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ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny – Alternativní Fórum Aktivit 



 
Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2014 nadále pokračovalo ve 

svém poslání: 

 zaštiťovat chod mateřských center Rolnička, Zvoneček, Kamínek a Knoflík 

 pořádat akce pro celé rodiny a širší veřejnost - velikonoční jarmark, mikulášské a vánoční besídky, rodinná 

odpoledne, pobytové výjezdy pro rodiny s dětmi, přednášky, besedy, kreativní večery a jiné 

 poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, výměnu zkušeností, setkávání a navazování nových vztahů 

 získávat finanční prostředky na aktivity a činnosti pořádané rodinným centrem. 

 

Slovo úvodem 
Rok 2014 byl pro rodinné centrum Žirafa rokem organizačních změn. Toto centrum bylo před pěti lety, založeno Sborem 

Jednoty bratrské, aby založilo a spravovalo celkem 4 mateřská centra na území Liberce. Jednota bratrská není dnes, ani v 

minulosti církví, která se stará jen o své členy, ale snaží se aktivně ovlivňovat životy lidí ve společnosti kolem sebe. V 

Liberci kromě našeho rodinného centra založila ještě Základní školu a mateřskou školu J. A. Komenského, Maják o. p 

s.(programy primární prevence na školách), středisko volného času Narnie a jiné organizace. Z důvodu efektivnějšího 

spravování těchto děl a dalšího rozvoje se JB v Liberci rozdělila na tři menší celky. Konkrétně se jedná o Vratislavice nad 

Nisou, Ruprechtice a Růžodol. Naše rodinné centrum Žirafa samozřejmě reagovalo na tyto změny a uvolnilo tak nejprve v 

červnu MC Kamínek pod nově vzniklý sbor Jednoty bratrské Vratislavice nad Nisou a poté v říjnu MC Zvoneček pod sbor 

Jednoty bratrské Ruprechtice. Ostatní dvě mateřská centra se v říjnu spojila do MC Knoflík na území Růžodolu I. To je i 

nadále spravováno Rodinným centrem Žirafa. Společně se sborem Jednoty bratrské Růžodol, Základní školou a 

mateřskou školou J. A. Komenského, střediskem volného času Narnie a organizací Amos z. s. působila ke zlepšení života 

rodin v této lokalitě. V srpnu roku 2014 byla zvolena nová výkonná rada, která zvolila novou předsedkyni Gabrielu 

Vágnerovou. V souvislosti s výše popsanými změnami plánujeme ke konci roku 2015 přejmenovat naší organizaci na 

Rodinné centrum Knoflík, z. s.  

  

Všechna mateřská centra spolu i nadále spolupracují, pomáhají si, vzájemně se inspirují. Projekty, na kterých začali v 

roce 2014 pracovat společně, dokončovaly až do poloviny roku 2015.  

 

Pokud se vrátím k práci Žirafy od ledna a během celého roku 2014, byl to rok, ve kterém jsme opět nabrali mnoho 

cenných zkušeností. Mohli jsme vidět ovoce naší práce v životě maminek a dětí, které naše centra navštěvují. Opět jsme 

pro ně připravovali a realizovali mnoho aktivit. S dětmi jsme výtvarničili, zpívali, tancovali, učili jsme je péct a vařit, hráli 

pro ně pohádky a mnoho jiného. Pro maminky jsme organizovali tolik oblíbené kreativní večery a výtvarné speciály, ve 

kterých se mohly nejen naučit novým výtvarným technikám, ale společně trávit čas, předávat si vzájemné zkušenosti či 

objevovat svoje talenty. Tento rok jsme kromě každoročních čtyřech pobytových výjezdů pro rodiče s dětmi uspořádali 

tematický výjezd do Chorvatska. Pro rodiče jsme v našich mateřských centrech připravili mnoho zajímavých přednášek a 

preventivních programů na nejrůznější témata. V sérii besed o výchově dětí jsme hovořili například na téma jak zajistit 

dětem první pomoc, jak se starat o zoubky dětí, jak rozvíjet jejich slabé a silné stránky, zajistit jejich bezpečnost na 

silnicích a podobně. Nechyběly ani velké rodinné akce, jako je dětský karneval, velikonoční jarmark, adventní slavnosti 

v Růžodole, v Centru aktivního času Konopná a jiné menší aktivity.  

