Slunce v nás a v očích našich dětí

CPR Rudňáček, z.s.
Jaroslava Průchová
Školská 591/2
252 19 Rudná
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V Rudné 15. 6. 2016

Úvod
Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. působí v Rudné pro rodiny s dětmi již devátým rokem.
Za svou dobu působení má za sebou velkou řadu akcí zaměřené nejen pro aktivní život rodin s
dětmi v Rudné, nabídkou volnočasových aktivit či služeb v péči o dítě, ale nabízí i spoustu
dalšího…
Na základě kladných ohlasů a v neposlední řadě bez negativních slov, můžeme konstatovat,
že naše centrum stále kvete, a tím máme prostor, nabízet smysluplnou činnost a to nejen pro
nevšední život v Rudné. Věřím, že i okolí a všichni, kdo navštěvují naše centrum a veřejné
akce se o tomto mohli přesvědčit. Mám dobrý pocit i z klima, které vládne i nadále celým
Rudňáčkem. Cítím zde pozitivní náladu, která se přenáší nejen na děti. Věřím, a snažíme se o
to, aby u nás v centru bylo stále hodně radosti, chuť k činnostem, které nabízíme a krásných
zážitků a spoustu krásně strávených chvil.
Každý rok je pro nás zkouškou. I pro tento rok 2015 jsme žádali finanční prostředky na
základě vyhlášených výzev, dotací. Našemu centru se podařilo pro tento rok získat finanční
prostředky a bylo podpořeno pro celoroční činnost Středočeským krajem, Ministerstvem
práce a sociálních věcí a městem Rudná. Byla to pro nás velká podpora a úleva.
Některé věci se ale nedají zaplatit penězi. Musím poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
působili na všech veřejných akcí, hlavně i vedoucím příměstského tábora. Na základě této
dobrovolnické činnosti jsme získali finance na základě příspěvků od uživatelů a tím mohli
pokrýt další část ročních nákladů a zvládnout tento rok.
Nechceme a nejsme výdělečným komerčním podnikem, ale nájmy, platy, energie, hračky,
výtvarné a sportovní potřeby, inzerci a mnoho jiného prostě zaplatit musíme. Ačkoli práce
dobrovolníků využíváme opravdu hojně, ostatní náklady jsou vysoké. Všechny služby
poskytujeme v souladu se stanovami neziskové organizace a příspěvky od uživatelů jsou pro
nás životně důležité. I na dále se budeme snažit udržet ceny na takové úrovni, abychom mohli
nabízet a rozšiřovat naše služby.
Děkuji Vám všem, kdo navštěvujete naše akce a programy, kdo s námi sympatizujete a kdo
nám pomáháte. Vaší podpory si opravdu vážíme.
Děkujeme za vaše podněty pro další činnost našeho centra.
Jaroslava Průchová
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1. Představujeme CPR Rudňáček, z.s.(o.s.)
 Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. je místo pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde mohou
společně trávit svůj volný čas, využívat nabízené programy nebo jen zázemí,
obohacovat své dovednosti nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu
centra.
 Návštěva centra umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní
péčí o dítě dostávají. Činnost centra má sociálně-preventivní funkci.
 Centrum pomáhá rodičům předškolních dětí slaďovat jejich rodinný a pracovní život.
 Centrum posiluje mateřskou roli ženy ve společnosti.
 Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního
cítění dětí.
 Pomáháme rodičům na mateřské/rodičovské dovolené rozvíjet své jazykové znalosti, a
tím usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu.
 Centrum formou besed a individuálních konzultací s odborníky podporuje zvyšování
rodičovských kompetencí.
 Centrum zprostředkovává péči odborníků o děti i dospělé (logopedie, porodní
asistentka, psycholog, fyzioterapeut).
 Dbáme na informování rodičů jako prevenci problémů v rodinném i pracovním životě.
 Ctíme tradice a vedeme rodiny s dětmi k jejich dodržování.
 Jsme otevřenou skupinou, rádi mezi sebou přivítáme další členy s novými nápady,
uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu.
 Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města a snažíme se být jeho nedílnou
součástí.
 Aktivity pro veřejnost mohou fungovat jen díky rodinné výpomoci, dobrovolné práci
ochotných lidí a díky podpoře mnoha dárců a sponzorů.
 Nabízíme možnost seberealizace a přivýdělku pro rodiče na MD/RD.

2. Nabídka CPR Rudňáček
 Herna plná zajímavých hraček.
 Tvořivé, vzdělávací, hudební a sportovní programy pro děti od narození po mladší
školní věk.
 Předškolička, klubík – pravidelná péče o děti s programem bez přítomnosti
nejbližších.
 Příměstské tábory v době prázdnin.
 Vzdělávací kurzy pro rodiče s hlídáním dětí.
 Pro širokou veřejnost přednášky, besedy, rukodělné kurzy.
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 Knihovna s odbornou literaturou (oblast pedagogiky, psychologie, logopedie, volný
čas).
 Pro širokou veřejnost přednášky, besedy, rukodělné kurzy.
 Jednorázové akce jako smysluplná náplň volného času, nové zkušenosti, poznatky,
možnost seberealizace při podílení se na chodu centra.
 Vstupné dostupné všem (např. herna pro členy zdarma, pro nečleny 15,- Kč).
 Členství ve sdružení není podmínkou pro návštěvu centra, ale člen užívá slevy
vstupného na vybrané akce CPR a mnoho dalších výhod (půjčovné v knihovně centra
zdarma, pořádání dětské oslavy v herně zdarma).
 Možnost občerstvení a nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých
dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).
 Bezplatná inzertní služba a přístup na internet zdarma.

