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ÚVOD
Vážení,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2007 spolu se základními informacemi
o činnosti Rodinného Integračního Centra o. s. (dále RIC).
RIC poskytuje služby a volnočasové aktivity rodičům (rodinným příslušníkům) pečujícím
o děti ve věku od narození do 7 let (u dětí se zdravotním postižením není věk omezen)
za účelem prevence proti sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální
izolací. Dále se zaměřuje především na podporu aktivního trávení volného času rodičů
s dětmi a poskytování vzdělávacích akcí pro rodiče, které zvýší jejich osobní potenciál
a napomohou jim k lepšímu uplatnění na trhu práce (např. výuka anglického jazyka).
V září 2007 získala naše organizace od Magistrátu města Pardubice nové prostory
v areálu Plaveckého bazénu a díky tomu jsme mohli rozšířit naši nabídku o další
aktivity a služby  na všechny všední dny v dopoledních i odpoledních hodinách.
V rámci spolupráce se Statutárním městem Pardubice je naše organizace zapojena
do Komunitního plánování sociálních služeb města Pardubice a působí v pracovních
skupinách - Rodiny s dětmi a mládež a Osoby se zdravotním postižením.
Celorepublikově je naše organizace začleněna do Sítě mateřských center a pravidelně
se účastní setkání MC Pardubického kraje, kde dochází k získávání a předávání
nových zkušeností a informací pro rozvoj našeho centra.
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ORGÁNY SDRUŽENÍ
Rodinné Integrační Centrum o.s.
Členská schůze
V roce 2007 se uskutečnila ve dnech 26. 4. a 20. 9. 2007.
Výbor
předsedkyně:
místopředsedkyně:
hospodářka:
členové:

Statutární zástupci			
Revizní komise
předsedkyně revizní komise:
členové revizní komise:		
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Bc. Martina Krejčová
Mgr. Gabriela Bělková
Hedvika Vajdová
Jana Halbrštátová
Lenka Machačová
Miroslava Lockerová
Dana Řehounková
Bc. Martina Krejčová
Mgr. Gabriela Bělková
Ing. Jana Černíková
Ing. Kateřina Vanýsková
Ing. Kateřina Nováková,  
od 9/07 Kateřina Kleinová
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POSLÁNÍ
Posláním Rodinného Integračního Centra je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině prostřednictvím
tvořivých, komunitních činností a poradenských, vzdělávacích programů   s cílem integrace a prevence sociální izolace
rodičů pečujících o děti zdravé a děti se zdravotním postižením.
CÍLE ČINNOSTI
• Zajištění provozu Rodinného Integračního Centra - prostor pro vzájemné setkávání rodin s dětmi a organizování
volnočasových aktivit (dětské programy, kroužky, kurzy, semináře aj.).
• Podpora psychomotorického vývoje dítěte – získání nových schopností a dovedností.
• Podpora rodiny jako celku, podpora vzájemných rodinných vztahů – společné aktivity a prožitky.
• Integrace, prevence a snížení rizika sociální izolace rodičů pečujících o děti zdravé a děti se zdravotním postižením.
• Podpora vzdělávání a získávání základních sociálních, profesních a společenských dovedností rodičů a rozšíření
jejich znalostí v oblasti péče o dítě.
• Spolupráce s organizacemi zabývajícími se péčí o rodinu a dítě.
• Osvětová činnost zaměřená na podporu významu rodiny a na péči o děti zdravé a děti se zdravotním postižením:
pořádání seminářů, přednášek, školení, vydávání odborných a účelových publikací, článků apod.
CÍLOVÁ SKUPINA
• děti ve věku od narození do sedmi let, u dětí se zdravotním postižením není věková hranice stanovena
• rodiče celodenně pečující o dítě zdravé nebo se zdravotním postižením (pobírající příspěvek v mateřství, rodičovský
příspěvek, příspěvek na péči)
• ostatní rodinní příslušníci
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poskytované služby
Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi (šikovné ručičky, zpívánky, cvičeníčko, Mimiklub)
Program vedený instruktorem, který je zaměřen buď pohybově, výtvarně nebo hudebně. Před a po řízeném programu si
klienti mohou zvolit individuální práci instruktora s dítětem nebo zde mají prostor pro vlastní činnost. Děti si mají možnost
pohrát s hračkami a didaktickými pomůckami a rodiče mají čas si popovídat, seznámit se s nově příchozími a vzájemně
si předávat informace a zkušenosti s péčí o dítě.
Služby pro děti se zdravotním postižením
• Orofaciální regulační terapie - poradenství v oblasti zlepšení příjmu potravy, komunikace a sebeobsluhy
• Respitní péče - služby krátkodobého hlídání dětí se zdravotním postižením, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou
z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami
• Alternativní logopedická cvičení - konzultace na zlepšení plynulosti a tempa řeči, zvýšení slovní zásoby a celkového
mluvního projevu
• Canisterapie aneb aktivity se psem - konzultace za přítomnosti psů, kdy
pes slouží jako zdroj podnětů, motivací, podpora psychomotorického vývoje a
prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti
• Integrační volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi
přednášky a semináře - přednášky bývají určeny pro širokou veřejnost, především
však pro členy RIC
kurzy pro rodiče (anglický jazyk, orientální břišní tance, zdravotní cvičení, tvořivé
dílny pro dospělé)
jednorázové akce (oslavy, besídky, výlety)
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PŘEHLED CELOROČNÍCH PRAVIDELNÝCH AKTIVIT
Aktivity na adrese Bělehradská 389, Pardubice od 1/07 do 6/07
Dopolední programy (úterý - pátek: 9.00 - 11.30 hod.)
ÚTERÝ		
Šikovné ručičky s Lenkou a Evelinou
STŘEDA
Šikovné ručičky s Lenkou a Evelinou
			
