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Výroční zpráva za rok 2015

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:
Příliv pro 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 2015
V roce 2015
činnosti:

jsme

organizovali

tyto

Dopolední a celodenní program pro děti

Dopodení 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.
Maškarní rej
Původně byl plánován jako akce pro
širokou veřejnost. Pro malý zájem z řad
veřejnosti byl nakonec zúžen jen jako
dopolední akce pro děti v dopolední
školce. Přesto si ho děti užily, součástí
maškarního reje byla pohádka a poté hry,
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soutěže a tanečky a nechyběly ani drobné

odměny.

Den Majáku

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 nejmenší děti stanoviště se
soutěžemi, za splnění všech soutěží děti
dostaly drobné odměny.
Příměstské tábory

-

-

-

tábora se zúčastnilo 24 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 staraly naši odrostlí táborníci,
kteří již dělají instruktory pod vedením
kvalifikovaných vedoucích
na začátku tábora děti jako vždy čekají
seznamovací hry, výroba triček, dále si
vyrobily košíky, náramky, ve středu
všechny čekalo Elfí klání a výprava do
trólích jeskyní a na konci týdne cesta
za pokladem a jarmark

V srpnu 2015 jsme naplánovali 2 termíny
příměstských táborů.
První proběhl v týdnu od 17. do 21.8.
s názvem Vesmírné dobrodružství. Tábora
se zúčastnilo 18 dětí.
Jako každoročně jsme i letos na letní
prázdniny připravili příměstské tábory pro
děti mladšího školního věku, tj. od 6 do 12
let.
Červencový tábor proběhl v týdnu od 20.
do 24.7. na téma Cesta bájí, mýtů a
legend
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-

-

děti se formou her a soutěží seznámily
s tajemným vesmírem, planetami,
souhvězdími, vyrobily si trička a
obrovskou
vesmírnou
loď
z papírových krabic
na závěr si pro rodiče připravily
scénku na téma Ládinkova vesmírná
dobrodružství.

Od 24. do 28.8. pak proběhl tábor

s názvem „Pět dní poté“.

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.

Jsme velice rádi, že děti, kteří se našich
příměstských táborů dřív účastnily jako
táborníci, se k nám vrací coby instruktoři a
předávají tak vlastní zkušenosti a nové
nápady. Obohacuje to jak naše mladé
táborníky, tak všechny letité vedoucí.
Velké poděkování patří Jihomoravskému
kraji, který nám poskytl dotaci na
příměstské tábory, a díky tomu jsme mohli
nakoupit více materiálů a odměn pro děti.
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.
12.9. pak proběhl nultý ročník Roklefestu.

Mladší děti si vyráběly mýdla, bylinkové
čaje, masti a samozřejmostí bylo malování
táborových triček. Nechyběla spousta her,
soutěží, v lese děti vyráběly domečky pro
skřítky atd.
Starší děti měly podstatně náročnější
náplň tábora, téměř každý den vyrážely do
lesa, vyráběly si vlastní luky, učily se
rozdělat oheň, vyráběly mapu, soutěžily a
ve volných chvílích si pak mohly zazpívat
s kytarou.
Celého tábora se zúčastnilo 35 dětí.
V rámci každého tábora děti dostávají
drobné odměny.

Byli jsme osloveni pořadateli, abychom si
v rámci této akce vzali na starost soutěže
pro děti.
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.
Od 28.10 do 30.10 jsme době podzimních
prázdnin pro děti připravili podzimní
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příměstský tábor s názvem Minecraft
naživo.

Předvánoční dílna letos proběhla v sobotu
21.11.

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.

Letos bylo tradiční vyrábění adventních
věnců, přáníček a ozdob doplněno o
autorské čtení paní Hany Plachecké, která
představila svoji knihu pohádek formou
hrané pohádky. Akce měla velký úspěch,
obohatila tak naši dílničku o program pro
děti, rodiče měli tak víc času si vyrobit
věnce a popovídat s ostatními rodiči.

Lampionový průvod (aneb za duchy a
strašidýlky putujeme se světýlky) proběhl
v sobotu 7.11.
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.

Jako pokaždé jsme pro rodiče napekli
buchty, připravili čaje i kávu, abychom
podtrhli předvánoční atmosféru.
Akce se zúčastnili také zástupci VZP
pojišťovny, kteří nabízeli bezplatné měření
tlaku, BMI indexu atd.
Jednali jsme také s domovem pro seniory
a nabídli, aby se lidé z domova zúčastnili
dílničky a strávili tak příjemně volný čas,
nicméně nabídky nevyužil a nezúčastnil se
nikdo.
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5.12. proběhla Mikulášská besídka.

–
–
–
–
–
–
–

Děti čekalo pásmo her, tancování,
vystoupení mladé zpěvačky a na závěr
přišel Mikuláš, anděl i čert, aby dětem
rozdali balíčky s dobrotami.
Akce se zúčastnilo 38 dětí v doprovodu
rodičů a prarodičů.
Na vánoční prázdniny jsme pro děti
připravili příměstský minitábor „Cesta na
severní pól“.
Z důvodu malého zájmu jsme tento tábor
museli odvolat.

Plány akcí na rok 2016:
Na rok 2016 připravujeme tyto akce:
–
–
–
–

–

sobota 6.2.
Maškarní rej
(Monster párty)
sobota 19.3
Velikonoční dílna
sobota 14.5.
Divadlo Kufr –
sobotní divadélko
2. pololetí 2016 Kroužky pro školou
povinné – pohybovka a Malý
zdravotník
sobota 25.6.
Den Majáku

Příměstské tábory:
–
–
–
–
–

Letem světem (18. – 22.7.)
Svět v pohybu (15. – 19.8.)
Tajemství pyramid (22. – 26.8)
Einsteinovou stezkou (29. – 31.8.)
podzimní příměstský tábor (26. –
28.10)

zimní příměstský tábor (27.30.12)

letní prázdninový provoz miniškolky
(1.7., 11.7. – 29. 7., 8.8. – 31. 8.)
sobota 10.9.
Roklefest
pátek 14.10.
podzimní dílna
sobota 5.11.
lampionový průvod
sobota 26.11.
předvánoční dílna
sobota 3.12.
Mikulášská besídka

V roce 2016 bychom se rádi více zaměřili
na mezigenerační soužití. V plánu je
nabídnout některé naše aktivity, jako např.
jarní, podzimní a předvánoční dílnu
Domovu
seniorů
v blízkosti
naší
organizace, aby se jeho obyvatelé dostali
do společnosti a mohli tak příjemně strávit
svůj čas.
Na podzim 2016 je v plánu tzv. Setkávání
na témata jako je např. partnerská krize,
řešení porozvodových situací, agresivita u
dětí aj.
Setkání by měla být formou debat pro
širokou veřejnost v prostorách kavárny
v budově, kde naše organizace sídlí. Na
dané téma se bude hovořit, zúčastnění
budou moci přednést svoje problémy a
zkušenosti, probrat je s ostatními, kteří
mají podobné problémy a sdílet je tak
s nimi.
Koordinovat
debatu
bude
diplomovaná
psychoterapeutka
MgA. Hana Regnerová.

Poděkování:
Děkujeme Jihomoravskému kraji za dotaci
určenou na naše příměstské tábory.
Děkujeme firmě Biky.cz za pomoc a
propagaci našich aktivit.
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