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Motto:
„Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne.“
Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem
K čemu jsou rodinná a mateřská centra? 

Pomáhají celým rodinám při včasném pojmenování problémů a hledání je-
jich řešení, učí je toleranci, mezigeneračnímu soužití, poskytují alter-

nativní služby pro rodinu. Pomáhají matkám v udržení soci-
álních kontaktů, v návratu na trh práce, v seberealizaci, posílení rodičovských kompetencí. 

Pro otce jsou místem pro aktivní otcovství, rozvíjí otcovské kompetence, upevňují roli 
muže a umožňují seberealizaci. Dětem pomáhají rozvíjet osobnost, umožňují první 

kontakty a komunikaci s vrstevníky.
A kvůli tomu všemu jsme i my tady – Rodinné centrum Provázek!

Závěrem poděkování
Poděkování patří všem, kteří s námi spolupracují a jakkoliv nás podporují – finančně, prak-
tickou pomocí, povzbuzením a oceněním, přátelstvím i modlitbou. Pomáháte nám tím vším 
podpořit hodnotu rodiny, na které tolik záleží. I díky Vám je náš Provázek pevný.
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Historie

Rodinné centrum Provázek je součástí o. s. Pro Vás. 
Občanské sdružení Pro Vás bylo založeno v roce 2001. Jeho členy jsou ak-
tivní křesťané, kterým záleží na službě dětem, mladým lidem a rodičům 
s dětmi.
Občanské sdružení Pro Vás má dvě střediska, která fungují paralelně vedle 
sebe, ale jsou financovány z různých zdrojů a každé má své zaměstnance. 
Jedním střediskem je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Zóna, druhým 
je rodinné centrum Provázek.

V roce 2001  v říjnu proběhlo první setkání pro maminky s malými dětmi, následně do roku 2006 fungoval Klub pro 
maminky s dětmi Domeček, který byl zajištěn několika dobrovolníky – maminkami na MD a RD. Byla 
také zahájena spolupráce s dalšími centry v Olomouckém kraji.

Rok 2007  byl přelomový rok. Jednak se změnil název na mateřské centrum Provázek, stali jsme se členy Sítě ma-
teřských center, centrum mělo prvního zaměstnance, dostali jsme ocenění Společnost přátelská rodině. 
Od tohoto roku se také rozvinula činnost centra na pořádání jednorázových akcí, přednášek, víkendo-
vých pobytů a partnerství v různých projektech. Podle výše dotací pracovali v centru 2–3 zaměstnanci 
na zkrácené úvazky.

V roce 2010  se změnil název na Rodinné centrum Provázek, tento název více odpovídal cílové skupině, kterou chce-
me oslovit a pro kterou připravujeme programy – a tou je celá rodina.

Rok 2011  byl hodně zaměřený na hledání jiných vhodnějších prostor pro činnost centra, naskytly se různé mož-
nosti, které nakonec vyústily v jedinou možnost – sdílený nájem na ulici Štítného 10, kde působí Slovo 
Života. Rozhodli jsme se přestěhovat v únoru 2012.

3

1. Pravidelný  program v herně 
Dopolední programy pro rodiče s dětmi probíhaly každé úterý, středu, čtvrtek a pátek.
Pro rodiče byla dále připravena Večerní tvořivá dílna a Rekondiční cvičení.
Od září bylo otevřeno i jedno odpoledne, jednak rodiče mohli navštívit s dětmi volnou hernu, dále byly zahájeny pro 
velký zájem dva výtvarné kroužky.
Od září v našich prostorech také pravidelně probíhal adaptační program pro děti před vstupem do mateřské školky.
Během týdne je dopolední program sestaven tak, aby si přišly na své děti i maminky. 
Je také prostor pro posezení se vzájemným sdílením a občerstvením.
Rodiče se spolupodílí na samotném fungování centra. Jsou motivováni pracovníky k aktivnímu
zaangažování se do realizace programů – jednak svými připomínkami a nápady, praktickou realizací programu, 
přípravami herny, doporučením hostů a kontakty na hosty, náměty na témata besed a přednášek. Dále se zapojují do 
distribuce propagačních materiálů, výzdoby centra, zajištění odměn pro děti apod.
V rámci dopoledních programů proběhly tyto besedy: Zdravý úsměv, Problematika domácího násilí, Bůh žehná živo-
tu, Národní týden manželství, Canisterapie, Velikonoční symboly, Co mi dala a vzala mateřská, Bylinné čaje.

2.  Jednorázové akce
Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali každý  měsíc  alespoň  jednu  jednorázovou  akci.  
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí.
Některé byly určeny pro celé rodiny, některé jen pro maminky.  
Karneval, Táta dneska frčí, Tří dny hraní - to nás baví 2x, Sportuje celá rodina, Provázek má narozeniny, US Párty, 
Větrání šatníků 2x, Maňáskové křesťanské divadlo, Keramické večery, Dobré odpoledne pro celou rodinu, Prodej 
bavlněných čepic, Mikulášova cestička, Vánoční čas.

Dvakrát jsme navštívili ekologické centrum Sluňákov. Několikrát jsme společně shlédli loutková představení v diva-
dle Hudby. Zajišťovali jsme provoz Ježíškovy dílny na Horním náměstí v Olomouci.

8

Celkový počet osob, které  se zúčastnili různých projektů RC Provázek 
Počet osob ve všech projektech: 1 662 rodičů a 1 505 dětí, to je 285 rodin.

Prezentace činnosti a programu
 informace na nástěnce v prostorách herny a na chodbě 
 propagační letáček v prostorách herny
 informace v Infu Olomouc
 plakáty jednorázových akcí v mateřských školkách na Nových Sadech
 info letáček na nástěnce Zdravé výživy Studánka v centru města
 webové stránky www.rcprovazek.cz
 webové stránky www.volnovolomouci.cz
 bulletin Okno

HosPodaření
Finanční zpráva je součástí Výroční zprávy občanského sdružení Pro Vás za rok 2011.

