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ČSOB č.účtu: 228899446/0300 

Motto 

 „Maják pro rodinu – rodina v Majáku“ 
 

 

 

 

Člen Sítě pro rodinu 

  
 

 

 

 

 

 

Držitel ocenění Společnost přátelská rodině 
 

 

 

 

 

 

 

Člen asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje ANNOLK 
 
 
 

Člen místní akční skupiny MAS Rozvoj Tanvaldska 
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1. Úvod 

RC Maják je rodinné centrum, které bylo založeno skupinkou nadšených rodičů v r. 2001 jako mateřské a 

rodinné centrum, občanské sdružení. V té době byla činnost centra zabezpečována dobrovolnicky. Od r. 2012 

se podařilo získat podporu řady dalších subjektů (Liberecký kraj, MPSV, Desná v J/h, Velké Hamry, Nadace 

Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Nadace Euronisa, Nadace OC Nisa, Úřad práce Jablonec n/N) kromě města 

Tanvaldu, které centrum podporuje od svého vzniku. V tuto dobu se centrum začalo postupně 

profesionalizovat, což přispělo ke kvalitě programů, jejich stabilizaci a jejich rozšíření. Přesto je stále výraznou 

složkou zabezpečení činnosti centra dobrovolnická práce členů a příznivců RC Maják. 

Cílem a posláním centra je podporovat rodinný život, posilovat rodinné vazby a jejich stabilitu, propagovat 

„zdravou“ rodinu, proto dobrovolnická činnost rodičů a prarodičů je a zůstane nedílnou součástí působení 

centra a je správná. 

Maják se začátkem r. 2016 transformoval dle OZ z občanského sdružení na Mateřské a dětské centrum 

MAJÁK, z. s. Vzhledem k rozšiřování služeb centra byl v r. 2019 změněn název organizace na Rodinné centrum 

Maják, z. s. 

 

Centrum vytváří programy pro rodiny s nejmenšími dětmi (0-3 roky), pro děti předškolního věku, dále pro děti 

školního věku a rovněž celé rodiny s dětmi i se staršími dětmi, prarodiči, kdy se snaží postihnout 

mezigenerační vazby. Standardní i již vyhledávanou se stala tématika ekologické výchovy dětí a jejich rodin, 

svépomocná skupina, workshopy na podporu rodičovských kompetencí, programy na podporu rozvoje dětí ve 

všech oblastech, odborné programy zaměřené na rozvoj řeči malých dětí, na podporu výslovnosti, školní 

úspěšnosti, trénink jazykových dovedností dle D. B. Elkonina, komunitní akce, příměstské tábory. V oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje RC Maják doprovázení pěstounských rodin, poskytuje odborné sociální 

poradenství, vyhledává náhradní rodiče.  

 

Město Tanvald je spádovou oblastí mikroregionu, SO ORP. RC Maják se aktivně účastní komunitního plánování 

a úzce spolupracuje se sociálním odborem a s místostarosty Města Tanvaldu. V období, kdy Město Tanvald 

spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám, bylo RC Maják zapojeno do pracovních skupin (vzdělávání, sociální služby a rodina, zaměstnanost) 

platformy Lokálního partnerství a aktivně se účastnilo jejich jednání. V rámci rozvoje mikroregionu je RC Maják 

aktivním členem MAS Rozvoj Tanvaldsko, podílelo na přípravě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 

2020, v r. 2019 se účastnilo přípravy dalšího období 2021+.  

 

RC Maják je považováno za korektní spolupracující organizaci na poli sociální problematiky regionu. Jsme si 

vědomi struktury obyvatelstva v regionu a tak podporujeme rovněž sociálně slabší rodiny, rodiny ohrožené 

apod. Snažíme se reagovat na aktuální potřeby zdejšího obyvatelstva. 
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2. Vize   

 

Chceme posilovat hodnotu rodiny. 

Naším úkolem a přáním je poskytovat rodinám s dětmi komplexní služby pro rodiny, znalosti a dovednosti 

v problematice výchovy dětí, jejich rozvoje, vzájemných mezilidských vztahů (komunikace v rodině). Chceme 

zvyšovat rodičovské kompetence a působit preventivně v oblastech, které rodinu ohrožují. Chceme chránit 

bezpečí dětí v rodině. Chceme poskytovat služby, které vedou ke zkvalitňování života každého člena rodiny, 

vzájemné sebeúctě a respektování jeden druhého. 

