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Milí rodiče, prarodiče a přátelé spolku Chocholík
zkončil rok 2018 a  Chocholík má za sebou již 9 let
fungování a aktivní spolupráce.

I nadále pokračujeme  s naší filosofií: podpora zdravého 
rodičovství, rozvoj a prožitek pro naše děti. Našimi 
aktivitami povzbuzujeme rodiče k rozšiřování 
rodičovských kompetencí, zkušeností a dovedností. 
Podporujeme zejména matky na mateřské a rodičovské 
dovolené, které  mohou nejen navštěvovat s dětmi 
chocholík, ale mohou i dobrovolnicky přispívat k 
fungování našeho rodinného centra (besedy, tvoření s 
dětmi, vybavování a vytváření příjemného prostředí 
klubovny, apod.), nezůstávají tak v sociální izolaci 
(prevence sociálního vyloučení). 

I v tomto roce se nám podařilo vylepšovat naše prostory,
vytvořit tak dětem odpovídající podmínky pro příjemnou 
hru i aktivní práci a tvoření. Obnovili jsme motorické a 
didaktické pomůcky a hračky.

Našim cílem je i nadále motto:

DĚTI NÁS INSPIRUJÍ!!



Činnost Chocholíku  v roce 2018: 

DOTACE A GRANTY, PODPORA:

V roce 2018 se nám podařilo získat finanční prostředky pro chod a 
rozvoj rodinného centra Chocholík. Prostřenictvím maminek
dobrovolnic jsme pak realizovali activity a akce pro  rodiče s 

dětmi. 

V rámci podpory Jihomoravského kraje : “ Podpora, posilování
rodičovských kompetencí, mezigenerační soužití a prevence

sociálního vyloučení rodičů pečující o děti ”  jsme uspěli s 
projektem : “pro děti 2018…” který nám umožnil zakoupit

materiální vybavení , kancelářské potřeby, hračky a pomůcky pro 
děti.  Rodičům a dětem byly nabídnuty zájmové akce a activity, 

jenž umožňují snadnější sladění pracovního procesu a rodinného
života,  smysluplné trávení volného času – jako prevence
rizikového chování a  activity pro  nejmenší, jako prvotní

socializace v klektivu dětí. 

Podpora ze strany Města Kunštát, která je nejen ve  formě 
poskytnutí stávajících prostor, hrazení služeb (voda, topení, 

energie) , zároveň  i příspěvek na činnost Chocholíku. Pomocí 
které si děti mohou vyzkoušet tradiční i jiné výtvarné a kreativní 
techniky. Nabízíme dětem zajímavá odpoledne, kdy  naší snahou  

je smysluplné trávení volného času  a zároveň  se snažíme pomoci 
rodičům k zajištění hlídání dětí  během doby než dojedu ze 

zaměstnání.

Poděkování patří i maminkám a 
příznivcům, 

kteří se dobrovolnicky 
podílí na chodu  Chocholíku a  

jakoukoli jejich  materiální 
či  finanční podporu . 



Pravidelné aktivity: 

RARÁŠCI - pravidelný dopolední program (každý čtvrtek 9:00 – 12:00 

hodin) určený dětem od 1roku do 5let, zaměřený na rozvoj sociálních a 

motorických schopností dětí, formou her, zpěvu, drobných tanečků a 

tvořivého vyrábění. 

Cílem je poskytnout rodičům a dětem společný kvalitně strávený čas, 

který prohlubuje jejich vzájemný vztah, zároveň učíme děti přijímat jiné

autority než jsou rodiče a pracovat  či si hrát s kamarádem (kou). 

HERNA - dvě hodiny týdně, volná hra dětí s edukativními hračkami z 

kvalitních materiálů, rodiče se mohou zapojit a proložit hru kolektivní 

činností. (úterý 14:30 – 17:30 hodin)

Cílem je socializace dětí a jejich nenásilný vstup do kolektivu. Rodičům

nabízí možnost vzájemné komunikace, výměny zkušeností, informací, ale 

i odpočinku a oddechu. Během  roku probíhala dopoledne i odpoledne.

ŠKOLÁČEK – stimulačně edukativní příprava dětí na  školní docházku 

(řečová výchova,  prostorová, časová orientace, Grafomotorika, zrakové

a sluchové vnímání, postřeh, pozornost, paměť,…) procvičení oblastí, 

které děti potřebují pro úspěšný vstup do školy. 

Probíhá každý čtvrtek od 14:45 do 15:45 hodin.

HBITÉ  JAZÝČKY – pedagogické poradenství pro rodiče, řečová výchova

pro děti v mladším školním věku (náprava řečových vad, konzultace, …). 

Probíhá dle dohody s  rodiči v intervalu 1x za 14 dní odpoledne.

HÝBÁNKY - rozvoj pohybových schopností dětí, uvolnění energie, 

posílení svalů,  rovnovážné a balanční cviky, prvky dětské jógy. Probíhá 

od listopadu 2018. Probíhá každé pondělí  ve sportovní hale Kunštát od 

16:00 do 17:00 hodin.



Akce, aktivity pro děti a rodiče realizované v 2018:

Ukliďme česko, aneb mějme čistý Kunštát
Jarní procházka  do přírody. 
Borůvková procházka. 
Smyslová zahrada Rudka.

