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Poslání spolku 

a) posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role 
ve společnosti 

b) podpora právní ochrany rodiny, mateřství, otcovství a rovných příležitostí pro všechny 
c) podpora zdravého života ve zdravém prostředí 
d) podpora slaďování rodinného a pracovního života 
e) podpora multikulturního prostředí 
f) rozvoj sociální práce a komunitní zapojení do aktivit veřejného života rodin 

v Moravskoslezském kraji 

Cíle spolku 

a) nabídka aktivit pro rodiny v širším kontextu 
b) aktivizace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené 
c) nabídka programů pro děti a mládež 
d) podpora mezigeneračního soužití 
e) zlepšení společenského postavení matek a otců (zejména na mateřské a rodičovské 

dovolené) 
f) vzdělávací a výchovná činnost 
g) spolupráce se státními i nestátními organizacemi v oblasti komunitní práce 
h) pomoc rodičům v obtížné situaci 
i) zajištění a realizace alternativního způsobu hlídání dětí, hlídací koutky, hlídání pomocí 

pečovatelek, vzájemná výpomoc 
j) sociální práce s dysfunkčními rodinami 
k) vytvoření a podpora aktivit v oblasti multikultury a integrace menšin 
l) sdružení k naplnění svých cílů spolupracuje se státními orgány a organizacemi,  

s orgány místní samosprávy, s neziskovými organizacemi v ČR a s médii 
m) sdružení k naplnění svých cílů vyhledává finanční zdroje u sponzorů a získává finanční 

prostředky vlastní činností a pomocí projektů 
 
Přehled celoročních pravidelných aktivit  

Pondělí: 7:00 – 16:00 Dětská skupina s Montessori prvky pro děti od 18 měsíců 
 
Úterý:  7:00 – 16:00 Dětská skupina s Montessori prvky pro děti od 18 měsíců 

9:00 – 10:00 Broučci-cvičení pro chodící děti od 1–2 let 
10:00 – 11:00 Medvídci I - cvičení pro děti od 2 let   
16:00 – 18:30 Angličtina pro děti 
15:30 – 18:30 Příprava na rodičovství – cvičení a přednášky pro nastávající 

maminky, povídání s dulou 
 

Středa: 7:00 – 16:00 Dětská skupina s Montessori prvky pro děti od 18 měsíců  
16:00 – 17:00 Klub Montessori I. pro mladší děti 
17:00 – 18:00 Klub Montessori  II. pro starší děti  
16:00-17:30 Hudebně – taneční studio pro děti 5-7 let pod vedením pedagogů ZuŠ, 
přípravná hudební a taneční výchova 
 
 



 
Čtvrtek: 7:00 – 16:00 Dětská skupina s Montessori prvky pro děti od 18 měsíců  

9:00 – 10:00 Taneční studio – pohybově-taneční studio pro rodiče a děti 
10.00 – 11.00 Medvídci II – taneční studio-cvičení pro děti od 2 let  
 

Pátek:  7:00 – 16:00 Dětská skupina s Montessori prvky pro děti od 18 měsíců 
9:00 – 10:00 Berušky  - masáže a cvičení kojenců od 6 týdnů 
10:00 – 11:00 Želvičky – cvičení pro batolata 
9:00 – 12:00 Čeština pro cizince 

 
Individuální aktivity v roce 2021 
 
LEDEN 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 
Klub Broučků-zvyšování rodičovských kompetencí 
Klub Montessori 
Ledová stezka 
Zdravý životní styl 
 
ÚNOR 
Doučování žáků 
Klub Broučků-zvyšování rodičovských kompetencí 
Klub Montessori 
Vzdělávání pěstounů 
Zdravý životní styl 
 
BŘEZEN 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Skupinové poradenství 
 
DUBEN 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 
Klub Broučků-zvyšování rodičovských kompetencí 
Montessori klubík 
 
KVĚTEN 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 
Klub Broučků-zvyšování rodičovských kompetencí 
Klub Montessori 
Setkání s psychologem 
Vzdělávání pěstounů 
ZUŠ tanečky 
 
ČERVEN 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 



Klub Broučků-zvyšování rodičovských kompetencí 
Klub Montessori 
Letní kino na Slezské 
Návštěva ZOO 
Sdílení pracovního prostoru – Kurz znakového jazyka  
Přednáška-Google sites 
Tátafest 
Vzdělávání pěstounů 
Zdravý životní styl 
ZUŠ tanečky 
 
ČERVENEC 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 
Letní kempy – podpora žáků po pandemii nemoci Covid-19 
Sdílení pracovního prostoru – Kurz znakového jazyka  
Vzdělávání pěstounů 
 
SRPEN 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Den pro ženy  
Doučování žáků 
Letní kempy – podpora žáků po pandemii nemoci Covid-19 
Rodinná kreativní dílna 
Sdílení pracovního prostoru – Kurz znakového jazyka  
Vzdělávání pěstounů 
 