Chceme vytvářet prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu 

zkušeností a poradenství. RC Maják chce podporovat sociální vztahy, toleranci a solidaritu, poskytovat 

pomocnou ruku při řešení mnohých problémů v rodinách. Při realizaci aktivit dochází zároveň k setkávání 

rodin a posiluje se tak komunitní vliv centra. 

 

Chceme posilovat rodinné sociální vazby, různými semináři, diskuzemi, svépomocnými skupinami a reflexí 

během programů pomáhat řešit palčivé otázky rodin s dětmi (výchova, vzdělání, mezilidské vztahy, zdraví, 

zaměstnanost, finance, bezpečí aj.). Chceme udržet stabilitu nabídky a kvalitně zabezpečovat programy 

centra, reagovat na poptávku široké veřejnosti a podporovat jednorázové projekty, zajišťovat komunitní práci 

pro členy a návštěvníky centra. Chceme být výrazným subjektem Tanvaldska podporující zdejší občanský život. 

Považujeme za nezbytné udržet profesionalizaci centra. 

 

Zaměříme se na: 

 komunikaci v rodinách 

 problematiku slaďování práce a rodinného života 

 ekologickou výchovu dětí a rodin 

 odborné předškolní/školní vzdělávací programy (podpora školní úspěšnosti)  

 doučování žáků 

 pohybovou, dramatickou výchovu dětí,  

 rozšíření aktivit v oblasti sociální podpory, ochranu rodin, práce s rodinami v agendě OSPOD 

 mezigenerační problematiku 

 komunitní práci 

 nové trendy v závislosti na potřeby místního obyvatelstva 

 širokou veřejnost 

 rozšíření spolupráce se sociálními partnery a s jinými organizacemi v okolí 

 zachování a posílení partnerství v rámci spolupráce s privátním sektorem 

 propagaci činnosti, PR organizace. 
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3. Projekty realizované v r. 2019 

 

3.1. MAJÁK PRO RODINU 2019 
 

Komplexní projekt, částečně spolufinancován dotací Libereckého kraje, Města Tanvaldu, Města Desné 

v Jiz./horách, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra prostřednictvím města. Jeho cíle a 

rozsah se podařilo zrealizovat.  

 

Projekt „Maják pro rodinu 2019“ řešil komplexní péči o rodinu s malými dětmi, vytvářel podmínky pro 

podporu „zdravé“ rodiny.  

Skládal se z několika dílčích projektů, které 

vycházely z Komunitního plánu Tanvaldska. 

Především šlo o nedostatečné komplexní služby 

pro rodinu (sanace rodiny, finanční gramotnost, 

zdravotní gramotnost), neexistence programů pro 

přípravu na vstup do školských zařízení (vysoké a 

rostoucí procento odkladů školní docházky, 

především z důvodu špatné komunikační 

vybavenosti) zejm. pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením a spolupráci se sociálními partnery a 

jinými organizacemi v regionu. RC Maják podporuje 

a často iniciuje spolupráci regionálních partnerů. 

 

Cílovou skupinou projektu byly rodiny s dětmi, děti, 

jejich rodiče a prarodiče z mikroregionu 

Tanvaldska. 

 

Cíl projektu byl realizován pomocí těchto dílčích cílů a aktivit: 

 

 

 

3.1.1  Komunikace v rodině   
 

Realizace programů s cílem zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny – mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, 

podpořit zdravý rozvoj dětí při současném působení na rodiče, podpořit rozvoj kognitivních, emočních a 

pohybových dovedností svých dětí – programy cílené na tuto problematiku - programy zaměřené na podporu 

a rozvoj dětí, zlepšení jejich znalostí a dovedností, vždy s aktivní účastí rodičů. Rodiče a děti si nenucenou 

formou osvojovali metody vedoucí k rozvoji kognitivních, emočních a pohybových dovedností svých dětí. Vždy 
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následovala reflexe formou diskuse, lektor tak získal zpětnou vazbu o účinnosti prováděných aktivit a klient si 

doplnil chybějící informace. Často probíhala zpětná vazba z domácího prostředí. Dále probíhaly v rámci 

problematiky aktivity formou nepravidelných akcí, výletů a poznávacích výprav podporujících zdravý životní 

styl, pohybu na čerstvém vzduchu, smysluplné trávení společného volného času, vztah k přírodě a regionu. 

Aktivity probíhaly zároveň jako prevence před spotřebním stylem života.   

 

Aktivity probíhaly v dopoledních programech, poznávací výlety a procházky o víkendech nebo odpoledne 

v týdnu v závislosti na počasí. 