 

Velkou radost jsme měli z toho, že aktivity našeho rodinného centra navštěvují v hojném počtu nejen maminky a 

tatínkové, ale i další rodinní příslušníci. Snažili jsme se o propojení několika generací a tím zkvalitnit komunitní život v 

místech, kde naše mateřská centra působí.      

Vážíme si toho, že můžeme být součástí jednoho z nejkrásnějšího období rodičů a dětí, jít společně kus cesty, poskytovat 

zázemí a podporu tak, aby rodiny byly jistým a pevným bodem pro své děti a poskytovaly jim ten nejlepší vklad do 

budoucího života. Věřím, že i my a naše práce k tomu i v roce 2014 přispěla.  

 

Gabriela Vágnerová, předsedkyně výkonné rady 

 

 



 

 

 

 

 

Aktivity pro širší veřejnost, které pořádalo RC v roce 2014 

Vícedenní pobyty pro rodiče s dětmi:  
 

 27. – 30. 1. Zimní výjezd MC Rolnička pod názvem „Zimní radovánky s krtkem a jeho kamarády" v hotelu Lovecká 

Mumlava v Harrachově (účast 31 dospělých, 33 dětí) 

 4. – 7. 5. Letní výjezd MC Kamínek pod názvem „Ten dělá to a ten zas tohle“ v penzionu Slovanka v Hraběticích 

(účast 15 dospělých, 18 dětí) 

 12. -  15. 5. Letní výjezd MC Zvoneček pod názvem „Ten dělá to a ten zas tohle“ v penzionu Slovanka v 

Hraběticích (účast 19 dospělých, 28 dětí) 

 11.- 14. 5. Letní výjezd MC Rolnička pod názvem „Co se děje v trávě“ v hotelu Lovecká Mumlava v Harrachově 

(účast 22 dospělých, 26 dětí) 

 30.5. - 8. 6.  S Žirafou za mořskými vlnami, tematický výjezd do Chorvatska (20 účastníků) 

 19. - 20. 9. Kreativní výjezd pro maminky „Scrapbook night“, Hejnice (8 účastnic) 

 

 

Další jednorázové aktivity: 

 1. 2. Dětský karneval "Námořní plavba" (společný pro všechny MC Žirafy - 150 návštěvníků)) 

 20. 3. Jarní burza - MC Kamínek 

 03/2014. - jarní burzy oblečení v mateřských centrech Rolnička a Kamínek 

 12. 4. Velikonoční jarmark, Centrum aktivního času Konopná (800 návštěvníků) 

 30. 4. Sousedské burza s opékáním buřtů (50 účastníků) 

 8. 5. Cyklovýlet po Jizerkách (30 účastníků) 

 07-08 Prázdninové úterní táboráky pro rodiny (cca 70 návštěvníků týdně) 

 18. 10. MC Kamínek Drakiáda 

 21. - 27. 11. Vánoční focení pro návštěvníky mateřských center (ve všech MC) 

 6. 12. Adventní slavnost v Růžodole (společná akce MC Knoflík, Jednota bratrská Růžodol, SVČ Narnie) 

 4 -5. 12. Mikulášské besídky v MC Knoflík, Zvoneček a Kamínek 

 

 

 

 



 

 

Letní prázdniny:   

 projekt „Sousedské léto v Centru aktivního času Konopná – zahrada pro každého“, kde jsme v areálu a na 

zahradě 2x v týdnu (MC Zvoneček) zajišťovali pro rodiny s dětmi zázemí, hry, vyrábění, pravidelné táboráky 

apod. ( účast 404dospělých, 486 dětí) 