ZÁŘÍ 
Angličtina pro děti 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách  
Doučování žáků 
Klub Berušek-semináře pro maminky kojenců a batolat 
Klub Broučků 
Klub Medvídků 
Klub Montessori 
Klub Želviček 
Malé sousedské slavnosti 
Montessori seminář 
Patchwork 
Příprava na porod a rodičovství  
Sdílení pracovního prostoru – Kurz znakového jazyka  
Školní zralost-přednáška 
Taneční studio 
Valíme se Slezskou 
Vzdělávání pěstounů 
Zažít Ostravu jinak  
Zdravý životní styl 
 
 
 



ŘÍJEN 
Angličtina pro děti 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 
Halloweenský karneval 
Klub Berušek – semináře pro maminky kojenců a batolat 
Klub Broučků 
Klub Medvídků 
Klub Montessori 
Klub Želviček 
Kreativní dílna 
Patchwork  
Sdílení pracovního prostoru – Kurz znakového jazyka 
Setkání s psychologem 
Sousedské slavnosti 
Vzdělávání pěstounů  
Zdravý životní styl 
 
 
LISTOPAD 
Angličtina pro děti 
Cílené vyhledávání problémů v rodinách 
Doučování žáků 
Drakiáda 
Klub Broučků 
Klub Medvídků 
Klub Montessori 
Klub Želviček 
Kurz přednášek a cvičení pro nastávající maminky-online 
Montessori seminář 
Pochod světýlek 
Poradenství 
Příprava na porod a rodičovství 
Rodinná kreativní dílna 
Vzdělávání pěstounů 
Zdravý životní styl 
 
PROSINEC 
Angličtina pro děti 
Dny vděčnosti zdravotníkům 
Doučování žáků  
Doprovodné hlídání dětí 
Klub Medvídků  
Klub Montessori 
Kurz českého jazyka 
Mikulášská nadílka pro děti i rodiče 
Patchwork 
Setkání s psychologem 
Zdravý životní styl 
 



Popis aktivit 
 
Kluby aktivních rodičů  
Berušky, Broučci, Želvičky, Medvídci, Taneční studio. Náplní činnosti klubů je kromě cvičení spolu s 
dětmi také trávení času s ostatními rodiči, vzájemná komunikace a předávání si zkušeností,  cílení 
na primární prevenci díky sdílení problémů nebo naopak radostí při výchově dětí. 
 
Dětská skupina s prvky Montessori pedagogiky 
Celodenní program pro děti bez rodičů od osmnácti měsíců do 4 let, který připravuje děti na vstup 
do mateřské školy. 
 
Montessori klub 
Setkávání rodičů s dětmi v připraveném prostředí a praktický nácvik metod Montessori pedagogiky 
se zkušenou lektorkou. Vzájemná výměna zkušeností s touto metodou v domácím prostředí. 
 
Čeština pro cizince 
Pro cizince, kteří chtějí znát základy komunikace v českém jazyce s možností tlumočení do 
angličtiny. 
 
Příprava na porod a rodičovství 
Cyklus přednášek pro budoucí rodiče s porodní asistentkou a dulou Dagmar Hricovou, zaměřený na 
přípravu na porod a následnou péči o dítě. V rámci pravidelného setkávání probíhá i praktická a 
fyzická příprava na porod a poporodní rekonvalescenci. 
 
Hudebně - taneční studio  
Pro děti od 5 let – hudební a taneční přípravná výchova. Pravidelná dvouhodinová výuka probíhá 
pod hlavičkou ZUŠ E. Marhuly v Ostravě. 
 
Setkání s psychologem 
Společné povídání s psycholožkou Mgr. Terezou Odtrčilovou. Pravidelné setkávání nad tématy, 
které rodiče trápí ve výchově dětí. 
 
Poskytování individuálního a skupinového poradenství 
Poskytujeme zdarma poradenství, které pomáhá potřebným. Zprostředkováváme odbornou pomoc 
psychologa, finančního poradce, právníka a dalších odborníků na danou problematiku. 
 
Služby doprovázení 
Sociální pracovník našeho centra doprovází klienty na úřad, k soudu a do dalších potřebných 
institucí. Poskytujeme nejen morální podporu, ale také odbornou radu. 
 
Asistovaný styk dětí s rodičem 
Podporujeme a pomáháme rozvíjet komunikaci v rodinách při vypjatých životních situacích jako je 
například rozvod rodičů. 
 
Zdravotní gramotnost 
Cyklus přednášek a besed ke zdravému životnímu stylu s praktickým nácvikem v rámci workshopů. 
 
