
 

1 

 

Rodinné centrum Maják, z. s. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

U Školky 579, Tanvald 468 41, IČ:26533570 

Telefon: 734 754 654, e-mail: info@centrumajak.cz 

www.centrumajak.cz 

 

 

 

 

 

 

 
ČSOB číslo účtu: 228899446/0300 



 

2 

 

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 a s určitou 

podporou města. Od r. 2012 se podařilo získat podporu řady dalších subjektů (Liberecký kraj, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 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 bylo centrum profesionalizováno, 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 se stala problematika 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 

a speciální stimulační program pro předškoláky Maxík a trénink jazykových dovedností dle D. B. Elkonina, 

doučování školáků, komunitní akce, příměstské tábory. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje RC 

Maják doprovázení pěstounských rodin, doprovázení ohrožených rodin, poskytuje odborné sociální 

poradenství, poradenství v oblastech, která rodiny ohrožují, vyhledává náhradní rodiče.  

 

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

plánování a úzce spolupracuje se sociálním odborem a s místostarosty Města Tanvaldu, je členem 

Bezpečnostní komise OSPOD. 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 a 2021 - 2027.  

RC Maják je organizaci působící 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. Pracujeme na komunitních principech. 
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Rok 2021 znamenal pro RC Maják zastavení, 

zamyšlení a zároveň připomenutí a oslavu 20 

let svého působení od založení centra. Toto 

významné výročí si centrum připomnělo 

výstavou v městské knihovně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadace Euronisa vybrala RC Maják jako regionální organizaci pro podporu ze sbírky „Pozvedněte slabé!“ Tato 

sbírka na Tanvaldsku probíhala v r. 2021 a je vzhledem ke covidovému období prodloužena na r. 2022. Ze 

sbírky bude pořízeno vybavení nově vzniklé 

terapeutické místnosti. 
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2. Vize   

Rodinné centrum Maják je místo, kde se s radostí setkávají rodiny Tanvaldska, společně sdílí svůj čas. 

Maják je záchranný kruh pro všechny místní rodiny. 

„Maják pro rodinu – rodina v Majáku“ 
 

 

Maják – organizace zajišťující kvalitní služby ve všech sférách rodinné oblasti. 

 

Naším úkolem a přáním je působit v regionu v prorodinné oblasti, vykonávat činnosti, které podporují rodinu 

jako komplex, výchovu dětí, ale i působení na jejich rodiče, komunikaci v rodině a vedou ke zkvalitňování jejich 

dalšího života, vzájemné sebeúctě a respektování jeden druhého. Chceme podporovat setkávání rodin a 

působit komunitním způsobem. 

 

Chceme posilovat rodinné sociální vazby, různými semináři, diskuzemi a reflexí během programů pomáhat 

řešit palčivé otázky rodin s malými dětmi (nezaměstnanost, finance, zdraví, výchova, vzdělání, mezilidské 

vztahy 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. 

Chceme: 

• zlepšovat komunikaci v rodinách 

• zajistit aktivity, které umožní rodičům slaďovat pracovní a rodinný život 

• podporovat ekologickou výchovu dětí a rodin 

• realizovat odborné předškolní/školní vzdělávací programy, doučování žáků a zvyšovat tak školní 

úspěšnost 

• podporovat pohybovou výchovu dětí  

• podporovat rodiny v rámci sociálně -právní ochrany dětí 

• podporovat mezigenerační vztahy 

• podporovat rodiny pomocí komunitní 

práce 

• hledat nové trendy v závislosti na 

potřeby místního obyvatelstva 

• oslovit širokou veřejnost 

• rozšiřovat spolupráce se sociálními 

partnery a s jinými organizacemi v okolí 

• zachovat a posilovat partnerství v rámci 

spolupráce s privátním sektorem 

• zvýšit propagaci činnosti, PR organizace. 
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3. Projekty realizované v r. 2021 

Pro naplnění cílů byly v r. 2021 realizovány tyto projekty. 

 

 

 

3.1. MAJÁK PRO RODINU 2021 
 
Komplexní projekt, částečně spolufinancován dotací Libereckého kraje, Města Tanvaldu, Města Desné 

v Jiz./horách, Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho cíle a rozsah se podařilo zrealizovat.  

