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ÚVOD
Dostává se Vám do rukou výroční zpráva Kamarád – Nenuda, z. s. za rok 2018. Rodinné
centrum Kamarád - Nenuda z. s.“ je právnickou osobou založenou v roce 2007 v souladu
se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů v platném znění. Toto občanské sdružení se
v roce 2016 přetransformovalo v zapsaný spolek. I nadále je dobrovolným, nevládním,
neziskovým sdružením občanů založeným na podporu a ochranu rodiny. Organizace se
zabývá prevencí sociálně patologických jevů, vícegeneračním soužitím a poskytuje služby
pro rodinu. Napomáhá zabezpečování slaďování rodinného a pracovního života.
V dubnu 2010 zahájila organizace svoji pravidelnou činnost v nově pronajatých prostorech
přímo v centru Zlína a aktivity organizace se začaly rychle rozvíjet. Rychle narůstal počet
návštěvníků centra a zároveň se zvyšovala členská základna. V roce 2011 tento trend
pokračoval, další nové aktivity pořádané v rodinném centru přivedly do centra nové
návštěvníky a členská základna opět zaznamenala výrazný nárůst.
Od roku 2012 do roku 2015 jsme provozovali Centrum pro hlídání a vzdělávání dětí, jež
bylo zařízením na hlídání dětí zaměstnanců Zlínského kraje dle zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenského podnikání - vázaná živnost „Péče o dítě do 3 let v denním režimu“ a volná
živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti“. Vzhledem k rozvíjející se činnosti organizace si zaměstnanci doplnili vzdělání.
V polovině roku 2012 se organizace akreditovala jako dobrovolnické centrum, které
přijímá zahraniční dobrovolníky a zároveň vysílá naše dobrovolníky do zahraničí. Od září
2012 do konce roku 2018 se v naší organizaci vystřídalo již 11 dobrovolníků z Maďarska,
Německa, Rakouska, Španělska i Řecka.
Organizace vybavila

senzomotorickou místnost Snoezelen, ve které byly realizovány

vzdělávací a relaxační programy pro všechny věkové skupiny.
Od června 2016 jsme otevřeli Dětskou skupinu Nenuda, kde se staráme o 12 dětí
v předškolním věku. Na tuto dětskou skupinu v červnu roku 2018 navázala novým
projektem nová Dětská skupina Nenuda II.
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V roce 2018 jsme otevřeli novou službu Dětský klub Kamarád- Nenuda, který může denně
navštěvovat 15 dětí a trávit zde odpoledne pod dohledem vychovatelek.
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KAMARÁD – NENUDA
Poslání a cíle centra se od předešlého roku příliš nezměnily. Organizace se více zaměřila
na sociálně slabé rodiny a výrazně rozšířila spolupráci se sociálním odborem statuárního
města Zlína, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Aktivně se zúčastňuje komunitního
plánování sociálních služeb ve Zlíně a stalo se koordinátorem pracovní skupiny
mateřských a rodinných center ve Zlínském kraji.
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POSLÁNÍ ORGNIZACE
Hlavní poslání organizace je posilování rodinných hodnot a mezigeneračního soužití, které
se v dnešní době z běžného života vytrácí. Posláním je vyjmout matky z izolace, kam se při
celodenní péči o děti dostávají a nabídnou jim i jejich dětem začlenění do sociální skupiny.
Preferujeme smysluplné trávení volného času a prostřednictvím aktivit našeho centra se jej
snažíme návštěvníkům nabídnout.
Organizace se zaměřuje:


na podporu a ochranu rodiny,



na vícegenerační soužití,



prevenci sociálně patologických jevů,



poskytování služeb pro rodinu,



pomoc při zabezpečování slaďování rodinného a pracovního života a podporu
profesních zájmů.

Naše organizace také pořádá větší jednodenní akce jako Tátafest, Drakiáda, Masopust,
Halloween a v době letních prázdnin příměstské tábory. Dále jsme v letošním roce naše
aktivity rozšířili o práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení aj.), kdy
pomocí multi - senzorické místnosti Snoezelen rozvíjíme smyslové vnímání a
napomáháme lepšímu začlenění se dětí do kolektivu.
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CÍLE ORGANIZACE
Základními cíli spolku jsou:


Práce s dětmi a mládeží, s dospělými včetně seniorů, zdravotně postiženými a
ostatními znevýhodněnými spoluobčany.



