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CO PŘINESL ROK 2011
Uplynulý rok byl velice pestrý. Díky grantům, které jsme v roce 2011 dostali, jsme mohli
realizovat pestrý a zajímavý program pro rodiny s dětmi. Zaměřili jsme se na tatínky a jejich
nepostradatelnou roli v životě dětí.
Navázali jsme spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany dětí a uspořádali spolu několik
krásných akcí pro sociálně slabé rodiny. RC Paleček začalo svou proměnu z centra rodinného
na centrum komunitní, otevřené všem a v této proměně pokračujeme dál.
Rok 2011 byl plný dobrých změn a zajímavých aktivit. Ale to vše by nebylo možné bez
obětavých lidí, kteří stojí za plynulým chodem našeho centra. Mé veliké díky patří zejména
těmto ženám.

Mirce Vlčkové

Jiřince Lalákové

Milušce Havlasové a Zuzaně Klinkové

Jsou srdcem rodinného centra Paleček. Děkuju Vám, milé kolegyně, za všechnu obětavou
práci, kterou děláte.

A na konec bych chtěla poděkovat všem rodinám, které v roce 2011 naše centrum
navštěvovaly, za přízeň, kterou nám projevovaly. Bez Vás by Paleček nemohl fungovat.

Jana Lišková, ředitelka centra

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 semináři 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
m: + 420 603 434 978, + 420 775 101 242, + 420 775 103 100
web: www.rcpalecek.cz
Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra dne 18.3. 2003, j.č.: VS/1-1/53
266/03-R.

PROJEKTY A AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

PROJEKT DĚTI V RODINNÉM CENTRUM PALEČEK 2011 ROK S TÁTOU
V AKCI
Projekt byl dalším pokračováním projektu „Děti v Rodinném centru Paleček “, který
realizujeme již 3 rokem, a který má každý rok svoji vlastní tematickou náplň - letos to byla
podpora aktivního otcovství.
1. KURZY PRO RODINY S DĚTMI S DŮRAZEM NA PODPORU OTCŮ
V těchto kurzech se rodiče učí aktivně a kvalitně trávit volný čas se svými dětmi. Kurzy jsou
tematicky zaměřeny na výtvarnou, hudební, pohybovou, dramatickou a Montessori výchovu.
Počet podpořených osob celkem – 455
2. TÁTOVSKÉ PYŽÁMKOVÉ VÍKENDY V PALEČKU
Zrealizovali jsme dva tátovské pyžámkové víkendy v Palečku pro aktivní skupinu otců, kteří
projevili zájem o využívání prostor Palečka pro aktivity s dětmi. Tato aktivita podpořila otce a
děti ve společném a samostatném trávení volného času. Tátové byli aktivní a přítomní
v životech svých dětí. Děti měly možnost přebírat mužské vzorce chování a učily se jinému
přístupu ke světu, než na jaký jsou zvyklé od svých maminek.
Počet podpořených osob celkem – 15
3. LETNÍ TÁTATÁBOR
V rámci projektu jsme plánovali uspořádat letní táta tábor. Místo této akce jsme uspořádali
dvoudenní ekologické soustředění, na kterém si děti společně se svými otci měli možnost
vyzkoušet práci v ekologické zahradě, sběr jablek, ekologické moštování a v závěru společné
rožnění.
Počet podpořených osob celkem – 15
4. JAK PRACUJE MŮJ TATÍNEK?
Tato aktivita byla do projektu navržena otci samými. V roce 2010 tátové společně s dětmi
navštívili čističku odpadních vod, kde vznikla mezi dětmi diskuse o tom co za práci dělají
jejich tatínkové. Skupina aktivních otců se rozhodla, že uspořádají postupně exkurzi do
zaměstnání každého z nich. V roce 2011 jsme uskutečnili jednu exkurzi – do výrobny
osvětlení Halla v Novém Městě nad Metují.
Počet podpořených osob celkem – 15
5. VNITŘNÍ HERNA PRO DĚTI A RODIČE

