• 2018 •

N ROD
NEP
NEPRODEJNÉ
ODEJ
ODEJN
E É

www.rodinnepasy.cz

MAGAZÍN PRO ROD
DINY S DĚTMI DO 18 LE
ET

Oslavte s námi
Den pěstounství

www.fa
acebook.com/rrodinnepasy

Týden pro rodinu

3

strana

10

NEPRODEJN
NÉ

Levandulový statek

5

Finančně dostupná péče
o nejmenší děti

7

RODINK A 2018

dostává se vám do rukou další vydání časopisu
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pis
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ech
ec
h,,
Rodinka nabité informacemi o mnoha věcech,
á tii
ácti
které s rodinou souvisí. Na celkem dvanácti
ostranách přináší nápady a náměty, jak si spoo
lečně užít volný čas, kam zajet na výlet nebo
o
jak řešit problémy, které občas každého
potkají.
Snažili jsme se vybrat témata, o nichž si
myslíme, že vás zaujmou, a která jsou
zároveň užitečná. Dovíte se, jak si požádat o Rodinný pas, a kde čerpat výhodné
slevy na zážitky i nákupy. Tipy na výlet
vám ušetří čas při úvahách nad tím, kam
letos vyrazit na prázdniny. Zjistíte, jak
Olomoucký kraj podporuje rodinný život
a že se snaží o to, aby se zde lidem žilo
krásně a bez zbytečných starostí.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Vážnějším tématem je článek o pěstounské péči, která umožňuje lidem naplnit jejich sny
o úplné rodině. Stejně inspirující může být text o fi rmách a společnostech, jejichž hlavním
cílem není jen zisk, ale také spokojený rodinný život zaměstnanců.
Svůj sen mám i já. Chtěl bych, abyste Olomoucký kraj nebrali jen jako úřad nebo samosprávný celek, ale jako dalšího člena vaší rodiny. A myslím, že šanci na jeho splnění mám
docela slušnou. Děti ze školy za vás sice hejtmanství nevyzvedne, nepřinutí manžela vyklidit
nádobí z myčky ani nedokáže doručit štěstí na počkání. Už teď ale umí vašim ratolestem
zajistit dostupné vzdělání, nadchnout partnera pro společný výlet a třeba právě prostřednictvím časopisu Rodinka napovědět, jak chvíle radosti strávit společně.

MK ČR E 18929 • Číslo 01/2018 • Olomouc • Vedoucí vydání: Kateřina Michálková, Marie Havlíčková • Fotky v časopise: archiv, Fotky&Foto, Shutterstock.com
Maskoti Rodinných pasů (kreslené veverky) jsou majetkem Sun Drive s.r.o. • e-mail: rodinka@rodinnepasy.cz
Zpracovatel tohoto časopisu neručí za případné tiskové chyby a správnost uvedených dat. Změny jsou vyhrazeny.
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Týden
pro rodinu

I N F O R M A C E

republice není spokojena s množstvím času,
které svým dětem věnuje. A jen třetina rodičů
je spokojena s množstvím času, které věnuje
svému partnerovi nebo partnerce. To se samozřejmě negativně promítá na jejich vzájemných
vztazích,“ říká Marie Oujezdská za Rodinný svaz ČR.

V českých domácnostech zaznívají čím
dál častěji povzdechy typu Nemám čas
nebo To se nedá stihnout. Rodiče jen stěží
nacházejí čas pro své děti i pro sebe navzájem. Na tento neblahý stav upozorňuje
Rodinný svaz ČR. Letošní motto tradičního Týdne pro rodinu, který se uskutečnil
ve dnech 12. až 20. května, proto znělo Čas
být spolu.
Mezinárodní srovnání ukazuje, že české
matky dětí ve věku od 6 do 14 let pracují
mnohem více než matky v drtivé většině
zemí OECD. Jedinou zemí, kde je situace
horší, je Mexiko. „Svým pracovním vytížením matky v České republice o několik pracovních hodin denně hravě předčí Spojené státy,
Švýcarsko či Velkou Británii. Radost z toho ale
rozhodně nemají. Statistiky jasně prokazují,
že více než polovina rodičů školáků v České