Realizace, doplňkových, kulturních, vzdělávacích a poradenských akcí pro všechny
cílové skupiny.



Podpora aktivního trávení volného času. Pořádání kroužků pro děti od kojeneckého
věku až po seniory.



Pořádání jednodenních i vícedenních akcí pro celé rodiny.



Pomoc při slaďování rodinného a profesního života.



Podpora mezigeneračního soužití.



Provozování svépomocných skupin – poskytování prostoru pro vzájemné setkávání
rodičů, prarodičů a dětí.



Spolupráce s ostatními neziskovými i jinými organizacemi včetně médii.
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY ORGANIZACE
Pravidelné aktivity organizace jsou rozčleněny do několika skupin podle vrstevnické
skupiny, pro kterou je aktivita připravena. Tyto aktivity jsou zaměřeny na plnohodnotné
využití volného času a s tím související prevenci sociálně patologických jevů.

Pro děti a mládež:
 Kluci, holky, pojďte si hrát
Pohybově hudebně výtvarná výchova pro děti od 2 let. V této aktivitě se klade důraz na
všestranný rozvoj, který zlepšuje obratnost dětí v bezpečném prostředí a zároveň
nenásilnou formou rozvíjí jejich jemnou i hrubou motoriku.
 Předškoláček
Chcete svým dětem zpříjemnit a zjednodušit start do první třídy? Děti jsou zde
připravovány na přechod z herního světa na svět školáka. Pod vedením pedagoga a
logopeda si děti hravou formou procvičí obratnost mluvidel a správnou výslovnost. Při
zábavných cvičeních se zaměřují na rozvoj smyslového vnímání, jemnou motoriku
rukou a tělesnou obratnost. Pomocí této aktivity rozvíjí pozornost, postřeh a procvičují
logické myšlení, prostorovou představivost a kombinační schopnosti.
 EBRU
Turecká technika malování na hladině vody.
 Enkaustika
Malování horkým voskem.

Pro rodiče a děti:
 Zdravé a hravé cvičení - Pojďme si hrát
Hudebně pohybová výchova pro rodiče a děti od 1,5 roku. Toto cvičení utužuje vzájemnou
vazbu rodič – dítě a dává inspiraci jak plnohodnotně společně trávit volný čas, napomáhá
ke správném
u psychomotorickému vývoji dítěte.


Snoezelen pro děti s ADHD

Naší specialitou je především multi-senzorická místnost snoezelen, jejíž koncept vznikl v
70. letech v Holandsku. Velmi jednoduše řečeno se jedná o relaxační, vzdělávací a
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terapeutickou místnost, která působí na všechny lidské smysly. Místnost působí velmi
blahodárně na klienty s některými psychickými nemocemi – stresem, depresí, agresivitou,
poruchou koncentrace (ADD, ADHD) a další. V multi-senzorické místnosti se užívají
různé typy terapií – muzikoterapie, dramaterapie, aromaterapie a další. Tato aktivita je
rozdělena na dva bloky, pro předškolní děti a žáky I.stupně ZŠ.

Pro dospělé včetně seniorů:
Jedná se o různé formy cvičebních technik, vzdělávací a výtvarné kurzy.
 Rehabilitační cvičení na lehátkách
Cvičení

vhodné

i

pro

seniory.

Provádí se cviky na krční a bederní páteř, posilování pánevních a vnitřních břišních
svalů, protažení zkrácených svalů, komplexní kondiční cvičení celého těla. Předejdete
bolestem zad, kloubů, hlavy, páteře a šíje.
 Rehabilitační cvičení na balonech
Rehabilitační cvičení na balónech je zaměřeno na odstranění funkčních poruch páteře a
kloubů, které vznikají statickým, jednostranným zatížením při práci či jakékoli denní
činnosti. Jedná se o dynamický styl cvičení, kombinaci aerobní zátěže, posilování
celého těla a zdravotního tělocviku. Odstraňuje špatné držení těla, posílí, zpevní a
protáhne ochablé a zkrácené svaly vede ke zmírnění až odstranění bolestí pohybového
aparátu.
 Pilates
Metoda tvarování těla na základě spolupráce těla a mysli. Pilates je ideální pro všechny,
staré či mladé, pro lidi v kondici i bez, stejně tak pro ty s chronickými bolestmi, po
úrazu nebo s astmatem.
 Pilates a Power jóga
Je rychlá forma jógy zaměřená na zpevnění a formování těla. Jednotlivé jógové pozice
ásany - následují rychle za sebou a mohou být zkombinovány i s prvky z jiných cvičení.
Důraz je kladen hlavně na sílu a ohebnost. Power jóga je proto fyzicky náročnější než
tradiční jóga a může proto pomoci i při hubnutí nebo udržení váhy.
 Bosu
Při cvičení komplexně posilujete všechny tělesné partie, zajišťuje správné držení těla a
zdokonaluje rovnováhu. Cvičení je vhodné pro aktivní sportovce, pro mládež, klienty se
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sedavým zaměstnáním, seniory, nastávající maminky i ženy po těhotenství. Proti bolesti
šíjových a zádových svalů a posílení srdce.
 Bosu – Flowtonic
Cvičení bosu doplněné o zcela novou cvičební pomůcku Flowtonic. Tento program rozvíjí
sílu a flexibilitu pomocí plynulých pohybů – skluzů s využitím speciálních podložek, které
nutí k přesnému a vedenému pohybu v plném rozsahu