3. Rok v projektech
Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené městem Rudná částkou 24.000,- Kč a
prostory Spolkového domu.
Tento projekt představuje jádro činnosti centra – volná herna s programem, který tvoří různé
volnočasové aktivity - pohybové, tvořivé a hudební, aktivity pro rodiny s dětmi předškolního
věku.
Nedílnou součástí projektu je i organizace různých kampaní a akcí pro širokou veřejnost
v Rudné a okolí. Ty jsou z velké části realizovány prostřednictvím dobrovolné výpomoci
rodičů nebo na základě dobrovolného vstupného.
Koordinátor projektu Jaroslava Průchová
Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené Středočeským krajem částkou 185.000,- Kč.
2015 - Humanitní fond – Sociální oblast
V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v
Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů,
zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem
občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do
zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství
vrstevníků.
V rámci projektu byly podpořeny tyto služby: Předškolička, Dětský klub, Herna pro děti +
herna s programem, tvořivé dílny, odborná literatura a veřejné akce konané v době školního
roku.
Koordinátor projektu Jaroslava Průchová
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Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí
částkou 189.116,- Kč.
2015 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřoval k předcházení negativních
jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování
rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa,
logopeda, porodní asistentkou, záchranářem. Dále možnosti individuálních konzultací s
odborníkem v místě bydliště.
Způsob financování projektů a aktivit v průběhu celého roku:
Projekty zaměřené na práci s celou rodinou, a to včetně akcí pro širokou veřejnost jsou
z velké části financovány vlastními zdroji, částečně pak příspěvkem od města Rudná a z darů
od sponzorů a od uživatelů CPR Rudňáček. V roce 2015 jsme byly finančně podpořeny
v dotačních projektech u MPSV a Středočeského kraje.

4. Personální obsazení
Do provozu centra se zapojilo 24 lektorek, z velké části maminek na MD. Podělily se o a
vedení kroužků či lekcí (dohoda o provedení práce, ŽL), dále pak formou dobrovolné činnosti
společně organizovaly akce pro širokou veřejnost.
-

-
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Adamová Michaela – člen výkonné rady, vedení předškoličky, příměstských táborů,
organizace programu pro děti,
Beranová Tereza – lektor předškoličky, lektor Montessori pracovničky, organizace
programu pro děti,
Drvotová Magda – lektor Montessori pracovničky, organizace programu pro děti,
Fraňková Marie – vedení klubíku, lektor předškoličky, lektor příměstských táborů,
lektorka cvičení dětí 3 – 5 let, organizace programu pro děti,
Havelcová Václava – komunikační dovednosti, logopedie
Havelková Šárka – lektorka Přírodňáčku, Angličtiny pro děti a pro maminky na MD
organizace programu pro děti,
Henychová Lenka – taneční aktivity pro děti 3 – 11 let,
Horáková Eva - taneční aktivity pro děti 3 – 11 let, balet,
Hrdličková Lucie – lektorka pohybové aktivity Zumbíček pro děti, Zumbení pro
dospělé, organizace programu pro děti,
Iblová Martina – člen výkonné rady, lektorka tvořivých aktivit pro rodiče s dětmi,
organizace programu pro děti, PR (tvorba propagačních materiálů, letáků, www
stránek )
Ioana Nicoleta Vitelaru – lektorka Angličtiny pro děti
Jandošová Hana – lektor předškoličky, lektor příměstských táborů, organizace
programu pro děti,
Juhászová Katarina – lektor předškoličky, vedení klubíku, lektor příměstských táborů,
organizace programu pro děti,

-

Kušková Jitka – keramika pro děti i dospělé,
Pavlovská Hana – lektorka cvičení rodičů s dětmi, cvičení miminek
Parýzková Vladimíra – lektor jogohrátek pro děti, Pilátes
Peltanová Alena – lektor výtvarných aktivit
Prágr Zbyšek – lektor Přírodňáčku
Průchová Jaroslava – předsedkyně z.s., člen výkonné rady, koordinátorka projektů,
lektor předškoličky, klubíku, lektor flétny, organizace programu pro děti,
Surjomartono Dita Mgr. – vedení besed, přednášek, psycholog,
Šabatová Anna – vedení lekcí HŠ Yamaha,
Tlapáková Daniela – vedení besed, Setkání žen v kruhu, inspirátorka
Uhrová Pavla – cvičení pro těhotné, předporodní příprava, laktační poradenství,
přednášky, besedy – porodní asistentka
Vítková Lenka – člen výkonné rady, koordinátor jednorázových akcí, organizace
programu pro děti,
Vrbská Martina – organizace programu pro děti

Příměstský tábor byl stejně jako předchozí roky koncipován jako klasický letní dětský tábor
s tím rozdílem, že děti přespávaly doma. Vedení jednotlivých oddílů se ujaly studentky VŠ
nebo paní učitelky z MŠ, které si prázdniny bez dětí nedokážou představit. Dohledem nad
zdravím dětí se ujaly také maminky na MD s odborným vzděláním.

-

Michaela Adamová
Hana Jandošová
Madaraszová Jaroslava
Michaela Broženská
Edita Vítková
Barbora Stryková
Kateřina Juhaszová
Radka Huňatová
Marie Fraňková
Jindřiška Černá
Karolína Černá
Sára Součková

-

Magdaléna Černá
Janíková Miroslava
Kateřina Cafourková
Tereza Karnoltová
Věra Kuchařová
Viktorie Egrtová
Daniel Cehula
Martina Cehulová
Veronika Kourová
Vladimíra Parýzková
Alžběta Maláková

5. Prezentace CPR
Činnost CPR je prezentována na nástěnce přímo v prostorách centra a na venkovní nástěnce
Spolkového domu, na nástěnce u pošty, na autobusové zastávce Rudná – škola a Rudná – U
kina, dále pak v místním měsíčníku Život v Rudné, na veřejných nástěnkách (7 ks po celém
městě), na internetových stránkách www.rudnacek.mistecko.cz, a na webových stránkách
města Rudná.
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Obyvatelé okolních obcí se o akcích CPR Rudňáček dozvídají z veřejných vývěsních ploch
v jejich obcích.
Od dubna 2008 se CPR Rudňáček zapojuje i do vítání občánků v městě Rudná – nové
občánky obdarováváme malým dárečkem a permanentkou na vstup do centra.
Vzestup návštěvnosti jsme zaznamenali po každé úspěšné akci, tj. např. po karnevalu,
cyklistickém závodě, Vítání nového školního roku nebo po letákové akci.
CPR Rudňáček má ve své databázi kolem 860 e-mailových adres na které pravidelně
rozesíláme informace o pořádaných a naplánovaných akcích.