V rámci projektu je vždy celoročně k dispozici vnitřní herna pro děti a rodiče, otevřená vždy
od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Herna je koncipována nízkoprahově. Může do ní přijít
kdykoliv kdokoliv. Děti zde tráví čas ve společnosti dalších dětí a učí se základním sociálně
vztahovým dovednostem.
Počet podpořených rodin celkem – 1000
6. VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY
Ve spolupráci s OSPOD Praha 3 jsme zorganizovali vánoční posezení pro sociálně
znevýhodněné rodiny. Pod stromečkem našly všechny děti dárkové balíčky, zorganizovali
jsme vánoční, divadelní představení a samozřejmě nechybělo ani občerstvení.
Počet podpořených osob celkem - 30
PROJEKT PALEČKOVA LETNÍ ŠKOLKA
Na základě dobré zkušenosti z minulých let jsme se rozhodli i letos nabídnout dětem
zaměstnaných rodičů z Prahy 3 možnost strávit v našem Rodinném centru Paleček pár letních
týdnů. Podáváme tímto pomocnou ruku Městské části Praha 3 při organizaci času dětí
předškolního věku v letních měsících, kdy státní školky omezují provoz.
Palečkova letní školka byla rozdělena na 4 turnusy:
4.7. – 8.7.2011: Indiánské léto
11.7. – 15.7.2011: Indiánskou stezkou
18.7. – 22.7.2011: Cestování se zvířaty po světě
25.7. – 29.7.2011: Svět kolem nás
Počet podpořených dětí celkem – 60
PROJEKT RODINNÉ CENTRUM PALEČEK 2011
1. KLUB RODIČŮ
Klub rodičů (dobrovolné sdružování rodičů, navštěvujících RC Paleček) v roce 2011 pro své
členy zorganizoval zajímavé i zábavné akce. Členem Klubu rodičů se mohl stát každý, kdo
má Palečka rád, chce se aktivně podílet na jeho chodu a setkávat se při té příležitosti se svými
přáteli - ostatními rodiči a dětmi. Klub rodičů měl v roce 2011 přibližně 26 členů, kteří
uskutečnili následující akce:
14. března 2011 Jarní bazárek dětského oblečení
Paleček se na 1 den proměnil ve velké tržiště plné potřeb a oblečení pro děti do 3 let věku.
Burzu navštívili nejen rodiny, které Palečka navštěvují, ale přišlo i spousta lidí z ulice, které
naše centrum nikdy nenavštívili.
6. dubna 2011 Velikonoční tvořivá dílna
Paleček uspořádal tradiční velikonoční tvořivou dílnu, kde si rodiče i s dětmi mohli vytvořit
velikonoční dekorace z živých květin a různých ozdob.

20. května 2011 Čtvrté narozeniny Palečka
Kromě klientů rodinného centra, členů Klubu rodičů a zaměstnanců centra, byli na oslavu
pozváni také zástupci MČ Prahy 3. Tentokrát jsme si pro děti připravili balonkovou show,
nechyběl již tradiční Vojtův ateliér, vznikla také první hromadná fotografie všech hostů a
rozkrojili jsme narozeninový dort.
25. září 2011 Podzimní rodinná sešlost - společné bio moštování jablíček a rožnění
Rožnění se událo u rodiny Vlčkových na zahradě v nedalekém městě Mníšek pod Brdy. Děti
sbíraly jablka, a pak si každé z nich vyzkoušelo jejich lisování, až vznikl velmi chutný domácí
mošt. Večer se rožnilo křupavé selátko, které všem velmi chutnalo. Společně strávený čas si
všichni užili a zároveň si zapsali do diářů datum příštího setkání.
2. prosince 2011 vánoční tvoření v palečku – tradiční výroba věnců
Sešly se již tradičně maminky našeho centra a také klub rodičů a společně pod vedením
floristky Dagmar Volné, si vytvořily krásné a pestré adventní věnce na nadcházející vánoční
období.
4. prosince 2011 Mikulášská besídka
Tradiční mikulášská nadílka pro malé i velké za doprovodu anděla i čerta.a„nebeského rautu“,
který přichystaly maminky Klubu rodičů. Děti na besídce zpívaly, rodiče si vychutnávali
atmosféru blížících se Vánoc a rautové dobroty opět sklidily úspěch!
23. prosince Vánoční besídka
Pro naše dobrovolníky a pro rodiče, kteří nás navštěvují jsme uspořádali vánoční besídku
s divadelním představením, dárečky a občerstvením.