a využívá pouze váhu vlastního

těla. Cvičení je bez doskoků a dopadů – nezatěžuje klouby. Jedná se o komplexní trénink
pro svaly celého těla, zvlášť efektivní a intenzivní pro svaly středu těla, zejména břišní,
formuje dlouhé a štíhlé svaly. Umožňuje velkou variabilitu cviků pro všechny –
začátečníky i pokročilé.


SM – Systém

Jeho název je odvozen ze Stabilizace a Mobilizace páteře, proto SM systém.
Bolest plyne většinou z nesprávného držení těla, špatné chůze, ochabnutí zádových a
břišních svalů a poruchy spirální stabilizace páteře. SM systém je nejjednodušší a přitom
vysoce účinná metoda jak bolesti zad předejít, či se bolesti zad jednou provždy zbavit.
Metoda je založena na aktivním pohybu paže pomocí elastického lana, dochází tak k
zapojení šikmých svalů břišních a protahování páteře směrem vzhůru. Tímto se obnovuje
zádový

korzet,

uvolňují

se

velké

klouby

a

regeneruje

se

páteř.

SM systém se v praxi využívá pro léčbu, prevenci, regeneraci a jako kondiční trénink pro
sportovce. Je to komplexní systém jak pečovat o pohybový aparát, zlepšit funkci vnitřních
orgánů,

celkově

zpevnit

tělo

a

cítit

se

lépe.

SM systém je určen pro všechny kteří ví, že své zdraví mají ve svých rukou. Jediná
nevýhoda tohoto cvičení je, že za Vás nikdo cvičit nebude, jedná se však o 10 minut denně.
Zda Vám za to zdravá záda stojí je už jen na Vás.
 Enkaustika pro všechny
Tvořivé malování horkým voskem. Nepoužívají se při ní štětce, ale speciální enkaustické
žehličky, na něž nanášíte vosk a ten pak žehličkou na papír.
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OSTATNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Dětská skupina Nenuda
V červnu 2016 jsme otevřeli dětskou skupinu pro 12 dětí předškolního věku. Dětská
skupina je určena dětem od 1,5 roku do 5 let, a podporujeme tak slaďování pracovního a
rodinného života. Děti jsou v dětské skupině vzdělávány dle Plánu výchovy a péče pro
dětskou skupinu Nenuda „Malá Nenuďata“. Nároky na hygienu jsou zde splněny dle
požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb. a její novelizace č. 343/2009 Sb. Klade důraz na
rodinnou atmosféru, příjemné a podnětné prostředí. Péče o děti zajišťují pečovatelky s
odbornou způsobilostí. Učení probíhá zábavnou a hravou formou dle Vzdělávacího
programu zařízení pro zdravý vývoj dítěte. Program zahrnuje prvky muzikoterapie,
balančního cvičení, logopedie, rozvoj grafomotoriky atd. Našim cílem je vytvořit pro děti
prostředí, kde by byly šťastné a zajistit jejich harmonický, všestranný vývoj ve spolupráci s
rodiči. Hrajeme si a přitom rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše
hravou formou. Projekt naší první dětské skupiny skončil 31.5.2018. Na tento jsme
navázali novým projektem Dětská skupina Nenuda II. od 1.6.2018 a bude trvat do
31.5.2020
Dětská skupina Nenuda i Dětská skupina Nenuda II. jsou podporovány Evropským
sociálním fondem.