Seznam výletů a výprav a akcí na podporu komunikace v rodinách: 

 

termín název akce, lokalita popis aktivit 

26. 1. 2019 Pozorování ptáčků, stromů v 

zimě 

 

Procházka spojená s pozorováním ptáčků a sypáním zobání 

po cestě do krmítek. Poznávání ptáčků dle fotek a obrázků. 

Poslech zpěvu ptáků. Poznávání stromů. Poznávání stop ve 

sněhu. 

16. 2. 2019 Návštěva krmelce, krmení 

ptáčků 

 

Procházka spojená s návštěvou nedalekého krmelce -dodání 

potravy (chléb, mrkve, jablka…) Poznávání stop ve sněhu, 

poslouchání zpěvu ptáčků. Po cestě zpět návštěva krmítek 

pro ptáčky – sypání slunečnice… 

23. 3. 2019 Návštěva domácího 

hospodářství 

 

Společná jarní procházka spojená s návštěvou nedalekého 

hospodářství. Poznávání domácích zvířat, kontakt s nimi, 

jejich krmení,… Po cestě hledání šnečích ulitek, sledování 

mravenců, motýlů, broučků…, povídání si o krtcích, myších 

atd.. 

7. 4. 2019 Ukliďme Tanvald, aneb 

„Ukliďme město, ve kterém 

žijeme“ 

(MDC Maják – organizátor) 

Sběr odpadu na trase dlouhé cca 3 km. Poté společné 

opékání buřtíků a posezení. Info o třídění odpadu, 

ekologická osvěta. Předávání info o zách. stanicích pro 

zvířata v kraji. Po sesbírání odpadu společné opékání 

buřtíků s posezením. 

12. 4. 2019 Velikonoce v Majáku 

 

Sdílení velikonočních zvyků a tradic a tematické povídání. 

Výroba pomlázek z vrbového proutí, velikonočního osení, 

velikonoční dekorace 

30. 4. 2019 Setkání rodin v rámci 

čarodějnic 

 

Povídání na dané téma, dílna – výroba hadích náramků na 

ruku, výroba čarodějnice s koštětem, tematické 

omalovánky, lampiony, společný lampionového průvodu na 

hřiště Honvard – zapálení hranice 

28. 6. 2019 Závěrečné rodinné grilování 

 

Setkání rodin na přilehlé zahradě MDC Maják. Pohybové a 

společenské hry s rodinami. Grilování, posezení, sdílení 

informací o možných letních výletech naší přírodou, sdílení 

zážitků, atd. 

28. 9. 2019 Tematické hry v přírodě, 

podpora komunikace pobytem 

venku  

Setkání rodin u MDC Maják, společný odchod tzv. za lesík. 

Rodinné hrátky na přírodním hřišti u lesa, stavění domečků 

z přírodnin (děti i rodiče), sdílení zážitků mezi rodinami 

10. 10. 

2019 

Mýdlování 

 

Setkání rodin, společná výroba mýdel různých tvarů, barev 

a vůní, jejich ozdobné balení, atd., rodinné dárky 

18. 10. 

2019 

Povídání se včelařem Setkání rodin se včelařem - povídání o životě včel, názorná 

ukázka pomůcek ke včelaření, povídání si o účincích medu, 

jeho ochutnávka, povídání si o účincích propolisu, jeho 
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ochutnávka, atd… 

8. 11. 2019 Setkání rodin před adventem Příprava na advent, výroba svíček - setkání rodin, společná 

výroba svíček z barev. sypaného parafinu, včelích plástů, 

ozdobné balení 

29. 11. 

2019 

Výroba adventních věnců 

 

Adventní setkání rodin  výroba adventních věnců 

z přírodních materiálů - slaměný korpus, větvě různých 

jehličnanů, kaštany, žaludy, šišky, sušený pomeranč, jablka, 

skořice, další přízdoby, svíčky, stuhy atd. 

13. 12. 

2019 

Vosí společnost Návrat k tradicím, společná výroba vosích úlů, vyprávění na 

téma Vánoc  

14. 12. 

2019 

Vánoční setkání rodin výroba svíček II. - setkání rodin, společná výroba svíček 

z barev. sypaného parafinu, včelích plástů, ozdobné balení 

(ruční dárky) 

 

Celkový počet účastníků byl 34 (každá rodina započítána jednou). 

Aktivity uvedené v seznamu realizovala Mgr. Rydvalová. 