Týden pro rodinu vyhlásil rodinný svaz
po jedenácté a jeho součástí je vždy Mezinárodní den rodiny, který připadá na
15. května. Úkolem letošního ročníku Týdne pro rodinu bylo nabídnout rodinám příležitost se setkat. Pravidelně se této události
účastní organizace, města i obce. Do letošní akce se aktivně zapojil také Olomoucký
kraj a v rámci své rodinné politiky inicioval uspořádání kulatého stolu na téma rodinné politiky v kraji. Kulatý stůl pro odbornou veřejnost se uskutečnil 14. května

Z

K R A J E

a stěžejním diskuzním tématem byla oblast
mezigeneračního setkávání. Ve čtvrtek
17. května pořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s RC OLiVy seminář s názvem Jak

vzdorovat dětskému vzdoru – férová komunikace s dětmi. Rodiče zde mohli zdarma
načerpat důležité informace a vzájemně se
podělit o své zkušenosti. V sobotu 19. května se uskutečnil Olomoucký den dětí 2018
a stěžejním tématem byl Svět řemesel a povolání. Pro malé i větší návštěvníky akce
byla ve Smetanových sadech připravena
stanoviště ze světa řemesel a povolání a návštěvníci si je mohli také hned vyzkoušet.
Součástí akce pro celou rodinu byl bohatý
doprovodný program v podobě hudebního
vystoupení i sportovních ukázek. Organizátorem akce byl Olomoucký kraj a statutární město Olomouc.
www.rodinnepasy.cz
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SL AV NOST NÍ PŘEDÁNÍ CERTIFIK ÁTU

SPOLEČNOST
PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Předávání certifikátu úspěšným zástupcům
firem a organizací proběhlo v pondělí 18. 6.
2018 v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci, v prostorách Pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Program pro rodiny s dětmi připravily Rodinné pasy Olomouckého kraje.
Pro příchozí děti i rodiče byl připraven zábavný doprovodný program. Děti si užily
balónkového klauna, který jim na přání
vykouzlil z balónků téměř cokoli. Nesměl
chybět ani Čenda se spoustou sladkostí.
Na děti čekalo velké množství drobných
soutěží s odměnou. Malé děti si užily bazének s kuličkami a skluzavkou, ty větší zase
trampolínu, nesmělo chybět ani malování
na obličej. Na infostánku bylo možné se
zaregistrovat nebo se poptat na detaily projektu.
Kampaň Společnost přátelská rodině probíhala v Olomouckém kraji od 1. 5. 2018 do
18. 6. 2018. Tradiční kampaň Sítě pro rodinu

(dříve Síť MC) Společnost přátelská rodině
je realizována již od roku 2004 a zaměřuje
se na podporu rodiny ve všech životních
fázích, tedy na všechny generace a jejich
potřeby. Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům.
Důraz je kladen na motivaci zaměstnavatelů
k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.
Letošní ročník zaznamenal zvýšený zájem
zaměstnavatelů. Účastníky byli významní
zaměstnavatelé regionu, neziskové organizace i školy:
• Středomoravská Nemocniční, a.s.
• Centrum pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty, z.s.
• Koyo Bearings Česká republika, s.r.o.
• Laskavé rodičovství, z.s.
• Rodinné centrum Provázek, z.s.
• Waldorfská základní a mateřská škola
Olomouc, s.r.o.
• HELLA AUTOTECHNIK NOVA a.s.

Předávání ocenění

Ocenění ﬁrem
Olomouckého kraje proběhne

Společnost

18. 6. 2018
od 14 do 1700 hodin

přátelská

00

rodině

v areálu Korunní pevnůstky
v Olomouci

tradiční kampaň společnosti

Pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje

hostem události bude Rut Kolínská

se postarají o zábavu

zakladatelka mateřských center v České republice

Partneři akce
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LEVANDULOVÝ
STATEK
Bezděkov

