Výroční zpráva 2011
Jablíčkov - Mateřské a otcovské centr um pohody

Projekt byl realizován díky schválené dotace MPSV
a podpory bytového družstva KOMPAS
DĚKUJEME

Úvod
Desátý výroční rok existence Rodinného centra JABLÍČKOV se nesl ve znamení
zabydlení se v dalších nově vzniklých prostorách – výtvarném ateliéru a keramické
dílně. Postupně sezaplňoval časový harmonogram obou prostor, které se častěji
otevíraly nejen dětem, ale též dospělým a celým rodinám.
Zejména keramickoudílnu se dařilo využít k experimentálnímu propojení s hernímy
programy, a to jako např. v nově otevřené Pohádkové školičce.
Nadále pokračovaly známé pravidelné programy, které tvoří pevné jádro Jablíčkova
(kombinované, výtvarné, dramatické, školička a další viz podrobný rozpis činnosti).
Do kombinovaných programů vstupují klienti aktivně svými krátkými tématickými
přípravami.
Jablíčkov tu má už své jméno, společenské zázemí a lidé s námi počítají.
Tvůrčí oslava „Jablíčkovských“ narozenin do kterých bylo zapojeno desítky
rodin – exceletně připravila a koordinovala Ing. Markéta Nováková a za to jí
patří velký DÍK.
Jménem Jablíčkova - Jarmila Poslední

Poslání sdružení
„Mateřské a otcovské centrum pojhody“ se dá přirovnat k užitku velkého jabloňového stromu. Strom, který stojí na stejném místě, je nepřehlédnutelný a lidé
vědí, kde ho najít. Strom již s hlubokými kořeny a širokou korunou, jež svojí náručídokáže přijmout a podepřít rodinu.
Stejně tak sdružení představuje takové místo pro setkávání se a vznikání nových
vztahů, prostor pro vzájemnou podporu a porozumění. Otevřené sdružení, které komukoliv umožňuje zapojit se, obohatit, naučit se, tvořit, spřátelit se.
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Činnost 2011
Pravidelné programy pro děti a rodiče
Mimihry I, II, III:
Maminky ve stoje v kroužku tančí se svými dětmi, vše za doprovodu lidových
písní a říkadel. Rytmika lidové tvořivosti se zapisuje do paměti dětí a nabádá je
ke hře a dobré náladě. Hodina přejde v část klidnou, prováděnou na podložkách.
Té říkáme tzv. škádlivky, kde se jedná o dotykové hry důležité pro prohlubování
vztahu a komunikace mezi maminkou a děťátkem. Zde zařazujeme i několik cviků
dětské jógy, procvičujeme lezení, překonávání překážek a procvičování jemné motoriky. Následuje opět část dynamičtější, na velkých míčích, kde se zaměřujeme na
posilování svalových skupin potřebných pro další psychomotorický vývoj. S většími
děťátky můžeme procvičovat hry typu opičí dráha s tunelem, kostkami a klouzačkou.
Lektoři: Eva Mundiérová, Darina Albrechtová, Kateřina Bohatá, Martina
Lindovská
Klienti (maminky) velmi kladně hodnotí – vytržení ze stereotipu, získávání nových dovedností a sebejistoty v péči o miminko.

Kombinované programy:

Tučňáci, Žabičky, Červíčci, Káčátka-batolátka,
Káčátka, školička I, II, III
Několikahodinové kombinované dopolední programy bez i s rodiči jsou specialitou Jablíčkova. Uspokojují celé spektrum dětských potřeb, na rozdíl od jednostranně zaměřených, a mnohdy i trochu uspěchaných hodin jinde. Děti se totiž na
určitou činnost koncentrují jen po velmi časově omezenou dobu a potom vyžadují
diametrálně jinou aktivitu. V programu se tedy střídají jak činnosti rozvíjející motorické, tak i intelektuální dovednosti a to hned několikrát. Též se využívají plně kapacity centra, kdy se střídají místnosti a lektoři, mnohdy také z řad maminek, například
při zpěvu nebo hře na kytaru. Děti navíc mají dost času se na hru adaptovat a připravit, mezi jednotlivými bloky programu si odpočinout a svůj pobyt v centru v poklidu
ukončit. Lektoři na děti ani na rodiče nespěchají, dětem se plně věnují, ochotně jim
pomáhají i při nácviku správných hygienických návyků a při řešení dětských konfliktů.
Lektoři: Jana Švicová, Věra Doudová, Jana Pekárková, Denisa Čáslavská,
Jana Mrázková, Petra Valentová
Klienti (rodiče) velmi kladně hodnotí – zvykání si na společenstvo dětí
a dospělých s programem i volnou hrou, s rodiči i bez.

Hudební program: Hudebníčci
Cílem programu je najít a dále rozvíjet v dětech lásku k hudbě, pěvecký
i hudební projev, rytmus a melodičnost. Náplní programu je pak zpěv písní
hra na orffovy nástroje, hudebně-pohybové hry, tanečky.
Lektor: Věra Doudová
Klienti velmi kladně hodnotí – lektor má celý připravený program v textové podobě a předává je rodičům, rodiče následně mohou se k programu doma vracet
a opakovat probrané se svým dítkem.