 

 

 

3.1.2  Příprava na školní docházku  
Jednalo se o souhrn programů metod s cílem snížit počet dětí s odkladem školní docházky, zvýšit úspěšnost 

dětí v prvních letech docházky do základní školy, snížit počet dětí převáděných do speciálních škol – projekty 

zaměřené na rozvoj řeči a komunikace s využitím odborných metod, metoda fonematického uvědomování-

trénink dle D. B. Elkonina a program „Maxík“. Tyto aktivity lektorovaly 2 spec. ped., Mgr. Kořínková a Mgr. 

Hýsková. Proběhl workshop se spec. ped. Mgr. Žáčkovou na téma podpory rodičů při domácí přípravě na 

školu. Aktivit se účastnilo 42 klientů. 

 

 

 

3.1.2.1 Program „Maxík“  
Program Maxík je stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, akreditováno 

MŠMT ČR – č.j.32 809/2010-25-778. Na hodinových lekcích se velmi hravou a plynulou formou dítě učilo za 

přítomnosti rodiče (a doma tréninkem upevňují) grafomotorické a sociální dovednosti, vnímání zrakové 

(barvy, tvary...), sluchové (slovní zásoba, slabiky, slova...), prostorové (pravá, levá strana,...), předčíselné 

představy, rozvíjí paměť, učilo se koncentrovat a soustředit se na danou věc atd. Podporovala se především ta 

oblast, ve které to dítě potřebuje.  Postupně se dítě setkávalo s „povinnostmi“. Aktivní účast rodiče je 

nezbytná. Tyto aktivity vedla Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog. 

 

 

3.1.2.2 Programy zaměřené na rozvoj řeči a komunikace 
Tento program byl zaměřen na rodiny s dětmi ve věku 4-8 let. Jednalo se o cílenou logopedickou nápravu vad 

výslovnosti. Odborný lektor prováděl individuální a pravidelnou výuku dítěte většinou za doprovodu rodiče do 
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doby, než se problém odstranil. Výuka probíhala 1x týdně. Dále probíhala podpora vzdělávání pomocí odborné 

metody fonematického uvědomování dětí - jazykových schopností dle D. B. Elkonina, tj. uvědomování si 

hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami, rozvoj jazykových schopností. 

Metoda určená pro děti z běžné populace jako stimulační program, pro děti s odkladem školní docházky, pro 

děti s potížemi v osvojování čtení a psaní ve škole, pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici, pro děti z málo 

podnětného, případně jinojazyčného prostředí. Osvědčuje se u dětí, které navštěvují ZŠ, kde používají 

genetickou metodu čtení.  

Lektorovala spec. pedagožka, odborně proškolovaná v daných metodách, Mgr. Jana Hýsková.  

 

 

3.1.3  Příprava k rodičovství 
 

Příprava k rodičovství probíhala především pomocí svépomocné skupiny v centru. Diskutovaly porodní plán, 

konkrétní situace, které mohou nastat, případně jak se nejlépe zachovat. Připravovaly se na problematiku 

kojení. Dále dle projektu navazovala problematika období „šestinedělí“. Rodiče získávali informace o tom, jaké 

změny v rodině mohou nastat. Budoucí matky a otcové byli připravováni na to, jak prožívá šestinedělí 

novopečená matka (fyzické a psychické změny). V neposlední řadě byli rodiče seznamováni s péčí o 

novorozence. V rámci této aktivity probíhal kurz Fitmami, workshopy o komunikaci s kojenci a batolaty, 

využívání látkových plen. Aktivity se zúčastnilo 14 klientů. 

 

 

3.1.4  Zdravotní gramotnost 
 

Tato aktivita průběžně prolínala dopolední programy. Diskuze probíhaly na téma komunikace s pediatrem, 

očkování, alergie a jiné civilizační zdravotní potíže, zdravý životní styl (výživa, vitaminy, atp.), dentální péče 

(dentální hygiena, ortodoncie). Tuto činnost zajišťovala Mgr. Rydvalová. Proběhly workshopy na téma dentální 

péče, prevence kardio onemocnění. Do této aktivity jsme zařadili také preventivní besedu se zástupci VZP na 

téma využití prevence v rámci pojišťovny. Aktivity se zúčastnilo celkem 20 klientů.  