Bezděkov je malá vesnička ležící
cí
nedaleko Úsova, v místech,
kde úrodná Haná pozvolna přechází
Zábřežskou pahorkatinu a masiv Jeseníku. A práhází v Zábř
vě tady Lukáš Drlík společně s partnerkou Veronikou Pejšovou vytvořili malý levandulový statek.
Na statku v Bezděkově se hospodaří již dlouhou řadu let. Pěstuje se zde česnek, jahody,
z bylinek jsou to měsíček, máta, meduňka a hlavně levandule. O levandulový
statek, zemědělství, údržbu i rozvoj pečuje celá rodina, která tak pokračuje ve šlépějích prarodičů a úspěšně rozvíjí statek do fialové barvy.
Levandule, voňavá bylinka s drobnými fialovými kvítky, má své nezaměnitelné aroma. Její využití je velmi široké. Vyrábějí se
z ní dekorace, vkládá se mezi oblečení do
šatníku a výborně se uplatňuje i v kuchyni - je neodmyslitelnou součástí provensálského koření.
Díky semínkům z Výzkumného a šlechtitelského institutu v Olomouci
se zde pěstuje na dvanáct tisíc

rostlin levandulí několika odrůd a všechny
jsou v bio kvalitě. Odlišnost Levandulového statku Bezděkov od jiných pěstitelů spočívá v tom, že samotnou bylinku a výrobky
z ní prodávají prostřednictvím vlastní prodejní sítě, většina produkce je tedy zpracována pro vlastní prodejnu, kavárnu a farmářské trhy. Část produkce putuje
i k odběratelům. Levandule z bezděkovského

Z levandule
se vyrábějí dekorace,
vkládá se mezi oblečení
do šatníku a výborně
se uplatňuje i v kuchyni
- je neodmyslitelnou
součástí provensálského koření.

statku nachází
uplatnění v kosmetice i jako
potrav iná řsk ý
výrobek. Koření
a sirup se používají v Levandulové
kavárně na Masarykově náměstí v Zábřehu. V kavárně najdete speciality v podobě levandulové
kávy, levandulového čaje, limonády, zmrzliny, levandulové bábovky i medu.

Levandulový statek láká i svou drobnou
expozicí, kde je možné zakoupit výrobky v levandulovém krámečku. Z další
nabídky je to možnost uspořádat zde
svatební obřad, vyfotit se v bezděkovské levanduli, zacvičit si levandulovou jógu, vlastnoručně si natrhat kytičku levandule nebo si
přijet užít každoroční Bezděkovský levandulový festival.

SLEVA RODINNÉ PASY
při zakoupení
levandulového espressa
a bábovky sleva 16 Kč
www.rodinnepasy.cz
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Rodiče vracející se do práce z rodičovské dovolené často řeší otázku,
kam s dítětem. Místa v mateřských školách mnohdy chybějí nebo
rodiče nastupují zpět do zaměstnání ještě v době, kdy dítě nedosáhlo
věku pro přijetí do školky. Jak tuto situaci vyřešit? Pomůže dětská skupina.

IDEÁLNÍ VOLBA PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
Dětská skupina je službou péče o děti ve
věku od jednoho roku do zahájení povinné
školní docházky. Pro pracující rodiče je velkou výhodou její flexibilita, zejména široké
rozpětí otevírací doby, malý kolektiv vhodný
pro adaptaci dítěte na kolektivní zařízení
nebo možnost nástupu dítěte do skupiny
kdykoliv během roku.
Zákon č 247/2014 Sb., který upravuje podmínky provozu dětské skupiny, je v platnosti
už čtyři roky. Během nich bylo přímo v Olomouckém kraji uvedeno do provozu 35 dětských skupin s 422 místy pro děti. Dětské
skupiny ale přibývají po celé republice. Za
poslední rok se jejich počet dokonce zdvoj-

nejvýše šest dětí, a je tak zajištěn vysoce
individuální přístup ke každému dítěti.
Maximální přípustný počet dětí ve skupině

V Olomouckém kraji převládají dětské
skupiny s kapacitou do 12 dětí
je 24, většinou je ale počet nižší. V Olomouckém kraji převládají dětské skupiny
s kapacitou do 12 dětí a pouze čtyři dětské
skupiny mají kapacitu nad 20 dětí. Péče
probíhá na základě předem stanoveného

