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Výroční zpráva za rok 2016

Historie a poslání:
Naše organizace vznikla v roce 2008 s
cílem podporovat rodiny v oblastech
volnočasových aktivit, nabídnout dětem a
jejich rodičům nejrůznější kroužky,
víkendové akce, příměstské tábory atd.
Od roku 2009 jsme pro velký zájem rodičů
otevřeli „miniškolku“, na jejímž provozu se
podíleli členové našeho sdružení. V
průběhu let jsme rozšířili a obohatili
činnosti a fungování miniškolky, které se
dnes těší velké oblibě u dětí i u rodičů.
Z hlediska legislativy jsme od ledna 2014
vedeni u MPSV jako „spolek“ a jako
právnická osoba jsme založili živnost na
péči o děti a nadále provozujeme aktivity
spadající
do
činností
neziskových
organizací a dle našich stanov.

Cíle:
Dle platných Stanov jsou cíle spolku
rozděleny na činnost hlavní a vedlejší.
Hlavní činností spolku je vytváření
otevřeného prostoru pro setkávání rodičů
a dětí, pro předávání zkušeností,
vzájemnou pomoc a podporu. Realizujeme
sportovní, kulturní, společenské akce a
jiné mimoškolní aktivity a spolupracujeme
s dalšími neziskovými organizacemi.

Vedlejší činnosti spolku jsou realizovány
na základě živnostenského oprávnění. Jsou
to činnosti:
-

dopolední a celodenní program pro
děti (hlídání dětí)
mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzu, školení
poradenská a konzultační činnost
aj. (viz Stanovy spolku)

Prezentace:
Veškeré informace a fotky z akcí jsou
k dispozici na www.priliv.cz v sekci Fotogalerie.

Organizační struktura:
Přílivpro rodinu, z.s., Dusíkova 27, Brno
638 00
Zapsaný pod spisovou značkou L 13537,
vedenou u Krajského soudu v Brně.

IČ: 26581892
webové stránky:

www.priliv.cz

bankovní spojení:

3823655001/5500
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Statutární orgán:

místopředsedkyně:

Předsedkyně:

MgA. Regnerová Hana

Šnajdarová Barbora
774 073 730, 777 98 34 95

členové rady:
Mgr. Spurná Zora
Šťastná Markéta
Plachecká Hana

Činnosti spolku v roce 2016
V roce 206 jsme organizovali tyto činnosti:
Dopolední a celodenní program pro děti
Dopolední a celodenní program pro děti probíhá
po celý školní rok i velké letní prázdniny od
pondělí do pátku v čase od 7.30 do 16.30.
Koncipován je myšlenkou lesních školek, tak, aby
děti trávily co nejvíce času venku na čerstvém
vzduchu a měly dostatek pohybu. Děti vedeme i
environmentální výchovou, samy si pěstují a
starají se o rostlinky, vyrábí bylinkové čaje,
mýdla….
Program je určen pro děti ve věku 1,5 – 5 let, přičemž převážná většina dětí má 2 – 4 roky.
Jsou to děti, kteří se nedostaly do státních školek a maminky musely již nastoupit do
zaměstnání, tak i děti, jejichž maminky jsou sice na rodičovské dovolené, ale chtějí, aby si
děti postupně v rodinném zázemí začaly zvykat na kolektiv, naučily se novým dovednostem a
základním sociálním návykům. Maminky tak mají prostor si trošku odpočinout.
Dopolední program je obohacen o pásmo vyrábění, písniček a tanečků, zvaném Šikulíci.
Tento program probíhá v pondělí a ve středu. V úterý a ve čtvrtek je program „Divadélko pod
lípou“. Pro děti jsou připravené kulisy a loutky vyrobené z papíru, krepového papíru a
přírodnin, děti shlédnou pohádku, např. O Šípkové Růžence, O broučcích atd. a po pohádce
následuje pásmo tanečků a her, které se vztahují k pohádce.
V pátek pak probíhá program s názvem Čtenářské klubíčko. Děti velice rády poslouchají
pohádky, prohlížejí si knihy, v čemž se je snažíme podporovat, a proto jsme zařadili pásmo
čtení oblíbených pohádek, děti se aktivně účastní svými dotazy, pohádku doplňují, povídají si
o ní s paní učitelkou. Jeden den v týdnu jsme nově zařadili angličtinku pro nejmenší, kde se
děti hravou formou seznamují s cizím jazykem, prohlížejí si anglicky psané dětské knihy,
vymalovávají obrázky atd.
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Monster párty a maškarní rej pro naše nejmenší
Letošní rok jsme měli v plánu pořádat pro starší děti monster párty, kterého by se účastnily
bez rodičů. Pravděpodobně z důvodu nemocí v tomto období, se kapacita nenaplnila tak,
abychom jej mohli realizovat. Nicméně jsme realizovali maškarní rej pro děti v rámci
dopoledního programu naší školičky. Pro děti jsme měly připravené hry, tanečky, soutěže a
drobné odměny.
Velikonoční dílna
Jako každý rok před Velikonočními svátky jsme v rámci mezigeneračních akcí pořádali
velikonoční dílnu. Rodiče si mohli vyrobit složitější dekorace a pro děti jsme měli připravenou
pohádku o zvířátkách a jednodušší vyrábění, lepení a malování ozdob. Pro zpříjemnění
atmosféry si všichni mohli nabídnout drobné občerstvení. Akce se zúčastnilo přibližně 30
osob.
V rámci „týdne pro rodinu“ jsme připravili spolu s divadlem Kufr pohádku s názvem „Co je
pod sluncem nejvzácnější“ Po ukončení divadélka si děti mohly vyzkoušet žonglování.
Akce se konala v pronajatých prostorách budovy NF Maják, kde naše společnost sídlí. Divadla
se zúčastnilo asi 30 lidí.