Zdroje finanCování rodinnéHo Centra ProváZek
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Magistrát Města Olomouce
- BJB Olomouc
- Olomoucký kraj
- Příjmy z vlastní činnosti 
- UNO
- Dary jednotlivců 

Jsme vděční i za věcné dary: Lékárně Rena, firmě Noe, firmě Lorika
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5. Účast na kampaních 
Každoročně se připojujeme ke kampaním, které podporují fungování rodiny, vzájemnou úctu či vztah k tradicím 
i vztah k životnímu prostředí. V roce 2011 jsme se přidali k těmto kampaním:
Kampaně Sítě mateřských center:
Masopust
Táta dneska frčí
Křídla a kořeny rodiny
Společnost přátelská rodině
Další kampaně 
Národní týden manželství 

6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji
Pravidelně se zúčastňujeme Regionálních setkání MC a RC v Olomouckém kraji, na kterých probíhají také praktická 
školení pro pracovníky a dobrovolníky v centrech.
Zapojili jsme se do významného projektu Olomouckého kraje: Rodiče a děti – spokojeně a bezpečně.
S RC Heřmánek jezdíme na exkurze do Sluňákova, s dalšími centry konzultujeme vypracování projektů, možnosti 
nového vybavení centra a další.

Personální struktura a zajištění chodu RC Provázek
Manažerka centra: Mgr. Magda Mečkovská
Zaměstnanci: Zdeňka Kadlčíková, Mgr. Radka Chmelářová

Další zaměstnanci pracovali příležitostně nebo pravidelně na DPP: Mgr. Marcela Hrušková, Mgr. Dagmar Žůrková, 
Jana Kočí, Taťaná Kasalová, Mgr. Dana Staňková, Miluše Marková, prof. Jaro Křivohlavý a další.

Dobrovolníci: Eliška Davidová, Jana Coufalová, Tjitske Jurková, Pavel Kotouček, Jana Krajčí, Veronika Daňková, 
Iveta Hromková a další.
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Poslání

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme 
rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle

► Předejít sociálnímu vyloučení rodičů na MD a RD.
► Podpořit rodičovské role, rozvíjet a posílit rodičovské kompetence, včetně zaměření se na aktivní otcovství.
► Podpořit stabilitu a funkčnost rodiny. 
►  Umožnit rodičům s malými dětmi, i prarodičům a seniorům smysluplně využívat čas,  

podpořit mezigenerační soužití.
► Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
► Zajistit laické i odborné poradenství.
►  Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním  

kontaktům s vrstevníky.
► Otevřenost pro rodiny bez ohledu na národnostní, sociální skupiny a náboženskou příslušnost.

Vytváříme prostředí, které posiluje a rozvíjí dovednosti, tvořivost a sebedůvěru dětí i rodičů.
To následně vede k větší pohodě a harmonii v rodině. A to má hodnotu.

Hlavní činnosti

1. Pravidelný program v herně 4. Partnerství v projektech ESF
2. Jednorázové akce  5. Účast na kampaních 
3. Pobytové akce a semináře 6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji a další
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statistika
RC Provázek navštěvují nejen maminky s dětmi, ale také tatínci a prarodiče. Zúčastňují se jak dopoledních progra-
mů, tak jednorázových a pobytových akcí.
 
Hlavními dvěma projekty, které jsme realizovali za podpory MPSV a Statutárního města Olomouc, byly:
1.  Projekt Rodinné centrum Provázek - jsme tady pro Vás!
Tento projekt zahrnoval aktivity v herně, besedy, jednorázové akce, tvořivé dílny, příměstský tábor, přednášky s diskusí.

Návštěvnost programů v herně 831 rodičů a 728 dětí
Návštěvnost vzdělávacích aktivit: besedy, přednášky s diskusí 120 rodičů
Návštěvnost jednorázových akcí: kulturních a sportovních 418 rodičů a 698 dětí
Návštěvnost pobytových akci 17 rodičů a 4 děti
Celková návštěvnost projektu: 1386 rodičů a 1430 dětí.  Do projektu bylo zapojeno celkem 120 rodin.

2.  Projekt Táta a máma k pohledání
Tento byl zaměřen především na vzdělávání a zdokonalení se v rodičovských kompetencích, podpořil také aktivní 
otcovství. Uskutečnily se různé typy přednášek, manželská konference.

Návštěvnost vzdělávacích aktivit (semináře, přednášky s diskusí): 201 rodičů.
Do projektu bylo zapojeno celkem 90 rodičů.

Další projekty, ve kterých jsme byli partneři: Eeny meeny nejen plíny, Sebevzděláváním k hodnotnějšímu životu, 
Krok k zaměstnání.V našich prostorech se realizoval projekt Maminkatelka.

Účast v ostatních projektech:
75 rodičů a 60 dětí
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3. Pobytové akce a semináře
Víkendy
Uskutečnili jsme tři víkendové pobyty. Jeden pro ženy a dva pro muže.
Jarní motivačně vzdělávací s názvem Slunce svítí v Nepálu byl v centru ekologických aktivit ve Sluňákově. Besedy 
byly zaměřeny na život rodin a dětí v Nepálu a možnost pomoci.
Víkendy pro muže se uskutečnily v červnu a v září. Cílem je vzájemné seznámení se, vyučování a také zážitkové 
aktivity. Na víkendech vzniká otevřenost k vzájemnému sdílení a předávání životních zkušenosti. Prostor je také pro 
dobrodružství a adrenalinové hry.

Manželské setkání
Setkání manželských párů má za cíl posílit manželské vztahy, zlepšit komunikaci a umožnit sdílení zkuše-
ností. Během přednášek a seminářů, je zajištěno hlídání dětí. Tato akce proběhla v dubnu v Bystřici pod 
Hostýnem. Hlavním přednášejícím byl profesor Jaro Křivohlavý.
 
Tábory 
Proběhly dva tábory pro tatínky s dětmi – byli jsme partnery při zajišťování a propagaci těchto táborů.
V prostorách RC Provázek probíhal příměstský tábor pro rodiče a děti, ve kterém byla hlavní 
část programu zaměřená na přiblížení života dětí v Africe a Asii, jednak přijatelnou formou 
pro děti a díky dokumentům a informačním materiálům i pro rodiče.

Semináře
Proběhl cyklus pěti seminářů pro muže s názvem: Dobrý charakter otce. 
Dále tři semináře pro ženy se společným názvem Učíme se od zkušených.