Dětské skupiny přibývají po celé
republice, za poslední rok se jejich
počet dokonce zdvojnásobil.
násobil a aktuálně je u nás přes 700 dětských
skupin s místy pro více než 9 000 dětí.
Zmíněný zákon upravuje minimální počet
pečujících osob a jejich vzdělání, které
je pro práci v dětské skupině nezbytné.
Na jednu pečující osobu běžně připadá

bázi. Primárně je můžeme rozdělit na dva
základní druhy - veřejné a zaměstnanecké.
Zřizovatelem veřejné dětské skupiny se

plánu výchovy a péče, s nímž se rodiče
seznámí ještě před přijetím dítěte do skupiny. Posléze během adaptačního období se
zjišťuje, zda jim péče vyhovuje.
Dětské skupiny eviduje Ministerstvo práce
a sociálních věcí a fungují na neziskové

stávají v poslední době čím dál častěji
obce, které takto mohou rychleji reagovat
na demografický vývoj a aktuální poptávku
po předškolních zařízeních, případně pak
neziskové organizace. Zakládání zaměstnaneckých dětských skupin představuje rozvíjející se trend v dobách rekordní zaměstnanosti. Firmy díky tomuto benefitu mohou
snadněji nalézt vhodné zaměstnance.
Rodiče a poskytovatelé, ať už stávající nebo
potenciální, se mohou kdykoliv obrátit na
metodičky systémového projektu MPSV
Podpora implementace dětských skupin.
V rámci projektu vznikla např. příručka pro
rodiče, která usnadní orientaci ve službách
péče o předškolní děti, či metodika pro
poskytovatele dětských skupin. Projekt se
věnuje také vzdělávání. Jako velmi přínosný
byl hodnocen cyklus vzdělávacích seminářů pro poskytovatele dětských skupin či
workshopy pro pečující osoby.

Více informací a kontakty najdete na webu www.dsmpsv.cz, přehled evidovaných
dětských skupin na webu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
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FINANČNĚ
DOSTUPNÁ PÉČE

O NEJMENŠÍ DĚTI V OLOMOUCKÉM KRAJI.
MPSV ověřuje první mikrojesle.
Pro rodiče nejmenších dětí
poskytuje MPSV službu péče o děti již od
šesti měsíců v mikrojeslích. V současné
době je v provozu 72 mikrojeslí, z nichž
pět vzniklo v Olomouckém kraji. Jejich
podporu zajišťuje Operační program
Zaměstnanost v celkové částce 131 milionů korun a další dotace bude možné čerpat již začátkem roku 2019.
Mikrojesle mají primárně pomoci se sladěním pracovního a rodinného života.
Proto zde mohou umístit děti především
pracující rodiče, dále ti, kteří práci hledají,
rekvalifikují se či studují. Mikrojesle jsou
v provozu pět dní v týdnu minimálně osm
hodin denně a jsou nastaveny tak, aby byly
pro rodiče finančně dostupné.
Mohou je zakládat i rodiče ve své domácnosti a pečovat v nich až o dvě vlastní

děti. Vzhledem k malému počtu dětí,
tedy maximálně čtyři děti, vyhovují péči
i běžné domácí podmínky. Zřídit mikrojesle není složité, není třeba provádět rozsáhlé rekonstrukce prostor, stavět novou
budovu ani budovat dětské hřiště. Navíc
je možné z dotace uhradit náklady spojené
se získáním profesní kvalifikace potřebné
pro práci v mikrojeslích, takže se mohou
uplatnit i zájemci bez předešlé odborné
praxe nebo vzdělání.
V současnosti probíhá pilotní ověření
služby, z něhož se vychází při přípravě
návrhu zákona a financování mikrojeslí
po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu. Odborné garantky projektu
navštívily bezmála všechna zařízení, mezi
kterými nechyběly ani mikrojesle z Olomouckého kraje. Podívaly se do mikrojeslí
v Moravském Berouně, Horních Moštěni-

cích a Velké Bystřici. V příštích měsících
navštíví zbývající dvě zařízení v Lutotíně
a Mohelnici. Na krátké reporty z návštěv
se můžete podívat na oficiálních stránkách projektu mikrojesle.mpsv.cz.
Další prostředky na vybudování a provoz mikrojeslí a vzdělávání pečujících
osob bude možné čerpat pravděpodobně
od nového roku. Novinkou bude usnadnění realizace projektů díky zjednodušenému způsobu vykazování výdajů.
Jediné, co budou provozovatelé mikrojeslí
dokládat, budou mzdy, platy a odměny;
na další náklady spojené s poskytováním
služby dostanou paušální příspěvek.
Více informací naleznete na mikrojesle.
mpsv.cz nebo na Facebooku Dětské skupiny a mikrojesle.

www.rodinnepasy.cz
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Tipy na zajímavé

POSKYTOVATELE SLEV

v našem kraji

MUZEUM SILNIC VE VIKÝŘOVICÍCH
U ŠUMPERKA
Dokumentace a prezentace historie našich
stezek, cest a silnic, práce cestářů a silničářů.

Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice
tel.: 583 211 688
muzeumsilnic@ssok.cz
www.muzeumsilnic.cz

SLEVA: 27 % na rodinné vstupné

CENTRUM ZDRAVÍ BOHUŇOVICE

ARBORETUM V BÍLÉ LHOTĚ

Bazén s atrakcemi a tobogánem, sauna, pára,
posilovna a solárium.

Národní přírodní památka Arboretum Bílá
Lhota se 300 různými druhy a kultivary dřevin.

6. května 616, 783 14 Bohuňovice
tel.: 585 151 731
centrum.zdravi@bohunovice.cz
www.bohunovice.cz

783 21 Bílá Lhota
tel.: 725 460 888, 725 460 881
arboretum@volny.cz
www.arboretumbilalhota.cz

SLEVA: 25 % na vstupné do
aquaparku na 90 min./120 min.
za cenu zlevněného vstupného

SLEVA: 20 % na základní vstupné

Ubytovna

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V ŠUMPERKU

SLEVY: 10 % na ubytování pro
minimálně 2 osoby na 2 noci
100 % sleva na 1 vstup
do aquaparku při pobytu
na 3 noci
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
JESENICKA - VODNÍ TVRZ

Prezentace sbírek prostřednictvím výstav,
stálých expozic, pořádání přednášek
a interaktivních výstav se zaměřením
na dětského návštěvníka.

Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk
tel.: 583 214 070
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz
Pobočky:
• Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
• Muzeum v Mohelnici
• Muzeum v Zábřehu
• Památník Adolfa Kašpara
v Lošticích

SLEVA: 20 % z celkové částky
rodinného vstupného
8
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V OLOMOUCI
Stálé atraktivní expozice s interaktivními
prvky, krátkodobé výstavy a pestrá paleta
doprovodných programů.

Náměstí republiky 5, 779 00 Olomouc
tel.: 585 515 111
vmo@vmo.cz
www.vmo.cz

SLEVA: 20 % na základní
vstupné

Příspěvková organizace zřizovaná
a financovaná Olomouckým krajem. Pro účely
správy sbírek a jejich prezentaci veřejnosti
využívá Vodní tvrz v Jeseníku a rodný dům
Vincenze Priessnitze v Priessnitzových
léčebných lázních Jeseník.

Zámecká 1, 790 01 Jeseník
tel.: 584 401 070, 725 073 539
muzeum.pokladna@jen.cz
www.muzeum.jesenik.cz
Pobočky:
• rodný dům V. Priessnitze

SLEVA: 50 % ze základního
vstupného pro všechny
členy rodiny
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PROFI SKI & BOARD SCHOOL
Ski park Filipovice,
790 01 Bělá pod Pradědem
tel.: 731 543 233
info@profiski.cz
www.profiski.cz

LENE - ŠKOLA KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ
Individuální i skupinová forma výuky pro děti od 4 let, dospělé i seniory. Pro děti kroužky bruslení
a příměstské tábory. Pro dospělé víkendové semináře a technika bruslení. K dispozici půjčovna
bruslí a chráničů.

Sudova 16, KD LOLA 779 00 Olomouc, tel.: 725 591 084, 739 421 694
brusleni@inline-olomouc.cz, www.inline-olomouc.cz

SLEVY: 20 % na kroužek in-line bruslení pro děti - 1. vstup
20 % na aerobik a tanec na in-line bruslích - 1. vstup
LENE - ŠKOLA KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ
Smetanovy sady - Výstaviště Flora Olomouc, 779 00 Olomouc

SLEVA: 10 % na jednorázový vstup do kroužku in-line bruslení
pro děti (využití 1x za rok)
EXPOZICE ČASU ŠTERNBERK
ČSA 19, 785 01 Šternberk
tel.: 587 571 278
expozice@mkzsternberk.cz
www.expozicecasu.cz

SLEVA: 10 % na vstupné

BALDOVEC – UBYTOVÁNÍ
V MORAVSKÉM KRASU
Ubytování v chatách,
karavanech
i stanech,
restaurace, sportovní
aktivity a wellness
služby.