Dětský klub Kamarád Nenuda pro děti 1. stupně základních škol je v provozu od 1. 9.
2018. Dětský klub Kamarád Nenuda není vzdělávací institucí v režimu školského zákona,
ale poskytuje rodičům služby péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní
vyučování a umožňuje tak rodičům zlepšit jejich postavení na trhu práce a sladit jejich
pracovní rytmus s péčí o děti. Služba je bezúplatná a je určena pouze rodičům dětí, kteří
jsou zaměstnáni, práci aktivně hledají a jsou v evidenci Úřadu práce ČR, jsou OSVČ,
případně se na vstup na trh práce připravují vzděláváním či rekvalifikací. Provozní doba
Dětského klubu Kamarád Nenuda je každý pracovní den od 12:00 do 18:00. V době
prázdnin pak aktivity klubu probíhají formou příměstského tábora.
Dětský klub Kamarád Nenuda je podporován Evropským sociálním fondem.
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Herna – setkávají se zde rodiče s dětmi. Děti zde mohou přijít do kontaktu s jinou sociální
skupinou, než je jejich rodina, a rodiče se vyhnou sociálnímu vyloučení na mateřské či
rodičovské dovolené. Herna je pro rodiče s dětmi vyhrazena vždy každý pátek
v dopoledních hodinách. Také si ji mohou rodiče zapůjčit na oslavu narozenin či jinou
událost. Tabulka nám ukazuje počet klientů, kteří týdně centrum navštěvují v jednotlivých
aktivitách. Barevně jsou rozlišeny cílové skupiny, pro které jsou aktivity určeny.
Tábory – organizace pořádá příměstské tábory v době letních prázdnin. V roce 2018
organizace uspořádala 13 příměstských táborů.
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Týdenní návštěvnost v roce 2018 dle jednotlivých aktivit

PRAVIDELNÁ ČINNOST 2018

POČET
NÁVŠTĚVNOST %
NÁVŠTĚVNÍKŮ
/ TÝDEN
TÝDNĚ

VOLNÁ HERNA/TĚLOCVIČNA

4

1,87

KLUCI, HOLKY POJĎTE SI HRÁT

12

5,61

ZDRAVÉ A VÝVOJOVÉ CVIČENÍ

23

10,75

ZAŠÍVÁRNA

4

1,87

SNOEZELEN PRO DĚTI S ADHD

5

2,34

PŘEDŠKOLÁČEK

5

2,34

PILATES

15

7,01

PILATES + POWER JOGA

30

14,02

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ NA LEHÁTKÁCH

45

21,03

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ NA BALONECH

13

6,07

CVIČENÍ SENIOREK

14

6,54

TAI CHI

6

2,80

BOSU

10

4,67

BOSU + FLOWIN

10

4,67

SM SYSTÉM

18

8,41

CELKEM

214

100
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Návštěvnost akcí pořádaných v roce 2018

NÁVŠTĚVNOST
AKCÍ
POČET
POŘÁDANÝCH V NÁVŠTĚVNÍKŮ
ROCE 2018

%

Rodiče/ děti

25

3,25

R/D

30

3,91

R/D

68

8,84

D

67

8,71

D

158

20,55

R/D

SNOEZELEN PRO
RODIČE S DĚTMI

93

12,09

R/D

7. VELKÁ ZLÍNSKÁ
DRAKIÁDA

328

42,65

R/D

CELKEM

769

100

KARNEVAL MASOPUST
VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ HALLOWEN
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR PRO DĚTI
OD 3 DO 6 LET
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR PRO DĚTI
OD 7 DO 11 LET
TÁTAFEST
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Táta Fest 2018
Akce Táta fest je oslava dne otců, čímž podporujeme upevnění rodinných vztahů. V rámci
akce byly připraveny soutěže pro děti a otcové soutěžili o nejlepšího tátu roku. Akce byla
podpořena z Fondu Zlínského kraje ve výši 26 000,- Kč.

Velká zlínská drakiáda
Cílem projektu byla podpora kvalitně stráveného volného času v rodině, ale i společný
prožitek z krásně a užitečně stráveného odpoledne. V rámci odpoledne si celá rodina může
vyzkoušet týmovou práci při amatérských závodech v pouštění draků.
Projekt je podpořen Nadací SYNOT ve výši 15 000,- Kč.