4. Projekty ESF:  Eeny meeny nejen plíny 
Společný projekt pěti mateřských center Olomouckého kraje, který byl zahájen v létě 2009.
Obsahem projektu je vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí. V tomto roce jsme 
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navázali spolupráci s organizací v zahraničí, která také pořádá aktivity pro 
rodiny s dětmi. V březnu jsme navštívili naše partnery v Londýně, West-
bournepark cetrum a měli jsme možnost zúčastnit se jejich programů 
a navštívit další dvě centra. Z RC Provázek se tohoto pobytu zúčastnilo 
5 maminek. Na závěr projektu se uskutečnila mezinárodní konference - 
Jak se žije rodinám v Evropě. Projekt byl ukončen v červenci.

Sebevzděláváním k hodnotnému životu
Společný projekt pěti mateřských center Olomouckého kraje, který byl za-
hájen v létě 2009.
Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou 
doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní. Tento projekt byl 
ukončen v červenci.

Krok k zaměstnání
Projekt Sítě mateřských center byl zahájen v prosinci 2010. V rámci projektu probíhalo v roce 
2011 poradenství formou individuální soukromé konzultace. Obsahem těchto konzultací je zjiš-
ťování osobních a kvalifi kačních předpokladů klientů pro volbu vhodného povolání a poradenství 
při hledání zaměstnání. Možnost poradenství využilo celkem 46 maminek. Tento projekt také 
umožnil rekvalifi kaci Pečovatelka o děti od 3 do 15let, kterého se zúčastnila maminka, která dlouhodobě v Provázku 
příležitostně pracovala. Po rekvalifi kaci získala také možnost pracovat na zkrácený úvazek v našem centru.

Chci být maminka a podnikatelka – maminkatelka!
Hlavním žadatelem tohoto projektu je RC Čmelda. Rodinné centrum Provázek zajišťovalo prostory pro vzdělávání 
a hlídačky k dětem. Kurz i hlídání dětí se realizovalo v našich prostorách a také některé maminky z RC Provázek se 
kurzu zúčastnily, celkem bylo na kurzu 16 maminek.
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Rok 2011  byl hodně zaměřený na hledání jiných vhodnějších prostor pro činnost centra, naskytly se různé mož-
nosti, které nakonec vyústily v jedinou možnost – sdílený nájem na ulici Štítného 10, kde působí Slovo 
Života. Rozhodli jsme se přestěhovat v únoru 2012.
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1. Pravidelný  program v herně 
Dopolední programy pro rodiče s dětmi probíhaly každé úterý, středu, čtvrtek a pátek.
Pro rodiče byla dále připravena Večerní tvořivá dílna a Rekondiční cvičení.
Od září bylo otevřeno i jedno odpoledne, jednak rodiče mohli navštívit s dětmi volnou hernu, dále byly zahájeny pro 
velký zájem dva výtvarné kroužky.
Od září v našich prostorech také pravidelně probíhal adaptační program pro děti před vstupem do mateřské školky.
Během týdne je dopolední program sestaven tak, aby si přišly na své děti i maminky. 
Je také prostor pro posezení se vzájemným sdílením a občerstvením.
Rodiče se spolupodílí na samotném fungování centra. Jsou motivováni pracovníky k aktivnímu
zaangažování se do realizace programů – jednak svými připomínkami a nápady, praktickou realizací programu, 
přípravami herny, doporučením hostů a kontakty na hosty, náměty na témata besed a přednášek. Dále se zapojují do 
distribuce propagačních materiálů, výzdoby centra, zajištění odměn pro děti apod.
V rámci dopoledních programů proběhly tyto besedy: Zdravý úsměv, Problematika domácího násilí, Bůh žehná živo-
tu, Národní týden manželství, Canisterapie, Velikonoční symboly, Co mi dala a vzala mateřská, Bylinné čaje.

2.  Jednorázové akce
Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali každý  měsíc  alespoň  jednu  jednorázovou  akci.  
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí.
Některé byly určeny pro celé rodiny, některé jen pro maminky.  
Karneval, Táta dneska frčí, Tří dny hraní - to nás baví 2x, Sportuje celá rodina, Provázek má narozeniny, US Párty, 
Větrání šatníků 2x, Maňáskové křesťanské divadlo, Keramické večery, Dobré odpoledne pro celou rodinu, Prodej 
bavlněných čepic, Mikulášova cestička, Vánoční čas.

Dvakrát jsme navštívili ekologické centrum Sluňákov. Několikrát jsme společně shlédli loutková představení v diva-
dle Hudby. Zajišťovali jsme provoz Ježíškovy dílny na Horním náměstí v Olomouci.
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Celkový počet osob, které  se zúčastnili různých projektů RC Provázek 
Počet osob ve všech projektech: 1 662 rodičů a 1 505 dětí, to je 285 rodin.

Prezentace činnosti a programu
 informace na nástěnce v prostorách herny a na chodbě 
 propagační letáček v prostorách herny
 informace v Infu Olomouc
 plakáty jednorázových akcí v mateřských školkách na Nových Sadech
 info letáček na nástěnce Zdravé výživy Studánka v centru města
 webové stránky www.rcprovazek.cz
 webové stránky www.volnovolomouci.cz
 bulletin Okno

HosPodaření
Finanční zpráva je součástí Výroční zprávy občanského sdružení Pro Vás za rok 2011.

Zdroje finanCování rodinnéHo Centra ProváZek
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Magistrát Města Olomouce
- BJB Olomouc
- Olomoucký kraj
- Příjmy z vlastní činnosti 
- UNO
- Dary jednotlivců 

Jsme vděční i za věcné dary: Lékárně Rena, firmě Noe, firmě Lorika
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5. Účast na kampaních 
Každoročně se připojujeme ke kampaním, které podporují fungování rodiny, vzájemnou úctu či vztah k tradicím 
i vztah k životnímu prostředí. V roce 2011 jsme se přidali k těmto kampaním:
Kampaně Sítě mateřských center:
Masopust
Táta dneska frčí
Křídla a kořeny rodiny
Společnost přátelská rodině
Další kampaně 
Národní týden manželství 

6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji
Pravidelně se zúčastňujeme Regionálních setkání MC a RC v Olomouckém kraji, na kterých probíhají také praktická 
školení pro pracovníky a dobrovolníky v centrech.
Zapojili jsme se do významného projektu Olomouckého kraje: Rodiče a děti – spokojeně a bezpečně.
S RC Heřmánek jezdíme na exkurze do Sluňákova, s dalšími centry konzultujeme vypracování projektů, možnosti 
nového vybavení centra a další.