Angličtina pro nejmenší /8.40 - 9.00 hod./
Angličtina pro rodiče - začátečníci /9.15 - 10.00 hod./
        - pokročilí /10.15 - 11.00 hod./
ČTVRTEK
Zpívánky s Alicí
PÁTEK		
Cvičeníčko s Mirkou
Odpolední programy (úterý - středa: 15.00 - 17.00 hod.)
ÚTERÝ
Zpívánky s Alicí (1 x za 14 dní)
			
Cvičeníčko s Mirkou (1 x za 14 dní)
STŘEDA
Šikovné ručičky s Lenkou a Evelinou (1 x za 14 dní)
			
Klub pro rodiče s dětmi se zdrav. postižením s Lenkou (1 x za 14 dní)
Večerní programy
ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro rodiče /20.00 - 21.00 hod./
Angličtina pro rodiče dětí se ZP /19.00 - 20.00 hod./
ČTVRTEK
Orientální břišní tance /18.30 - 20.00 hod./
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Aktivity na adrese Jiráskova 2664, Pardubice od 9/07 do 12/07
Dopolední programy (pondělí - pátek: 9.00 - 12.00 hod.)
PONDĚLÍ
Mimiklub s Janou a Kubíčkem od 10/07
ÚTERÝ
Šikovné ručičky s Hankou
STŘEDA
Šikovné ručičky s Pavlou
ČTVRTEK
Zpívánky s Alicí
PÁTEK		
Cvičeníčko s Mirkou
Odpolední programy (úterý - čtvrtek: 16.00 - 18.00 hod.)
ÚTERÝ		
Zpívánky s Alicí (1 x za 14 dní)
			
Cvičeníčko s Mirkou (1 x za 14 dní)
STŘEDA
Canisterapie (1 x za 14 dní)
			
Klub pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením s Lenkou (1 x za 14 dní)
ČTVRTEK
Zpívánky s Alicí (1 x za 14 dní)
			
Šikovné ručičky s Pavlou (1 x za 14 dní)
Večerní programy
ÚTERÝ		
Orientální břišní tance /18.15 - 19.15 hod./ (1 x za 14 dní)
Zdravotní cvičení pro rodiče /20.00 - 21.00 hod./
Respitní péče - individuálně
Alternativní logopedická cvičení - individuálně
Orofaciální regulační terapie - 1 x za 1,5 měsíce
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KALENDÁŘ AKCÍ
LEDEN		

Otevřeny kurzy Angličtiny pro rodiče i nejmenší
Ukázková hodina Canisterapie (23. 1.)

ÚNOR		

Orofaciální regulační terapie (13. 2.)
Ukázková hodina Canisterapie (16. 2., 27. 2.)
Canisterapeutické zkoušky

BŘEZEN

Zvířecí karneval (13. 3.)

DUBEN

Orofaciální regulační terapie (10. 4.)
8. Krajská konference NNO Pardubického kraje (12. 4.)
Členská schůze RIC (26. 4.)
Ukázková hodina Canisterapie (27. 4.)