Příměstský tábor  V lese - týdenní program pro děti z Kunštácka
Oslava 9.narozenin Chocholíku
Svatomartinská tvořivá dílna

Besedy, workshopy a akce pro rodiče a veřejnost: 

Beseda pro rodiče - Děti
Zdravé vaření, strava pro nejmenší
Kojení 
Porod, porodní plán.
Kam po mateřské dovolené



- dopolední programy RARÁŠCI a HERNA

rodičům bylo nabídnuto 46 setkání zůčastnilo se 295 dětí za

doprovodu 218 rodičů

- odpolední program  Školáček (období leden – červen 2018)

bylo nabídnuta 4 setkání jichž se zůčastnilo 16 dětí

(období září – prosinec 2018) bylo nabídnuto 11 setkání, jichž se 

zúčastnilo 120 dětí. 

- 1x za měsíc probíhá dle dohody s rodiči pedagogické 

poradenství (podpora dětí ve škole, leváci ve škole, školní 

připravenost, řečová výchova dětí) realizováno 11x.

Jednorázové akce a aktivity : 

Některé akce jsou ve spolupráci s další organizace, u těchto akcí

se obtížně určuje počet účastníků; 

• Ukliďme Česko, aneb mějme čistý Kunštát -10 rodičů – 15 dětí

• Svatomatinské tvoření - 10 dětí

• Procházky do lesa (Borůvková, jarní, za zvířátky, ….)

• Smyslová zahrad Rudka  (6 maminek 8 dětí)

• Besedy a  sekání pro maminky 3 setkání 29  osob

V době školního volna 

byla nabídnuta

možnost programu v

Chocholíku (květen),

v srpnu pak proběhl 

příměstský tábor 

kam denně docházelo

21 dětí 

(od 8 do 16 hodin). 

Počty účastníků , návštěv, programů a akcí:



Foto z některých akcí:

Každoroční  

pomoc  při  akci 

Ukliďme Česko,  

aneb mějme 

čistý Kunštát.



Dopolední 

Rarášci



Hospodářský výsledek: 

Hospodářský výsledek   2018

Zdroj/účel příjmy výdaje

Dotace JMK 32 000,00 Kč

Příspěvek město Kunštát 10 000,00 Kč

Výtvarné potřeby 8 909,00 Kč

Knihy 6 884,00 Kč

Tvoření 7 496,00 Kč

režie… toner, web aj. 8 360,00 Kč

Hračky 9 227,00 Kč

Drobný majetek (koberec) 3 248,00 Kč

Jednorázové akce (tábor) 8 250,00 Kč 4 658,00 Kč

Součty:   Hospodářský výsledek 50 250,00 Kč 48 782,00 Kč

Zůstatek ke dni 31.12.2018 1 468,00 Kč



Příměstský tábor pro děti 

Oslava narozenin Chocholíku





Do roku 2019 si odnášíme dobrý pocit z dobře
vykonané práce, zároveň i motivaci pro další
pracovní nasazení. Osazenstvo a návštěvníci 
Chocholíku se průběžně mění, docházejí nové 
mamniky s různě starými dětmi. Pokračujeme i 
nadále v pravidelných aktivitách, připravujeme
jednorázové akce. Snažíme se nabídnout besedy, 
workshopy, kde si maminky vzájemně vyměňují 
zkušenoti a získávají další informace. 

 I letos bychom  rádi  nabídli příměstský tábor,  a 
další zajímavé možnosti pro rodiče, děti a širokou
veřejnost jenž mají napomoct sladit rodinný a 
pracovní život, využívat smysluplnné trávení volného
času.



Kontaktní a identifikační data

 Organizační struktura Chocholíku

 Organizační strukturu sdružení tvoří sněm, rada a  předseda.

 - Sněm je nejvyšším orgánem sdružení. 

 Sněm tvoří všichni členové sdružení.

 -Rada je statutárním orgánem sdružení, koordinuje činnost sdružení.

 - Předseda(kyně) je zodpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení a plynulý
chod sdružení.



 Předsedkyně: Mgr. Ivana  Dlapová tel.:775 181 016

 koordinátorka, lektorka, programy pro děti a rodiče

 Místopředsedkyně: Ing.  Marie Mikulková tel.: 774 664 782

 lektorka, programy pro děti a rodiče 



 Členové rady: 

 Martina Hosová Dis.   tel.: 776 043 651 

 Kateřina Posedníková

 Ing. Alena Hynková

 Ing. Bohumila Najvarová



 Název organizace:  Chocholík, klub rodičů v Kunštátě

 Forma organizace: spolek

 Číslo a datum registrace:   VS/ 1-1/81700/10 - R

 Sídlo:  Kunštát, Nám. Krále Jiřího 102

 Provozovna: (klubovna) Kunštát, Lipka 43,

 E-mail: chocholik.kunstat _gmail.com

 Web: www.chocholik.cz

 IČO: 22851267

 Statutární zástupce:  Mgr. Ivana Dlapová,  Ing. Marie Mikulková

 Bankovní spojení: FIO Bank    číslo účtu: 2900285581/2010
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