Personální struktura a zajištění chodu RC Provázek
Manažerka centra: Mgr. Magda Mečkovská
Zaměstnanci: Zdeňka Kadlčíková, Mgr. Radka Chmelářová

Další zaměstnanci pracovali příležitostně nebo pravidelně na DPP: Mgr. Marcela Hrušková, Mgr. Dagmar Žůrková, 
Jana Kočí, Taťaná Kasalová, Mgr. Dana Staňková, Miluše Marková, prof. Jaro Křivohlavý a další.

Dobrovolníci: Eliška Davidová, Jana Coufalová, Tjitske Jurková, Pavel Kotouček, Jana Krajčí, Veronika Daňková, 
Iveta Hromková a další.
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Poslání

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme 
rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle

► Předejít sociálnímu vyloučení rodičů na MD a RD.
► Podpořit rodičovské role, rozvíjet a posílit rodičovské kompetence, včetně zaměření se na aktivní otcovství.
► Podpořit stabilitu a funkčnost rodiny. 
►  Umožnit rodičům s malými dětmi, i prarodičům a seniorům smysluplně využívat čas,  

podpořit mezigenerační soužití.
► Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
► Zajistit laické i odborné poradenství.
►  Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním  

kontaktům s vrstevníky.
► Otevřenost pro rodiny bez ohledu na národnostní, sociální skupiny a náboženskou příslušnost.

Vytváříme prostředí, které posiluje a rozvíjí dovednosti, tvořivost a sebedůvěru dětí i rodičů.
To následně vede k větší pohodě a harmonii v rodině. A to má hodnotu.

Hlavní činnosti

1. Pravidelný program v herně 4. Partnerství v projektech ESF
2. Jednorázové akce  5. Účast na kampaních 
3. Pobytové akce a semináře 6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji a další
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statistika
RC Provázek navštěvují nejen maminky s dětmi, ale také tatínci a prarodiče. Zúčastňují se jak dopoledních progra-
mů, tak jednorázových a pobytových akcí.
 
Hlavními dvěma projekty, které jsme realizovali za podpory MPSV a Statutárního města Olomouc, byly:
1.  Projekt Rodinné centrum Provázek - jsme tady pro Vás!
Tento projekt zahrnoval aktivity v herně, besedy, jednorázové akce, tvořivé dílny, příměstský tábor, přednášky s diskusí.

Návštěvnost programů v herně 831 rodičů a 728 dětí
Návštěvnost vzdělávacích aktivit: besedy, přednášky s diskusí 120 rodičů
Návštěvnost jednorázových akcí: kulturních a sportovních 418 rodičů a 698 dětí
Návštěvnost pobytových akci 17 rodičů a 4 děti
Celková návštěvnost projektu: 1386 rodičů a 1430 dětí.  Do projektu bylo zapojeno celkem 120 rodin.

2.  Projekt Táta a máma k pohledání
Tento byl zaměřen především na vzdělávání a zdokonalení se v rodičovských kompetencích, podpořil také aktivní 
otcovství. Uskutečnily se různé typy přednášek, manželská konference.

Návštěvnost vzdělávacích aktivit (semináře, přednášky s diskusí): 201 rodičů.
Do projektu bylo zapojeno celkem 90 rodičů.

Další projekty, ve kterých jsme byli partneři: Eeny meeny nejen plíny, Sebevzděláváním k hodnotnějšímu životu, 
Krok k zaměstnání.V našich prostorech se realizoval projekt Maminkatelka.

Účast v ostatních projektech:
75 rodičů a 60 dětí
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3. Pobytové akce a semináře
Víkendy
Uskutečnili jsme tři víkendové pobyty. Jeden pro ženy a dva pro muže.
Jarní motivačně vzdělávací s názvem Slunce svítí v Nepálu byl v centru ekologických aktivit ve Sluňákově. Besedy 
byly zaměřeny na život rodin a dětí v Nepálu a možnost pomoci.
Víkendy pro muže se uskutečnily v červnu a v září. Cílem je vzájemné seznámení se, vyučování a také zážitkové 
aktivity. Na víkendech vzniká otevřenost k vzájemnému sdílení a předávání životních zkušenosti. Prostor je také pro 
dobrodružství a adrenalinové hry.

Manželské setkání
Setkání manželských párů má za cíl posílit manželské vztahy, zlepšit komunikaci a umožnit sdílení zkuše-
ností. Během přednášek a seminářů, je zajištěno hlídání dětí. Tato akce proběhla v dubnu v Bystřici pod 
Hostýnem. Hlavním přednášejícím byl profesor Jaro Křivohlavý.
 
Tábory 
Proběhly dva tábory pro tatínky s dětmi – byli jsme partnery při zajišťování a propagaci těchto táborů.
V prostorách RC Provázek probíhal příměstský tábor pro rodiče a děti, ve kterém byla hlavní 
část programu zaměřená na přiblížení života dětí v Africe a Asii, jednak přijatelnou formou 
pro děti a díky dokumentům a informačním materiálům i pro rodiče.

Semináře
Proběhl cyklus pěti seminářů pro muže s názvem: Dobrý charakter otce. 
Dále tři semináře pro ženy se společným názvem Učíme se od zkušených.