6. Vyhodnocení jednotlivých aktivit
Angličtina pro rodiče na MD a RD
Angličtinu pro maminky jsme nabídli maminkám na MD či RD, tento kurz vedla Šárka
Havelková. Součástí tohoto kurzu bylo i hlídání dětí v době lekce.

Angličtina pro děti 4 – 6 let
Děti se formou her, říkanek, písniček seznamují se základy anglického jazyka. Komunikace
probíhá převážně v anglickém jazyce.
Tato aktivita probíhala v 1. pololetí pod vedením lektorky Ioana Nicoleta Vitelaru a ve 2.
pololetí pod vedením Šárky Havelkové.

Angličtina pro děti 2-3 roky
Na základě zájmu probíhala i angličtina pro děti menší na dobu 30 min. Kam docházelo
pravidelně 3- 5 dětí. Lektor Šárka Havelková
Kurz probíhal ve druhém pololetí.

Cvičení pro děti ve věku 2 měsíců – 3 let
Jde o pobyt v herně s pohybovým programem, tedy společnou aktivitu pro rodiče a děti ve
skupinkách od 2 měsíců do 3 let. Od roku 2012 se nám osvědčilo rozdělit aktivitu na čtyři
věkové skupiny:
2 měsíců – 10 měsíců – v nabídce 2x týdně
- 10 měsíců – 18 měsíců,
- 18 měsíců – 24 měsíců,
- 2 – 3 roky.
Ve všech věkových kategoriích děti rozvíjí své pohybové a smyslové dovednosti. V rytmu
básniček a písniček trénují dovednosti odpovídající jejich věku a spoluprací s rodiči se
posiluje jejich vzájemný vztah a důvěra.
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Cvičení probíhá na základě rezervace přes rezervační systém, pro jednotlivé skupiny. Cvičení
probíhá pravidelně při počtu rezervací minimálně 4 dětí 1x týdně, přihlášení je volně
přístupné pro všechny zájemce o cvičení v dané věkové skupině.
Návštěvnost
měsíc
Klubík
Cvičení dětí 18Počet
24m
dětí
Počet
(+permanentky) dospělých

1

2
21

3

5

6

22 19 27 25 22

7

8

Celkem
vstupů
12 17 21 19
205
9

10 11 12

15

9

9 15 16 10

14 18 18 17

141

15

9

9 15 16 10

14 18 18 17

141

19 38 36 22

22 27 41 24

229

Počet
vstupů 30+30 9+9
Cvičení dětí 2-3
r

4

Počet
dětí

19

12 14 13 13 13

13 19 19 17

152

Počet
(+permanentky) dospělých

19

12 14 13 13 13

13 19 19 17

152

Počet
vstupů

47

14 36 30 25 25

18 32 38 31

296

Počet
dětí

17

17 16 14 10

0

4

8

4

98

17
36

17 16 14 10
24 29 32 26

0
0

4 8 8
5 13 10

4
9

98
184

Cvičení dětí 1018 m

Počet
(+permanentky) dospělých

Cvičení
miminek

8

8

Počet
dětí

12

9

8

9 13 12

14 16 32 21

146

Počet
dospělých

12

9

8

9 13 12

14 16 32 21

146

Počet
vstupů 22+22 12+12 15 14 21 25

19 34 65 27

220

Čtenářský kroužek - Bookclub
Aktivita pro dospělé, která probíhala 1x za měsíc, kde se scházelo pravidelně okolo 4 - 6
maminek.

Dětský klubík
Aktivita, která byla spontálně otevřena v květnu 2013 na základě velké poptávky z řad rodičů
o další místa v předškoličce.
Klubík v roce 2015 probíhal v prostorách Sport wellnes clubu Zuzana. Z důvodu velkého
zájmu jsme tuto aktivitu zařadili do naší současné nabídky, kdy děti do dětského klubu
dochází pravidelně 2 - 3x týdně – pondělí, úterý a čtvrtek na 2,5hod. program bez přítomnosti
nejbližších. Program je určen dětem od 2 let. Dítě se zde zvyká na zapojení do kolektivu,
poznává první kamarády a učí se zvládat odloučení od matky – rodičů.
Služba je zaměřená na pomoc rodičům při začleňování dítěte do kolektivu s návazností na
přípravu vstupu do zaměstnání či vykonávání částečného úvazku apod. Dítě poznávalo a
postupně se začleňovalo do kolektivu vrstevníků bez přítomnosti rodičů, vznikal prostor pro
postupnou socializaci dítěte na základě volnější adaptace – volná hra, částečně řízená,
přizpůsobená individuálním potřebám dítěte.
Aktivita probíhala v průběhu celého školního roku (mimo prázdnin) 2x – 3x týdně,
ve 2,5 hodinových blocích.
Tuto aktivitu vedla Marie Fraňková a Katarina Juhaszová
.
Aktivita probíhá na základě rezervace místa v rezervačním systému.
Dětský klub - děti do 2 – 4 let, jedná se o aktivitu, kterou navštěvují dle potřeb stálé děti.
Aktivitu navštívilo celkem 32 chlapců a 24 děvčat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Měsíc
Počet dětí navštěvující aktivitu v daném měsíci 21 22 19 27 25 22

12 17 21 19

Počet všech vstupů

52 75 82 53 721

67 67 66 97 84 78

Flétničky pro děti 4 - 6 let
Od září 2015 jsme otevřely kroužek flétniček pro děti předškolního věku a děti navštěvující 1.
třídy ZŠ. Děti se učí od prvních tónů na zobcovou flétnu. Nenásilně a hravě se seznámí s
potřebnými základy hudební teorie, zahrají první noty. Po čase zvládnou intonaci i rytmus.
Hra jednoduchých skladbiček, lidových písní, individuální či skupinová hra – sólo, dueta atd..
Lektor: Jaroslava Průchová
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Herna
Volná herna byla využívána jako již v loňských letech. Cíleně je využívána především
maminkami dětí do 2 let věku. Hlavní herna byla k dispozici páteční dopoledne v prostorách
Sport Wellnes Clubu Zuzana. Tuto hernu máme zaměřenou i na sportovní prvky.
Služba se zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení, formou volné herny jsme nabídli
matkám či rodinám s dětmi prostor pro vznik spontálních svépomocných skupin, navázání
nových mezilidských vztahů v důsledku poznávání nové životní situace – vývoj a výchova
dítěte. Na základě sdílení osobních poznatků a vnímání okolních postřehů při komunikaci
s dítětem či postojů: dítě – matka.
Herna byla rodinám k dispozici a přístupná každý pátek v průběhu školního roku od 10:00 –
12:00 hod.
Návštěvnost volně přístupné herna pro rodiče s dětmi.