 
Projekt „Maják pro rodinu 2021“ řešil komplexní péči o rodinu s malými dětmi, vytvářel podmínky pro 

podporu „zdravé“ rodiny. Navazoval na předešlé ročníky. 

Skládal se z několika dílčích projektů, které vycházely z Komunitního plánu Tanvaldska. Především šlo o 

nedostatečné komplexní služby pro rodinu. Řešila se sanace rodiny, posilování rodičovských kompetencí, 

zlepšení komunikace v rodinách, příprava k rodičovství, finanční problematika, téma zdraví a hygieny, jeho 

prevence, zdravý životní styl, problematika bezpečnosti v rodinách z různých pohledů, mezigenerační vztahy a 

vazby, 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. 

Hlavním koordinátorem projektu byla Ing. Věra Černá. 

 

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 

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

Aktivity probíhaly zároveň jako prevence před spotřebním stylem života.   

V rámci těchto aktivit se RC Maják účastnil celostátního Festivalu rodiny, který každoročně pořádá Síť pro 

rodinu, realizací programů a akcí, např. Květinová stopovaná, výtvarná soutěž ke Dni matek, posezení s 

psycholožkou.  

Aktivity byly realizovány v souladu s aktuálními vládními nařízeními. Tento rok se jednalo většinou o omezení 

počtu účastníků. Aktivity byly soustředěny také do venkovního prostředí (zahrada u centra, přilehlé okolí, 

příroda Tanvaldska). Z důvodu pandemie byly akce realizovány méně pravidelně, tj. jejich četnost byla 

v některá období vyšší, v některá nižší. Pro pracovníky byla logistika akcí náročnější. 

Aktivity probíhaly pod vedením Mgr. Rydvalové. Zúčastnilo se jich přes 40 klientů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – programy 

zaměřené na rozvoj řeči a komunikace s využitím odborných metod, programy na podporu kognitivních funkcí 

dítěte, jeho schopnost koncentrovat se na činnosti, zajištění dostatečných grafomotorických, sluchových a 

řečových dovedností dětí pro zahájení školní docházky při spolupráci a zacvičením rodičů, metoda 

fonematického uvědomování-trénink dle D. B. Elkonina a stimulační program „Maxík“. Odborný lektor 

prováděl individuální a pravidelnou výuku dítěte za doprovodu rodiče do doby, než se problém odstranil.  

Trénink dle D. B. Elkonina, tj. uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace 

s těmito hláskami, rozvoj jazykových schopností byl určený 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 
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podnětného, případně jinojazyčného prostředí. Osvědčuje se u dětí, které navštěvují ZŠ, kde používají 

genetickou metodu čtení.  

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. Aktivní účast rodiče je nezbytná. 

Tyto programy jsou velmi vyhledávané. 

Aktivity lektorovaly 2 speciální pedagožky proškolované ve speciálních metodách, Mgr. Hýsková a Mgr. 

Žáčková. Aktivit se účastnilo 36 rodin. 

 

 

 

 

 

3.1.3  Příprava k rodičovství 
 

Aktivita Příprava k rodičovství probíhala především během týdenního programu pod vedením Mgr. Rydvalové. 

V aktivitě probíhalo individuální poradenství, sdílení ve skupinách. Diskutoval se porodní plán, konkrétní 

situace, které mohou nastat, případně jak se nejlépe zachovat, příprava na problematiku kojení. Dále 

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. Pracovnice také 

zajišťovala distribuci těhotenských balíčků firmy Prosam. Maják je v širokém okolí jediné místo, kde si lze tyto 

balíčky vyzvednout. Pracovnice při předávání balíčku budoucího rodiče vždy ještě edukovala k tématu. Firma 

Prosam bohužel svoji činnost pozastavila a do dalšího období je neaktivní. Aktivity se zúčastnilo 12 klientů.  