 
 



Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče je nedílnou součástí činností naší organizace. V roce 2013 jsme získali 
Pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje, které jsme v letošním roce rozšířili na působnost v celém Moravskoslezském kraji. Na základě 
tohoto pověření uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče. V roce 2021 měla naše organizace 
uzavřeno přibližně 70 dohod o výkonu PP. V rámci uzavřených dohod poskytujeme náhradním 
rodičům, osobám v evidenci a jim svěřeným dětem služby vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění aktuálních právních předpisů.  

SLUŽBY NRP: 

- pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené děti, 
- pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené děti v rozsahu 14 kalendářních dní 

v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,  
- zprostředkování terapeutické, psychologické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 

měsíců, 
- zprostředkování odborného vzdělávání osob pečujících či osob v evidenci za účelem zvýšení 

si znalostí a dovedností v péči o svěřené děti,  
- zprostředkování a realizace asistovaných kontaktů či asistovaného předávání dětí v NRP 

oprávněným osobám, 
- realizace hlídání dětí při vzdělávacích aktivitách osob pečujících/osob v evidenci, 
- realizace výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti z NRP, 
- realizace projektů zaměřených na podporu aktivního trávení volného času dětí z NRP, 

prevenci vzniku patologických jevů, 
- vyhledávání osob vhodných stát se osobou pečující či osobou v evidenci v rámci systému 

NRP v ČR, 
- realizace aktivit v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“,  
- vydávání časopisu Pěstounovi 

Snahou RKC Chaloupka z.s. je poskytovat uvedené služby náhradním rodinám komplexně, cíleně 
a na odborné úrovni.  

SLUŽBY NRP 2021 

1/ Zprostředkování terapeutické, psychologické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou 
za 6 měsíců poskytujeme našim klientům a jim svěřeným dětem. V roce 2021 bylo realizováno 
přibližně 38 hodin konzultací pro 13 klientů oblasti NRP. V rámci této služby realizujeme také 
odborné konzultace speciálního pedagoga. V roce 2021 bylo realizováno 29 hodin konzultací u 
5 dětí v rámci NRP.  

2/ Zprostředkování odborného vzdělávání osob pečujících či osob v evidenci za účelem zvýšení si 
znalostí a dovedností v péči o svěřené děti naše organizace realizovala, v kalendářním roce 2021, 
celkem 21 vzdělávacích akcí, v časovém rozmezí 71 Hodin v prostorách naší organizace. 
Vzdělávání se zúčastnilo celkem 278 osob pečujících/v evidenci. Lektorovali odborníci z řad 
psychologů, pedagogů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů, preventistů a jiných 
odborných lektorů.  

V rámci této služby jsme realizovali také dva víkendové vzdělávací pobyty pro klienty NRP. Pobyty 
se uskutečnily v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce v květnu a v září 2021. Víkendových 
vzdělávacích pobytů se zúčastnilo celkem 37 osob pečujících/osob v evidenci a 36 dětí svěřených 
do NRP. Lektorovali sociální pracovníci, lektoři primární prevence a univerzitní pedagogové. 



Současně bylo realizováno hlídání dětí našimi pracovníky a byl pro ně zajištěn strukturovaný 
program po celou dobu pobytu. 

3/ Hlídání dětí-osoby pečující/v evidenci se vzdělávají s odbornými lektory a o jim svěřené děti do 
NRP pečuje tým našich lektorů hlídání dětí. Lektoři mají pro děti vždy připraven program, který 
obsahuje kolektivní hry, návštěvy dětských a workoutových hřišť, tělocvičen apod. Lektoři hlídání 
dětí jsou odborně proškoleni a metodicky vedeni vedoucím pracovníkem. Při těchto vzdělávacích 
akcích bylo zajištěno hlídání celkem 204 dětí. 

4/ Realizace výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti z NRP je určena dětem školního věku (6 - 
18let) osob pečujících/v evidenci. Cílem služby je jak úspěšné zvládání školních požadavků, 
zlepšení školního prospěchu a minimalizace školních neúspěchů dětí, tak úspěšnost dětí ve třídním 
či širším kolektivu. Součástí této služby je také aktivní zapojení osob pečujících/v evidenci do 
procesu domácí přípravy jim svěřených dětí v NRP a jejich motivace k důležitosti vzdělávání. Lektory 
této služby jsou kolegové z řad vysokoškolských studentů a také pedagogové nebo speciální 
pedagogové. V kalendářním roce 2021 využilo této služby 6 dětí oblasti NRP v časové dotaci cca 
124 hodin. 

