálně 1x za 1‐2 měsíce, stejně jako velmi
populární sportovní aktivity pro děti předškolního věku.
V roce 2018 chceme nabízet více individuálních poradenských konzultací na různá témata (kariéra,
výchova dětí, sociální poradenství) a pokusíme se uspořádat také svépomocnou skupinu pro rodiče
dětí s ADHD.
 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.
V příštím roce chceme podporovat myšlenku společného čtení v místní knihovně tak, aby došlo k
přirozenému kontaktu dětí a seniorů.
 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 (historie obce, zpívání, vaření,
pečení, znalost tradičních zvyků apod.)
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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 2017:
Do 4. dubna 2017 bylo složení rady následující:
předsedkyně rady:
členky rady:

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

Dne 4. dubna 2017 proběhla valná hromada a byla zvolena rada v totožném složení:
předsedkyně rady:
členky rady:

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

ČLENOVÉ RC ŽIRAFA, Z. S. V ROCE 2017
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Obrázek 1: Počet členů RC Žirafa, z. s. v jednotlivých letech
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2017

V roce 2017 podalo písemnou přihlášku ke členství v centru pouze 70 lidí (68 žen a 2 muži). Počet
členů tedy oproti roku 2016 klesl o 16. Přibližně každý čtvrtý člen nebydlí v Bílovicích a za aktivitami
rodinného centra dojíždí z okolních obcí nebo z města Brna.
Celoroční členský příspěvek uhradilo 48 členů rodinného centra. Přibližně 1/5 členů zaplatila
příspěvek jen na druhé pololetí. Rada odsouhlasila 8 čestných členů.

11%
celoroční členství

20%
členství od září

69%

čestní členové

Obrázek 2: Rozdělení dle členství

ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI SPOLKU ŽIRAFA
Tým zaměstnanců zůstal v roce 2017 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 2017 zajišťovala pozici koordinátorky nadále Šárka Kučerová (úvazek 0,6).
Provozní dbá na bezpečnost a čistotu prostor v RC, zajišťuje drobné opravy a běžnou údržbu zařízení.
V roce 2017 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 2017 tuto pozici zastávala Ivana Novotná.
Účetní řádně a podle zákonných předpisů vede účetnictví RC, komunikuje s koordinátorkou, zodpovídá
se radě. Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Věra Tomanová.
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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:
Hana Filipová, Soňa Smržová, Jana Ježová, Ivana Černá, Kateřina Rybníčková, Miroslava Šmardová,
Dana Dostalíková, Lucie Mrázková, Simona Kouřilová, Dorota Vašíčková, Pavlína Malůšová Běhalová,
Lucie Ťoková, Jana Skládanková, Šárka Štyksová, Eva Kotasová, Melissa Sýkorová, Veronika Olejárová,
Barbora Borůvková, Tereza Schneiderová, Daniela Matejovičová, Šárka Kučerová, Anežka Habancová,
Adéla Varmužková, Jan Prudík, Klára Mrkosová, Michal Bernard, Pavla Hažmuková, Hana Bernardová,
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:
Ivana Černá, Daniela Matejovičová, Petra Krejčová, Renata Munteanu, Věra Volná, Zuzana Čížková,
Mgr. Gabriela Ježková, Mgr. Andrea Jeřábková, Pavla Hažmuková, Miroslava Šmardová, Iveta Říčková,
Jana Podlipná, Alice Lázničková, Ludmila Soukeníková, Dorota Vašíčková, Jana Bartoňová, PaedDr.
Dagmar Bulová, Markéta Šebestová, Pavla Fialová, Mgr. Jeanette Vrtková, Radek Adamec, Mgr.
Kateřina Vaňková, Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných z dotací MPSV, JMK a také z vlastních zdrojů.
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Finanční zpráva za rok 2017
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha za rok 2017 v Kč
Aktiva