2. KURZY PRO RODIČE S DĚTMI
V roce 2011 RC Paleček uspořádal 28 kurzů pro 172 rodin s dětmi v období leden – březen,
21 kurzů pro129 rodin v období duben – červen, 34 kurzů pro152 rodin v období září prosinec.
Počet podpořených rodin celkem: 453
Seznam kurzů pro rok 2011:
Palečci // 1 – 2 let, 2 – 3 let
Andělíčci // 0-1 rok
Batolátka s prvky Montessori // 6 – 12 měsíců, 1 – 1,5 roku
Batolátka // 6 – 12 měsíců, 1 – 1,5 roku
Písnička // 1,5 – 2 let, 2 – 3 let
Angličtina hrou // 2 – 4 let, 3 – 6 let
Kutílci/ klučičí klub (tvoříme s Vojtou) // 2–3 let, 3 - 4 let
Výtvarná dílna // 1,5 – 2 let, 2 – 3 let

Hrátky s bubnem // 2-5 let
Miminka // 0,5 -1 rok
Palečci (Palečkova netradiční rozcvička) // 2 – 4 let
Začínáme s Montessori // 1,5 – 2 let, 2 – 3 let
Zumba pro rodiče s hlídání dětí
Joga pro rodiče s hlídáním dětí

3.BESEDY PRO RODIČE
V roce 2011 se rodinné centrum Paleček opět zaměřilo na rodinu a to programem Péče o
rodinu a cyklem seminářů Respektovat a být respektován, sérií besed Průvodce efektivním
rodičovstvím a další besedy a semináře:
Cyklus besed Průvodce efektivním rodičovstvím se zaměřil na zlepšení vztahů mezi rodiči
a dětmi. Rodiče se seznámili s metodami efektivní výchovy, která je postavena na
partnerském, respektujícím a pozitivním přístupu k dítěti. Besedy proběhly v období září –
prosinec 2011. Jednalo se o cyklus 20 besed.
Počet podpořených osob celkem: 100
Úterní debatní odpoledne se sociální pedagožkou zaměřené na témata, se kterými si ženy
mnohdy neví rady a o kterých by si rády popovídaly s odborníkem. Tento seminář jsme
z důvodu malého počtu zájemců nahradily seminářem Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky
myslet.
Počet podpořených osob celkem: 4
Seminář Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet se zaměřil na zásadní význam
hlasitého čtení dětem. Naučil rodiče, jak klást správné otázky tak, aby jim děti rozuměly, aby
se naučily správně porozumět textu.
Počet podpořených osob celkem: 30
Workshopy Vaříme zdravě a chutně nejen pro děti, kde jsme se zaměřili na
makrobiotickou stravu, jak vařit zdravě dětem, jak je naučit zdravým stravovacím návykům.
Uspořádali jsme 2 workshopy.
Počet podpořených osob celkem: 20
4. KAVÁRNIČKA PRO RODIČE S HERNOU
Průměrná délka pobytu rodiče s dítětem v kavárně je 2-3 hodiny. Rodiče si v kavárně
vyměňují zkušenosti, hledají informace na internetu, čtou odbornou literaturu a diskutují
s odborníky
Počet podpořených osob celkem: 1000

5. INTERNETOVÁ KNIHOVNA
Na naší internetové stránce jsou k dispozici recenze odborných knih na téma výchova dětí,
manželství, partnerství, efektivní rodičovství atd. Naše stránky mají velkou návštěvnost od
doby vzniku v roce 2009 navštívilo naše webové stránky celkem 90 698 návštěvníků.
Počet návštěv webových stránek celkem: 23 520
6. INTERNET PRO KAŽDÉHO
Internet je běžně dostupný v naší kavárně zdarma a rodiče jej hojně využívají. Hledají na něm
informace o rodičovství, zpravodajství, víkendové aktivity pro rodiny s dětmi a dovolené.
Internet slouží také k běžné mailové komunikaci, chatování s dalšími rodiči apod.
Přibližný počet osob využívajících internet celkem: 4800

DALŠÍ AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK
Palečkův bazárek
Palečkův bazárek je služba, kterou naše rodinné centrum poskytuje svým klientům. Je
zaměřen převážně na dětské oblečení, ale maminky zde mohou nabízet či nakoupit o oblečení
těhotenské a také potřeby pro miminko. V roce 2011 se do bazárku zapojilo více než 300
maminek.
Beseda Zdraví přeje připraveným
Besedu pro rodiče školkových dětí vedl Mudr. Zlatko Marinov, obezitolog, rodiče se
dozvěděli, jak nastavit zdravý životní styl pro své děti, jak se vypořádat s nadváhou a obezitou
u dětí.
Cyklus seminářů v rámci programu Péče o rodinu se Paleček zaměřil na oblasti
manželství, partnerství a rodičovství a uspořádalo sérii seminářů na tato témata. Program byl
realizován ve spolupráci s Komenského institutem v Praze, o.p.s.
Jednalo se o cyklus 4 seminářů.