Nedílnou součástí práce naší organizace je projektová práce. V rámci projektů je naší snahou 
získat finanční prostředky na podporu aktivního trávení volného času a prevenci vzniku 
patologických jevů dětí jak z NRP, tak i těch, které vyrůstají v klasických rodinách a využívají jakékoli 
naše služby a také těch dětí, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách. V kalendářním roce 
2021 jsme byli projektově podpořeni Magistrátem města Ostravy v rámci projektu: Sportem proti 
nudě, který realizujeme za podpory města Ostravy, již sedmým rokem. S dětmi pravidelně společně 
sportujeme v tělocvičně, na hřišti nebo v areálu naší organizace. Snažíme se s dětmi navštěvovat a 
poznávat také „nové“ sporty. Zde se snažíme dětem rozšířit obzory a případně najít pro ně vhodnou 
pravidelnou sportovní aktivitu. Preventivně tak působíme proti delikventnímu a patologickému 
chování dětí jak dětí z NRP, tak těch ostatních, které se aktivit účastní. Projektu se v kalendářním 
roce 2021 zúčastnilo 144 dětí na 12 námi pořádaných akcích. 

V roce 2021 jsme byli již po čtvrté, finančně podpořeni Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
v rámci projektu: Pobytové a jednorázové aktivity a pro děti a mládež ohrožené společensky 
nežádoucími jevy. Víkendové pobyty v tomto projektu jsou zaměřeny na děti v NRP, se kterými 
pravidelně spolupracujeme v rámci uzavřených Dohod o výkonu PP s naší organizací a také na děti 
mimo NRP. Naší snahou je umožnit dětem trávit volný čas mimo prostředí, ve kterém žijí. Náplní 
pobytů jsou jak hry, výtvarné techniky, procházky a výlety, tak skupinová práce s dětmi, kterou vedou 
odborníci, ti se na pobytu věnují dětem, hovoří s nimi na témata zaměřená na prevenci patologických 
jevů a zodpovídají jejich zvídavé otázky z různých oblastí života. V kalendářním roce 2021 jsme 
realizovali dva víkendové pobyty pro děti, kterých se zúčastnilo celkem 32 dětí. V rámci tohoto 
projektu jsme realizovali také dva jednodenní výlety pro děti převážně z NRP, jednou z akcí byl den 
s koňmi v jezdecké stáji Mešnice v Krásném Poli a druhou turistický výlet na Pustevny. Těchto akcí 
se zúčastnilo celkem 19 dětí.  

Za finanční podporu děkujeme jak Magistrátu města Ostravy, tak Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje.  

Následují dvě činnosti, se ve svých náplních prolínají. Jde o vyhledávání osob vhodných stát se 
osobou pečující či osobou v evidenci v rámci systému NRP v ČR a realizaci aktivit v rámci 
kampaně „Dejme dětem rodinu“, kterou realizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve 
spolupráci s dalšími organizacemi od roku 2010, kdy se organizace zabývající se NRP ve spolupráci 
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a městem Ostravou rozhodli pro podporu NRP. 
Základní myšlenkou kampaně je přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a 
jiných ústavních zařízeních, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim patřičné 
rodičovské vzory. Zároveň je smyslem a cílem kampaně odstranit nedostatečnou informovanost 



široké veřejnosti v této oblasti. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. se od roku 2013 
aktivně podílí na propagaci kampaně „Dejme dětem rodinu“. Tuto kampaň propagujeme v rámci 
různých společenských, kulturních, volnočasových a jiných aktivit, které realizuje naše organizace 
nebo jde o akce našich partnerů a jiných organizací. Našim cílem je oslovit širokou laickou i odbornou 
veřejnost a informovat  o náhradní rodinné péči a dětech, které nemohou z různých důvodů vyrůstat 
ve své biologické rodině. V kalendářním roce 2021 jsme propagovali kampaň Dejme dětem rodinu 
celkem na 9 akcích pořádaných naší organizací, TátaFest, Drakiáda v Komenského sadech, Letní 
kino na Slezské, Malé sousedské slavnosti, Valíme se Slezskou, Zažít Ostravu jinak, Přednáška – 
školní zralost, Pochod světýlek, Vánoční setkání v Chaloupce. V rámci těchto akcí jsme o kampani 
informovali přibližně 3899 osob z řad široké veřejnosti. 
Dále jsme kampaň propagovali na celkem 2 akcích, které jsme spolurealizovali s jinými 
organizacemi Třebovická koláč, Den zdraví MOaP, Dny zdraví MOb Poruba, Férová snídaně. 
Dále jsme kampaň propagovali v organizacích, které se NRP nevěnují, konkrétně na setkání 
organizací zapojených do projektu Plán změny a na Open space setkání se školními asistenty. 
V rámci aktivity tohoto projektu naše organizace realizovala dne 23. 6. 2021 akci „Letní kino: Chlast“ 
v prostorách gymnázia Hladnov. Této akce se zúčastnili převážně studenti gymnázia Hladnov 
v počtu přibližně 100 studentů. 
Propagace této kampaně proběhla na dalších akcích, kterých jsme se účastnili nebo je 
spolupořádali. 
 