KVĚTEN

Orofaciální regulační terapie (9. 5.)
Výlet na kolech na farmu do Spojila (17. 5.)
Tvořivá dílna pro dospělé - Batikování (17. 5.)
Bambiriáda Chrudim (24. 5.)

ČERVEN

Den dětí - program Jak krtek ušil kalhotky (1. 6.)
Relaxace dětí a rodičů v solné jeskyni (4., 11., 18. 6.)
Ukázková hodina Canisterapie (8. 6.)
Výlet na kolech pod Kunětickou horu (13. 6.)
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Regionální setkání MC Pardubického kraje (13. 6.)
Orofaciální regulační terapie (14. 6.)
                        Duhové kolo - ČEZ Chvaletice (16. 6.)
Kulatý stůl Pardubického kraje - Sociální zákon a financování NNO (22. 6.)
Přednáška „Výchova dítěte předškolního věku“ (27. 6.)
Slavnostní rozloučení před prázdninami - DDM Alfa (28. 6.)
Canisterapeutické zkoušky psů
ČERVENEC

Prázdninový provoz - stěhování do nových prostor

SRPEN		

Prázdninový provoz - stěhování do nových prostor

ZÁŘÍ		

Zápisy na aktivity (3. 9. - 7. 9.)
Členská schůze RIC (20. 9.)
Výlet na kolech pod Kunětickou horu - návštěva Perníkové chaloupky (21. 9.)
Zahájeny pravidelné konzultace Canisterapie v Rodinném Integračním Centru, Dětském centru Veská
a ZŠ praktické a MŠ speciální A. Krause

ŘÍJEN		

Zahájena pravidelná volnočasová aktivita „Mimiklub“
Masáže dětí a kojenců (8. 10.)
Výlet do ZOO Praha (11. 10.)
Relaxace dětí a rodičů v solné jeskyni (15.,16.,17. 10.)
Tvořivá dílna pro dospělé - Batikování (18. 10.)
Kulatý stůl Pardubického kraje - Půl na půl - rovné příležitosti pro všechny (18. 10.)

9

Rodinné integrační centrum o. s.
Rodinné Integrační Centrum

LISTOPAD

Slavnostní předání finanční podpory od Nadace NROS (1. 11.)
Přednáška „Bachovy esence“ (5. 11.)
Relaxace dětí a rodičů v solné jeskyni (5.,6.,7. 11.)
Regionální setkání Sítě mateřských center Pardubického kraje (21. 11.)
Divadýlko „O pejskovi a kočičce“ (23. 11.)
Masáže dětí a kojenců (26. 11)
Výroba adventních věnců (27.,28.,29. 11.)
Den otevřených dveří (28. 11.)
3. kongres Sítě mateřských center (30. 11.)

PROSINEC

Valná hromada Sítě mateřských center o.s. (1. 12.)
Masáže dětí a kojenců (3. 12.)
Mikulášská besídka (5.,6. 12.)
Masáže dětí a kojenců (10. 12.)
Orofaciální regulační terapie (17. 12.)
Výroba vánočních svícnů (17. 12.)
Odborné logopedické konzultace (17. 12.)
Vánoční besídka (17.- 21. 12.)
Tvořivá dílna pro dospělé - Batikování (18. 12.)
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NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2007
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Celkový počet členů RIC v roce 2007: 161

2/07

Počet
konaných akcí

Průměrný počet klientů na
dané aktivitě /
účast dětí se ZP

Šikovné ručičky s Lenkou, Evelinou a
Hankou (dopoledne)

36
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Šikovné ručičky s Lenkou, Evelinou a
Pavlou (dopoledne)

36

10/1 ZP

Zpívánky s Alicí (dopoledne)

31

11/2 ZP

Cvičeníčko s Mirkou (dopoledne)

32

9

Mimiklub s Janou a Kubíčkem

7

6

Cvičeníčko s Mirkou (odpoledne)

14

5

Zpívánky s Alicí (odpoledne)

23

11

Šikovné ručičky s Lenkou,  Evelinou a
Pavlou (odpoledne)

17

8/1 ZP

Název programu

11

3/07

4/07

5/07

6/07

9/07 10/07 11/07 12/07
Průměrný počet klientů na
dané aktivitě /
účast dětí se ZP