Baldovec 319,
798 62 Rozstání
tel.: 606 744 265
info@baldovec.cz
www.baldovec.cz

FITNESS CENTRUM CONTOURS
PŘEROV
Výhradně pro ženy, bez ohledu na věk a váhu.

Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov
T.: 604 154 154
prerov@contours.cz
www.contours.cz
Pobočky:
• Pasteurova 63, 779 00 Olomouc
• Lafayetova 12, 779 00 Olomouc

SLEVY: 10 % na nákup členství
100 % na týdenní cvičení

SLEVY: 20 % ubytování
30 % adrenalinové centrum
20 % solná jeskyně
20 % vodní svět
ENNEA CAFFE & SHOP Z OKOLÍ
Nám. Svobody 832/25, 790 01 Jeseník
tel.: 774 572 110
jesennea@gmail.com
www.facebook.com/ennea

SLEVY: Při nákupu nad 400 Kč
lázeňské oplatky nebo Ennea
cookies ZDARMA
Při zakoupení jednoho espressa
druhé ZDARMA (1 + 1)

Pobočky:
Profi ski & Board school
• Ski centrum Miroslav,
790 63 Lipová-lázně
• Ski areál Petříkov,
788 25 Ostružná
• 28. října 1360/42, 790 01 Jeseník
(jen půjčovna)

SLEVY: 15 % na výuku
v lyžařské škole
15 % na půjčení vybavení
ADRENALIN PARK JESENÍKY
Lanové centrum, terénní čtyřkolky, paintball,
lukostřelba, horolezecká stěna, jízda na
koních.

Polská 9, 790 81 Česká Ves
tel.: 731 543 237
info@adrenalin-park.cz
www.adrenalin-park.cz

SLEVA: 15 % na všechny aktivity
BUBENICKÁ ŠKOLA - JUMPING
DRUMS
Příměstské tábory,
rodinné a firemní
kurzy, individuální
i skupinová výuka
na bicí soupravu
a djembe.

Litovelská 77/7,
779 00 Olomouc
tel.: 775 100 079
lasakova.zuzana@seznam.cz
www.bubenickaskola.cz

SLEVA: 30 % na kurzy
bubenické školy
LETNÍ BOBOVÁ DRÁHA KASTE
Petříkov, 788 25 Ostružná
tel.: 583 230 098
kaste@kaste.cz
www.kaste.cz

SLEVA: 10 % na jízdné
www.rodinnepasy.cz

9

RODINK A 2018

Ne všechny dětí mají to štěstí, že mohou
žít ve vlastní rodině. O některé děti se
bohužel jejich rodiče nemohou, nechtějí
nebo nedokáží postarat. Přestože v současnosti v Olomouckém kraji pečuje o děti formou
náhradní rodinné péče kolem 700 pěstounů a celkem
se jedná přibližně o 1000 dětí, stále hledáme náhradní
rodiče pro zhruba 450 dětí žijících mimo svou vlastní rodinu.

DEN (PRO) PĚSTOUNSTVÍ
16. ZÁŘÍ 2018 / PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC (AREÁL KORUNNÍ PEVNŮSTKY)
17. listopadu 7, Olomouc, 10–18 hodin

Program bude probíhat ve venkovních i vnitřních prostorách, nemusíte
se tedy bát ani špatného počasí.
Celý odborný i doprovodný program
je pro návštěvníky zdarma. Během
konání akce mají všichni návštěvníci
možnost využít zvýhodněné vstupné
do Pevnosti poznání, v rámci nějž
bude možné zdarma vyzkoušet
i gyroskop nebo navštívit
planetárium!

PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

NEVÁHEJTE A POJĎTE
SE PŘESVĚDČIT, ŽE
PĚSTOUNSTVÍ MÁ
SMYSL!

17.
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to
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PEVNOST
POZNÁNÍ

• zábavné a soutěžní aktivity pro rodiny
• hudební vystoupení
• filmy a divadelní představení
• besedu s pěstouny
• konzultace s odborníky na
náhradní rodinnou péči
• výstavu „Jsem pěstoun“

BUS 20
zastávka Envelopa
Ka

te

řin

sk

á

TRAM 1, 3, 7
zastávka Tržnice

Kde nás najdete?

u

opad

t
17. lis

TRAM 1, 5, 7
zastávka Envelopa

vn

V areálu bude možno zakoupit občerstvení.