4. Projekty ESF:  Eeny meeny nejen plíny 
Společný projekt pěti mateřských center Olomouckého kraje, který byl zahájen v létě 2009.
Obsahem projektu je vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí. V tomto roce jsme 

ností. Během přednášek a seminářů, je zajištěno hlídání dětí. Tato akce proběhla v dubnu v Bystřici pod 

Proběhly dva tábory pro tatínky s dětmi – byli jsme partnery při zajišťování a propagaci těchto táborů.
V prostorách RC Provázek probíhal příměstský tábor pro rodiče a děti, ve kterém byla hlavní 
část programu zaměřená na přiblížení života dětí v Africe a Asii, jednak přijatelnou formou 
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navázali spolupráci s organizací v zahraničí, která také pořádá aktivity pro 
rodiny s dětmi. V březnu jsme navštívili naše partnery v Londýně, West-
bournepark cetrum a měli jsme možnost zúčastnit se jejich programů 
a navštívit další dvě centra. Z RC Provázek se tohoto pobytu zúčastnilo 
5 maminek. Na závěr projektu se uskutečnila mezinárodní konference - 
Jak se žije rodinám v Evropě. Projekt byl ukončen v červenci.

Sebevzděláváním k hodnotnému životu
Společný projekt pěti mateřských center Olomouckého kraje, který byl za-
hájen v létě 2009.
Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou 
doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní. Tento projekt byl 
ukončen v červenci.

Krok k zaměstnání
Projekt Sítě mateřských center byl zahájen v prosinci 2010. V rámci projektu probíhalo v roce 
2011 poradenství formou individuální soukromé konzultace. Obsahem těchto konzultací je zjiš-
ťování osobních a kvalifi kačních předpokladů klientů pro volbu vhodného povolání a poradenství 
při hledání zaměstnání. Možnost poradenství využilo celkem 46 maminek. Tento projekt také 
umožnil rekvalifi kaci Pečovatelka o děti od 3 do 15let, kterého se zúčastnila maminka, která dlouhodobě v Provázku 
příležitostně pracovala. Po rekvalifi kaci získala také možnost pracovat na zkrácený úvazek v našem centru.

Chci být maminka a podnikatelka – maminkatelka!
Hlavním žadatelem tohoto projektu je RC Čmelda. Rodinné centrum Provázek zajišťovalo prostory pro vzdělávání 
a hlídačky k dětem. Kurz i hlídání dětí se realizovalo v našich prostorách a také některé maminky z RC Provázek se 
kurzu zúčastnily, celkem bylo na kurzu 16 maminek.
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Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou 
doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní. Tento projekt byl 
ukončen v červenci.

Krok k zaměstnání
Projekt Sítě mateřských center byl zahájen v prosinci 2010. V rámci projektu probíhalo v roce 
2011 poradenství formou individuální soukromé konzultace. Obsahem těchto konzultací je zjiš-
ťování osobních a kvalifi kačních předpokladů klientů pro volbu vhodného povolání a poradenství 
při hledání zaměstnání. Možnost poradenství využilo celkem 46 maminek. Tento projekt také 
umožnil rekvalifi kaci Pečovatelka o děti od 3 do 15let, kterého se zúčastnila maminka, která dlouhodobě v Provázku 
příležitostně pracovala. Po rekvalifi kaci získala také možnost pracovat na zkrácený úvazek v našem centru.

Chci být maminka a podnikatelka – maminkatelka!
Hlavním žadatelem tohoto projektu je RC Čmelda. Rodinné centrum Provázek zajišťovalo prostory pro vzdělávání 
a hlídačky k dětem. Kurz i hlídání dětí se realizovalo v našich prostorách a také některé maminky z RC Provázek se 
kurzu zúčastnily, celkem bylo na kurzu 16 maminek.
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Historie

Rodinné centrum Provázek je součástí o. s. Pro Vás. 
Občanské sdružení Pro Vás bylo založeno v roce 2001. Jeho členy jsou ak-
tivní křesťané, kterým záleží na službě dětem, mladým lidem a rodičům 
s dětmi.
Občanské sdružení Pro Vás má dvě střediska, která fungují paralelně vedle 
sebe, ale jsou financovány z různých zdrojů a každé má své zaměstnance. 
Jedním střediskem je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Zóna, druhým 
je rodinné centrum Provázek.

V roce 2001  v říjnu proběhlo první setkání pro maminky s malými dětmi, následně do roku 2006 fungoval Klub pro 
maminky s dětmi Domeček, který byl zajištěn několika dobrovolníky – maminkami na MD a RD. Byla 
také zahájena spolupráce s dalšími centry v Olomouckém kraji.

Rok 2007  byl přelomový rok. Jednak se změnil název na mateřské centrum Provázek, stali jsme se členy Sítě ma-
teřských center, centrum mělo prvního zaměstnance, dostali jsme ocenění Společnost přátelská rodině. 
Od tohoto roku se také rozvinula činnost centra na pořádání jednorázových akcí, přednášek, víkendo-
vých pobytů a partnerství v různých projektech. Podle výše dotací pracovali v centru 2–3 zaměstnanci 
na zkrácené úvazky.

V roce 2010  se změnil název na Rodinné centrum Provázek, tento název více odpovídal cílové skupině, kterou chce-
me oslovit a pro kterou připravujeme programy – a tou je celá rodina.

Rok 2011  byl hodně zaměřený na hledání jiných vhodnějších prostor pro činnost centra, naskytly se různé mož-
nosti, které nakonec vyústily v jedinou možnost – sdílený nájem na ulici Štítného 10, kde působí Slovo 
Života. Rozhodli jsme se přestěhovat v únoru 2012.
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1. Pravidelný  program v herně 
Dopolední programy pro rodiče s dětmi probíhaly každé úterý, středu, čtvrtek a pátek.
Pro rodiče byla dále připravena Večerní tvořivá dílna a Rekondiční cvičení.
Od září bylo otevřeno i jedno odpoledne, jednak rodiče mohli navštívit s dětmi volnou hernu, dále byly zahájeny pro 
velký zájem dva výtvarné kroužky.
Od září v našich prostorech také pravidelně probíhal adaptační program pro děti před vstupem do mateřské školky.
Během týdne je dopolední program sestaven tak, aby si přišly na své děti i maminky. 
Je také prostor pro posezení se vzájemným sdílením a občerstvením.
Rodiče se spolupodílí na samotném fungování centra. Jsou motivováni pracovníky k aktivnímu
zaangažování se do realizace programů – jednak svými připomínkami a nápady, praktickou realizací programu, 
přípravami herny, doporučením hostů a kontakty na hosty, náměty na témata besed a přednášek. Dále se zapojují do 
distribuce propagačních materiálů, výzdoby centra, zajištění odměn pro děti apod.
V rámci dopoledních programů proběhly tyto besedy: Zdravý úsměv, Problematika domácího násilí, Bůh žehná živo-
tu, Národní týden manželství, Canisterapie, Velikonoční symboly, Co mi dala a vzala mateřská, Bylinné čaje.