Měsíc

1

2

3

4

5

6 7 8 9

10 11 12

Počet dětí navštěvující aktivitu v daném měsíci

9 11 14 11 13 12

5

12 11

9

Počet rodičů navštěvující aktivitu v daném měsíci

9 11 14 11 13 12

5

12 11

9

15 19 16 13 15 12

5

14 11

9

Počet všech vstupů

Volnou hernu v centru nabízíme též k možnosti pro
využití dětských oslav, které jsou možné uspořádat
ve dny pátek – neděle.

Volnou hernu jsme zpestřili a rozšířili v kombinaci s hernou s programem.

Herna s programem, tvořivé dílničky

- aktivita na podporu aktivního
trávení volného času dětí a rodičů, kdy děti mají prostor volné herny a k dispozici je jim
program vedený lektorem s prvky výtvarnými, hudebními, či sportovními prvky. Aktivita
probíhala v průběhu roku mimo letní prázdniny v pátek 1x za 14 dní v době od 10:00 12:00hod, v prvním pololetí i v odpoledních hodinách v prostorách CPR.
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Měsíc

1

2

3

4

5

6

Děti

Recyklo-hravá dílna,herna

Tvoření pro nejmenší s herničkou

Dospělí
Celkem
vstupů

Děti
Dospělí
Celkem
vstupů

Tvoření s pohádkou, volná herna

Děti
Dospělí
Celkem
vstupů

9 10 11 12
0
0

13
13

11
9

14
12

0

17

17

21

55

19
19

13
13

15
15

10 0 0
10 0 0

57
57

28

22

33

15 0 0

98

10
0

9
0

10
0

10 0 0
0 0

39
0

30

19

32

35 0 0

116

Tvoření pro rodiče s dětmi 18 měsíců – 4 roky - výtvarná aktivita s hernou pro
rodiče s dětmi byla otevřena v únoru roku 2010. Cílem aktivity je seznámit rodiče
s charakteristikou výtvarného projevu dítěte v závislosti na jeho věku a nabídnout rodičům
inspiraci ke vhodnému tvoření (náměty, pomůcky, netradiční výtvarné techniky atd.) s volnou
hernou pro děti.
Tvoření s pohádkou - výtvarné tvoření provází výtvarné pohádky a tvůrčí hraní, které
povzbudí a naladí fantazii všech malých výtvarníků. Během tvoření se děti seznámí s různými
výtvarnými technikami vhodnými pro daný věk. Důraz kladu na samotný tvůrčí proces,
podporuji dětskou přirozenost. Aktivita bez rodičů.
Montessori pracovnička, hernička
Motem Montessori pedagogiky je "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
V naší pracovničce - herničce mají děti možnost rozvíjet své schopnosti, podle svých
aktuálních potřeb. K dispozici jsou činnosti z praktického života, pro rozvoj smyslového
vnímání i logického myšlení. Dítě si při práci zlepšuje jemnou motoriku a schopnost
soustředění, učí se vzájemnému respektu a smyslu pro pořádek. Rodič a lektor působí jako
průvodce a pozorovatel. Probíhá pravidelně 1x týdně ve Spolkovém domě.
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Návštěvnost
Montessori pracovnička - hernička
(permanentky)

Děti
Dospělí
Celkem
vstupů

5 3
5 3

5 10 6
5 10 6

15 5 10 14 6

5
5

6
6

7 5 52
7 5 52

5 18 13 6 92

Hudební škola Yamaha
Spolupráce s HŠ Yamaha začala v únoru 2009 a zpívání s Yamahou se rychle stalo nedílnou
součástí programu CPR. V roce 2015 otevřeny tři lekce v každém pololetí: 1. lekce: Robátka
pro děti od 4 – 18 měsíců a 2. lekce: První krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let.
Výuka probíhala 3 hodiny/ týdně.
1. pololetí 2015: navštěvovalo 30 dětí s doprovodem
2. pololetí 2015: navštěvovalo 32 dětí s doprovodem

Keramika pro rodiče s dětmi i pro dospělé
Kroužek keramiky se v CPR těší velké oblibě. Na základě poptávky ze strany rodičů školních
dětí jsme v roce 2015 otevřeli:
1 skupinku pro rodiče s dětmi,
2 skupinku pro děti od 5 let začátečníci
3 skupinku pro děti od 6 let pokročilý
- 2 a 3 skupinka je schopna tvořit samostatně bez zásadní pomoci dospělého. Na
aktivitu dochází každý týden pravidelně až 10 dětí.
Děti si vyzkouší práci s keramickou hlínou a spolu s rodiči pokaždé vytvoří originální
výrobek. Úkolem lektorky je motivovat, pomáhat a radit - každý týden účastníkům ukáže
hotový výrobek, který si mohou vyrobit, ale jeho konečná podoba je plně v rukou dětí a
rodičů. Tato aktivita probíhá pravidelně 1x týdně.
Keramika pro dospělé je oblíbená večerní aktivity, která probíhá 1x za 14 dní.
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Předškolička
Tato služba je v programu zařazena už od roku 2008 a jeho obliba stále stoupá. Hlavním
cílem aktivity je připravit děti na pobyt ve školce, naučit je řádu a samostatnosti, aby přechod
do MŠ pro ně nebyl problematický. Děti si s „tetou“ hrají, zpívají, modelují nebo se učí
základním výtvarným dovednostem (lepení, stříhání, vybarvování).
Služba zaměřená na pomoc rodičům při začleňování dítěte do kolektivu s návazností na
přípravu vstupu do zaměstnání či vykonávání částečného úvazku apod. Dítě se postupně
začleňuje do kolektivu vrstevníků bez přítomnosti nejbližších, upevňuje si sociální,
hygienické a psychomotorické dovednosti. Formou činností se učí zvládat organizaci dne jako
přípravu na vstup do MŠ.
Průměrná návštěvnost je 12 dětí bez doprovodu rodičů denně (mimo prázdnin). Předškolička
probíhá 5x týdně, z čehož pondělí – čtvrtek nabízíme 7 hodinový program s obědem a
odpoledním spánkem, v pátek pak nabízíme pouze dopolední docházku s obědem.
V roce 2015 navštěvovalo pravidelně tuto aktivitu 25 dívek a 29 chlapců.
Měsíc
1
2
3
4
5
6
9 10 11 12 Celkem za rok
Počet vstupů 165 194 188 224 221 218
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151 149 156 128