Živý poklad
Cílem tohoto projektu byla podpora dětí s poruchou pozornosti a s hyperaktivitou novou
inovativní metodou v místnosti snoezelen.
Tento projekt podpořila Nadace Synot částkou 10 000,- Kč.
Statutární město Zlín poskytlo organizaci neinvestiční dotaci z Fondu pro-rodinných
aktivit ve výši 73 000,- Kč na činnost v roce 2018.

Bezpečné hnízdo - Projekt podporován Ministerstvem práce a
sociálních věcí
Projekt poskytl aktivity, které komplexně podporovaly a rozvíjely rodiny ve Zlíně a okolí.
Za rok 2018 bylo v rámci projektu podpořeno celkem 492 osob. Celkem 500 podpořených
osob v rámci jednodenních aktivit, které nejsou finančně podporovány z finančního
příspěvku MPSV.
V rámci projektu byly realizovány aktivity:
1

Vzdělávací aktivity

Škola lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové - aktivita proběhla ve dvou cyklech
(jarní a podzimní cyklus) ve čtyřech lekcích a zúčastnilo se jí 24 osob.
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Interaktivní seminář – probíhal každý měsíc, zaměřen byl na specifické témata spadající do
oblasti výchovy, či prevence patologických problémů v rodině, škole apod. Zúčastnilo se
ho dohromady 60 osob.
Přednášky – aktivita probíhala celý školní rok, vždy jedenkrát v měsíci a na daná témata
(např. rodina, dítě a školák, nástup do školy, vývoj řeči, mezigenerační vztah). Celkem se
aktivity zúčastnilo 59 osob.
Snoezelen pro rodiny s dětmi neboli ,,Společné chvíle aneb hrátky trošku jinak´´ – aktivita
probíhala celý školní rok na dané téma (vždy přizpůsobeno na roční období). Celkem se
zúčastnilo 87 osob.
Zpátky do práce – Aktivita proběhla ve dvou cyklech (jarní a podzimní) ve čtyřech lekcích.
Tato aktivita podporovala a pomáhala rodičům na rodičovské dovolené při návratu na trh
práce – zvýšení adaptability na trhu práce, povědomí o možnostech zkráceného úvazku,
úpravy pracovní doby, homeofficce aj. Celkem se této aktivity zúčastnilo 25osob.
Svépomocné skupiny neboli ,,Zašívárny´´- tato aktivita sdružovala klienty se společným
tématem

k předání dobrých zkušeností. U každého setkání byl přítomen sociálně-

aktivizační pracovník, který komunikoval s klienty a poskytoval potřebné informace.
Aktivita probíhala v multi-senzorické místnosti Snoezelen. Aktivity se celkem zúčastnilo
82 osob.
Co-working – aktivita nabídla klientům centra možnost sdílení pracovního místa v naší
organizaci. Pomocí této aktivity jsme pomohli ke sladění rodinného a pracovního života.
Celkem se této aktivity zúčastnily 3 rodiny.
Prvotní informační centrum
Sociální poradenství – probíhalo vždy dle individuální domluvy. Poradenství se zúčastnilo
celkem 61 osob.
Edukativní rodičovská terapie - probíhalo dle individuální dohody. Poradenství využilo 32
osob.
Poradenství pro rodiče předškolních dětí – poradenství využilo 15 osob.

15

Kurzy
Škola rodičů – tento kurz podporoval osobnostní rozvoj rodičů. Kurz byl dělen na dva
cykly (jarní a podzimní). Celkem proběhlo 10 setkání. Kurzu se zúčastnilo 11 osob.
Zdravé a vývojové cvičení – hlavním cílem projektu je naučit rodiče, jak si mohou s dětmi
užít plnohodnotně volný čas. Při tomto cvičení dochází k upevnění vztahu rodič – dítě,
podporujeme pohybovou, hudební i estetickou výchovu v celé rodině. Tento kurz byl
uveden v žádosti o dotaci, avšak nebyl podpořen. Kurz byl ale pravidelně navštěvován
maminkami s dětmi a řadí se mezi oblíbenou aktivitu. Projekt je podpořen ze Sociálního
fondu Zlínského kraje částkou 20 000,- Kč a Nadací Synot částkou 10 000,-Kč. Celkem
bylo zapsáno 20 osob, které se nepravidelně zúčastňovali.
Hlídání dětí - doprovodná služba
Doprovodná služba byla využívána především v rámci vzdělávacích a poradenských
aktivitách, kdy pracovnice zajišťovala péči o děti rodičů, kteří se aktivity účastnili. Služba
byla využita pro 33 dětí.
Zábavná odpoledne pro rodiny s dětmi – proběhla čtyři během roku, byla zaměřena na
podporu soudržnosti rodiny, rozvoj rodičovských kompetencí a společné trávení volného
času (Velká zlínská drakiáda, Tátafest, Hallowen, Karneval - Masopust) při všech těchto
aktivitách pomáhali naši zahraniční dobrovolníci. Tyto akce jsou již tradicí a účast byla
opět hojná. Uvádíme je zde i přesto, že nebyly z dotačního programu podporovány.
MPSV poskytlo dotaci na tento projekt ve výši 238 532,- Kč.
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Aktivity projektu Bezpečné hnízdo v grafech a číslech
Vzdělávací