 

 

3.1.5  Finanční gramotnost, právní minimum, nástup do 

zaměstnání po rodičovské dovolené 
 

Probíhaly diskuze na téma rodinného rozpočtu, hypoték, spoření, diskuze svépomocné skupiny zaměřené na 

pracovní právo, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní poměr matky na rodičovské 

dovolené, atp. Tato aktivita probíhala formou diskuze během dopoledních programů. Vzhledem k výši dotace 

nebyly realizované workshopy na dané téma. U problematiky návratu rodičů po RD na trh práce probíhal 

tematický kurz organizace Pomocné ruce (tvorba motivačního dopisu, příprava na pohovor) a rekvalifikační PC 

kurz. Aktivita podpořila 12 klientů. 
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3.1.6  Bezpečnost na internetu, prevence domácího násilí 

 
Téma bezpečnosti se prolínalo 2 aktivitami, 

bezpečnost dětí na internetu, moderní technologie a 

prevence domácího násilí.  U dětí se jednalo o práci 

s moderními technologiemi, především mobilními 

telefony, kyberšikana, prevence v raném věku 

(workshopy psycholožky, zástupců PČR). V rámci 

prevence domácího násilí se realizoval kurz 

sebeobrany včetně psychických aspektů a workshop 

zástupců Bílého kruhu bezpečí. Aktivit se zúčastnilo 

celkem 25 klientů.  

 

 

 

 

 

3.1.7  Mezigenerační podpora, prolínání generací  

 
Tato aktivita probíhala buď spontánně, tj. že se prarodiče účastnili některých předešlých aktivit spolu s 

mladšími členy rodiny, popř. workshopů nebo se zúčastnili akce cílené na mezigenerační soužití, tj. vystoupení 

malých dětí (MŠ, ZŠ) pro babičky a dědečky. Aktivitu realizovala p. Lenka Harcubová a průběžně se jí účastnilo 

cca 25 seniorů. 

 

 

 

 

 

3.2 BEZPEČNOST DĚTÍ A PREVENCE KRIMINALITY  

 
Program podporující prevenci kriminality a bezpečnost dětí s cílem snížit agresivitu u dětí, podpořit vhodné 

chování již v raném věku, snížit počet případů šikany, zvýšit povědomí rodičů o této problematice, aktivně 

prožít svůj volný čas, bez zahálky a prostoru pro nevhodné chování - projekt „Tanvald - Preventivní 

prázdninové programy v Majáku 2019“, který prostřednictvím a spoluúčastí města Tanvaldu podpořilo 
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Ministerstvo vnitra z Programu prevence kriminality. Během šesti 

týdenních programových bloků a podzimních prázdnin proběhlo 13 

výletů a 3 exkurze. Podpořeno bylo 117 dětí ve věku 4 – 15 let, z toho 

cca 25 dětí z ohrožených rodin, sociálně slabých, dětí z rodin 

ohrožených sociálně patologických chováním, dětí se zdravotním 

handicapem a to z Tanvaldu, z Desné, ze Smržovky, z Nové Vsi n/N, ze 

Zásady, a z Kořenova. 

Podporována byla vzájemná spolupráce a tolerance dětí, řešení 

konfliktních situací.  

Prázdninové programy probíhaly především v době, kdy jsou uzavřeny 

i mateřské školy. Mohli se tak programů účastnit sourozenecké dvojice 

předškolák/školák, což řada rodin využilo. Zároveň docházelo 

k interakci věkových skupin dětí, děti se učily vzájemnému respektu a 

úctě. Program tak působil jako prevence šikany, plnil funkci 

ochrannou. 

 

 

 

 
 

3.3  CESTA LESEM POHÁDEK 
 

Jednorázový projekt s časově náročnou organizační přípravou, realizací a koordinací všech činností konaný 

každoročně první neděli v červnu, 2. června 2019. 

Projekt byl spolufinancován za podpory Libereckého kraje, Městem Tanvald, Městem Desná v Jiz. horách a 

místními sponzory. 

Jednalo se o tradiční, oblíbenou a velmi výpravnou turistickou akci roku, hojně navštěvovanou rodinami nejen 

z Tanvaldska, ale i širokého okolí.  

Trasa byla připravena dle změny z r. 2018, která se osvědčila. Její druhá část vedla bobovou dráhou, na které 

byla připravena nová pohádka Královna Koloběžka partou z DH-FR Racing Tanvald. Hned za touto pohádkou 

nachystal Otesánek z restaurace Tenis Club Tanvald výbornou pizzu. U klubovny TOM Zálesák byla připravená 

pohádka O veliké řepě. Velmi oblíbenou se stala typická dětská postavička Krteček a jeho kamarádi. Nechyběly 

také klasické pohádky, např. O Budulínkovi, Karkulky, Hloupý Honza atd. Na trase bylo přichystáno 13 

pohádkových stanovišť. Díky podpoře řady místních firem, obcí a Libereckého kraje získaly děti u každé 

pohádky nějakou odměnu, v cíli pak diplom, medaili a bramboračku. V areálu autokempu byl pro děti a rodiče 

přichystán program firmy Elektrowin podporující recyklaci elektro odpadu. Tuto tradiční tanvaldskou akci 

absolvovalo na cca 1000 účastníků, při akci pomáhalo 80 dobrovolníků ze zdejších škol, organizací a 

neorganizovaní jednotlivci. 
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Kromě členek MDC Maják  se na akci podílel Klub českých turistů Tanvald,  SK Sluníčko SPMP Jablonec, TOM 