1794

Příměstský tábor
V roce 2010 jsme poprvé nabídli vlastní koncept příměstského tábora. Naší představou bylo
nabídnout rodičům a dětem možnost smysluplného trávení času během hlavních prázdnin, tj.
v době, kdy si děti užívají dvouměsíčního volna, ale rodiče řeší problém s nedostatkem
dovolené.
I v roce 2015 jsme vytvořili základní koncept týdenních turnusů tzv. příměstského tábora pro
děti od 3 – 11 let.
Od poloviny července do poloviny srpna jsme uspořádali pět týdenních turnusů pro děti od 3 do
10 let. V každém turnusu jsme přivítaly okolo 45 – 49 dětí, které byly rozděleny do 3. oddílů.
Každý týden byl tématicky zaměřený a měl svůj vlastní program, se spoustou dobrodružství,
poznání a radosti. Od putování „ Z pohádky do pohádky“, Pod lupou detektiva přes Loupežníky,
Letem světem Afrikou jsme se dostaly až k Hokusu, pokusu. Každý týden jsme si užívali i
celodenního výletu a užili si spoustu hezkých chvil.
Celkem jsme nabídli 230 míst.

Příměstský hudební tábor
Toto léto jsme nabídli jeden týden hudebního tábora již tradičně pod vedením Jindřišky
Černé. Děti si užívaly bohatého programu, od vzácných hostů až po přípravu závěrečného
koncertu. V průběhu týdne měly možnost získávat nové zkušenosti, poznávat spoustu nového
a celý týden ukončily návštěvou generální zkoušky Ústřední hudby armády ČR, kde měly
možnost pozorovat práci hudebníků, poté navštívily a prohlédly si historickou budovu
Národního divadla a celý týden ukončily závěrečným koncertem s bohatým programem
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hořelici.
Hudební tábor navštěvovalo 26 dětí.
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Přírodňáček
Jedná se o kroužek, který se nám podařil otevřít i v dalším roce (otevřeli jsme ho v říjnu
2012). Přírodovědný kroužek pro nejmenší děti od 3 – 6 let. Děti se zde seznamují s přírodou,
poznávají stromy, květiny, zvířata. Pracují a tvoří s přírodními materiály, hrají naučné hry,
relaxují. O tento kroužek je velký zájem, probíhá 1x týdně v prostorách CPR Rudňáček.
V 1. pololetí 2014 navštěvovalo tento kroužek pravidelně 1x týdně 7 dětí, pod vedením Šárky
Havelkové.
V 2. pololetí 2014 navštěvovalo tento kroužek pravidelně 1x týdně 7 dětí, pod vedením Šárky
Havelkové.

Taneční aktivity pro děti
Taneční aktivity jsou ve velké oblibě. Probíhaly v tělocvičně ZŠ 5. května.
Taneční aktivity – rozdělení do 3 skupin:
1. skupina – začátečníci 1h/týdně 3 - 6 let
2. skupina – pokročilí 1h/týdně 4 – 6 let
3. skupina – Moderní tanec 2h/týdně 7 – 10 let let
4. skupina – Balet
Taneční aktivity vedla v roce 2015 lektorka Eva Horáková, Lenka Henychová
Cílem tanečků je naučit děti správnému držení těla, vnímání rytmu a základům gymnastiky.
Hodina se skládá ze sportovní rozcvičky, nácviku gymnastických prvků (chůze, poskoky,
kotouly, práce rukou), procvičování při hudbě a závěrečného nácviku drobné choreografie.
U moderního tance je cílem naučit děti základům moderního scénického tance s prvky
gymnastiky, akrobacie, baletu. Tancování variací a choreografií. Příprava pro soutěže a
vystoupení.
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Zumbení pro maminky a Zumbíček pro děti
Nabízená pohybová aktivita pro děti i dospělé, která probíhá 1x týdně v tělocvičně ZŠ 5.
května v Rudné, pod vedením lektorky Lucie Hrdličkové.
Na základě předcvičení se děti učí vnímat a pohybovat dle choreografie do rytmu hudby.
Aktivita probíhá na základě rezervace místa v rezervačním systému.
Aktivita probíhala pouze v 1. pololetí.

Věda nás baví
Nově otevřený kroužek od září 2014. Kroužek byl určen dvou věkovým skupinám dětem
z MŠ a dětem ze ZŠ, Vědecký kroužek pro děti, kde se seznámí hravou a zábavnou formou s
taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, biologie, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší
si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.
Náplň lekcí: Děti v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem,
vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha
jinými jevy kolem nás. Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy
fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví
sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod. To vše s důrazem na využití
nabytých znalostí v praktickém životě.

Tvořivá dílna pro školáky
Tato dílna byla pod vedením Barbory Nývltové.
Aktivita probíhala ve dvou cyklech 1x měsíčně.

Yoga
Od září 2014 jsme nabídli pravidelná setkání yogy pod vedením Blanky Janíčkové. Lekce
obsahovala: Relaxační jógu, Power jógu, Hatha jógu, jógu pro seniory, „hubneme s jógou“,
jógu pro děti (i speciální pro děti s ADHD, disleksii apod.), jógu ke snižování krevního tlaku,
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jógu pro zlepšení plodnosti, jógu proti stresu, „aby záda nebolela“, jógu pro optimalizaci
funkce štítné žlázy (hypo), jógu pro optimalizaci práce lymfy, jógu pro formování postavy a
proti celulitidě, atd., „naučím Vás dýchat“ a meditace
Yoga probíhá v nabízených dnech: pondělí, středa, čtvrtek na základě přihlášení
v rezervačním systému.