Fajn den
Letos poprvé jsme se podíleli na neformální prezentaci neziskových organizací na Praze 3.
Celo odpoledne nabízelo naše centrum pro návštěvníky Fajn dne tvořivou dílnu, kde děti
mohli malovat a vyrábět drobné dekorativní předměty. Rozdávali jsme informační letáky a
také jsme návštěvníky informovali o aktivitách našeho rodinného centra
Dětský den na náměstí Jiřího z Poděbrad „12 do tuctu“
Paleček se podruhé zúčastnil Dětského dne Městské části Praha 3 a Agentury Amfora.
Naše centrum bylo jedním z 12 stanovišť, kde účastníci museli nasbírat 12 razítek. Kartička s
12 razítky putovala do slosování o hodnotné ceny, mezi něž patřil zájezd do Legolandu,
stavebnice Lega apod. O doprovodné programy se postarali známí a oblíbení dětští herci a
zpěváci a své zastoupení měla i jízdní policie, hasiči a záchranáři.

Cyklus seminářů Respektovat a být respektován o výchově, vzdělávání a základních
lidských potřebách byl realizován spolu se Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Uspořádali jsme základní a pokračovací část.
Předvánoční den pro Palečkovy dárce a rodiče ve Starbucks Coffee
V roce 2011 nás společnost Starbucks Caffe podpořil finančně a také pro naše centrum již
podruhé zorganizovala sbírku hraček. Uspořádali pro naše rodiny už druhé posezení, kde si
naše děti společně dárky rozbalili.

PALEČKOVA PŘEDŠKOLKA
Palečkova předškolka je finančně dostupná služba pro rodiče dětí, které nebyly od září 2011
přijaty do státní mateřské školky. Předškolku vede kvalifikovaný pedagog, kterému denně
pomáhá jeden z rodičů dětí, které navštěvují Předškolku. Každý rodič má službu 1xměsíčně.
V září 2011 jsme znovu otevřeli brány naší Předškolky na základní škole na Náměstí Jiřího
z Poděbrad. Začali jsme úspěšně druhý rok našeho provozu. Do týmu jsme přivítali novou
paní učitelku Zuzanu, pod jejímž vedením se děti učily samostatnosti, pravidlům, hrám,
básničkám, říkadlům a jiným zajímavým aktivitám. Uspořádali několik výletů po okolí,
vytvořili si společně kostýmy na karneval. Ty nejmenší se postupně naučili sebeobsluze.
Palečkovu předškolku navštívilo celkem 50 dětí.

PROJEKTY
Projekt Rodinné centrum Paleček 2011
Podpořen dotací ve výši: 380 986,- Kč.
Podpořen kým: Ministerstvem práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu: 1.1.2011
Termín ukončení projektu: 31.12.2011
Projekt Rodinné centrum Paleček 2011 si klade za cíl poskytovat služby
rodičům pečujícím o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení
způsobeného déletrvající sociální izolací. Projekt dále podpoří rodiče v aktivním a kvalitním
trávení volného času společně se svými dětmi.Všechny služby poskytované v rámci projektu
Rodinné centrum Paleček 2011 (všech deset programů) jsou nízkoprahové - dostupné všem,
kteří mají o aktivity projektu zájem a chtějí se jich účastnit nebo se přímo podílet na jejich
organizaci.
Projekt Děti v Rodinném centru Paleček 2011 – S tátou v akci!
Podpořen dotací ve výši: 523 800,- Kč
Podpořen kým: Městská část Praha 3
Termín zahájení projektu: 1.1. 2011
Termín ukončení projektu: 31.12. 2011
Projekt „Děti v Rodinném centru Paleček 2011: rok s tátou v akci!“ byl dalším pokračováním
projektu „Děti v Rodinném centru Paleček “, který realizujeme již 3 rokem, a který má každý
rok svoji vlastní tematickou náplň - letos to byla podpora aktivního otcovství.
V předchozích letech jsme hlavně díky podpoře MČ Praha 3 vytvořili v rámci projektu „Děti
v Rodinném centru Paleček“ bezpečné a stimulující vzdělávací prostředí pro děti ve věkové
kategorii od 6 týdnů do 6 let, kde malé děti aktivně a kvalitně tráví volný čas ve společnosti
dalších dětí a svých rodičů. Pro děti v Rodinném centru Paleček jsme i v roce 2011 pořádali
kurzy a kroužky, rodinná setkávání, semináře a workshopy, jednorázové akce a další aktivity.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI:

V roce 2011 jsme spolupracovali s:








Sítí mateřských center
Unií center pro rodinu a komunitu
Ligou otevřených mužů
O.s. Aktivní Máma
O.s. Nedoklubko
Komenského institutem v Praze
Pražskými mateřskými centry