Zálesák Tanvald, žáci Základní školy Tanvald Sportovní, studenti Gymnázia Tanvald, žáci Základní školy Tanvald 

Masarykova, TJ Seba Tanvald, Jan Blaschke (moderátor) a řada dalších jednotlivých dobrovolníků. 

V tomto roce se nám podařila získat sponzorskými dary pro děti řada věcných dárků za splněné úkoly. Jsme 

rádi, že i v této ekonomicky složité době zdejší podnikatelská sféra takovou akci ráda podpoří. 

Projekt koordinovala p. Renata Nepimachová.  

 

 

 

 

3.4  PROJEKTY EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH    

FONDŮ 

 
V r. 2019 započala realizace dvou tříletých projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost ESF 

díky spolupráci s MAS Rozvoj Tanvaldsko. 

 

 

 

3.4.1 Příměstské tábory  

 
V r. 2019 se realizovaly v Rodinném centru Maják, z. s., letní příměstské tábory. Tato služba pomáhala ve 

sladění pracovního a rodinného života rodin s malými dětmi tak, aby vykonávání zaměstnání jejich rodičů bylo 

snazší, protože je postaráno o děti. Zajišťovala péči o malé děti v době školních prázdnin a to po dobu šesti 

týdnů. Standardní program byl nastaven od 7:30 hod. do 15:30 hod. s možností rozšířené otevírací doby od 

6:00 hod. do 17:00 hod., která se v minulých letech osvědčila a je využívaná. Jednotlivé týdny byly tematicky 

zaměřené, pro děti je připravený aktivní program zaměřený na jejich všestranný rozvoj, zábavné, výukové a 

preventivní aktivity. 

Témata jednotlivých týdnů příměstských táborů v r. 2019: 

15.7.  - 19.7.  Přírodou krok za krokem   

22.7.  - 26.7.  Z pohádky do pohádky   

29.7.  - 2.8.  Sportovní hrátky  

 5.8.  - 9.8.  Týden ve vesmíru  

12.8. - 16.8.  Týden bezpečnosti   

19.8. - 23.8.  Šikulové   
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Realizací projektu bylo podpořeno cca 50-60 rodin z Tanvaldska (některé opakovaně). Aby služba byla pro 

rodiny dostupná, je její financování podpořeno z Evropských strukturálních fondů výzvou MAS Rozvoj 

Tanvaldska - Prorodinná opatření - I., projektem Příměstské tábory v Majáku 2019-2021, registr. č. projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009722. 

 

 

 

3.4.2 Komunita v Majáku 
 

Začátkem r. 2019 v Majáku začala realizace projektu 

Komunita v Majáku, výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - 

Sociální začleňování - I., registr. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009820. 

Projekt podporuje místní komunitu rodin napříč všemi 

generacemi. Podporuje komunitní práci, aktivity a akce 

komunitního centra, které vycházejí z potřeb komunity, 

podporuje občanské soužití.  

Cílem projektu je podchytit komunitu lidí různých 

cílových skupin v lokalitě, lidí, kteří mají podobné 

problémy a zájmy. Pracovat s komunitou jako s celkem, 

s potřebami členů.  Projekt podporuje vlastní aktivitu 

cílové skupiny, jejich zapojování do rozhodování, 

participaci na plánování, rozhodování, skupinovou 

spolupráci, sdílenou zodpovědnost za aktivitu v 

komunitě s cílem posunu lidí ve svých znalostech a dovednostech, odpovědnosti za svůj život osobní a 

rodinný, resp. občanský. Cílem je, aby se dále rozvíjela již vzniklá komunita, správným směrem při použití 

základních principů komunitní práce, aby se komunita aktivizovala, podílela se na svém dalším fungování, aby 

působením komunitního sociálního a komunitního pracovníka docházelo ke vzájemné důvěře, spolupráci, 

komunikaci, solidaritě a respektu, aby komunita posílila schopnost zvládat znevýhodňující a obtížné situace.  