Pilátes
Nová aktivita určená pro dospělé otevřená od 2. pololetí vedenou Vladimírou Parýzkovou.
Cvičení inspirované jógou, tchai-chi a pilates buduje ohebnost a sílu a zanechá vás s pocitem
klidu a ukotvení ve svém středu. Kontrolované dýchání, soustředěnost a opatrně strukturované
série protahovacích cvičení, pohybů a póz k muzice vytváří holistické cvičení, které přivede
vaše tělo do stavu harmonie a rovnováhy.
Aktivita probíhala 1x týdně na základě rezervace místa v rezervační systému.

Jogohrátky
Od 2. poloviny roku jsme nabídli navou aktivitu Jogohrátky pro děti pod vedením Vladimíry
Parýzkové. Aktivita probíhala 1x týdně.
Dětskou jógu lze charakterizovat jako určitou formu hravého cvičení s jógovými prvky.
Jóga pro děti je speciálně přizpůsobena jejich schopnostem, fyziologii a psychomotorickému
vývoji v daném věku. Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, méně aktivní a tišší
děti naopak povzbudí k činnosti a pomůže vybudovat sebevědomí.
Cvičení celkově zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a
rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou.
Prvky dětské jógy se liší od té pro dospělé především jednoduchostí sestav, vyšší
dynamičností a v neposlední řadě promyšlenou zábavnou motivací. Většinou se jedná o
pozice inspirované přírodou a zvířaty, které se učí např. formou vyprávění příběhů. Vyzkouší
si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga
kladně i na dětskou představivost.
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7. Vyhodnocení jednotlivých akcí
Rudňáčkovský ples
V sobotu 24. 1. 2015 naše centrum uspořádalo druhý ročník plesu.
Akce se konala v rudenské sokolovně. Zatancovat si přišlo zhruba
okolo 130 osob. Program jsme se snažili připravit zajímavý a věříme,
že byl i bohatý – k tanci i poslechu hrála jako v loňském roce
skupina Bíza Band (www.bizaband.cz). Program plesu nám zpestřila
tři taneční vystoupení . Ples zahájilo první taneční předtančení
tanečního kroužku našeho centra pod vedením Evy Horákové, druhé
předtančení v podání juniorské taneční dvojice - Matyáš Víteček a
Eliška Trejbalová - kategorie Junioři I z KST Silueta Praha, o.p.s,
která nám předvedla ukázku Walz, Tango, Valčík, Quickstep. Třetí
předtančení si pro nás připravili zástupci nejstaršího spolku v Rudné
– Obce Baráčníků, vlastní choreografii na píseň Lojsa a Líza.
Půlnoční překvapení si pro nás připravil Kouzelník a iluzionista
Petr Absolon (www.iluzionista.cz). V průběhu plesu nechyběla samozřejmě ani dámská
volenka či tombola. Celý ples probíhal v příjemné atmosféře a věříme, že si jej všichni
zúčastnění užili. Velkou zásluhu na tom mají opět dobrovolníci, kteří pomohli s organizací
této akce a samozřejmě také všichni sponzoři, kteří nás podpořili.

Karneval
7. 2. 2015 od 15:00 hod
- sobotní odpoledne určené dětem a rodičům. Své masky zde
přišlo představit okolo 110 dětí v doprovodu 90 rodičů. Animační
program pro děti připravili klauni Anet, Luky a Bára. Provázeli
děti celým karnevalem. Pro všechny byly připraveny drobné
dárky a bohatá tombola. Mezi maskami byly vybrány 3 nejlepší,
což byl úkol opravdu náročný. Proto jsme o pomoc
s rozhodováním požádali přítomné rodiče. Karneval byl stejně
jako ostatní akce CPR Rudňáček organizován za pomoci
dobrovolníků.
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Velikonoční posezení
29. 3. 2015 od 15:00 hod
- nedělní odpolední akce, pro rodiny s dětmi, kdy si formou
společného posezení a trávení volného času, vytvoření
velikonoční dekorace, s prostorem malého posezení u
velikonočního beránka, či mazance a malého minitrhu, kde
nabízíme práce dětí našeho centra či Speciální základní
školy z Rudné.
Akci navštívilo oko 50 dětí v doprovodu rodičů či
prarodičů, celková návštěvnost byla 120 lidí.

Čarodějnický rej
Rok s rokem se sešel a opět jsme se mohli společně sejít na
Čarodějnickém reji. Ten pro vás, ale i vaše děti, již tradičně
připravili CPR Rudňáček a SDH Rudná. Uskutečnil se 30. 4.
2015 na Náměstí Svobody (před hasičárnou) v Rudné. Od 17:00
hod. zde bylo připraveno 10 stanovišť, zaměřené k tématu
čarodějnic. Děti zde plnily různé úkoly – „létaly na koštěti,
vařily lektvary, házely pařátem a uchem do velkého hrnce,
smrdutý močál přecházely přes visuté lano, lovily netopýry,
hledaly pavouky, prolézaly pavučinou, a na závěr si každý
přizdobil ČARODĚJNICI, která byla upálená. Účast byla opět
úžasná, soutěžit přišlo přes 200 dětí. Po splnění všech úkolů si
malé čarodějnice a čarodějové vypili kouzelný lektvar, získali
Čarodějnický výuční list a buřta, který si většina z nich na
ohýnku hned opékala. CPR Rudňáček děkuje všem
čarodějnicím a čarodějům za příjemně strávené „čarodějnice“. Děkujeme všem hasičkám a
hasičům za zázemí, zajištění občerstvení, přípravu ohně a bezpečnost při pálení čarodějnice.
Pekárně Vrbských za sponzorský dar – chléb k buřtům od hasičů. A samozřejmě všem
dobrovolníkům, bez kterých by to nešlo.
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Vítání školního roku
V září organizujeme již třetím rokem akci k zahájení nového školního
roku. A jak je našim dobrým zvykem, svůj slib jsme dodrželi i letos.
Hned první zářijovou středu 2. 9. 2015 čekalo na děti odpoledne plné
soutěží a zábavy s názvem „Vítání školního roku“.
Cílem bylo pobavit děti, a dětem i rodičům představit aktivity a
kroužky, které CPR Rudňáček nabízí pro tento školní rok. Počasí nám
přálo, takže o návštěvníky nebyla nouze. Celé odpoledne navštívilo 92
dětí – menších i těch větších v doprovodu nejen rodičů.
Všichni si mohli vyzkoušet rozmanité úkoly a činnosti, které nabízíme
a za splnění úkoly mohly získat i malou pozornost.