Naše organizace vydává vlastní časopis s názvem: Pěstounovi. Časopis je určen jak pro laickou, 
tak odbornou veřejnost. Cílem časopisu je „lidskou“ formou předat informace nejen o náhradní 
rodinné péči nebo aktualitách trendech, také o činnosti naší organizace jako takové. V časopise 
najdete příběhy dětí žijící v NRP, které sami do časopisu píší. V podzimní vydání naleznete články 
jako „Pěstounství zvažuje jeden ze čtyř čechů“ – Eva Vychodilová, „Kojeneckým ústavům po 
dlouhých peripetiích konečně odzvoní“ – Markéta Neubergová, „Představy žadatelů a potřeb dítěte 
jsou jako puzzle“ – Mgr. Eva Hrbáčková, „Školní asistenti obrušují třecí plochy“, říká Mgr. Barbora 
Brusová, „Asistovaný kontakt – poslední naděje, jak nepřijít o děti“ – Mgr. Tereza Polochová a „Jak 
to chodí v zahraničí“ – Sára Čejková či „Kde hledat pomocnou ruku“ – Ester Horálková. 
 
V neposlední řadě náš časopis informuje o aktivitách organizace ať už kulturního, sportovního, 
vzdělávacího či odborného charakteru. Časopis také propaguje kampaň Dejme dětem rodinu. 
V kalendářním roce 2021 jsme vydali jeden výtisk. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

ESF - MALÝ SVĚT NA SLEZSKÉ -  ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ PÉČE, dětská skupina 

Z evropských strukturálních fondů přijalo RKC Chaloupka finanční podporu na zřízení dětské 
skupiny pro děti od dvou let. Od 1.9. 2016 tak vznikla školka, která poskytuje péči pro 12 dětí 
včetně stravovacích služeb za přítomnosti 2 učitelek do roku 2022.  
 
ESF - Školička Chaloupka - ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ PÉČE – dětská skupina 
 
Z evropských strukturálních fondů přijalo RKC Chaloupka finanční podporu na zřízení dětské 
skupiny pro děti od dvou let. Od 1.9. 2016 tak vznikla školka, která poskytuje péči pro 12 dětí včetně 
stravovacích služeb za přítomnosti 2 učitelek do roku 2022. 

ESF – OPVVV - MŠMT 
 

V září 2020 byla zahájena realizace projektu Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality v Ostravě. Projekt se zabývá zvýšením kvality vzdělávání dětí a žáků na území 
sociálně vyloučených lokalit, prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických 



nepedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím předškolního 
vzdělávání ohrožených dětí, aktivitami k prevenci školní neúspěšnosti a personální podporou 
inkluzivního vzdělávání ve školách. V rámci projektu Rodinné a komunitní centrum Chaloupka 
koordinuje 8 partnerských mateřských škol v Ostravě a úzce spolupracuje s Magistrátem města 
Ostravy. V roce 2021 bylo podpořeno celkem 200 dětí prostřednictvím 8 odborných specialistů 
v neformálním předškolním centru Chaloupka, 11 pedagogických a nepedagogických pracovníků 
pomocí sdílení dobré praxe a prostřednictvím hospitací, dále bylo v neformálním klubu RKC 
Chaloupka podpořeno celkem 30 žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím 
individuálního doučování, a v neposlední řadě 108 žáků Romů ze SVL využitím školních asistentů 
v partnerských mateřských školách. 

Projekt PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 
V OSTRAVĚ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965 je spolufinancován Evropskou unií. Termín 
realizace: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022. 

MPSV  

Chaloupka 2021 – centrum pro spokojenou rodinu 
Projekt byl realizován v Moravskoslezském kraji a jeho nadregionálnost spočívala v aktivní 
spolupráci a sociálním partnerství s jinými NNO, státní správou i soukromým sektorem v rámci svých 
aktivit, pracujícími se stejnou cílovou skupinou. Projekt reagoval na potřeby transformace systému 
péče o děti, a to průřezově všemi cílovými skupinami. Projektové aktivity byly inovativně zaměřeny 
na prevenci problémů ohrožených žen, dětí a pomoc rodičům i dětem, které se dostaly do složité 
životní situace. Cílem projektu bylo podpořit tyto rodiny, preventivně působit vůči negativním vlivům 
v rodině, rozvíjet rodičovské kompetence, rozvíjet spolupráci v rámci pracovní skupiny center pro 
děti a rodinu MS kraje a celkově působit tak, aby se rodiče dětí byli v budoucnu schopni obejít bez 
pomoci sociálního pracovníka. 