Činnost komunitního centra je každodenní, 5 dní v týdnu, 1-2x měsíčně o víkendu. Dochází k dennímu 

setkávání komunity, sdílejí se vzájemné vztahy, podobné problémy, dochází k výměně zkušeností, k sociálním 

vazbám. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci, na vztahy mezi jednotlivými členy komunity. Jsou 

mapovány potřeby cílových skupin, na které navazují další činnosti s komunitou, smysluplné aktivity pro celé 

rodiny podporující soudržnost a rozvoj komunity. 

V r. 2019 v rámci projektu probíhaly také dílčí akce a aktivity, nejčastěji edukační workshopy nebo akce na 

stmelení komunity. Realizovala se podpora školní úspěšností žáků základních škol. 

Projekt v r. 2019 podpořil cca 90 klientů v různé míře intenzity. 
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4.  Sociálně – právní ochrana dětí 

12. 9. 2016 je RC Maják pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, OSV 262/2016/4. 

Rodinné centrum Maják jedinou místní organizací, která tuto činnost zajišťuje.  

Během r. 2019 RC Maják realizovalo kroky k naplňování jednotlivých bodů rozhodnutí. 

V rámci rozhodnutí centrum vykonávalo tyto činnosti: 

 poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 

11 odst. 1 písmene a) zákona): 

 RC Maják od r. 2017 nabízí poradenství v této oblasti. Informace o poskytování poradenství jsou 

uvedeny na nástěnce centra, na webu a fb centra, v propagačních materiálech. 

 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona: 

 Během roku 2019 byly uzavřeny 3 nové dohody o výkonu pěstounské péče. 

 poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o 

výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče, pokud 

osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči 

poskytnout: 

 V r. 2019 mělo RC Maják uzavřeno 14 dohod o výkonu pěstounské péče. Klíčové pracovnice 

vykonávaly definované doprovázení rodin, byla poskytována odborná pomoc v pěstounských 

rodinách, zajišťováno vzdělávání pěstounů. Docházelo k průběžnému vzdělávání klíčových 

pracovnic. 

 poskytování odborného poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny: 

 RC Maják poskytuje žadatelům o osvojení nebo pěstounství poradenství. V r. 2019 proběhlo cca 

9 kontaktů (setkání, rozhovory, telefonáty, schůzky, popř. opakované). 

 Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností: 

 RC Maják aktivně vyhledává potenciální zájemce o pěstounství nebo osvojení, propaguje téma, 

pořádá tematické akce. V rámci vyhledávání proběhlo v r. 2019 7 aktivit. RC Maják se účastnilo 

série jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů zřízené při Krajském úřadu 

Libereckého kraje, je zapojeno do kampaně „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo 

vzácnost“. 
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5.  Veřejná sbírka 

 

 

4.1 Veřejná sbírka „Maják pro 

Marušku“ 

 
18. 11. 2018 byla zahájena veřejná sbírka (KULK 84057/2018) „Maják 

pro Marušku“. Jedná se o místní holčičku (1. Stupeň ZŠ) 

s onkologickou diagnózou. Sbírka je na dobu neurčitou a hradí se z ní 

léky, zdravotnický materiál, potravinové doplňky, rehabilitace, 

kompenzační pomůcky, dále úprava domácnosti na sterilní prostředí 

po návratu z nemocnice, např. desinfekční prostředky a veškeré 

pomůcky s tím spojené, ozdravné pobyty. Dále se z VS hradí pro 

rodinu: nákup PHM, náhrady cestovného do zdravotnických zařízení, 

nákup potřeb pro rodinu za účelem zlepšení sociálního stavu rodiny 

(např. telekomunikační služby). K 31. 12. 2019 bylo na sbírkovém účtu 

18.337,30 Kč. Sbírka nadále probíhá.   

 

 

 

 
4.2 Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“ 

 

Nadace EURONISA pořádá každoročně regionální veřejnou sbírku „Pozvedněte slabé!“ na podporu obyvatel 

Euroregionu Nisa. Ve městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku se vybírá na předem určené projekty 

konkrétních neziskových organizací. Co se v daném městě vybere, to tam je poté rozděleno. Patronem sbírky 

je herec Jiří Lábus. 