 Mateřské centrum Kamínek - 3x výlet pro rodiny 

 Mateřské centrum Rolnička – v červenci 1x týdně otevřená zahrada pro maminky a děti 

 

Přednášky, besedy, semináře 

 23. 1. MC Kamínek - přednáška o výchově dětí „Jak dobře komunikovat s dětmi“ 

 17. 2. MC Zvoneček – preventivní program pro rodiče „První pomoc dětem“ 

 18. 2. MC Kamínek - preventivní program pro rodiče „První pomoc dětem“ 

 13. 3. MC Zvoneček - Přednáška na téma homeopatie a léčitelství 

 10. 4. MC Kamínek - Přednáška o výchově dětí „Význam rituálů v životě dítěte“ 

 13. 5. MC Zvoneček – přednáška pro rodiče „Moderní trendy ve výchově“ 

 21. 5. MC Knoflík - preventivní program pro rodiče aděti „Péče o zoubky“ 

 29. 9. MC Rolnička – „Jak rozvíjet silné stránky dětí“, přednášející Marianna Křepelková  

 10. 11. MC Knoflík a Zvoneček - preventivní program „Bezpečně v autě“ 

 19. 11. MC Knoflík - preventivní program pro rodiče a děti „Péče o zoubky“ 

 18. 11 MC Zvoneček – preventivní program pro rodiče a děti „Péče o zoubky“ 

 13. 11. MC Kamínek preventivní program pro rodiče děti „Zdravé zoubky“ 

 2. 12.  MC Zvoneček – preventivní program pro rodiče a děti „Zdravý úsměv“ 

 

Pravidelné kreativní programy pro děti v délce 30 minut, které jsou součástí každého setkání, na téma:  Objevy, 

výtvarničení, tvoření, vaření/pečení, hrátky s modelínou, cvičeníčko, říkanky, divadlo, pohádky a programy vztahující se k 

ročním svátkům 

Volnočasové a psychosociální aktivity pro ženy: 

 Kreativní večery: probíhaly pravidelně v pátek 1x měsíčně v MC Rolnička a MC Zvoneček  

 Výtvarné speciály: probíhaly pravidelně 1x měsíčně v každém mateřském centru 

témata: jarní a podzimní dekorace, výroba adventních věnců, tvoření rodinných alb technikou scrapbook, šperky z 

pryskyřice, výroba kalendářů a mnoho jiného 

Kluby pro předškolní děti pod RC Žirafa: 

 Tkanička: výtvarný a pohybový (MC Zvoneček, 10 dětí) 

 Cvičení se Žabákem Edou: pohybový, cvičení dětí s rodiči (MC Zvoneček, 8 dětí a rodičů) 

 Šikulka: výtvarný (MC Rolnička, 7 dětí) 



 

 

   Provoz 4 mateřských center RC Žirafa 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM ROLNIČKA 

• pravidelná setkání: úterý a čtvrtek 9–12 hod. (leden – červen) 

• adresa: budova Jednoty bratrské v Liberci , F-Klub (Boženy Němcové 54/9)  

• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy (scrapbooking,  

            výroba šperků, jarní dekorace, adventní věnce apod.) 

• odpovědná osoba: Gabriela Vágnerová  

• pomocný tým, který se staral o zázemí, programy, hernu, občerstvení apod.:  

        Z. Šubrová, I. Zelenková, Š. Švíglerová, J. Jánová, P. Pelantová, V. Kopalová 

počet návštěvníků: 303 rodičů, 297 dětí (na setkání: 10–15 rodičů, 15 dětí) 

                                     
  

 

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK 

• pravidelná setkání: pondělí, úterý, čtvrtek 9–12 hod.,  

             adresa: Konopná 776, Liberec Ruprechtice. Od října spravovala JB Ruprechtice 

• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy (viz. MC Rolnička) 

• odpovědná osoba: Ing. Václava Prokešová  
• pomocný tým: B. Kladivová, J. Čejková, I. Votrubová, L. Hampacherová, T. Křivková, 

             L. Kejíková, N. Řezáčová 
 

počet návštěvníků: 1115 rodičů, 1242 dětí (na setkání: 10–15 rodičů, 15 dětí ) 

         

 



 

 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM KAMÍNEK 

• pravidelná setkání: úterý a čtvrtek 9–12 hod.,Kulturní centrum 101010 

Vratislavice. Od července spravovala JB Vratislavice n. N.   