2.  Jednorázové akce
Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali každý  měsíc  alespoň  jednu  jednorázovou  akci.  
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí.
Některé byly určeny pro celé rodiny, některé jen pro maminky.  
Karneval, Táta dneska frčí, Tří dny hraní - to nás baví 2x, Sportuje celá rodina, Provázek má narozeniny, US Párty, 
Větrání šatníků 2x, Maňáskové křesťanské divadlo, Keramické večery, Dobré odpoledne pro celou rodinu, Prodej 
bavlněných čepic, Mikulášova cestička, Vánoční čas.

Dvakrát jsme navštívili ekologické centrum Sluňákov. Několikrát jsme společně shlédli loutková představení v diva-
dle Hudby. Zajišťovali jsme provoz Ježíškovy dílny na Horním náměstí v Olomouci.
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Celkový počet osob, které  se zúčastnili různých projektů RC Provázek 
Počet osob ve všech projektech: 1 662 rodičů a 1 505 dětí, to je 285 rodin.

Prezentace činnosti a programu
 informace na nástěnce v prostorách herny a na chodbě 
 propagační letáček v prostorách herny
 informace v Infu Olomouc
 plakáty jednorázových akcí v mateřských školkách na Nových Sadech
 info letáček na nástěnce Zdravé výživy Studánka v centru města
 webové stránky www.rcprovazek.cz
 webové stránky www.volnovolomouci.cz
 bulletin Okno

HosPodaření
Finanční zpráva je součástí Výroční zprávy občanského sdružení Pro Vás za rok 2011.

Zdroje finanCování rodinnéHo Centra ProváZek
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Magistrát Města Olomouce
- BJB Olomouc
- Olomoucký kraj
- Příjmy z vlastní činnosti 
- UNO
- Dary jednotlivců 

Jsme vděční i za věcné dary: Lékárně Rena, firmě Noe, firmě Lorika
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5. Účast na kampaních 
Každoročně se připojujeme ke kampaním, které podporují fungování rodiny, vzájemnou úctu či vztah k tradicím 
i vztah k životnímu prostředí. V roce 2011 jsme se přidali k těmto kampaním:
Kampaně Sítě mateřských center:
Masopust
Táta dneska frčí
Křídla a kořeny rodiny
Společnost přátelská rodině
Další kampaně 
Národní týden manželství 

6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji
Pravidelně se zúčastňujeme Regionálních setkání MC a RC v Olomouckém kraji, na kterých probíhají také praktická 
školení pro pracovníky a dobrovolníky v centrech.
Zapojili jsme se do významného projektu Olomouckého kraje: Rodiče a děti – spokojeně a bezpečně.
S RC Heřmánek jezdíme na exkurze do Sluňákova, s dalšími centry konzultujeme vypracování projektů, možnosti 
nového vybavení centra a další.

Personální struktura a zajištění chodu RC Provázek
Manažerka centra: Mgr. Magda Mečkovská
Zaměstnanci: Zdeňka Kadlčíková, Mgr. Radka Chmelářová

Další zaměstnanci pracovali příležitostně nebo pravidelně na DPP: Mgr. Marcela Hrušková, Mgr. Dagmar Žůrková, 
Jana Kočí, Taťaná Kasalová, Mgr. Dana Staňková, Miluše Marková, prof. Jaro Křivohlavý a další.

Dobrovolníci: Eliška Davidová, Jana Coufalová, Tjitske Jurková, Pavel Kotouček, Jana Krajčí, Veronika Daňková, 
Iveta Hromková a další.
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Poslání

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme 
rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle

► Předejít sociálnímu vyloučení rodičů na MD a RD.
► Podpořit rodičovské role, rozvíjet a posílit rodičovské kompetence, včetně zaměření se na aktivní otcovství.
► Podpořit stabilitu a funkčnost rodiny. 
►  Umožnit rodičům s malými dětmi, i prarodičům a seniorům smysluplně využívat čas,  

podpořit mezigenerační soužití.
► Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
► Zajistit laické i odborné poradenství.
►  Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním  

kontaktům s vrstevníky.
► Otevřenost pro rodiny bez ohledu na národnostní, sociální skupiny a náboženskou příslušnost.

Vytváříme prostředí, které posiluje a rozvíjí dovednosti, tvořivost a sebedůvěru dětí i rodičů.
To následně vede k větší pohodě a harmonii v rodině. A to má hodnotu.

Hlavní činnosti

1. Pravidelný program v herně 4. Partnerství v projektech ESF
2. Jednorázové akce  5. Účast na kampaních 
3. Pobytové akce a semináře 6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji a další
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statistika
RC Provázek navštěvují nejen maminky s dětmi, ale také tatínci a prarodiče. Zúčastňují se jak dopoledních progra-
mů, tak jednorázových a pobytových akcí.
 
Hlavními dvěma projekty, které jsme realizovali za podpory MPSV a Statutárního města Olomouc, byly:
1.  Projekt Rodinné centrum Provázek - jsme tady pro Vás!
Tento projekt zahrnoval aktivity v herně, besedy, jednorázové akce, tvořivé dílny, příměstský tábor, přednášky s diskusí.

Návštěvnost programů v herně 831 rodičů a 728 dětí
Návštěvnost vzdělávacích aktivit: besedy, přednášky s diskusí 120 rodičů
Návštěvnost jednorázových akcí: kulturních a sportovních 418 rodičů a 698 dětí
Návštěvnost pobytových akci 17 rodičů a 4 děti
Celková návštěvnost projektu: 1386 rodičů a 1430 dětí.  Do projektu bylo zapojeno celkem 120 rodin.

2.  Projekt Táta a máma k pohledání
Tento byl zaměřen především na vzdělávání a zdokonalení se v rodičovských kompetencích, podpořil také aktivní 
otcovství. Uskutečnily se různé typy přednášek, manželská konference.