Nadace pro r. 2019 vybrala z mikroregionu Tanvaldska k podpoře projekt RC Maják s názvem „Hladký skluz“, 

který zajišťuje finanční zdroje na klouzačku do nového terapeutického bazénku. Do sbírky byli zapojeni 

studenti Gymnázia Tanvald a samozřejmě RC Maják. Výtěžek sbírky byl celkem 14.000,- Kč. DĚKUJEME !! 
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6. Standardní denní program v r. 2019 

Pondělí:   
9:00 – 12:00   Program pro rodiče s dětmi - tematické dopoledne dle dětských říkanek,                                        
dílna, zdravotní  cvičení pro rodiče s dětmi na míčích  
12.00 – 18.00 Příprava na školní docházku 
19:00 – 20:00 Kurz sebeobrany 
 
Úterý:  
9:00 – 12:00   Program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči a vyjadřování (říkadla, čtení, vyprávění, 
rytmizace, písničky, podpora sociálních vztahů)  
12.00 – 18.00 Příprava na školní docházku, programy zaměřené na rozvoj řeči předškolních dětí 
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro jednorázové aktivity a akce 
 
Středa:  
8:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) – výtvarně-keramická dílna, pohybové 
hry, čtení, aj.   
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro projekt MAXÍK - Speciální program  pro  předškoláky a pro děti s odloženou 
školní docházkou    
12.00 – 18.00 Příprava na školní docházku              
17:00-18:30 Jóga 
19:00–20:00 zdravotní cvičení pro ženy v prostorách MDC Maják 
19:30 – 21:00 Tchaj-t´i čchi kung – tradiční čínské dechové a relaxační cvičení 
 
Čtvrtek: 
9:00 – 12:00 Dopolední program pro rodiče s dětmi, téma zaměřená na EKO aktivity 
pohybové hry, ruční práce na rozvoj jemné motoriky, říkadla s pohybovým vyjádřením, povídání, poznávání, 
početní, překážková dráha, pohádka                   
12.00 – 18.00 Příprava na školní docházku, trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina 
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro jednorázové aktivity a akce, 1x měsíčně senior klub 

 
Pátek: 
9:00 – 12:00 Baby Club – setkávání maminek a jejich miminek, vzájemné naslouchání, diskuze, podpora 
sociálních vztahů 
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7. Závěr 

Po celý rok 2019 jsme se snažili naplňovat naše cíle. 

Aktivně jsme zapojovali klienty, tj. rodiny s dětmi. Programů a aktivit se opakovaně účastnily stovky dětí, jejich 

rodičů a prarodičů, zákonných zástupců, prarodičů a dalších z celého mikroregionu Tanvaldska.  

Naší snahou je stmelovat místní obyvatele dohromady, „být spolu“. 

Snažíme se lidem navštěvujícím Maják naslouchat a svými programy a aktivitami reflektovat jejich potřeby a 

zájmy.  

 

 

 

 

Maják je tu pro rodinu a rodina v Majáku.       

„V Majáku se dostane pomoci každému, kdo o ni požádá.“ 

 
 

 

 

 

 

Struktura organizace v r. 2019: 

Rada spolku:  

Ing. Věra Černá - předsedkyně 

Renata Nepimachová – místopředsedkyně 

Lenka Harcubová – členka rady 

 
 

 

V roce 2019 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,03 mimo DPP a DPČ. 

Počet fyzických osob k 31. 12. 2019 byl 6. 

 

 

 



 

17 

 

Poděkování 

RC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše rodinné centrum v roce 2019 podpořili a umožnili tak 

rodinám i osamělým lidem, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2019 mohli připravit pravidelné 

programy, víkendové akce a různé semináře.  

Tímto Vám všem děkujeme! 

 

 

Dotace a příspěvky: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo vnitra (prostřednictvím města) 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Město Tanvald 

Město Desná v Jiz. horách 

Úřad práce JBC n.N. 

Úřad práce Liberec 

Evropské strukturální fondy 

 

 

Sponzoři: 

TENEO 3000, s.r.o., Abegu, a. s., MUDr. Dionýsová, Titan Multiplast, COOP, DETOA Albrechtice s.r.o.,  Jan 
Mašek – Pekařství, Pekárna Tanvald Schneider, LIDL ČR v.o.s.- pobočka Tanvald, Pohřební služba M&M 
Tanvald, BILLA s.r.o. – pobočka Tanvald, SK mobil (Šárka Šimková), MUDr. Kutilová, Teplárenství Tanvald s.r.o., 
MUDr. Štěpán Gazda, MUDr. Šťastná, MUDr. Martin Šťastný, MUDr. Petr Michalík, město Smržovka, Míla 
Hořejšová, Restaurace Tenis klub, Pneu Tůma, 4soft, s.r.o., Kartonážka Preussler, Portam – zdravá výživa, 
Alena Klimperová-švadlenka Tanvald, SATO Tanvald spol.s r.o., Tanvaldent – MDDr. Šebestová  

 
 