Počet konání Počet účastníků

Počet účastníků / žádost

Škola lásky

4

24

20

Přednášky

10

59

100

Semináře

10

60

100

Škola rodičů

10

11

20

Zdravé
cvičení

10

10

10

Snoezelen

20

87

200

4

25

20

17

82

115

8

8

30

60

108

192

8

3

30

Zpátky do
práce
Zašívárna Svépomocné
skupiny
Co
working
Prvotní
informační
centrum
Hlídání dětí
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Počet konání

Škola lásky

Přednášky

Semináře

Škola rodičů

Zdravé cvičení

Snoezelen

Zpátky do práce

Zašívárna

Co - working

Prvotní informační centrum

Hlídání dětí

1/Škola lásky 2/Přednášky 3/Semnáře 4/Škola rodičů 5/Hlídání dětí 6/Snoezelen
7/Zpátky do práce 8/Zašívárna 9/Co-working 10/Prvotní informační centrum 11/Zdravé
cvičení

Počet účastníků

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1/Škola lásky 24, 2/Přednášky 59, 3/Semnáře 60, 4/Škola rod. 11, 5/Hlídání dětí 3,
6/Snoezelen 87,
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7/Zp. do práce

25, 8/Zašívárna 82, 9/Co-working 8, 10/Prv.inf.centrum 108,

11/Zdravé cvičení 10

Počet účastníků / žádost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1/Škola lásky 20, 2/Přednášky 100, 3/Semnáře 100, 4/Škola rod. 20, 5/Hlídání dětí 30,
6/Snoezelen 200
7/Zp. do práce 20, 8/Zašívárna 115, 9/Co-working 30, 10/Prv. inf. centrum 192,
11/Zdravé cvičení 10
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Jednotlivé aktivity projektu

Škola lásky - kurz

20
24

Počet účastníků

Počet účastníků / žádost

Počet účastníků 24 / Počet účastníků - žádost 20 - počet účastněných v % (120%)

Přednášky

59

100

1

2

Počet účastníků 59/ Počet účastníků - žádost 100 - počet účastněných v % (59%)
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Interaktivní semináře

60

100

1

2

Počet účastníků 60 / Počet účastníků - žádost 100 - počet účastněných v % (60%)

Škola rodičů - kurz

11

20

1

2

Počet účastníků 11 / Počet účastníků - žádost 20 - počet účastněných v %
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Snoezelen

87

200

1

2

Počet účastníků 87 / Počet účastníků - žádost 200 - počet účastněných v % (43,5%)

Zpátky do práce - kurz

20
25

1

2

Počet účastníků 25 / Počet účastníků - žádost 20 - počet účastněných v % (125%)
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Zašívárna

82
115

1

2

Počet účastníků 82 / Počet účastníků - žádost 115 - počet účastněných v % (73,3%)

Co working
8

30

1

2

Počet účastníků 8 / Počet účastníků - žádost 30 - počet účastněných v % (26,6%)
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Prvotně informační centrum

108

192

1

2

Počet účastníků 108/ Počet účastníků - žádost 192 - počet účastněných v % (56,2%)

Hlídání dětí

30
33

1

2

Počet účastníků 33/ Počet účastníků - žádost 30 - počet účastněných v % (109,9%)
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Projekty podporované Erasmus +
Evropská dobrovolná služba

Grow up with Kamarad – Nenuda
V září 2017 naše organizace přivítala již desátou dobrovolnici a to opět z Německa. Pobyt
u nás skončil v červenci 2018.
Projekt byl podpořen částkou 14 752,34 EUR.