 

 

 

 

 

3.1.4  Zdravotní gramotnost 
 

V tomto programu probíhaly aktivity, které u rodičů zvyšovaly jejich kompetence v oblasti zdraví a zdravého 

životní stylu, prevence zdravotních potíží, př. očkování dětí, výživa malých dětí, alergie, obezita, atd. Stále 

aktuální bylo téma zdraví v období covidové pandemie. Pracovnice centra (zdravotnice) intenzivně podávala 

poradenství v souvislosti s covidovým tématem. Vyhledávala aktuální informace, doporučovala konkrétní 

hygienická a epidemiologická opatření, která byla v danou dobu k dispozici. Aktivně poskytovala dostupné 

informace k tématu zvýšené hygieny, zajištění rouškami, desinfekční a ochranné prostředky a pomůcky, otázky 
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spojené s testováním, očkováním atd. K zubní prevenci proběhl workshop s místní zubařkou, MDDr. 

Šebestovou. Součástí tohoto programu byly také workshopy zaměřené na zdravotní prevenci a na bezpečnost 

dětí na internetu, sociálních sítích. Tuto činnost zajišťovala Mgr. Rydvalová.  

Programu se zúčastnilo na 30 rodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5  Finanční gramotnost, právní minimum, nástup do 

zaměstnání po rodičovské dovolené 
 

Probíhaly diskuze na téma rodinného rozpočtu, hypoték, spoření, aktuálně probíhaly diskuze na téma 

finančního zabezpečení rodiny při ztrátě zaměstnání, dále diskuze svépomocné skupiny zaměřené na pracovní 

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

Často řešené a vysvětlované bylo téma prudkého nárůstu energií. A to i vzhledem k tomu, že RC Maják bylo 

zapojeno do akce Energie rodiny.  

Aktivita probíhala formou diskuze během dopoledních programů, dalším tématem byla hrozba ztráty 

zaměstnání. Vzhledem k obdržené výši dotace nebyly realizované workshopy na dané téma. V rámci 

problematiky návratu rodičů po RD na trh práce byly některé matky na kontaktovány na organizaci Pomocné 

ruce (tvorba motivačního dopisu, příprava na pohovor, rekvalifikační kurzy), se kterou RC Maják spolupracuje. 

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

 
Téma bezpečnosti na internetu se řešilo především u dětí, které využívají možností mobilních telefonů, řešilo 

se téma kyberšikany, prevence v raném věku, resp. vliv používání mobilních telefonů na vývoj dítěte. Téma 

práce s digitálními technologiemi bylo klientům zdůrazňováno velmi často, také v souvislosti s používáním 

techniky při distanční školní výuce. 

 

 

 

 

 

 

3.1.7  Mezigenerační podpora, prolínání generací  

 
Aktivita měla za úkol podporovat soužití mezi jednotlivými členy rodin, od dětí po prarodiče. Realizovala se 

setkávání rodin s dětmi, rodiči a prarodiči mikroregionu Tanvaldska.  

Rozvíjely se, zlepšovaly vhodné komunikační návyky uvnitř rodiny, upevňovaly se role jednotlivých členů 

rodiny, zvyšovaly sociální kompetence rodičů a prarodičů, pomáhaly překonávat překážky v rozdílných 

názorech na výchovu dětí, různá nepochopení, řešit konflikty v rodinách vlastními silami. Realizací se 

podporovala pospolitost rodin včetně starších generací, edukovala k nutnosti pečovat o své prarodiče a 

zároveň zhodnocovat jejich zkušenost. 

Setkávání rodin byla při participaci vlastních rodinných aktérů vhodným nástrojem pro hledání řešení potíží v 

rodinách.  Proběhlo 20 setkání rodin, aktivitu zabezpečovala Mgr. Rydvalová. 

Veškeré aktivity byly realizovány v souladu s aktuálními vládními nařízeními. Setkání byla uskutečněna 

nepravidelně, v obdobích, kdy byla nařízení volnější, jich proběhlo více. Akce v prostorách RC Maják musely 

být co do počtu účastníků redukovány, resp. organizačně řízeny tak, aby byla dodržena nařízení vlády. 