Návštěvnost vzdělávacích aktivit (semináře, přednášky s diskusí): 201 rodičů.
Do projektu bylo zapojeno celkem 90 rodičů.

Další projekty, ve kterých jsme byli partneři: Eeny meeny nejen plíny, Sebevzděláváním k hodnotnějšímu životu, 
Krok k zaměstnání.V našich prostorech se realizoval projekt Maminkatelka.

Účast v ostatních projektech:
75 rodičů a 60 dětí
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3. Pobytové akce a semináře
Víkendy
Uskutečnili jsme tři víkendové pobyty. Jeden pro ženy a dva pro muže.
Jarní motivačně vzdělávací s názvem Slunce svítí v Nepálu byl v centru ekologických aktivit ve Sluňákově. Besedy 
byly zaměřeny na život rodin a dětí v Nepálu a možnost pomoci.
Víkendy pro muže se uskutečnily v červnu a v září. Cílem je vzájemné seznámení se, vyučování a také zážitkové 
aktivity. Na víkendech vzniká otevřenost k vzájemnému sdílení a předávání životních zkušenosti. Prostor je také pro 
dobrodružství a adrenalinové hry.

Manželské setkání
Setkání manželských párů má za cíl posílit manželské vztahy, zlepšit komunikaci a umožnit sdílení zkuše-
ností. Během přednášek a seminářů, je zajištěno hlídání dětí. Tato akce proběhla v dubnu v Bystřici pod 
Hostýnem. Hlavním přednášejícím byl profesor Jaro Křivohlavý.
 
Tábory 
Proběhly dva tábory pro tatínky s dětmi – byli jsme partnery při zajišťování a propagaci těchto táborů.
V prostorách RC Provázek probíhal příměstský tábor pro rodiče a děti, ve kterém byla hlavní 
část programu zaměřená na přiblížení života dětí v Africe a Asii, jednak přijatelnou formou 
pro děti a díky dokumentům a informačním materiálům i pro rodiče.

Semináře
Proběhl cyklus pěti seminářů pro muže s názvem: Dobrý charakter otce. 
Dále tři semináře pro ženy se společným názvem Učíme se od zkušených.

4. Projekty ESF:  Eeny meeny nejen plíny 
Společný projekt pěti mateřských center Olomouckého kraje, který byl zahájen v létě 2009.
Obsahem projektu je vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí. V tomto roce jsme 
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navázali spolupráci s organizací v zahraničí, která také pořádá aktivity pro 
rodiny s dětmi. V březnu jsme navštívili naše partnery v Londýně, West-
bournepark cetrum a měli jsme možnost zúčastnit se jejich programů 
a navštívit další dvě centra. Z RC Provázek se tohoto pobytu zúčastnilo 
5 maminek. Na závěr projektu se uskutečnila mezinárodní konference - 
Jak se žije rodinám v Evropě. Projekt byl ukončen v červenci.

Sebevzděláváním k hodnotnému životu
Společný projekt pěti mateřských center Olomouckého kraje, který byl za-
hájen v létě 2009.
Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou 
doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní. Tento projekt byl 
ukončen v červenci.

Krok k zaměstnání
Projekt Sítě mateřských center byl zahájen v prosinci 2010. V rámci projektu probíhalo v roce 
2011 poradenství formou individuální soukromé konzultace. Obsahem těchto konzultací je zjiš-
ťování osobních a kvalifi kačních předpokladů klientů pro volbu vhodného povolání a poradenství 
při hledání zaměstnání. Možnost poradenství využilo celkem 46 maminek. Tento projekt také 
umožnil rekvalifi kaci Pečovatelka o děti od 3 do 15let, kterého se zúčastnila maminka, která dlouhodobě v Provázku 
příležitostně pracovala. Po rekvalifi kaci získala také možnost pracovat na zkrácený úvazek v našem centru.

Chci být maminka a podnikatelka – maminkatelka!
Hlavním žadatelem tohoto projektu je RC Čmelda. Rodinné centrum Provázek zajišťovalo prostory pro vzdělávání 
a hlídačky k dětem. Kurz i hlídání dětí se realizovalo v našich prostorách a také některé maminky z RC Provázek se 
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navázali spolupráci s organizací v zahraničí, která také pořádá aktivity pro 

5 maminek. Na závěr projektu se uskutečnila mezinárodní konference - 

doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní. Tento projekt byl 



1

Historie

Rodinné centrum Provázek je součástí o. s. Pro Vás. 
Občanské sdružení Pro Vás bylo založeno v roce 2001. Jeho členy jsou ak-
tivní křesťané, kterým záleží na službě dětem, mladým lidem a rodičům 
s dětmi.
Občanské sdružení Pro Vás má dvě střediska, která fungují paralelně vedle 
sebe, ale jsou financovány z různých zdrojů a každé má své zaměstnance. 
Jedním střediskem je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Zóna, druhým 
je rodinné centrum Provázek.

V roce 2001  v říjnu proběhlo první setkání pro maminky s malými dětmi, následně do roku 2006 fungoval Klub pro 
maminky s dětmi Domeček, který byl zajištěn několika dobrovolníky – maminkami na MD a RD. Byla 
také zahájena spolupráce s dalšími centry v Olomouckém kraji.

Rok 2007  byl přelomový rok. Jednak se změnil název na mateřské centrum Provázek, stali jsme se členy Sítě ma-
teřských center, centrum mělo prvního zaměstnance, dostali jsme ocenění Společnost přátelská rodině. 
Od tohoto roku se také rozvinula činnost centra na pořádání jednorázových akcí, přednášek, víkendo-
vých pobytů a partnerství v různých projektech. Podle výše dotací pracovali v centru 2–3 zaměstnanci 
na zkrácené úvazky.

V roce 2010  se změnil název na Rodinné centrum Provázek, tento název více odpovídal cílové skupině, kterou chce-
me oslovit a pro kterou připravujeme programy – a tou je celá rodina.

Rok 2011  byl hodně zaměřený na hledání jiných vhodnějších prostor pro činnost centra, naskytly se různé mož-
nosti, které nakonec vyústily v jedinou možnost – sdílený nájem na ulici Štítného 10, kde působí Slovo 
Života. Rozhodli jsme se přestěhovat v únoru 2012.

