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CO PŘINESL ROK 2010...

Rok 2010 byl na  aktivity opět velmi bohatý a  všechny projekty, které jsme v  něm uspořádali, byly  
úspěšné a velice zajímavé. 

S  dobrým pocitem mohu říci, že v  roce 2010 se nám dařilo uspokojovat a  rozšiřovat poptávku  
po  aktivitách Rodinného centra Paleček, rozvíjet nejen programy pro děti, ale také rozšířit a  zpestřit  
vzdělávací programy pro rodiče.

V úvodu bych ráda poděkovala Městské části Praha 3, jmenovitě paní starostce Mileně Kozumplíkové 
a panu místostarostovi Jiřímu Matuškovi. Dobře si uvědomujeme, že naše vzájemná spolupráce je zcela 
výjimečná a ne každá nezisková organizace má takovou podporu, jaké se těší naše Rodinné centrum 
Paleček. Našeho vztahu a spolupráce si vážíme a děkujeme za ni. 

Tento rok jsme se zaměřili na ekologii. Získali jsme dotace a  díky nim jsme zorganizovali několik  
tematických, ekologicky laděných výletů a  workshopů na  téma ochrana životního prostředí. Tyto  
aktivity měly u rodičů velikou odezvu. Byla radost pozorovat děti, jak se učí třídit odpad, jak se seznamují  
s  koloběhem vody v  přírodě apod. Po  celý rok 2010 jsme vedli naše děti a  rodiny, které Palečka  
navštěvují, k dobrému vztahu k přírodě, v čemž budeme pokračovat i v dalším období.

Každý rok máme připraveno množství aktivit, které pořádáme v  rámci klubu rodičů. Ten minulý  
nebyl výjimkou. Uskutečnila se řada výletů, v březnu jsme oslavili třetí narozeniny Palečka, přichystali  
jsme Mikulášskou besídku a  zorganizovali Vánoční posezení. Tatínci několikrát využili Palečka  
a společně s dětmi si udělali tradiční pyžámkovou noc. A jako zlatý hřeb závěru roku 2010 bylo společné  
moštování jablíček a rožnění selátka.

Mohu s  čistým svědomím říci, že v  roce 2010 byla odvedena dobrá a  kvalitní práce celým týmem  
Rodinného centra Paleček. Všem svým kolegům bych chtěla vyjádřit hluboký obdiv a díky za to, že jen  
díky nim je Paleček stále oblíbeným útočištěm dětí a  rodičů. Děkuji členům realizačního týmu  
Palečka. Mirce Vlčkové a  Zuzaně Klinkové. Děkuji našim milým recepčním Jiřince Lalákové a  Janě  
Strýčkové. Veliké díky patří i paní Daně Fárkové za vedení účetnictví a paní Janě Vinické, za vzorný úklid  
v našem centru. 

A  na  konec bych chtěla poděkovat všem rodinám, které navštěvovaly RC Paleček, za  přízeň, kterou   
nám projevovaly. Bez Vás by Paleček nemohl fungovat. Těším se na  všechny známé i  nové tváře  
v roce 2011.

Jana Lišková
ředitelka centra

Tam, kde jsou děti, je zlatý věk. Dítě je láska, která se stala viditelnou. 
Novalis
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O PROJEKTU ANTIOCH O.S.

Projekt ANTIOCH o.s. je neziskovou organizací, jejímž posláním je prostřednictvím přátelského  
setkávání poskytovat širokou škálu vzdělávacích programů veřejnosti České republiky, organizovat  
koncerty a  další kulturní akce, jakož i  poskytovat humanitární pomoc veřejnosti a  skupinám občanů  
České republiky, kteří takovou pomoc potřebují. „Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo  
na  důstojnost a  kvalitní život, a  chceme rozvoj těchto hodnot v  České republice podpořit“, říká  
Miroslava Vlčková, předsedkyně Výkonného výboru Projektu ANTIOCH o.s.

Naším posláním jsou tyto aktivity:
 organizování aktivačních činností pro rodiny s dětmi 
 vzdělávací programy, kurzy a semináře pro rodiny s dětmi
 Montessori vzdělávací aktivity pro rodiče a děti
 vzdělávací programy, kurzy a semináře pro partnery a manželské páry
 vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a lektory
 kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
 služby prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
 pronájem nebytových prostor pro společenské, kulturní a vzdělávací akce
 činnosti poskytování služeb pro rodinu

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
PROJEKTU ANTIOCH O.S.

Členové: Bc. Miroslava Vlčková, Jana Lišková, Matouš Vlček
Výkonný výbor: Bc. Miroslava Vlčková – předsedkyně, Jana Lišková a Matouš Vlček – členové

Kontakt Projektu ANTIOCH o.s.: 
Sídlo: Uralská 10, Praha 6, 160 00
Provozovna: Písecká 17, Praha 3, 130 00

IČO: 26623081
Číslo bankovního účtu: 0214419309 / 0800

mobil: + 420 603 434 978, + 420 775 101 242, + 420 775 103 100
web: www.rcpalecek.cz 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 18. 3. 2003, j. č.: VS/1-1/53 266/03-R.
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