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ŽIRAFA BÍLOVICE, Z. S.

IČ: 27019683

Výroční zpráva



 
již z úvodní strany naší výroční zprávy je zřejmé, v jakém duchu se ponese celý
její obsah, potažmo v jakém duchu se nesl celý náš rok 2020.
Ruka covidová dopadla nemilosrdně na celý svět a jejímu dalekosáhlému vlivu
neuniklo samozřejmě ani naše rodinné centrum. 

Ale vzpomeňme na rok 2020 pěkně popořádku. Od ledna zahájila Žirafa svoji
činnost již v nových prostorách Komunitního centra. Nové žirafí působiště je
nejen mnohem větší, hezčí a útulnější, ale zároveň svou dispozicí pro činnost
centra mnohem vhodnější. Nachází se tu rozlehlý sál pro pohybové aktivity 
(60 m2) s malým vedlejším skladem na pomůcky, místnost pro výtvarné činnosti,
a hlavně je zde dobré zázemí - kancelář, kuchyňka, šatny a sociální zařízení. 

Ke Komunitnímu centru náleží i oplocená zahrada, která bude postupně
upravována, aby sloužila jak dětem, tak návštěvníkům Žirafy. To si klademe jako
výzvu pro roky následující.

Pandemický rok 2020 byl tedy rokem změny v novém žirafím kabátku, nicméně
zároveň rokem omezených možností vzhledem k řadě epidemických restrikcí,
které výrazně dopadly na činnost našeho centra. Již od března Žirafa musela
zastavit své běžné aktivity. Pustila se však s plnou vervou do organizace šití 
a distribuce roušek a podařilo se jí s pomocí aktivních dobrovolníků vyrobit
a distribuovat cca 1960 ks těchto ochranných pomůcek, z nichž 870 se využilo
přímo v Bílovicích a zbylých 1090 ks putovalo do nemocnic a domova důchodců
v Tuřanech.

S přelomem jara v léto se omezení poněkud uvolnila a činnost Žirafy se pomalu
obnovila. V létě se v centru konaly příměstské tábory, na podzim se otevřela řada
tradičních kroužků.
Nicméně epidemická situace opět zasáhla a centrum od října až do konce roku
znovu fungovalo pouze ve velmi omezeném režimu.

Nepříznivé okolnosti náš však nezlomily. Přijali jsme je s otevřenou myslí jako
výzvu a příležitost podívat se na fungování a aktivity novým pohledem, Velké
překážky mnohdy posilují ducha, věřme tedy, že i ten náš žirafí jde do nových let
silnější a s hlavou hrdě vztyčenou. Děkujeme všem, kteří nás v tom nenechali
samotné a po celou dobu prvního roku pandemie nás podporovali.

                                           Za celou Žirafu s úctou

                                     Ivana Novotná

 

Milé žirafí rodiny i všichni příznivci 
a podporovatelé našeho rodinného centra,



Naše poslání

Být radostným prostorem pro děti, rodiče i veřejnost

Pomoci rodičům neuvíznout v sociální izolaci

Nabídnout příležitost pro seberealizaci

Být místem pro upevňování vzájemných vztahů



I přes pandemická omezení se nám podařilo uskutečnit
43 jednorázových akcí.

Ve spolupráci s obcí jsme zorganizovali 5 kulturních akcí pro děti.

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

V době mirnějších epidemických omezení jsme v upraveném 
režimu realizovali většinu  pravidelných aktivit.

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

Po celý rok jsme zájemcům nabízeli 3 druhy individuálního 
odborného poradenství.

Naše činnost v roce 2020



Pravidelné aktivity

Pro děti

Crazy pompons baby

Be yourself dancers

Po stopách přírody

Slavíček

Výtvarný kurz

Berušky

Sportík

Mrňousci

 Akrobatická jóga

Cvičení s miminky

Čáry máry

Zpívánkový taneček

Robátka

Herna pro děti 

Mama music

Pro rodiče
 s dětmi



Individuální poradenství 
Kariérové 

Právní 

Čchi kung

Rehabilitační cvičení SM systém

Cvičení po porodu

Yoga vinyasa

Keramika

Power yoga

Angličtina

Výchovné

Poradenství využilo celkem 11 rodin.

Pro dospělé

Condiční trénink



Jednorázové akce v číslech

43 Počet jednorázových akcí v roce 2019

10

5

8

11

Vzdělávací akce - besedy, přednášky, semináře

Kulturní akce

Čtení pro děti
2

Výtvarné dílny a tvoření

7
Akce pro celou rodinu (zábavná odpoledne, hry...)

Ostatní akce



150 - 220 
Mikulášská nadílka

Dětský karneval

Cesta sv. Martina za světýlky

Orientační vycházky pro děti

časech byli naši malí i velcí Žirafáci s námi. Děkujeme, i vy jste
nedílnou součástí naší velké žirafí rodiny.

rodin s dětmi

Aktivit rodinného centra Žirafa 
v roce 2020 využilo

Nesmírně si vážíme toho, že i v těžkých

cca 250

účastníků



Ve vedení spolku Žirafa stojí
 tříčlenná rada.

ČLENKY RADY V ROCE 2020:
 
Mgr. Ivana Novotná   
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Soňa Konečná 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100 

75 

50 

25 

0 

Vedení a členové

V roce 2020 podalo písemnou přihlášku
 ke členství v Žirafě 81 rodin.

VEDENÍ ČLENOVÉ



 
Výkaz zisku a ztráty

 

Finanční zpráva za rok 2020



 
Přehled o peněžních příjmech

 



        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.

Poděkování



Kontakt

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

info@zirafa-bilovice.cz 
www.zirafa-bilovice.cz

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.