Těšit se můžete na bohatý
doprovodný program,
např. na:

Pe

V letošním roce Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních
věcí, orgány sociálně-právní ochrany dětí na
území Olomouckého kraje a neziskovými
organizacemi působícími v oblasti náhradní
rodinné péče poprvé pořádá setkání nejen
pro pěstouny, ale také pro širokou veřejnost,
s názvem Den (pro) pěstounství. Uspořádáním této akce chce Olomoucký kraj vyjádřit
své poděkování právě pěstounským rodinám za jejich ne vždy snadnou péči o děti
jim svěřené, a zároveň chce poskytnout
prostor pro setkání pěstounů navzájem,
jejich dětí a všech těch z řad veřejnosti,
které téma náhradního rodičovství zajímá.
Pro návštěvníky budou na místě k dispozici informační materiály a na jejich otázky
budou připraveni odpovídat také odborníci
z oblasti náhradní rodinné péče.
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Akce
se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.
„Pořádání Dne (pro) pěstounství je pro nás
velkou ctí a jedinečnou příležitostí poděkovat
lidem, kteří se snaží vytvořit dětem úplnou
rodinu. Tuším, že to někdy není snadné, ale
také vím, že to stojí za to. Olomoucký kraj se
snaží rodinný život podporovat dlouhodobě.
A nespojujeme jen děti a rodiče, ale také seniory s jejich vnuky nebo dokonce i pravnuky.
A proč to všechno děláme? Ze stejného důvodu,
jako vy. Chceme, aby celý Olomoucký kraj byl
jednou velkou rodinou. Vaše pěstounská péče
je nám inspirací.“

OLOMOUCKÝ KRAJ VÁS ZVE NA

Co je to pěstounská péče?
Pěstounská péče je jednou z forem
náhradní rodinné péče, jejímž prostřednictvím je zajištěna péče o děti, které se
ocitly v obtížné životní situaci.

Proč je pěstounská péče
potřebná?
Některým dětem chybí trvalý a bezpečný
domov, kde by mohly prožít bezstarostné
dětství. Jejich rodiče se o ně nemohou
z nejrůznějších důvodů starat a ani v širší
rodině není nikdo, kdo by o ně pečoval.
Někdy taková situace trvá krátkou dobu,
jindy až do dospělosti dítěte. V obou případech je pro děti nejlepší, když mohou
vyrůstat v rodinném prostředí, a takovým
prostředím může být právě domov pěstounské rodiny. Děti žijící mimo vlastní
rodinu potřebují mít někde svoje stálé
a bezpečné místo, potřebují, aby se o ně
někdo zajímal a pomáhal jim s jejich každodenními úkoly a starostmi, radoval se
s nimi a byl pro ně oporou.

Co to znamená být pěstounem,
pěstounkou, pěstounskou
rodinou?
Být pěstouny není lehký úkol a rozhodnutí stát se pěstounem by nemělo být
přijímáno bez pečlivého uvážení. Pěstounství znamená, že jednotlivec nebo
rodina pečuje o dítě (děti) nejrůznějšího věku, které zažilo složité situace
nebo dokonce traumata v původní
rodině, a ve většině případů má za
sebou pobyt v ústavním prostředí.
Tyto zážitky si dítě přináší do náhradní
rodiny a úlohou pěstouna je laskavá péče
o takové dítě, jeho bezpodmínečné přijetí
a především respekt k jeho individualitě
a minulosti, jejíž nedílnou součástí je
vlastní biologická rodina. Tím se dostáváme k dalšímu ze zásadních úkolů pěstounů, kterým je pomoci dítěti zachovat
kontakt s jeho původní rodinou, přáteli
a dalšími blízkými osobami. Stát si uvědomuje význam a přínos pěstounské
péče pro děti i celou společnost a snaží
se pomoci určitou fi nanční podporou,
jednak v podobě vlastní odměny pěstouna a pak také formou dávek na dítě
(příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek
na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při
ukončení pěstounské péče, v případě
péče o nejméně 3 děti v pěstounské péči
příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení
pěstounské péče).