 

MŠMT  

LETNÍ KEMPY 2021 č. j.: MSMT-8385/2021-1 

V období od 1.7.2021 do 31.8.2021 realizovalo Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. čtyři 
turnusy letních kempů. Při organizaci jsme aktivně spolupracovali s odborem školství Statutárního 
města Ostrava a sociálním odborem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří pomáhali 
vytipovat školní děti, jejíž znalosti a dovednosti bylo třeba podpořit. Na všech čtyřech turnusech se 
podílel tým zkušených lektorů v oblasti doučování a volného času. Letní kempy se konaly za účelem 
snížení negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily 
povinnou školní docházku. Došlo k podpoře sociálních vztahů s vrstevníky a nastavení spolupráce 
mezi dětmi. Lektoři kvalitně propojili formální a neformální vzdělávání a doplnili tak dílčí znalosti a 
dovednosti, jejichž nabytí bylo mnohdy ovlivněno dálkovou výukou. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  

Chaloupka 2021 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

Hlavním cílem projektu bylo preventivní působení v oblasti kriminality dětí a mládeže na Ostravsku. 
Prostřednictvím vhodně zvolených volnočasových aktivit pro cílovou skupinu byla zajištěna 
komplexní práce s rodinou. 



Byly realizovány celkem dva víkendové pobyty. 

Dejme dětem rodinu 2021 

Hlavním cílem projektu byla podpora aktivit, které povedou k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, a působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny, a to s důrazem 
na zajištění péče v přirozeném rodinném prostředí. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 
kampaň Dejme dětem rodinu aktivně propaguje od roku 2013. Kampaň propagujeme na všech 
našich akcích, které realizujeme. Ročně se jedná o více jak 10 akcí sportovního a kulturního 
charakteru jako např. Malé sousedské slavnosti, Tátafest, Zažít Ostravu jinak, DNY FAJNE 
RODINY, Open space setkání, Valíme se Slezskou, Drakiáda, Vánoční setkání a další. 

Během kalendářního roku 2021 jsme se aktivně účastnili 13.setkání členů regionální platformy 
k projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje, která probíhala online na platformě 
Google Meet. Pravidelně se účastníme a prezentujeme kampaň DDR na komisi pro rodinnou politiku 
na Slezské Ostravě. Ředitelka a manažerka organizace byla v roce 2021 aktivním členem 
komunitního plánování v Ostravě, v rámci pracovní skupiny Děti a rodina. 

 

Chaloupka pro rodiny 2021 

Cílem projektu bylo zajištění podpory a pomoci rodinám v Ostravě se zaměřením na jejich 
soudržnost a autonomii. Dílčími cíli bylo zejména posílení mezigeneračních vztahů, zvýšení 
dostupnosti prorodinných aktivit a vylepšení atmosféry rodin na lokální úrovni. Dále jsme cílili na 
vyhlídky rodinného života na oblastní úrovni, podporu sounáležitosti, utužování komunitního a 
rodinného života na lokální úrovni a preventivně působili na ohrožené rodiny v Ostravě. 

Sousedská slavnost proběhla 18.10. již tradičně v duchu přátelského setkání rodin a obyvatel 
Ostravy. RKC Chaloupka obstarala průběh celé akce, během které došlo k přirozenému navazování 
mezigeneračních vztahů. Na kreativních dílnách byly rodiny podporovány ke sdílení problémů a 
nápadů na změnu v místě jejich bydliště tak, aby se naplňovala Koncepce rodinné politiky a nápady 
a připomínky se přenášeli na obec a zastupitele. Dílny byly koordinovány výtvarnými lektory a lektory 
pro volnočasové aktivity. Ve Family Pointu docházelo k plánování lokálních společných aktivit, ke 
vzdělávání rodičů, k vzájemné psychické podpoře a ke kvalitnímu strávení volného času. 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  

Aktivity dětí a rodičů v Rodinném a komunitním centru Chaloupka v Ostravě 2021 
 
Hlavním cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů v rodině formou poskytování 
služeb a aktivit a zvyšování rodičovských kompetencí. Projektové aktivity jsme inovativně zaměřili 
na prevenci problémů ohrožených dětí a na pomoc rodičům a dětem, které se dostaly do složité 
životní situace. Tento projekt byl realizován formou pravidelných celoročních i jednorázových aktivit 
pro všechny návštěvníky našeho centra. Činnost jsme proti uplynulému období ještě rozšířili o další 
formy vzdělávání a různé tréninkové aktivity v oblasti rodiny a rodičovství. Všechny aktivity realizoval 
tým zaměstnanců a lektorů našeho centra, rodinný poradce, sociální pracovník, externí poradci- 
právník, psycholog, finanční poradce, speciální pedagog a dobrovolnice z řad maminek. 

Family Hub- Chaloupka pro rodiny 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit podporu a pomoc rodinám v Ostravě se zaměřením na jejich 
soudržnost a autonomii. Mezi dílčí cíle patřilo zejména posilování mezigeneračních vztahů, podpora 
přirozených rodinných funkcí, budování komunit rodin, zvyšování dostupnosti aktivit pro ostravské 
rodiny a tím i zlepšování atmosféry prorodinného života, síťování organizací, prevence ohrožených 



rodin a další. Na rok 2021 byl připraven bohatý balíček přednášek, seminářů a workshopů. Našim 
cílem bylo zvýšit povědomí rodičů v oblasti sociálních sítí a digitálních technologií. Z důvodu 
pandemické situace v České Republice, jsme byli většinu těchto vzdělávacích aktivit pro rodiče 
nuceni dělat formou tzv. webinářů nebo je přesunout. Webináře se uskutečnily pod vedením digitální 
koučky Mgr.Markéty Ubíkové a Mgr.Terezy Odstrčilové.  