Jsem dobrovolníkem v Kamarádovi Nenudovi
V listopadu 2018 navázala nová dobrovolnice opět ze Španělska 2018, kterou v lednu
2019 doplní další Španělka. Tento projekt končí 31.3.2020
Projekt byl podpořen částkou 16 248,- EUR.
V rámci Erasmus+ naše organizace v roce 2018 spolupracovala i s jeho informační
službou EURODESK. V tomto roce jsme upořádali 6 workshopů pro mládež za přispění
naší dobrovolnice Lucy z Německa. EURODESK podpořil tyto workshopy částkou
27 500,-Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE
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ORGÁNY SDRUŽENÍ A ŘÍDICÍ STRUKTURA
ORGANIZACE
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně. Zasedání
členské schůze sdružení svolává Rada sdružení. Rada sdružení řídí činnost sdružení mezi
členskými schůzemi. Od roku 2010 Rada občanského sdružení pracuje ve složení Mgr.
Ivana Scharfová a Petra Köglerová. Na ustavující schůzi byla předsedkyní zvolena Mgr.
Ivana Scharfová. Předseda je statutárním zástupcem a jedná jménem sdružení. Organizace
v roce 2017 pracovala ve složení: projektový manažer, manažer organizace, mzdová
a účetní pracovnice, pedagogické pracovnice, marketingový asistent, provozní pracovník,
sociálně-aktivizační pracovník, lektoři vzdělávacích kurzů, cvičitelé pohybových aktivit a
dobrovolníci.
Struktura organizace
V organizaci Kamarád – Nenuda pracovalo v roce 2018 8 stálých pracovníků na pracovní
úvazky a 15 lektorů na dohodu o provedení práce. S naší organizací také spolupracuje 5
dobrovolníků.

ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
V organizaci pracuje kvalifikovaný tým pracovníků. Všichni zaměstnanci a lektoři
organizace mají dokončené úplné střední vzdělání s maturitou. Pracovníci organizace se
snaží dále vzdělávat, prohlubovat své znalosti dalším studiem na školách, v akreditovaných
kurzech, na seminářích nebo samostudiem. Lidský faktor je ve službách velmi důležitý.
V neziskovém sektoru by každý zaměstnanec měl být přesvědčený o prospěšnosti práce,
kterou vykonává. Není vždy možné kvalitní práci dostatečně finančně ohodnotit, proto by
zde měl působit jiný faktor, který bude pracovníky motivovat k jejich činnosti jako
možnost dalšího vzdělávání. Je nezbytné být dostatečně kvalifikovaný. V organizaci
všichni zaměstnanci, lektoři i dobrovolníci mají dostatečnou kvalifikaci pro práci, kterou
vykonávají. Organizace se dále profesionalizuje a snaží se být dostatečně silným partnerem
veřejné správě i jiným organizacím a svojí činností přispívat k rozvoji služeb v regionu,
proto se věnuje dalšímu vzdělávání. Vzhledem k vytyčeným cílům, legislativním změnám
a možné podpoře z jednotlivých ministerstev si všichni pracovníci centra dále doplňují
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svoje vzdělání. Další vzdělávání, které zaměstnanci absolvují je z oblasti sociální práce,
práce s mládeží, práce s dětmi od 0 do 6 let, finanční gramotnosti, řízení neziskových
organizací, komunikace s ohroženými skupinami osob.

Mgr. Ivana Scharfová – manažerka projektové sekce
Zodpovědná za vyhledávání a zpracování projektů. Pracuje jako organizátor dětských
volnočasových aktivit, připravuje a zpracovává metodické materiály. Věnuje se
komunikaci s médii.
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií – vysokoškolské vzdělání.
 Metodika pohybových her s kojenci a batolaty – akreditovaný kurz v systému
Vzdělávání pracovníků prorodinných organizací.
 Gender – certifikát.
 Aby byl fundraising úspěšný – kurz.
 Vedoucí dětského kolektivu – rekvalifikační kurz.
 Základy první pomoci pro ženy podnikající v oblasti služeb péče o děti.
 Komunikace pro vedoucí pracovníka
 Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen prostředí
 Individualizace vzdělávání v mateřské škole
 Specifika smyslového vnímání u dětí a autismem a strategie jeho rozvoje
 Základy fotografování

