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v momentech, kdy vzniká výroční zpráva, se již uplynulý rok zdá
vzdálený jako pírko vznášející se ve větru. Přesto však stojí za
připomenutí, protože pro Žirafu byl rokem významným. Například už
jenom tím, že se nám nadále dařilo fungovat a udržovat rodinné centrum
v chodu, ba přímo v živé a neutuchající aktivitě.

Byl to rok ve znamení příprav na blížící se stěhování do nových prostor.
Rok plný nadšení z nových výzev, příležitostí a také velkých očekávání.
Ale zároveň rok zcela běžné práce, každodenních aktivit, kroužků i
mimořádných jednorázových akcí.

Hvězdy i velké instituce nám byly nadále nakloněny, tudíž jsme
programovou nabídku mohli zachovat v plné šíři.
Naši milí lektoři se s Vám potkávali ve všech oblíbených kroužcích po
celý rok, společně jsme si zařádili na karnevalu i dětském dnu, kulturně
se obohatili na početných divadelních představeních, užili si světýlkové
svatomartinské putování. Věřím, že to byl rok příjemný i přínosný pro
nás i naše děti.

Jeho závěr již patřil přesunu Žirafy do nových větších prostor, ráda bych
zde ještě jednou upřímně poděkovala všem, kteří u toho byli s námi a
přiložili svou pomocnou ruku k dílu.

I díky Vám jsme do roku následujícího mohli vkročit směle, s hlavou hrdě
vztyčenou a krkem vesele nataženým!

Za všechny ze Žirafy srdečně Ivana Novotná

Naši drazí malí i velcí žirafáci,



ŽiRaFa - Život plný Radosti a Fantazie

Být radostným prostorem pro děti, rodiče i veřejnost

Pomoci rodičům neuvíznout v sociální izolaci

Nabídnout příležitost pro seberealizaci

Být místem pro upevňování vzájemných vztahů

Naše poslání



Naše činnost v roce 2019

Podařilo se nám uskutečnit 62 jednorázových akcí.

Ve spolupráci s obcí jsme zorganizovali 6 divadel pro děti.

Nabídli jsme Vám řadu zajímavých přednášek, seminářů,
workshopů či rukodělných aktivit.

Každý týden po celý školní rok běžely všechny oblíbené
pravidelné aktivity, na které jste zvyklí.

Opět jsme věnovali nemalé úsilí získávání finančních
zdrojů z různých dotačních titulů (MPSV, JmK).

Připojili jsme se k zajímavým akcím pořádaným v naší obci,
jako jsou Sousedské slavnosti nebo mezigenerační setkání.



Pravidelné aktivity

Pro rodiče s
dětmi

Crazy pompons baby

Be yourself dancers

Po stopách přírody

Pro děti
Slavíček

Výtvarný kurz

Berušky
Sportík

Mrňousci

Akrobatická jóga

Cvičení s miminky

Čáry máry

Zpívánkový taneček

Robátka

Herna pro děti

Mama music



Individuální poradenství

Pro
dospělé

Čchi kung

Cvičení s kočárky

Cvičení po porodu

Yoga vinyasa

Keramika

Power yoga

Angličtina

Kurz šití

Výchovné - 10 klientů

Kariérové - 3 klienti

Uskutečnilo se celkem 22 poradenských setkání.
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Jednorázové akce v číslech

Počet jednorázových akcí v roce 2019

Vzdělávací akce - besedy, přednášky, semináře

Kulturní akce

Čtení pro děti5

Výtvarné dílny a tvoření

9
Akce pro celou rodinu (zábavná odpoledne, hry...)

Ostatní akce



opakovaně vracejí. Kladně hodnotí kvalitu vzdělávacích,
kulturních i zábavných akcí a my se jim snažíme vyjít
vstříc v jejich potřebách.

160 - 500
účastníků

Lampionový průvod

Dětský karneval

Zahradní klobouková slavnost

Den dětí

cca 300
rodin s dětmi

Aktivit rodinného centra Žirafa
v roce 2019 využilo

Naším největším oceněním je to, že
se k nám naši "malí i velcí žirafáci"



Ve vedení spolku Žirafa stojí
tříčlenná rada.

ČLENKY RADY V ROCE 2019:

Mgr. Ivana Novotná (předsedkyně)
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Soňa Konečná (členky rady)

Vedení a členové

V roce 2019 podalo písemnou
přihlášku ke členství v Žirafě
97 lidí.

VEDENÍ ČLENOVÉ
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Roční účetní závěrka

Finanční zpráva za rok 2019



Výsledek hospodaření za rok 2019



Přehled o peněžních příjmech a výdajích





Poděkování

Srdečně děkujeme za podporu, spolupráci a pomoc všem našim
zaměstnancům, lektorům, dobrovolníkům, spřáteleným a
spolupracujícím organizacím, obci Bílovice nad Svitavou,
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Jihomoravskému kraji a také
všem firmám i přátelům Žirafy, kteří nás podporují finančními či
věcnými dary.



Žirafa Bílovice, z.s.
Fügnerovo nábřeží 129
664 01 Bílovice nad Svitavou

info@zirafa-bilovice.cz
www.zirafa-bilovice.cz
777 677 209 – koordinátorka, 777 624 063 – předsedkyně spolku

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.

Kontakt