DEN
(PRO)

PĚSTOUNSTVÍ
Akce se bude konat pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka

DNE 16. ZÁŘÍ 2018
v areálu Korunní pevnůstky
Olomouc a Pevnosti poznání
Olomouc, tř. 17. listopadu 7

10-18 HODIN
Setkání je určeno všem pěstounským
rodinám, zájemcům o pěstounskou péči
i těm, kteří by se o náhradní rodinné péči
chtěli dozvědět více informací.

PROGRAM
ZÁBAVNÉ A SOUTĚŽNÍ AKTIVITY
PRO RODINY
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
FILMY A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BESEDA S PĚSTOUNY
RODINNÁ HRA „CESTA PĚSTOUNA“
KONZULTACE S ODBORNÍKY
NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI
VÝSTAVA „JSEM PĚSTOUN“
~ www.rodinajeok.cz ~

Vaše rodina ještě nemá

Rodinný
pas

?

Rodinné pasy jsou projekt podporující rodiny

s dětmi, jehož hlavním

záměrem je především snížit finanční ná-

Pro koho je projekt určen?
Rodinné pasy jsou určeny všem rodinám s dětmi do 18 let s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji. Držiteli karty Rodinný pas se
mohou stát rodiče, nesezdaní partneři

klady rodiny, ať už při návštěvách vol-

nebo osoby mající dítě v péči.

nočasových aktivit nebo při běžných
spotřebních nákupech. Rodinné pasy

Symbol
označující
slevové místo

také podporují aktivní trávení společného času rodiny se snahou umožnit jim

Jak získat
Rodinný pas?

kulturních

Zapojení do projektu je pro rodinu

a přírodních památek

ZDARMA. Registraci je možné pro-

či sportovních aktivit

vést on-line na webových stránkách

nejen v Olomouckém

www.rodinnepasy.cz/registrace nebo

kraji, ale i v ostatních

vyplněním a zasláním registrační-

krajích

ho formuláře na kontaktní adresu.

návštěvy

a

městech

Po úspěšné registraci obdrží rodina bě-

České republiky.
 ' è 7 , t 
   
        
5 3    

Kontaktní
údaje:

hem čtyř týdnů karty Rodinný pas, které rodině umožní využívat slevy a výhody projektu.

Rodinné Pasy Olomouckého kraje
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

Jak uplatnit slevy?

tel.: 543 211 254, 840 040 040
e-mail: olomouc@rodinnepasy.cz

Slevu lze uplatnit u všech zapojených poskytovatelů, kteří jsou

www.rodinnepasy.cz

označeni samolepkou projektu. Výše slev se pohybuje od 5 % do 50 %.
Slevy se nesčítají, není-li uvedeno jinak. Pro uznání slevy se musí

www.Facebook.com/
RodinnePasy

držitel karty prokázat platnou kartou Rodinný pas.

Informace o rodině

Žádost

Rodina

o registraci
Rodinného pasu

Souhlas se zpracováním
osobních údajů
Žadatel svým podpisem souhlasí se zařazením do projektu Rodinné pasy
a se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů Sun Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941007 (dále jen „správce“), jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě smluvního vztahu se správcem, a to
partnerům projektu Rodinné pasy, za účelem realizace projektu Rodinné
pasy, zejména identifikace účastníků projektu Rodinné pasy, vydání a zaslání karty Rodinný pas, vedení databáze účastníků projektu Rodinné pasy
a v návaznosti na něj realizovaných služeb, včetně nabízení a poskytování
slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání informací souvisejících s projektem Rodinný Pas.

1. rodič
2. rodič
Ulice,
číslo domu
Obec, PSČ

Dále žadatel o zařazení do projektu Rodinné pasy uděluje souhlas s (pokud
souhlasíte, políčko zaškrtněte):

Telefon

s dalším zpracováním osobních údajů, zejména pro obchodní
a marketingové účely, související s projektem

E-mail

Děti
Jméno
Jméno
Jméno
Jméno

Rok
narození

Souhlas je dobrovolný a platí po dobu trvání projektu Rodinné pasy, přičemž
je kdykoli odvolatelný. Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním se zpracování osobních údajů správcem a všemi
zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy.
Souhlas lze kdykoli odvolat na adrese pracoviště správce: Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, a to písemně, nebo
elektronicky na e-mailovou adresu: info@rodinnepasy.cz.

v
podpis
žadatele

dne