LIDÉ V PROJEKTU ANTIOCH o.s.
REALIZAČNÍ TÝM:
Ředitelka RC Paleček a koordinátorka MPSV projektu: Jana Lišková
Finanční řízení, granty: Bc. Miroslava Vlčková
Vedoucí herny: Jiřina Laláková, Miloslava Havlasová
Účetní: Dana Fárková
Grafické práce a webdesign: Jan Pinďák, Radek Pinďák
Public Relations: Zuzana Klinková
Registrace: Zuzana Klinková
Úklid: Natalia Michavkiv
LEKTORSKÝ TÝM:
Mgr. Arnoštka Štěrbová –
Hana Gabrielová – Písnička
Lucie Krutská – Písnička, Angličtina hrou
Vojtěch Pavelčík – Kutílci
Kateřina Fleková – Výtvarná dílna
Bc. Martina Štanclová – Začínáme s Montessori
Ing. Petra Dankovičová – Batolátka s prvky Montessori, Úterní dopoledne s Petrou
Martina Beránková – Joga pro rodiče
Jana Konečná – Zumba
Petra Davidová-Malá – Broučci, Miminka
Marie Lenka Novotná – Hrátky s bubnem
DOBROVOLNICKÝ TÝM A PŘÁTELÉ:
Baborová Romana, Černá Martina, Černý Daniel, Gabrielová Hana, Hampejsková Iva,
Haramulová Marta, Holohlavská Lucie, Holohlavský Václav, Klinková Zuzana, Kůtková
Marie, Laláková Jiřina, Lalák Ladislav, Lišková Jana, Liška Marián, Nováková Jolana, Novák
Petr, Orságová Alžběta, Pavelčík Vojtěch, Posar Veronika, Raus Pavel, Trejkl Lukáš,
Vlčková Miroslava, Vlček Matouš, Willheimová Kateřina, Willheimová Michaela

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PROJEKTU ANTIOCH O.S.
stav k 31.12.2011

501
502
511
512
513
518
532
538
542
544
545
546
549
551
568

521
524

602
640
641
644
649

682
691

Náklady provozní a osobní
Náklady provozní
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
daň z nemovitosti
ostatní poplatky
pokuty a penále
úroky
kurzové ztráty
dary
jiné ostatní náklady
odpisy HIM
členské příspěvky
celkem náklady provozní
Náklady osobní
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
celkem náklady osobní
náklady celkem
Výnosy dle zdrojů
Výnosy z vlastních zdrojů
tržby z prodeje služeb
ostatní provozní výnosy
smluvní pokuty a penále
úroky
jiné ostatní výnosy
celkem výnosy z vlastních
zdrojů
Výnosy z cizích zdrojů
dary
provozní dotace
celkem výnosy z cizích zdrojů
výnosy celkem

Hospodářský výsledek celkem ztráta

77 746,68
94 445,03
27 467,00
0,00
27 678,14
1 275 278,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 797,60
29 819,00
0,00
1 546 231,73
809 137,00
113 550,00
922 687,00
2 468 918,00

1 444 357,00
14 831,00
1 900,00
339,09
1 000,88
1 462 427,97
600 400,00
380 986,00
981 386,00
2 443 813,97
-25 104,76

PODĚKOVÁNÍ PROJEKTU ANTIOCH O.S. PATŘÍ:
Spolupracujícím organizacím:
Komenského institutu v Praze, o.p.s., Síti mateřských center ČR, Aktivní máma o.s., Lize
otevřených mužů o.s., Nedoklubko o.s., Pro rodinu, o.p.s., Časopisu Betynka
Radničním novinám, Žižkovským listům
Sponzorům a přátelům:
MKM, s.r.o., Starbucks Caffee, Arnika o.s., Herakles s.r.o., Matoušovi a Mirce Vlčkovým,
Janě a Mariánovi Liškovým, Kateřině Willheimové a Lukáši Trejklovi, Václavu a Lucii
Holohlavským, Alici Balkové, Honzovi a Radkovi Pinďákovým
Dárcům dobročinného projektu Podejte Palečku pomocnou ruku
Alici Balkové, Mirce Vlčkové, Aleši Vytečkovi, Jitce Povové, Martině Hovorkové, Lee
Procházkové Matviové, Zuzaně Hlavičkové, Pavlíně Kapicové a všem ostatním, kteří si
nepřáli být jmenováni.
Dárcům, kteří nás v roce 2011 významně podpořili:
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městské části Praha 3.

Srdečně děkujeme vám všem

ww.rcpalecek.cz