Den Majáku

Příměstské tábory

Den Majáku je další z tradičních akcí,
kterou pořádá NF Maják, kde má naše
organizace pronajaté prostory. Jedná se o
dopolední akci pro širokou veřejnost, kde
jsou připraveny soutěže, malování na
obličej, venkovní pohádka, vystoupení
roztleskávaček, aj. Naše organizace
připravila pro nejmenšíděti stanoviště se
soutěžemi, za splnění všech soutěží děti
dostaly drobné odměny.

Jako každoročně jsme i letos na letní
prázdniny připravili příměstské tábory pro
děti mladšího školního věku, tj. od 6 do 12
let.
Na rok 2016 jsme připravili celkem 4
příměstské tábory. První červencový tábor
s názvem „Letem světem“ byl o cestování
po různých koutech světa, cílem bylo děti
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seznámit s jinými kulturami, zajímavostmi
ve světě atd.

-

-

tábora se zúčastnilo 30 dětí, program
probíhal od 8:00 do 16:30 hodin. Děti
si užily spousty her, zábavy i soutěží,
na
závěr
tradičně
proběhlo
představení dětí pro rodiče
děti byly rozděleny do 2 družstev, o
které se starali naši odrostlí táborníci,
kteří již dělají instruktory pod vedením
kvalifikovaných vedoucích

V srpnu 2016 jsme realizovali 3 týdenní
příměstské tábory:
První s názvem „Tajemství pyramid“

Tábor jsme rozdělili ještě na skupinu
mladších a starších táborníků, aby se náplň
tábora přizpůsobila náročností mladším a
starším
dětem.
Ti
mladší
byli
v předškolním věku, ti starší pak školou
povinní.
Tematicky byl tábor, jak z názvu vyplývá, o
Egyptu, faraónech a všem, co k tomu patří.
Cílem celého tábora bylo splnit různé
soutěže, děti dostávaly indicie a podle
toho si pak složily mapu a heslo
k ukrytému pokladu.
Tábora se zúčastnilo 35 dětí.
Na ukončení tábora si děti připravily pro
rodiče scénku a každý z táborníků si odnesl
věcnou odměnu.
Druhým srpnovým táborem byl „Svět
v pohybu“
Tady jsme se snažili dětem nabídnout
různé druhy sportů, ale i tanců, aby se
nimi mohly seznámit a vyzkoušet. Děti si
tak vyzkoušely různé míčové hry, ale také
např. break dance, aerobik, tchai-chi nebo
street dance. Na závěr se děti coby
olympionici předvedly rodičům, co se za
ten týden naučily. Tábor měl velký úspěch,
zúčastnilo se 35 dětí a máme v plánu ho
následující rok zopakovat s jinými druhy
sportů.
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Posledním příměstským táborem letních
prázdnin byl tábor s názvem „Einsteinovou
stezkou.“

V době podzimních prázdnin jsme pro děti
připravili
pokračování
úspěšného
příměstského tábora Minecraft II.

Připravily jsme různé pokusy, rébusy,
pozorování, což děti maximálně nadchlo.
Jako každý tábor si děti nejprve malovaly
tábornické tričko, ale snažili jsme se být i
co nejvíce s dětmi venku.
Zúčastnilo se asi 22 dětí.
Součástí prázdninových programů je naše
prázdninová školka, která byla k dispozici
téměř celé letní prázdniny. Vrátily se nám
tak na čas děti, které k nám do školičky
docházely, než se dostaly do státní školky,
ale i nové děti, jejichž rodiče řešily, kam
umístit své dítě v době, kdy jsou státní
školky v období prázdnin mimo provoz.
Tyto děti měly také svůj program, např.
sportovní olympiádu, vyráběly bylinkové
čaje a staraly se o záhonky se zeleninou a
bylinkami.
Na podzim pak proběhl další ročník
Roklefestu.