 

 
 

 
3.2 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 
V r. 2021 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 
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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, menší výlety v lokalitě, animační programy a exkurze.  
Témata jednotlivých týdnů příměstských táborů v r. 2021: 

12. 7.  - 16. 7.  Po stopách indiánů   

19. 7.  - 23. 7.  Poznáváme přírodu 

26. 7.  - 30. 7.  Sportovní hrátky 

2. 8.  - 6. 8.  Šikovné ruce  

9. 8. - 13. 8.  Týden dobrodružství    

16. 8. - 20. 8.  Vědecký týden   

 

Realizací projektu bylo podpořeno cca 50-60 

rodin z Tanvaldska (některé opakovaně). Aby 

služba byla pro rodiny dostupná, bylo 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. 

 

 

 

3.3 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.  
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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 rámci projektu probíhaly také dílčí akce a aktivity, nejčastěji edukační workshopy nebo akce na stmelení 

komunity. Realizovala se podpora školní úspěšností žáků základních škol. 

V r. 2020 byla vlivem pandemie, resp. vládních nařízení, situace obtížná, řada aktivit se musela omezit, 

přesunout, zrušit nebo překombinovat do jiné podoby. Práce se členy komunity probíhaly více na individuální 

bázi, zvýšila se poptávka o doučování dětí, na kterou centrum reagovalo navýšením kapacity. Zajišťovala se 

potravinová pomoc, roušky, notebooky. Stoupla poptávka po doučování dětí. V r. 2021 se díky tomuto 

projektu doučovalo na 16 dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MAJÁK – PŘÍSTAV PRO OHROŽENÉ RODINY 
 

Maják – přístav pro ohrožené rodiny 2021 byl projektem v oblasti sociálně – právní ochrany dětí (SPOD). 

Zajišťoval podporu dětí a rodin v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, přímou práci s ohroženými rodinami s 

dětmi spadajícími do § 6 zákona o SPOD (příp. § 10 a 11), které jsou vedeny v agendě OSPOD, za účelem 

zlepšení situace v rodinách. Přímá práce s rodinami probíhala vždy v konkrétní návaznosti na pokyny OSPOD. 

Během realizace se řešila komplexní pomoc rodinám, jejichž funkčnost je paralyzována, intenzivním 

doprovázením rodin s ohroženým dítětem (dětmi), odbornou pomocí, odborným poradenstvím rodičům při 

řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, při výchově a vzdělávání dítěte, zkompetentňováním rodičů, 
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zajištěním a realizací psychologické podpory, mediace aj., podporou tak, aby byla zajištěna ochrana práv 

dítěte, dále úzkou a systematickou spolupráci se sociálním odborem MěÚ Tanvald, resp. OSPOD. Mezi další 

aktivity projektu patřilo vyhledávání náhradních rodičů.  

Projekt Maják - přístav pro ohrožené rodiny 2021 navazoval na ročník 2020. Realizace aktivit probíhala dle 

plánu, ve spolupráci s OSPOD, s podporou intervizních a supervizních setkávání pracovníků projektu. 

Vzhledem k situaci covid-19 probíhala realizace projektu v souladu s vládními nařízeními. Spolupráce s OSPOD 

probíhala intenzivně, probíhaly telefonické konzultace, osobní a to buď mimořádné nebo plánované. 

Spolupráce s pracovníky OSPOD se postupně vyvíjela a zároveň upravovala, aby byla efektivní.  

Doprovázející pracovnice se setkávala s rodinami buď v jejich přirozeném prostředí nebo na neutrální půdě RC 

Maják, také při společných schůzkách s pracovníky OSPOD na sociálním odboru, ve školách apod. Vzhledem ke 

covidové pandemii se v některých obdobích (karantény aj.) muselo využít více telefonické, popř. elektronické 

komunikace s rodinami. Doprovázející pracovnice pracovala s rodinami na základě zakázky OSPOD, posouvala 

situaci v rodině vždy směrem ke zlepšení situace především ve prospěch dítěte/dětí. Četnost těchto návštěv 

byla dána situací v rodině, charakterem a rozsahem jejich potíží. Řešila s nimi všechny potřebné oblasti, často 

vztahové, finanční, rodičovské kompetence atd. U některých rodin její intervence byly velmi intenzivní (každý 

2. den), u některých méně. Pracovnice určená pro poskytování poradenství poskytovala poradenství, 

zajišťovala a dohlížela na realizaci např. psychologické podpory, mediace, vždy v úzké kooperaci s pracovníky 

OSPOD. Pracovníci projektu procházeli vzděláváním. 