Název programu

Počet
konaných akcí

Klub pro rodiče s dětmi se ZP s Lenkou

21

5 ZP

Canisterapie aneb aktivity se psem

19

Individuálně/8 ZP

Orofaciální regulační terapie

5

7/ 6 ZP

Alternativní logopedická cvičení

11

Individuálně/3 ZP

Respitní péče

38

Individuálně/3 ZP

Zdravotní cvičení pro rodiče

34

3

Orientální břišní tance

18

5

Angličtina pro děti a rodiče

35

4

Jednorázové akce pro děti

28

17

Přednášky, semináře, vzdělávací kurzy

8
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ZÁZEMÍ
Rodinné Integrační Centrum od 8/2007 sídlí v areálu Plaveckého bazénu a ke své
činnosti využívá prostor o velikosti 134 m2 (velká a malá herna, šatna, kuchyňka
a kancelář). Herna je vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, speciálními
polohovacími pomůckami a židličkami tak, aby se mohly do činnosti aktivně zapojit
i děti se zdravotním postižením. Dále je tu terapeutický bazén s míčky, skluzavka
a trampolína.
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OHLASY NAŠICH KLIENTŮ
„Na Šikovné ručičky chodíme již více než rok a ještě jsme se nestihly nudit. Nápady, které zde realizujeme, máme vyzdobený domov. Děti i maminky se tu báječně baví a v Hance, která nás vede, máme opravdový poklad.
Báječné také je, že si každý může z nabízených aktivit vybrat, co ho baví a rodiče se mohou dozvědět spoustu zajímavostí
na připravených přednáškách. Díky, že jste.“
									
Anička a Lýdie Procházkovi
                                                                                 
Míša a Radka Hanovcovi
„Program a zázemí v RICu je fajn. Rády se sem vracíme. Děkujeme“
                                                                                                 

Iva a Verča

„V úterý po obědě za námi do družiny chodí pejsek BASTIEN, který si s námi hraje a mazlí se s námi. Na zemi má svoji
misku s vodou a deku. Dáváme mu piškoty, on za to nosí míčky. Na krku má obojek se známkou a napsané číslo 5185.
Včera jsme stavěli tunely a Bastien nás musel podlézat. Byla jsem ve dvojici s Aničkou. Také jsme si dávali piškoty na
břicho a Bastien je hledal. Moc mě to lechtalo, ale byla to legrace. Těším se, až zase s Luckou přijdou !!!“
                                                                                        
Tereza Houšková, 15 let
                                                                    
   (podle vyprávění sepsala ped.as. Míla Málková)
„Moc děkujeme za Vaše nápady na různé výrobky na Šikovných ručičkách. Na Zpívankách jsem se naučili spoustu
písniček a básniček, na Cvičeníčku je spoustu různého pohybu, který nás baví. Chodíme též na Canisterapii. Děkujeme
i za přednášky a rady.“
                                                                                        
Jitka a Honzík Přikrylovi
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TÝM PRACOVNÍKŮ
Vedoucí centra: 		
Odborná konzultantka:

Bc. Martina Krejčová
Mgr. Gabriela Bělková

Hospodářka:
Pomocná pracovnice:

Hedvika Vajdová
Ludmila - Františka Zlámalíková

Instruktorky:
Zpívánky:
Šikovné ručičky:
Cvičeníčko:
Zdravotní cvičení:
Mimiklub:
Klub pro děti se ZP:

Alice Trojanová, Božena Klimlová
Evelina Kourková, Lenka Machačová,
Mgr. Pavla Vltavská, Hana Fousková
Miroslava Lockerová      
Božena Klimplová
Jana Halbrštátová
Lenka Machačová

Lektorky:
Anglický jazyk:
Mgr. Eva Hlavová
Orofaciální regulační terapie:
PaedDr. Eva Matějíčková
Alternativní logopedická cvičení: Dr. Rudolf Ďatko
Orientální břišní tance:
Michaela Novotná, Radka Špecíková
Asistentky respitní péče:
Bc. Martina Krejčová, Ing. Kateřina Nováková
Canisterapeutky:
Mgr. Gabriela Bělková,  Lucie Koláčková
RNDr. Kamila Koupilová, PhD., Lada Košťálová, Alena Konvalinová
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PLÁN NA ROK 2008
V roce 2008 máme v plánu pokračovat v naší dosavadní činnosti a nabízené
aktivity a služby nadále rozšiřovat. Naším cílem je  nabízet více aktivit, které
budou určeny pro celou rodinu a do kterých bychom rádi zapojili zejména
tatínky a ostatní rodinné příslušníky.
Dále se chceme více zaměřit na pravidelné bloky přednášek pro nastávající maminky (poradenství v oblasti předporodní přípravy, laktační poradny),
přednášky o zdravém životním stylu (preventivní cvičení na ploché nohy
a správné držení těla u dětí, správná životospráva) a přednášky z oblasti
ekologie (společné výlety do přírody, návštěvy Ekologického centra Paleta).
Pro děti se speciálními potřebami plánujeme rozšíření služeb canisterapie i
do jiných zařízeních a službu respitní péče i pro klienty ze sociálně slabých
a pěstounských rodin. V této souvislosti budeme respitní péči připravovat
k registraci jako sociální službu podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007
(zaokrouhleno na celé Kč)
PŘÍJMY
Příjmy celkem