• odpovědná osoba: Renata Zítová  

• pomocný tým – K. Babková, od září Jana Jánová, Petra Michelová 

• počet návštěvníků: 857 rodičů, 935 dětí (na setkání: 13–20 rodičů, 18 dětí) 

 

 

            
 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM KNOFLÍK 

  pravidelná setkání: pondělí a středa 9–12 hod., od září pondělí, středa a čtvrtek 9-

12 hod. Liberec Růžodol  

             (Cyrila a Metoděje 390) 

• odpovědná osoba: Ing. Ivana Zelenková, od září Gabriela Vágnerová 

• pomocný tým – K. Novotná, V. Fořtová, od září – Zuzana Šubrová, Petra Pelantová, 

Lída Šťastná, Ladislava Apllová 

• počet návštěvníků: 430 rodičů, 398 (na setkání: cca 10 rodičů, 12 dětí) 

              

 

 

 

 



 

 
 

    FINANČNÍ ZPRÁVA 

Náklady 2014 náklady celkem 

  Provozní náklady   

výtvarný materiál 29 334 

výtvarný materiál hrazený z grantů 33 169 

kancelářské potřeby 4 197 

Potraviny, občerstvení 65 292 

úklidové prostředky 281 

Provozní náklady 61 983 

voda, energie, teplo 39 056 

ostatní služby ( ubytování na výjezdech) 234 478 

výkony spojů, poštovné 1 334 

nájemné 66 683 

prodané zboží (zboží na prodej) 4 174 

pojistné majetku a služeb 5 320 

cestovné 16 628 

Mzdové náklady  

mzdové náklady - mzdy 315 742 

odvody ke mzdám, pojistné 106 948 

Náklady celkem  984 619 
 

 

Příjmy 2014  

vstupné 71 388 

tržba z občerstvení 690 

tržba za vlastní výrobky 19 261 

příspěvky od JB Liberec 340 580 

dary 11 200 

bankovní úroky 194 

tržba z reklamy 2 000 

příspěvky na výjezdy MC 280 224 

Dotace, granty  

MPSV 0 

Liberecký kraj 125 354 

Statutární město Liberec 43 885 

Nadace Euronisa 20 000 

Nadace škola hrou 10 000 

Příjmy celkem 924 776 

 
Zaokrouhleno na koruny 



 

 

 

Poděkování 
Děkujeme za finanční podporu všem našim donátorům, kterými v roce 2014 byly: 

Statutární město Liberec, Krajský úřad v Liberci, Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., Sbor 

Jednoty bratrské v Liberci, Nadace Euronisa, Nadace Racek a Nadace Škola hrou. 

 

V neposlední řadě děkujeme také všem dobrovolným maminkám, které se postaraly o skvělé zázemí a 

chod mateřských center, tátům za jejich pomoc a trpělivost, rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a 

všem našim příznivcům a spřáteleným organizacím, které přispěly k úspěchu našich projektů, akcí 

a činnosti Rodinného centra Žirafa. 

 

Výkonná rada RC Žirafa 
  Gabriela Vágnerová – předseda sdružení 

  Bohumil Jána – člen výkonné rady 

  Jolana Krásná – člen výkonné rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace 
adresa: Boženy Němcové 54/9, Liberec 1, 460 01 

IČO: 26555832 

telefon: 485 114 558 

www. rczirafa.cz, vagnerova@jbruzodol.cz 

bankovní spojení: Fio banka, č. ú: 2000048476/2010 