3

1. Pravidelný  program v herně 
Dopolední programy pro rodiče s dětmi probíhaly každé úterý, středu, čtvrtek a pátek.
Pro rodiče byla dále připravena Večerní tvořivá dílna a Rekondiční cvičení.
Od září bylo otevřeno i jedno odpoledne, jednak rodiče mohli navštívit s dětmi volnou hernu, dále byly zahájeny pro 
velký zájem dva výtvarné kroužky.
Od září v našich prostorech také pravidelně probíhal adaptační program pro děti před vstupem do mateřské školky.
Během týdne je dopolední program sestaven tak, aby si přišly na své děti i maminky. 
Je také prostor pro posezení se vzájemným sdílením a občerstvením.
Rodiče se spolupodílí na samotném fungování centra. Jsou motivováni pracovníky k aktivnímu
zaangažování se do realizace programů – jednak svými připomínkami a nápady, praktickou realizací programu, 
přípravami herny, doporučením hostů a kontakty na hosty, náměty na témata besed a přednášek. Dále se zapojují do 
distribuce propagačních materiálů, výzdoby centra, zajištění odměn pro děti apod.
V rámci dopoledních programů proběhly tyto besedy: Zdravý úsměv, Problematika domácího násilí, Bůh žehná živo-
tu, Národní týden manželství, Canisterapie, Velikonoční symboly, Co mi dala a vzala mateřská, Bylinné čaje.

2.  Jednorázové akce
Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali každý  měsíc  alespoň  jednu  jednorázovou  akci.  
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí.
Některé byly určeny pro celé rodiny, některé jen pro maminky.  
Karneval, Táta dneska frčí, Tří dny hraní - to nás baví 2x, Sportuje celá rodina, Provázek má narozeniny, US Párty, 
Větrání šatníků 2x, Maňáskové křesťanské divadlo, Keramické večery, Dobré odpoledne pro celou rodinu, Prodej 
bavlněných čepic, Mikulášova cestička, Vánoční čas.

Dvakrát jsme navštívili ekologické centrum Sluňákov. Několikrát jsme společně shlédli loutková představení v diva-
dle Hudby. Zajišťovali jsme provoz Ježíškovy dílny na Horním náměstí v Olomouci.

8

Celkový počet osob, které  se zúčastnili různých projektů RC Provázek 
Počet osob ve všech projektech: 1 662 rodičů a 1 505 dětí, to je 285 rodin.

Prezentace činnosti a programu
 informace na nástěnce v prostorách herny a na chodbě 
 propagační letáček v prostorách herny
 informace v Infu Olomouc
 plakáty jednorázových akcí v mateřských školkách na Nových Sadech
 info letáček na nástěnce Zdravé výživy Studánka v centru města
 webové stránky www.rcprovazek.cz
 webové stránky www.volnovolomouci.cz
 bulletin Okno

HosPodaření
Finanční zpráva je součástí Výroční zprávy občanského sdružení Pro Vás za rok 2011.

Zdroje finanCování rodinnéHo Centra ProváZek
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Magistrát Města Olomouce
- BJB Olomouc
- Olomoucký kraj
- Příjmy z vlastní činnosti 
- UNO
- Dary jednotlivců 

Jsme vděční i za věcné dary: Lékárně Rena, firmě Noe, firmě Lorika

6

5. Účast na kampaních 
Každoročně se připojujeme ke kampaním, které podporují fungování rodiny, vzájemnou úctu či vztah k tradicím 
i vztah k životnímu prostředí. V roce 2011 jsme se přidali k těmto kampaním:
Kampaně Sítě mateřských center:
Masopust
Táta dneska frčí
Křídla a kořeny rodiny
Společnost přátelská rodině
Další kampaně 
Národní týden manželství 

6. Spolupráce s MC a RC v Olomouckém kraji
Pravidelně se zúčastňujeme Regionálních setkání MC a RC v Olomouckém kraji, na kterých probíhají také praktická 
školení pro pracovníky a dobrovolníky v centrech.
Zapojili jsme se do významného projektu Olomouckého kraje: Rodiče a děti – spokojeně a bezpečně.
S RC Heřmánek jezdíme na exkurze do Sluňákova, s dalšími centry konzultujeme vypracování projektů, možnosti 
nového vybavení centra a další.

Personální struktura a zajištění chodu RC Provázek
Manažerka centra: Mgr. Magda Mečkovská
Zaměstnanci: Zdeňka Kadlčíková, Mgr. Radka Chmelářová

Další zaměstnanci pracovali příležitostně nebo pravidelně na DPP: Mgr. Marcela Hrušková, Mgr. Dagmar Žůrková, 
Jana Kočí, Taťaná Kasalová, Mgr. Dana Staňková, Miluše Marková, prof. Jaro Křivohlavý a další.

Dobrovolníci: Eliška Davidová, Jana Coufalová, Tjitske Jurková, Pavel Kotouček, Jana Krajčí, Veronika Daňková, 
Iveta Hromková a další.
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me oslovit a pro kterou připravujeme programy – a tou je celá rodina.
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Motto:
„Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne.“
Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem
K čemu jsou rodinná a mateřská centra? 

Pomáhají celým rodinám při včasném pojmenování problémů a hledání je-
jich řešení, učí je toleranci, mezigeneračnímu soužití, poskytují alter-

nativní služby pro rodinu. Pomáhají matkám v udržení soci-
álních kontaktů, v návratu na trh práce, v seberealizaci, posílení rodičovských kompetencí. 

Pro otce jsou místem pro aktivní otcovství, rozvíjí otcovské kompetence, upevňují roli 
muže a umožňují seberealizaci. Dětem pomáhají rozvíjet osobnost, umožňují první 

kontakty a komunikaci s vrstevníky.
A kvůli tomu všemu jsme i my tady – Rodinné centrum Provázek!

Závěrem poděkování
Poděkování patří všem, kteří s námi spolupracují a jakkoliv nás podporují – finančně, prak-
tickou pomocí, povzbuzením a oceněním, přátelstvím i modlitbou. Pomáháte nám tím vším 
podpořit hodnotu rodiny, na které tolik záleží. I díky Vám je náš Provázek pevný.
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