Fajny most 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit prorodinné organizace v Ostravě a tím sekundárně pomáhat 
rodinám v Ostravě se zaměřením na jejich soudružnost a autonomii. Mezi dílčí cíle patřila podpora 
přirozených rodinných funkcí, posilování mezigeneračních vztahů, vytváření zdravých podmínek pro 
zdravý vývoj rodin ve městě, zvyšování dostupnosti prorodinných aktivit a zlepšování atmosféry pro 
rodinný život v Ostravě, vytváření komunit rodin žijících v Ostravě, prevence ohrožených rodin, 
síťován organizací pracujících s rodinami a další. 

Propagačního videa se zúčastnili zástupci organizací, které byly podpořeny statutárním městem 
Ostrava. Ve videu byly zmíněny jejich aktivity, výsledky v oblasti rodinné politiky a podpora 
volnočasových aktivit. Video sloužilo jako ukázka pro veřejnost a zároveň jako možnost představení 
aktivit Fajne rodiny vůči všem steakholderům. 

 

Tátafest 2021 – podpora aktivního otcovství v Ostravě 

Projekt byl zaměřen na podporu aktivního otcovství. Cílem bylo zviditelnění otce v rodině, motivace 
muže k většímu zapojení do života rodin, zapojení otců do návštěv kulturních akcí se svými dětmi, 
podpora rodin v náhradní rodinné péči a oživení centra Ostravy. 

TÁTAFEST v Ostravě byl zorganizován k příležitosti konání Mezinárodního dne otců. 
Akce proběhla 19.6. 2021 na Masarykově náměstí za účelem oživení centra Města Ostravy, které 
je sekundárním cílem. 
Součástí TÁTAFESTu byla propagace kampaně Dejme dětem rodinu, pravidelně zaměřená na 
hledání náhradních rodičů dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.  
 
Projekt byl realizován týmem složeným se zaměstnanců RKC Chaloupka a dobrovolníků. Celý tým 
/cca 40 osob/ se podílel na realizaci hudebních vystoupení umělců z Ostravy na hlavním podiu a na 
přípravě a realizaci doprovodných soutěžních aktivit pro otce a jejich děti. Všechny aktivity nabízené 
o tomto dni, byly prováděny za přísných hygienických podmínek. 
 

Zažít Ostravu jinak 2021 

Smyslem akce je poznat lidi a organizace působící v okolí, vystoupit ze stereotypu vnímání 
veřejného prostoru a uvědomění si jeho hodnoty, zejména pak upozornit na nutnost starat se o 
veřejný prostor, zlepšovat a kultivovat ho. Hlavní myšlenkou tohoto ročníku bylo být BEZ AUT a BEZ 
PLASTU. Ulice a park byly rozděleny do zón: Eko, Děti a Kultura – vzdělávání dospělí. Dne 18. 9. 
2021 proběhla na ulici Zahradní sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak 2021, tento rok potřetí 
organizovaná Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z.s. Den konání akce připadá na 
Mezinárodní den bez aut, který spadá pod Evropský týden mobility. Základem celé akce bylo zbavit 
místo konání aut a ukázat obyvatelům město jinak, bez aut, poukázat na možnosti veřejného 
prostoru, uvědomit si jeho hodnotu, uvědomit si potřebu kultivovat prostor města, ve kterém žijeme. 
Na ulici Zahradní se nám pomocí zapojených organizací podařilo vytvořit prostor pro sdílení nových 
přístupů v environmentální oblasti, potkávání se s ostatními sousedy a budování kladného vztahu 
k místu kde žijeme. Projekt oslovil zejména rodiny s dětmi, kterým jsme mohli nabídnou smysluplné 



strávení volného času, podpořit budování mezigeneračních vazeb, rodiny žijící na území Ostravy 
měly možnost se s dětmi potkat, zasíťovat 
se.  

Doučování žáků v Chaloupce 2021  

Cílem doučování byla podpora zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 
odlišného (dále jen znevýhodněného) prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránění jejich 
předčasnému odchodu ze vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu, především v 
kontextu současné epidemiologické situace a s tím spojeným omezením provozu škol.  