1 080 813,- Kč

Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice

483 300,-Kč
65 000,-Kč
35 000,-Kč

Nadace
ČEZ
O2
NROS

122 828,-Kč
100 000,-Kč
100 000,-Kč

Finanční dary
International Power Opatovice, a.s.
Felsenberg Jan

15 000,- Kč
3 000,- Kč

Věcné dary
MULTI-CATERING s.r.o.
KAUFLAND Česká republika v.o.s.
Leona Pendráková

17 001,- Kč
1 571,- Kč
15 000,-Kč
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Ostatní 						
- Tržba za služby
- Členské příspěvky
- Úroky banka
								
VÝDAJE
Výdaje celkem							
- Spotřeba materiálu
- Spotřeba energie
- Opravy a údržba
- Cestovné
- Ostatní služby
- Mzdové náklady
- Zákonné sociální pojištění
- Dary třetím osobám
- Ostatní náklady
Hospodářský výsledek za rok 2007					
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107 065,- Kč
  16 000,- Kč
         48,- Kč

1 017 261,- Kč
205 935,- Kč
  27 114,- Kč
    6 700,- Kč
  12 757,- Kč
169 428,- Kč
440 258,- Kč
125 388,- Kč
  18 573,- Kč
  11 108,- Kč
63 552,- Kč

Rodinné integrační centrum o. s.
Rodinné Integrační Centrum

VÝPIS Z ROZVAHY RODINNÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA KE DNI 31.12.2007
(v tisících Kč)
AKTIVA
Aktiva celkem									

337

A. Stálá aktiva

    0

1. Dlouhodobý  nehmotný  majetek
2. Dlouhodobý hmotný majetek
3. Dlouhodobý finanční majetek
4. Oprávky

  18
284
    0
            -302

B. Oběžná aktiva

337

1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční majetek
4. Přechodné účty aktivní

    0
  94
228
  15
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PASIVA
Pasiva celkem									

337

A. Vl. zdroje krytí stálých a oběž.pasiv

    7

1. Jmění
2. Hospodářský výsledek

  70
-63

B. Cizí zdroje

330

1. Zákonné rezervy
2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
4. Bankovní výpomoci a půjčky
5. Přechodné účty pasivní

    0
    0
151
    0
179
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PODĚKOVÁNÍ
Rodinné Integrační Centrum o.s. děkuje všem,
kteří podpořili jeho činnost v roce 2007.
Za poskytnuté dotace děkujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Za poskytnuté nadační příspěvky děkujeme:
Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha
Nadace O2
Nadace ČEZ
Za poskytnutí finančních a věcných darů děkujeme:
International Power Opatovice, a. s.
Jan Felsenberg
KAUFLAND Česká republika v.o.s.
Leona Pendráková
MULTI CATERING s. r. o., NEMOCNICE - PRODEJNA
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Zvláštní poděkování vyslovujeme:
Členům Rodinného Integračního Centra
Zaměstnancům a externím spolupracovníkům
Všem spolupracujícím organizacím a institucím
Magistrátu města Pardubice za poskytnutí prostor
v areálu Plaveckého bazénu
Spolupracujícím organizacím:
- Agrometall s. r. o.
- Euro Paper, spol. s. r. o.
- Flamy Pardubice a. s.
- Východočeská tiskárna, spol. s. r. o.

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM o.s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
od 8/2007 změna sídla:
Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
tel. 464 646 796
tel.: 739 025 071
e-mail: info@ric.cz
www.ric.cz
Tato výroční zpráva vznikla za podpory společností:
SAGINA a.s.
a
Východočeská tiskárna spol.s.r.o.