Oldřiška Možíšová
Pracuje jako výchovná pracovnice u dětí. Připravuje a vypracovává výchovné a edukační
metodiky, věnuje se kontaktu s rodiči dětí z centra pro hlídání a vzdělávání dětí..
 Střední soukromá škola sociálně – pedagogická, střední vzdělání s maturitou.
 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).
 Instruktor kreativních programů a cvičení rodičů s dětmi – akreditovaný kurz pro
cvičitele předškolních dětí a rodičů s dětmi.
 Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi – osvědčení.
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 Základy první pomoci pro ženy podnikající v oblasti služeb péče o děti – osvědčení.
 Enkaustika pro pracovníky NNO – certifikát.
 Inspirace hravou tělesnou výchovou II. - osvědčení.
 Podpora čtenářských dovedností v MŠ – osvědčení.
Mgr. Petra Bečicová
Pracuje jako výchovná pracovnice u dětí. Připravuje a vypracovává výchovné a edukační
metodiky, věnuje se kontaktu s rodiči dětí z centra pro hlídání a vzdělávání dětí.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Humanitních studií – vysokoškolské
vzdělání.

Marika Mikelová
Pracuje jako výchovná pracovnice dětí a jako lektorka kurzů zaměřených na
psychomotorický rozvoj dětí. Pracovní náplň tvoří příprava a lektorování kurzů, kontakt
s rodiči, příprava metodických materiálů.


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).



Střední odborná škola – sociální péče- sociálně správní činnost
ukončeno maturitou.



Jazyková škola Zlín – studium anglického jazyka.



Pedagogické minimum – volnočasová pedagogika – osvědčení.



Metodika pohybových her s kojenci a batolaty – osvědčení.

Bc.Dominika Kašíková
Pracuje jako výchovná pracovnice u dětí. Připravuje a vypracovává výchovné a edukační
metodiky, věnuje se kontaktu s rodiči dětí z Dětské skupiny a Dětského klubu.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Humanitních studií – vysokoškolské
vzdělání – obor Zdravotně sociální péče
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Martina Štulířová
Pracuje jako vychovatelka v Dětském klubu Kamarád Nenuda. Připravuje a vypracovává
program pro děti v klub, komunikuje s rodiči dětí z Dětského klubu.


Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – Obor Sociální pěče

Miroslava Reková
Pracuje v organizaci jako Pomocný administrativní a provozní pracovník. Pracovala
v organizaci do 31.8.2018. Od září ji nahradila nová pracovnice na stejné pozici Martina
Holíková.
Bc. Darina Nudni
Pracuje jako sociálně-aktivizační pracovník.


Střední škola pedagogická a sociální Zlín – Předškolní a mimoškolní pedagogika.



Univerzita Tomáše Bati – obor Zdravotně sociální pracovník - vysokoškolské
vzdělání.



Dříve působila na Úřadu práce ČR, nepojistných sociálních dávkách, oddělení
pomoci hmotné nouzi.

LEKTOŘI:


Jana Rumplíková – Pilates, SM Systém



Marcela Pšenková – Pilates + PJ



Marcela Garguláková – Cvičení seniorů



Šárka Lopatová – Tai-chi



Zuzana Hašpicová, Lucie Rosíková, Irena Šťastná – Rehabilitační cvičení na lehátkách



Marcela Červenáková – Rehabilitační cvičení na lehátkách, rehabilitační cvičení na
balonech



Petra Köglerová – Bosa, Bosa - Flowtonic
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Sabina Mikelová, Dominik Scharf, Markéta Bačuvčíková, Kateřina Juráková,
Michaela Lohynská, Kateřina Mičová – lektoři prázdninových aktivit

DOBROVOLNÍCI:
Dominik Scharf, Petra Köglerová, Radek Holba, Zdenka Holbová, Martin Kögler.
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PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům:
Statutární město Zlín
Zlínský kraj
ESF
MPSV
EURODESK
Erasmus +
Dům Kultury Zlín
ČSŽ – Zlín
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Hotel Lázně Kostelec; Golf Club Lázně Kostelec
Zlínský zámek
Canada pub Restaurace Zlín
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KONTAKTY
Kamarád – Nenuda z. s.
Gahurova 5265
760 01 Zlín
www.nenuda.eu
kamarád@nenuda.eu

Tel. 777 779 027, 728 142 862
ICO: 22692398
Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1-1/69568/07-R
Datum registrace: 28. 11. 2007
Číslo účtu: 220100011/0300
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