 

Sportem proti nudě 

Hlavním cílem projektu byla prevence kriminality dětí a mládeže z rizikových skupin na Ostravsku 
prostřednictvím volby vhodných volnočasových sportovních aktivit, snižování míry trestné činnosti 
nalezením vhodných aktivit prevence delikventní činnosti dětem a mládeži v rámci sportovních 
činností a provázanost rodinných poradenských činností s činnostmi preventivními v podobě 
aktivního trávení volného času formou různých sportů, zprostředkování možnosti si sport aktivně 
vyzkoušet a v případě zájmu zprostředkovat pravidelné smysluplné trávení volného času dítěte. 

Cílovou skupinou byly děti mladšího a staršího věku ze sociálně znevýhodněných skupin. RKC 
Chaloupka je doprovázející organizací pro více než 70 pěstounských rodin. Projektu se zúčastnily 
z větší části děti právě z těchto pěstounských rodin.  

 

Městský obvod Slezská Ostrava 

Valíme se Slezskou  

Projekt byl realizován v roce 2021 pomocí jednorázové kulturně – společenské akce, zdůrazňující 
kulturní a historické tradice Městského obvodu Slezská Ostrava a propagující místní lokality i 
organizace.  

Cílem projektu byl prostřednictvím zajímavého a poutavého kulturního programu zapojit do akce 
Valíme se Slezskou! širokou veřejnost obvodu Slezská Ostrava a podpořit zájem občanů o místní 
lokace, historii a tradice. Soutěžní hra v rámci akce Valíme se Slezskou Ostravou! byla nově 
rozdělena do tří kategorií – MASTERS pro dvojice straší 15let, MASTER JUNIOR, kdy dvojici tvoří 
dospělý a dítě ve věku od 6-15 let a BABY kategorii pro děti mladší šesti let. 

Sekundárním cílem projektu bylo síťování organizací působících v MOb Slezská Ostrava. Součástí 
byla významná spolupráce s magistrátem města Ostravy a MOb Slezská Ostrava včetně záštity nad 
akcí, která sloužila také jako prezentace spolupráce místních aktivit, občanů a radnice. 

Do akce se zapojilo více než 60 občanů Slezské Ostravy a okolí, téměř 20 organizací ze Slezské 
Ostravy, celkem 52 soutěžích na kolech, z toho 10 soutěžících dětí v kategorii Master JUNIOR, a u 
gymnázia Hladnov téměř deset dětí v kategorii BABY. Na pódiu vystoupila tato uskupení: Mažoretky 
MK Ballerisimo Hlučín, Sváťa Tulej a Eliška Černá . Akci zajistili také firmy Restaurace Nové Mexiko, 
Heřmanický pivovar, SDL – Jiří Phillip a další. 

 
 



Vize pro rok 2022  

Podporovat a rozvíjet všechny rodiny, zajišťovat jim bezpečné, přátelské a zábavné prostředí. Plnit 

své poslání tak dobře, aby s námi rodiny dlouhodobě spolupracovaly a rády se k nám vracely. 

V roce 2022 bychom rádi i nadále pokračovali ve stávajícím trendu naší komunitní práce-v posilování 

rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a poskytování co nejkomplexnější nabídky 

služeb rodinám s dětmi a pomoci pěstounským rodinám. Nadále budeme podporovat kulturu a 

sounáležitost v Ostravě.  

V roce 2022 bude naší prioritou hledání a vytváření nových aktivit pro rodiny tak, abychom se aktivně 

podíleli na naplňování koncepce pro rodinnou politiku v Ostravě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCE 



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 (v tisících Kč) 

 

Náklady 

Spotřebované nákupy a 

nakupované služby    6 438                       

Osobní náklady     8 132 

Daně a poplatky    2                             

Ostatní náklady     273 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 

použití rezerv a opravných položek  15 

Poskytnuté příspěvky    6   

Náklady celkem    14 866                            

 

Výnosy 

Provozní dotace    11 196   

Přijaté příspěvky    2 977   

Tržby za vlastní výkony a za zboží  640     

Ostatní výnosy     73     

Výnosy celkem     14 886                                

 

Výsledek hospodaření před zdaněním   20 

Výsledek hospodaření po zdanění   20 

 

 

Rozvaha k 31. 12. 2021 (v tisících Kč) 

Aktiva 

Dlouhodobý majetek celkem   357    

   Dlouhodobý hmotný majetek celkem  437 

   Oprávky k dlouhodobému majetku  -80    

Krátkodobý majetek celkem    6 195                 



   Zásoby celkem    37 

   Pohledávky celkem    0 

   Krátkodobý finanční majetek celkem  6 145 

   Jiná aktiva celkem    13      

Aktiva celkem      6 552                                                

 

Pasiva 

Vlastní zdroje celkem    417                                   

   Jmění celkem      357 

   Výsledek hospodaření celkem   60 

Cizí zdroje celkem                                         6 135 

   Krátkodobé závazky celkem   682 

   Jiná pasiva celkem    5 453 

Pasiva celkem                                                6 552 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Edita Kozinová  

Dne: 24.6. 2022 
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