Po zkušenosti
z loňského roku, jsme
připravili víc stanovišť, aby děti nemusely
čekat, až na ně přijde řada a mohly si
vybrat, která disciplína je bude bavit.
Program probíhal na louce, kde jsme pro
děti nachystali stanoviště se soutěžemi. Za
splněné úkoly od nás děti dostaly perník a
drobné odměny, od pořadatelů pak
dostaly tašky s drobnými odměnami.

Cílem tábora bylo ukázat dětem, že to jde i
bez počítače a mobilních telefonů a
mohou si jejich oblíbenou hru zahrát
naživo s pomocí papíru, vlastní fantazie a
houževnatosti.
Tento
tábor
měl
mimořádný úspěch, děti čekala cesta do
podsvětí, boj s drakem i výroba vlastního
minecraftového městečka, na závěr
nechyběly ani odměny a představení pro
rodiče, které si děti během tábora
nacvičily.
Na podzim jsme organizovali za podpory
Jihomoravského
kraje
psychologické
semináře. Semináře vedla Mgr. Hana
Regnerová formou diskuzí, debat na
aktuální témata, jako je syndrom vyhoření,
problematické soužití v rodině atd.
Je škoda, že se seminářů nezúčastnilo víc
lidí, předpokládám, že kdybychom
semináře pořádali pravidelně, postupně by
se začal zaplňovat.
Kurz první pomoci dětem
Kurz nepořádala naše organizace přímo,
ale poskytli jsme prostory a reklamu ke
konání akce. Cílem kurzu bylo seznámit
zejména rodiče s první pomocí při
krvácení, dušení, tonutí atd. Akci
hodnotím za velmi přínosnou.
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Lampionový průvod (aneb za duchy a
strašidýlky putujeme se světýlky)

Mikulášská besídka.

Náš tradiční lampionový průvod opět začal
formou pohádky a provázel jím náš
lampionový
maskot
strašidýlko
Fanfulínek. Pak se rodiče s dětmi vydali po
světýlkách kolem lesa, kde písničkou
vysvobodili zakletou bludičku, splnily úkol,
tiše prošli kolem hejkala a za odměnu je na
závěr čekala odměna formou perníčku.
Pro všechny, komu se po akci nechtělo
domů, bylo v kavárně budovy, kde sídlíme,
připravené pohoštění, buchty, čaje, káva,
takže si rodiče mohli popovídat a děti si
hrály přilehlé herně.
Akce se zúčastnilo zhruba 220 lidí.

Předvánoční dílna

Děti čekalo pásmo her, tancování, na závěr
přišel Mikuláš, anděl i čert, aby dětem
rozdali balíčky s dobrotami.
Akce se zúčastnilo 40 dětí v doprovodu
rodičů a prarodičů.

Plány akcí na rok 2017:

Maškarní rej (Monster párty)
Velikonoční dílna
Den dětí
PT „Jak oživit Golema“
PT „Letopisy Narnie“
PT „Svět v pohybu II.“
Letní prázdninový program pro nejmenší

Další naší tradiční mezigenerační akcí bylo
Předvánoční dílna. Jako pokaždé jsme pro
rodiče napekli buchty, připravili čaje i
kávu, abychom podtrhli předvánoční
atmosféru. Rodiče vyráběli především
adventní věnce a složitější ozdoby, pro
děti bylo připravené krátké divadélko a
pak výroba přáníček a jednodušších ozdob.

Roklefest
Podzimní dílna
Podzimní PT
Lampionový průvod
Předvánoční dílna
Mikulášská besídka
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V roce 2017 bychom chtěli pokračovat
v akcích podporující mezigenerační soužití,
rádi bychom, aby se našich akcí víc
účastnili starší lidé a předešli tak jejich
časté osamělosti.
Rádi bychom pokračovali
v psychologických seminářích, ale
z finančního důvodu tak bude možné jen
v případě, ž nám bude schválena opět
nějaká dotace, z které budeme peníze
čerpat.
Rádi bychom se také zaměřili naší
nabídkou pro rodinných aktivit v brněnské

části Královo Pole – Kociánka, která je od
naší čtvrti nedaleko a tato nabídka tu
chybí.

Poděkování:
Děkujeme Jihomoravskému kraji za dotaci
určené pro psychologické semináře a
dotaci od Statutárního města Brna, které
spolufinancovalo volnočasové aktivity a
příměstské tábory.