účet

Pokladna

211

97 108

97 361

Běžný účet

221

72 060

119 317

Odběratelé

311

0

10 000

Poskytnuté zálohy

314

42 200

42 200

211 368

268 878

Aktiva celkem

Pasiva

účet

Stav k 1.1.2017 Stav k 31. 12. 2017

Stav k 1.1.2017 Stav k 31. 12. 2017

Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

431

30 601

0

Dodavatelé

321

0

5 575

Zúčtování s institucemi soc. A zdrav.
pojištění

336

0

268

Daň z příjmu ze závislé činnosti

342

‐580

8 832

Čisté mzdy zaměstnanců

379

0

32 397

Dohadné účty pasivní

389

42 000

30 000

Fond rezervní

911

55 739

67 979

Fond sociální a odměn

911

41 804

50 984

Fond investic a oprav

911

41 804

50 984

Cizí zdroje

22

Pasiva celkem

211 368

Výsledek hospodaření za rok 2017

247 020

21 858

Výkaz zisků a ztrát za období 2017 v Kč

účet

Stav k 31. 12.
2017

Spotřeba materiálu

501

9 592

Energie

502

30 000

Náklady na reprezentaci

513

1 205

Služby ostatní

518

139 496

Mzdové náklady

521

340 160

Zákonné sociální náklady

524

70 424

Zákonné sociální náklady ‐ Kooperativa

527

873

Daně a poplatky

538

100

Jiné ostatní náklady

549

2 283

Uhrazené členské příspěvky

582

1 000

A. Náklady

Náklady celkem

595 133
B. Výnosy

Tržby z prodeje služeb

602

228 956

Jiné ostatní výnosy

649

26 274

Přijaté dary

682

3 000

Přijaté členské příspěvky

684

16 300

Provozní dotace – od města, státu

691

342 461

dotace JMK

30 000

dotace MPSV

222 461

dotace od obce

90 000
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Výnosy celkem

616 991

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

21 858

Daň z příjmů

591

0

D. Výsledek hodpodaření po zdanění

21 858

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

228 956

Tržby za pravidelné aktivity

125 060

Tržby za jednorázové akce

56 946

Tržby z pronájmu prostor – pravidelné

46 950

Dary

% podíl
37,1

3 000

0,5

Dotace

342 461

55,5

MPSV

222 461

Jihomoravský kraj

30 000

Obec

90 000

Přijaté členské příspěvky

16 300

2,6

Jiné ostatní výnosy

26 274

4,3

616 991

100

CELKEM

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

Částka v Kč

Osobní náklady

411 457

Mzdové náklady

207 125
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% podíl
69,1

DPP

133 035

Zákonné sociální pojištění
Provozní náklady

71 297
183 676

Materiálové náklady

10 797

Spotřeba ostatního materiálu

2 637

Materiál na jednorázové akce

1 004

Drobný majetek

3 390

Kancelářské potřeby

2 561

Náklady na reprezentaci

1 205

Nemateriálové náklady

172 879

Energie

30 000

Služby ostatní

25 846

Nájemné

87 400

Poštovné, telefony,

29,1

8 280

Ostatní služby ‐ jednorázové akce

17 970

Ostatní daně a poplatky

100

Jiné ostatní náklady

2 283

Uhrazené členské příspěvky

1 000

CELKEM

1,8

595 133
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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 pro rodinu, z. s. ‐ prezidiu, krajským koordinátorkám a zaměstnancům kanceláře

ZA SPOLUPRÁCI
 zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům
 obci Bílovice nad Svitavou
 ředitelce MŠ Bílovice nad Svitavou, paní Jiřině Šubrtové
 řediteli ZŠ Bílovice nad Svitavou, panu Liboru Žandovi
 starostovi TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, panu Petru Pošmůrnému
 Centru volného času Lužánky ‐ pracovišti Liška, paní Kláře Říhové, Lence Hrdinové, Markétě
Šenkové a Markétě Šafaříkové
 Sdružení dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou
 Polesí Bílovice nad Svitavou – ŠLP Křtiny a manželům Janě a Pavlu Podlipným
 Lesnímu klubu Lesní skřítci
 Obecní knihovně Bílovice nad Svitavou, paní Marii Nedopilové
 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou, paní Pavle Hažmukové
 oddílu LLM Stopaři, paní Alexandře Šulákové
 TJ Sokol Řícmanice

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
 Josefu Skládankovi
 Vítu Kratinovi

DALŠÍ PODPORU NÁM LASKAVĚ POSKYTLI
 benzinová čerpací stanice FORS CS
 Původní bílovická pekárna s.r.o.
 Potraviny Lefner
 Soňa Smržová
 Jana Ježová
 Klára Mrkosová
 Michal Bernard

OCHOTNĚ PŘI ORGANIZACI AKCÍ A CHODU RC POMÁHALI
 Ivana Novotná
 Petra Kuhejdová Halířová
 Soňa Konečná
 Barbora Borůvková
 Klára Mrkosová
 Pavlína Filipová
 Šárka Kučerová
 David Kučera
 Renata Munteanu
 Pavla Hažmuková
 Ivo Hažmuk
 Petra Hanslianová
 Monika Nilašová
 Renata Gregůrková
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 Hana Karešová
 Lenka Prudíková
 Jan Prudík
 Oldřiška Šenková
 Dana Konopčíková
 Martin Konopčík
 Petra Vrbová
 Eva Hyánková
 Michaela Somogyi
 Markéta Šenková
 Jitka Horáková
 Dana Dostalíková
 Radka Hloušková
 Martina Lišková
 Petra Mendelová
 Petra Zouharová
 Iva Matulová
 Zuzana Čížková
 Monika Krolová
 Martina Adamová
 Lucie Matulová
 Markéta Malendová
 Tamara Lorencová
 Iveta Říčková
 Soňa Smržová
 Ilona Kučerová
 Ludmila Soukeníková
 Miluše Sedláková
 Pavla Fialová
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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