Dramatický program: Dramaťák
Dramaťák jako samostatný program. Děti se aktivně učí přebírat roli a tím spojenou zodpovědnost. Dále se učí vhodné mimice, gestice a dalším uměním, které
je tak důležité v současné době, která dává důraz na prezentaci a sebeprezentaci (samotná odvedená poctivá práce mnohdy nestačí).
Lektor: Magdaléna Švecová
Klienti (rodiče) velmi kladně hodnotí – takzvané „otrkání“ dětí, lépe se vyjadřují, méně se stydí, jsou tvořivější

Výtvarné programy:

Nářez štětcem, Neposedná pastelka
Program jsou zpracovaný tematicky, kdy se náměty tvorby dětí střídají v pravidelném půlročním rytmu, tak i didakticky, to se děti nejdříve zahřejí zajímavým
vyprávěním a naladí se na správnou tvůrčí nótu. K lepšímu zapamatování si probíraných konceptů pak kreativci připravují půldenní tematické výlety (galerie moderního umění DOX, Podolská vodárna), čímž nepodporují jen svůj tvůrčí záměr, ale
i dětskou samostatnost. V neposlední řadě je skvělý jejich marketing - do dění
v kurzu zapojují postupně celou rodinu. Během vernisáží přijdou všichni rodinní příslušníci a odnesou si pěkné vizuální, ale mnohdy i chuťové emoce. Cílem je pracovat se všemi dětmi, které mají chuť tvořit, bez „posuzování talentu“, vést děti
k hodnocení svého díla nejen z hlediska „výsledného produktu“, ale na základě celého tvořivého procesu, možnost pracovat s netradičními prvky a technikami, přirozenou cestou přiblížit a poskytnout informace z oblasti základní terminologie
a umění a vést děti k samostatnosti v chování, jednání i rozhodování.
Lektoři: Marcel Dejdar, Laďka Poláková, Eva Antošová
Klienti (rodiče) velmi kladně hodnotí – připravenost programu, vtažení širší rodiny
a jich samých do něj během vernisážích a motivačních mailů.

Keramické programy: Keramická dílna I, II,

Pohádková keramika, Hravé keramikování
– dopolední pro maminky s dětmi
Keramická aktivita pro děti a rodiče prostřednictvím práce s přírodním materiálem, jakým je keramická hlína, dobře rozvíjí přirozenou tvořivost, zručnost i fantazii. Samotný kontakt s ní je pro všechny obohacujícím prvkem. V našem kurzu
je brán ohled na individuální kreativitu dítěte, na jeho přání a pocity a také na potřebu hrát si a experimentovat. Témata jsou formulována tak, aby dávala dětem
možnost vyjádřit svůj vlastní jedinečný a neopakovatelný vnitřní svět. Budou se také
vytvářet společná díla a učit se tak spolupráci. Někdy bude cílem hlavně hezký výrobek na ozdobu nebo pro užitek ale někdy především samotná hra s hlínou. Dozvíte
se, jak správně pracovat s keramickou hmotou a barvami. Na kurzech rodičů s dětmi
si pohrají i rodiče.
Lektoři: Johana Dvorská, Irena Djuriková
Klienti (rodiče) velmi kladně hodnotí – příjemné prostředí, možnost vypálení
svých výrobků, a vlastní zapojení v tvorbě.

Herna
Maminky kladně hodnotí možnost se vzájemně stimulovat sdílením si novinek
v oblastech péče o děti rodinu, ale i na trhu práce a v dalších oblastech zájmu.
Také je k volné dispozici výběr literatury pro rodiče a děti a vždy jedna lektorka,
konající službu, může konzultovat případné otázky.
Služba: Veronika Udeaja

Cvičení pro rodiče:

Relaxační cvičení, Cvičení pro těhotné,
Pružné kočky
Zlepšení pohyblivosti páteře a kloubů, prevence bolesti zad vedoucí ke správnému
držení těla, zlepšení fyzické kondice a regeneraci organizmu.
Lektoři: Jana Pekárková, Markéta Nováková
Klienti (rodiče) velmi kladně hodnotí - pocvičení se velmi dobře cítili, při pravidelném navštěvování odezněli bolesti zad a jiné neduhy.

Mimořádné AKCE
12.03.
KARNEVAL
09.04.
BLEŠÁK
16.04.
JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
06.05., 30.05.
a 03.06.
JAK NA KRÁSU S GABČOU
06.09.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS
20.09.
DIVADÉLKO – JAN HRUBEC – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
22.10.
PODZIMNÍ BLEŠÁK
19.11.
MARTINSKÁ SLAVNOST
26.11.
VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
05.12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
10.12.
NAROZENINY JABLÍČKOVA 10 LET

Kvantitativní hodnocení

hodnotící lístek

Rozvaha 2011

Výsledovka 2011

Vzor rozvrhu

Propagační leták

Náborový leták

V roce 2012 budeme pokračovat v projektu
Rodinné centrum JABLÍČKOV
a využijeme další příležitosti se rozvíjet a vylepšovat.

