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jak shrnout do pár řádků celý rok 2021, který před nás opět položil řadu výzev 
a překážek, vyčerpal nás i v mnohém nemálo obohatil?

Nikoho nepřekvapí, že covid se všemi jeho souvislostmi a omezeními nepřál
neziskové sféře a jejímu fungování. Svou délkou a naléhavostí zákazů byl pro nás
velkým oříškem. Výzvou, jak udržet centrum v chodu, nepřijít o dotace, jež
představují alfu a omegu našeho fungování a zabezpečit tomu našemu
dlouhokrkému "děťátku" nějakou smysluplnou budoucnost. Prakticky celý první
půlrok 2021 jsme z naší běžné standardní činnosti nemohli provozovat vůbec nic.
Nicméně jsme hledali, intenzivně se snažili najít tu cestičku, po které bychom
opatrnými krůčky prošlapali to dlouhé údobí "temna".  A našli jsme.

Během měsíců  nejpřísnějších omezení jsme přetavili alespoň některé střípky naší
činnosti do aktivit, které jsme vám nabídli novou bezkontaktní formou. Proběhlo
několik vzdělávacích online webinářů, zrealizovali jsme dvě velice úspěšné
dlouhodobé etapové hry "Po stopách Sněžného muže" a ve spolupráci s bílovickou
knihovnou ještě "Mezi řádky". Vaše ohlasy na tuto činnost byly mimořádně
povzbuzující a nesmírně nás těší, že jsme vám touto formou pomohli překlenout
náročné období domácího vězení. Na jaře jsme vám také ve spolupráci 
s lektorkami kroužků pro rodiče s dětmi nabídli cyklus online cvičení
"Dálkohrátky", který si také ve vašich  řadách našel své příznivce.

Kromě těchto úskalí se jaro 2021 neslo také v duchu realizace projektu
"Komunitní zahrada Bílovice". Podařilo se nám získat finanční prostředky 
z grantového programu České spořitelny "Dokážeme víc" ve spolupráci s nadací
VIA na postupnou rekultivaci zanedbané zahrady komunitního centra. I zde nám
covidová opatření házela nemalé klacky pod nohy, ale přesto se nám podařilo
postupnými krůčky, řadou náročných brigád a za pomoci mnoha ochotných
bílovických rukou proměnit část zahrady v místo ke společnému trávení volného
času pro širokou veřejnost z Bílovic nad Svitavou.

Léto a podzim přinesly tolik potřebnou úlevu a konečně jsme mohli začít
"dohánět" vše zameškané. Stihli jsme mnoho. Přivítali jsme i rozloučili se s
prázdninami, zúčastnili se velkolepých sousedských slavností naší mašinkovou
hrou, radostně realizovali vše, co v uplynulých měsících nebylo možné. A co je na
tom všem nejkrásnější? Že vy jste u toho byli celou dobu s námi. Děkujeme za to.

                                                                                 Za celou Žirafu ze srdce
                                      Ivana Novotná

 

Naši milí přátelé, podporovatelé a další
spřízněné duše našeho rodinného centra,



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



I přes půlroční pandemická omezení se nám podařilo
uskutečnit 45 jednorázových akcí.

Aktivně jsme se zapojili do výročních sousedských slavností 
hrou Veselá mašinka.

Nabídli jsme Vám 16 zajímavých přednášek, seminářů, 
workshopů či rukodělných aktivit.

Od ledna do června jste si s námi mohli projít 11 OBcházek 
v krásné přírodě okolí Bilovic nad Svitavou.

V době nejpřísnějších omezení jsme zrealizovali 2 dlouhodobé
etapové hry Po stopách sněžného muže a Mezi řádky.

V létě jste s námi mohli prožít 4 příměstské tábory a po celý rok
jsme zájemcům nabízeli 5 druhů individuálního odborného
poradenství.

Naše činnost v roce 2021



Pravidelné aktivity

Pro děti
Crazy pompons baby

Po stopách přírody

Slavíček

Výtvarný kurz

Berušky

Outdoor Sportík

Mrňousci

 Akrobatická jóga

Videokurz Připravená máma

 Procházky s kočárky

Zpívánkový taneček

Paci Pac

Herna pro děti 

Dálkohrátky

Pro rodiče
 s dětmi



Individuální poradenství 

Kariérové 

Právní 

Orientální tanec

Rehabilitační cvičení SM systém

Morning english

Yoga vinyasa

Keramika

Power yoga

Angličtina

Výchovné

Poradenství využilo celkem 33 rodin.

Pro dospělé

Bylinkový cyklus

Psychologické

Sociální



Jednorázové akce v číslech

45
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8
Akce pro celou rodinu (zábavná odpoledne, hry...)

Počet jednorázových akcí v roce 2021

6

Vzdělávací akce - besedy, přednášky, semináře

OBcházky

týdnů etapových her 
Po stopách sněžného muže 

a Mezi řádky

8

Výtvarné dílny a tvoření

Ostatní akce



70 - 300 
Mikulášská nadílka

Po stopách Sněžného muže

Uspávání broučků s lampiony...

OBcházky pro děti

kterou vedete (alespoň pro mě) tím správným směrem. Moc ráda k vám chodím a
budu se těšit na další a další akce, které pro nás připravujete.

rodin s dětmi

Aktivit rodinného centra Žirafa 
v roce 2021 využilo

(zpětná vazba od jedné z maminek (1/2021)) 

cca 250

účastníků

..celá Žirafa je naprosto skvělá organizace, 



Ve vedení spolku Žirafa stojí
 tříčlenná rada.

ČLENKY RADY V ROCE 2021:
 
Mgr. Ivana Novotná   
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Soňa Konečná 
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Vedení a členové

V roce 2021 bylo ke členství v  Žirafě
přihlášeno pouze 53 rodin. Je to nejmenší
počet, který evidujeme od založení centra.

VEDENÍ ČLENOVÉ



 
Výkaz zisku a ztráty

 

Finanční zpráva za rok 2021



 
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, Nadaci VIA a České spořitelně 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.