Během realizace projektu dostalo podporu 41 klientů, realizaci projektu zajišťovala Ing. Černá, Mgr. Fričová a 

Mgr. Rydvalová. 

Od zahájení realizace pilotního r. 2020 (a při jeho složitém zahájení v covidovém období) se tento projekt stále 

vyvíjí, průběžnými zkušenostmi, vzniklými situacemi, novými poznatky, evaluačními schůzkami umožňuje 

zefektivňování pracovních postupů ve prospěch rodin a dětí, které potřebují naplňovat svoje potřeby. Projekt 

je efektivní a pro region Tanvaldska přínosný. 

 

 

 

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. 2021 RC Maják realizovalo kroky ke splnění 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 2021 byla uzavřena 1 nová dohoda o výkonu pěstounské péče. 
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• 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. 2021 mělo RC Maják uzavřeno 16 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 (setkání, rozhovory, 

telefonáty, schůzky, popř. opakované). V r. 2021 proběhla 3 osobní poradenství.  

• 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. 2021 sedm aktivit (osvěta na 

sociálních sítích opakovaně). 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“. Odhadem cca 20 osob osobně 

zaznamenalo osvětové informace k tématu a odhadem 2000-3000 osob zaznamenalo osvětové 

informace jiným způsobem (letáky, FB, tisk apod.). 

Vzhledem k rozšiřujícím poskytovaným službách v oblasti sociálně – právní ochrany dětí byla dokončena 

rekonstrukce a úprava místnosti, která je určena pro účely konzultací a poradenství rodinám zařazeným 

v SPOD. 

 

 
 

4.  Veřejná sbírka 

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).  

Za rok 2021 bylo na sbírku vybráno 15.755,19 Kč (hrubý výtěžek). Předpokládá se, že sbírka bude v r. 2022 

ukončena. 
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5. Standardní denní program mateřského centra v r. 2021 

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 
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro jednorázové aktivity a akce 

 
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 (Elkonin, 
Maxík apod.) 
16:00 – 18:00 Odpolední setkávání rodin 
 

 
Středa:  
8:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) – výtvarná dílna, pohybové hry, čtení, 
aj.   
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro přípravu na školní docházku 
17:30-19:00 Jóga 
 

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 
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro jednorázové aktivity a akce, 1x měsíčně senior klub 
19:00–20:00 zdravotní cvičení pro ženy v prostorách RC Maják 

 

Pátek: 
9:00 – 12:00 Baby Club – setkávání maminek a jejich miminek, vzájemné naslouchání, diskuze, podpora 
sociálních vztahů 
13:00 – 18:00 Vyhrazeno pro jednorázové aktivity a akce 
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7. Závěr 

 

Po celý rok 2021 jsme se snažili naplňovat naše cíle. 

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

rodičů a prarodičů z celého mikroregionu Tanvaldska. I když bylo obtížné se v některých týdnech setkávat, 

stále jsme rodinám byli na blízku přes vazby, které spolu máme. 

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.“ 
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Struktura organizace v r. 2021: 

Rada spolku:  

Ing. Věra Černá - předsedkyně 

Renata Nepimachová – místopředsedkyně 

Lenka Harcubová – členka rady 

 
 
 

V roce 2021 zaměstnávalo RC Maják 8 pracovníků (celkem přepočteno na 7,25 úvazku HPP) a 28 externích 

lektorů a odborníků (DPP, DPČ). 

 

 

 

 

Poděkování 

RC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše rodinné centrum v roce 2021 podpořili a umožnili tak 

rodinám i osamělým lidem, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2021 mohli připravit pravidelné 

programy, víkendové akce a různé semináře.  

Tímto Vám všem děkujeme! 

 

 

Dotace a příspěvky: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Liberecký kraj 

Město Tanvald 

Město Desná v Jiz. horách 

Úřad práce Liberec 

Nadace Euronisa 

Evropské strukturální fondy (OPZ) 