7. ročník závodu O Rudenské kolečko
V sobotu 19. 9. 2015 se konal již 8. ročník RUDENSKÉHO
KOLEČKA. Závod pořádali společně spolky CPR Rudňáček, Bike
Tuning a JSDHOR (sbor dobrovolných hasičů) v ul. Na Drahách.
Od 10:00 hodin byla registrace závodníků, kteří byli rozděleni do 11
kategorií. Počasí nám tento rok opět přálo a tak nás čekalo krásné
dopoledne. Závodit přišli nejen děti, ale i dospěláci či maminky
s kočárky. Sešlo se zde okolo 105 závodníků. I tento rok jsme
přichystali pro každého závodníka startovací číslo, které bylo
umístěno přímo na kolo závodníka. A potěšilo nás, když ještě
některé děti přijely s kolem, kde měly číslo již z loňského ročníku.
Závod nám odstartovaly děti na plastových motorkách a dále
pokračovaly postupně všechny kategorie na odrážedlech,
pokračovala kola od 12’až po kola 24‘.. Dalším závodem byl závod
kočárků. Poté nás čekalo a proběhlo vyhlášení s nástupem všech dětí v daných kategorií,
předávání medailí, pohárů, cen a pozorností pro všechny závodníky. Po vyhlášení proběhlo
losování ze všech registrujících čísel – cena útěchy – poukaz na servis kola a plavba parníkem
pro 3 osoby. Poslední dvě disciplíny, které byly určeny pro všechny dospěláky, kteří mají rádi
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recesi – bylo jízda na šišatém kole, z dílny Zdeňka Chalupy a jízda s překvapením – kolo,
kde zatočení doprava znamená jízda vlevo.

Svatomartinská stopovačka s posezením
Hřejivá sousedská atmosféra v závějích sněhu a ledu – tak by se
dalo shrnout již tradiční svatomartinské posezení, které jsme pro
vás v CPR uspořádaly v neděli 8. 11. ve Spolkovém domě.
První atrakce ale začínala venku. Šipkovaná stopovačka vedla
od Rákosníčkova hřiště až k nám. Cestou se děti na deseti
zastaveních dozvěděly něco o životě Svatého Martina a tradičních
svatomartinských dobrotách: pečené huse a sladkých rohlíčkách.
Rohlíčky pak mohli i ochutnat v krásně, zimně nazdobeném
Spolkovém domě. Ani naše tety, obsluhující vstup, minitrh,
občerstvení a jednotlivé tvořivé dílny nezůstaly pozadu – bílé šaty a
stříbrné paruky slušely všem!
Výtvarné dílny letos nabídly zábavu malým, velkým, klukům i
holkám. Děti domů odcházely s úsměvem na pomalované tváři
(letošním hitem byly vločka, motýl a kostlivec) a s náručí plnou nazdobených perníčků,
výrobků ze slaného těsta, koníčkovým řetězem z papíru, a s vlněnou vločkou (hřebíčky,
zatlučené do kousku dřeva, se omotávaly barevnou vlnou do tvaru vločky). Hlavně si ale děti
odnášely vlastnoručně vyrobené lampiony, které jsme v půl šesté společně rozsvítili. Posezení
totiž opět končilo lampionovým průvodem, tentokrát s překvapením. Průvod došel až na
neosvětlené dětské hřiště, kam za námi do tmy na zavolání přiklusal krásně nasvícený, dětmi
vyrobený a ozdobený bílý kůň.
Dobrou náladu a vítání zimy nám nezkazilo ani počasí, mimořádně teplé a slunečné, hodící se
spíš na vítání jara. Jen jsme kvůli němu nakonec nepodávali horké kakao – tak snad příští rok.
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Divadélko s vánoční dílnou
V sobotu 19.prosince 2015 pořádalo CPR Rudňáček veřejnou akci
v Rudné, kterou navštívilo 80 dětí s doprovodem jednoho či dvou
dospělých. Byla to moc povedená vánoční show divadla Hnedle
Vedle, které za námi přijelo z Karlových Varů. Při jejich
vystoupení se bavili nejen malí, ale i velcí návštěvníci. Tento den
byl velice bohatý a nabídl všem zúčastněným nejen veselí a smích,
ale také možnosti popuštění uzdy své fantazie v posléze
otevřených vánočních dílničkách. Dílničky vznikly především
díky několika maminkám dobrovolnicím a jejich nápaditým
dovednostem. Tyto dílničky nabízely spoustu kreativního tvoření.
Často se u stolků zapomínali nejen děti, ale i jejich rodiče či
prarodiče. Děti odcházely se spoustou výrobků a šťastnými
úsměvy z pohodově prožitého dne.

Mezinárodní den rodin v CPR Rudňáček
15. 5. 2015 jsme se připojili společně se Sítí mateřských center
k mezinárodnímu dni rodin a v našem centru jsme uspořádali den
otevřených dveří, kdy rodiče s dětmi mohly navštívit volně
přístupné aktivity.
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Burza dětského zboží
28. 3. 2015 od 10:00 hod
- celodenní akce pro rodiny s dětmi, kde si
mohou nabídnout prodej a zpětně nákup potřeb a
oblečení pro děti za symbolické ceny. Akce se
zúčastnilo 212 zájemců.
10. 10. 2015
- celodenní akce pro rodiny s dětmi, kde si
mohou nabídnout prodej a zpětně nákup potřeb a
oblečení pro děti za symbolické ceny. Akce se
zúčastnilo 240 zájemců.

Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a
zdraví dětí, konzultace s odborníky
V průběhu celého roku jsme měli prostor nabídnout přednášky, konzultace, kurzy pro rodiče.
Řečové a komunikační dovednosti – Logopedie pro děti
Konzultace vedené k nápravě řečových dovedností probíhaly v průběhu celého roku. Celkem
v roce 2015 proběhlo 200 konzultací. Vedené paní Havelcovou.
Těhotenské konzultace s prvky těhotenského cvičení
Konzultace probíhaly pravidelně 1x týdně dle nahlášení – rezervace místa klientkou.
Tyto konzultace probíhali ve skupinkách, podle počtu nahlášených klientek, pravidelně 1x
týdně, které byly vedeny porodní asistentkou. Konzultace byly též obohaceny prvky
těhotenského cvičení, které je zaměřeno na správné držení těla, posílení svalstva a příjemné
protažení. Velká část konzultací probíhala na velkých gymnastických míčích.
Předporodní příprava
Porodní asistentka nabízí budoucím maminkám i přednášku s besedou. Ta se koná na základě
zájmu budoucích maminek 3x – 4x do roka. Maminky se zde dozví důležité informace o
porodu, poporodním stavu, o péči o novorozeně. Beseda je určena i budoucím tatínkům.
Lektorka nabízí i laktační poradenství.

17. 4. 2015
22. 5. 2015
21. 9. 2015
18. 12. 2015
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9 klientů
13 klientů
5 klientů
9 klientů

Kurz první pomoci
20. 5. 2015
11 klientů
25. 11. 2015 16 klientů
Beseda:
18. 3. 2015 Finanční gramotnost
8 klientů
23. 5. 2015 Beseda - Kojení a rodičovství
4 klienti
24. 5. 2015 Zážitkové setkání budoucích rodičů
12 klientů
21. 9. 2015 Beseda – Kojení
5 klientů
18. 11. 2015 Beseda – Rodičovství a výchova
10 klientů
2. 12. 2015 Finanční gramotnost
9 klientů
Na základě zájmu jsme besedy nabídly formou pravidelných či nepravidelných setkání pod
názvem „Setkání žen v kruhu“ – zde byl prostor i na osobní příklady, popsání situací,
praktické rady k danému tématu, řešení situace, pohled na dané téma…viz níže.

Kurz Návrat do zaměstnání
-

-
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30 hodinový kurz byl zaměřen na usnadnění
návratu maminkám po rodičovské dovolené na
pracovní trh. Formou kurzu jsme nabídli souhrn
informací v tematických blocích: Jak skloubit
rodinu a zaměstnání, osobní profil uchazeče,
příprava k pohovoru, komunikace, praktická
angličtina, stylista – úprava, vzhled …
Součástí kurzu bylo hlídání dětí v době kurzu
Každá s účastnic získala manuál a certifikát o
konání kurzu.

Setkání žen v kruhu

Setkání jsou zaměřená vždy k určitému tématu, kde se společně snaží najít nový
impuls. Tyto setkání vedou k novému poznání a inspiraci, ale i sdílení, sounáležitost a
podporu.
Téma
datum
počet klientů
Setkání žen v kruhu
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Výchova dítěte

8.1.+ 9.1.

5+3

Partnerské vztahy

29.1.+30.1.

5+4

Ženství

5.2.+ 6.2.

5+3

Práce a uplatnění

19.2.+ 20.2.

7+2

Nemoce a duchov. příčiny

5.3.

5

Individualní konzultace

13.3.

1

Sex

19.3.

4

Matka

9.4.

4

Otec

23.4.

3

Vnitřní dítě

14.5.

6

Největší strach

28.5.

5

Vědomý dotek

11.6.

3

8. Hospodaření v roce 2015
Centrum pro rodinu Rudňáček je nezisková organizace a její fungování není možné bez
dotací, podpory sponzorů a drobných dárců a dobrovolníků.
Děkujeme všem, kteří v roce 2015 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a
věcných darů a služeb:
Výnosy

Náklady

Příjmy z dotací

Náklady na materiál

379 133,57

Náklady na služby

838 242,00

Náklady na mzdy

690 460,43

Členství v síti MC

1 234,00

398 116,00
Příjmy z členských
příspěvků

4 850,00

Přijaté dary
29 000,00
Výnosy z prodeje a
služeb

1 555 311,50

Dotace
Úřad práce

0

MPSV
189 116,00
Středočeský kraj
185 000,00
Město Rudná
24 000,00

Celkem za období
Hospodářský
výsledek:

26

1 987 277,50

1 909 070,00

78 207,50

Hospodářský výsledek – komentář
Na výroční schůzi 20. 6. 2016 bylo schváleno převedení částky 78 207,50 Kč do
nerozděleného zisku, přičemž z výše uvedené sumy bude vytvořena rezerva účelově vázaná
na nájem, úhradu mzdových závazků při nedostatku finančních prostředků a krytí případné
ztráty v dalších letech. Jedná se opatření pro případ, že by CPR Rudňáček nezískalo státní,
krajskou nebo obecní provozní dotaci ve výši, která by pokryla veškeré nutné náklady.
Slevy a drobné dary pro členy CPR Rudňáček:
- 10% slevy na všechny aktivity organizované CPR Rudňáček
- rodiče a podnikatelé z Rudné věnovali věcné dárky do tomboly karnevalu a na další akce
pro širokou veřejnost,
- členům CPR umožníme organizaci soukromých akcí v prostorách CPR zdarma,
- členům CPR umožníme výpůjčky z knihovny CPR zdarma.
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9. Plány na školní rok 2016
Centrum pro rodinu Rudňáček je organizací, která si za dobu své existence vytvořila
rozsáhlou klientelu a stabilizovala svůj program. Díky tomu je možné v roce 2016 uvažovat o
dalších projektech, kterými by mohl Rudňáček obohatit svůj program.
Bude-li to možné, zachováme strukturu činnosti:
 Cyklus psychologických a pedagogických přednášek.
 Zopakování přednášek na téma První pomoc u dětí.
 Spolupráci s odborníky z oblasti psychologie a logopedie.
Vedle této spíše odborné činnosti uvažujeme o nových aktivitách pro děti:
 Lesní klub
 Rozšíření volnočasových aktivit pro děti a dospělé
 Dětská skupina
.
Finance na provoz chceme získat prostřednictvím
 vlastních příjmů,
 darů soukromých dárců či fyzických nebo právnických osob,
 dotace od města, kraje a státu
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Děkujeme všem, kdo nás v roce 2015
podporovali:
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