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1. Úvod
Výroční zpráva neziskové organizace Lumpíkov shrnuje činnost organizace za rok 2019.
V roce 2019 jsme pokračovali v aktivitách let předchozích a také jsme podali další žádosti
o dotaci z Evropské Unie. Tentokrát se jednalo o dotaci na podporu maminek, které se
chtějí posunout na manažerskou pozici, nebo na manažerské pozici pracují, případně pro
všechny, které se chtějí dále vzdělávat.
Druhý nový projekt nám vyšel za podpory Impact First, který je velmi podobný projektu
Stejná šance. Třetím neméně důležitý, projektem dotovaným z nadačního fondu OKD byl
projekt Domácí násilí, který začal být realizován již v roce 2018. Principem projektu bylo
poskytnutí odborných aktivit ženám ohroženým domácím násilím. Konkrétně se jednalo o
psychologické a právní poradenství, a v době konzultací bylo zajištěno hlídání dětí.
Navíc jsme pokračovali v projektové činnosti s projekty Dětský klub a Dětská skupina.
Lze zkonstatovat, že rok 2019 pro nás byl ve znamení nových projektů a dotací, i nadále
jsme však pokračovali v provozování rodinného centra, v rámci něhož mohli naši uživatelé .
využívat hernu, navštěvovat pravidelné kroužky, jednorázové akce, pořádat oslavy,
účastnit se příměstských táborů, přednášek a aktivit pro dospělé.
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2. O nás

V době svého vzniku Lumpíkov víceméně fungoval
jako volná herna s nepravidelným programem.
Časem jsme zjistili, že ženy nemají peníze, ani prostor
pro vzdělávání a zajímají je aktivity pro děti. Proto
vznikla řada našich projektů a také třeba Taneční

Když jsem se přestěhovala do Frýdku-Místku, zjistila

lumpíci. Ke vzdělávání, sdílení zkušeností patřila také

jsem, že jsou tady tři dětské herny, které ale fungují

pravidelná setkání kojících maminek, přednášky s

bohužel jen jako herny, kde si děti mohou hrát. Já

psychology a logopedy pro rodiče a širokou

chtěla víc. Chtěla jsem tuto situaci změnit a

veřejnost. V nabídce máme i cvičení pro dospělé.

soustředit se i na maminky, tatínky, babičky,

Dalším, a neméně důležitým přínosem, je podpora

dědečky. Ze začátku jsem nevěděla, jakým směrem

rozvoje dětí po fyzické i psychické stránce a podpora

se vydat, ale před očima jsem měla obrázek babičky,

socializace. Díky volné herně i organizovaným

jak společně se svým vnoučetem něco vyrábí, jak

kroužkům se formou hry rozvíjí jejich dovednosti,

společně tráví čas. Cílem bylo zaměřit se na děti,

komunikační schopnosti a schopnost spolupráce.

pomáhat ženám vrátit se zpět na trh práce a celkově

Mají možnost se začlenit do přátelského prostředí.

zabezpečit rodinu v době mateřství a rodičovství. V

Vnitřní herna nabízí zejména v nepříznivém počasí

době pracujících prarodičů, jsem chtěla vytvořit

aktivity k smysluplnému využití volného času i pro

prostor, kde by mohli trávit čas všechny generace

starší děti, kdy nabízí alternativu například k trávení

spolu. A proto jsem v roce 2014 založila neziskovou

času u počítače. O prázdninách organizujeme také

organizaci Lumpíkov, která vznikla jako zapsaný

příměstské tábory, kde děti tráví 90 % času venku v

ústav. Lumpíkov se stal výjimečným místem, které

přírodě.

nabízí kromě volné herny i další program pro rodiny
s dětmi. Bylo pro mě velmi důležité podporovat
rodiny s dětmi a především maminky. Období
mateřství

a

rodičovství

je

nádherné,

neopakovatelné, ale i náročné po psychické, fyzické,
ale i finanční stránce pro celou rodinu. V době po
narození dítěte jsou hlavně ženy často sociálně
izolovány. V této době řeší, jak využít volný čas a
také hledají příležitosti k získávání a sdílení informací
o péči o dítě s ostatními rodiči nebo odborníky. Při
nedostatečném naplnění těchto potřeb, může
docházet k patologickým jevům, jako neshody v
rodině, rozpad rodiny, nebo v krajních případech k
domácímu násilí. Lumpíkov , jako prostor pro aktivní
využití volného času a prostor pro vzdělávání
pomáhá těmto problémům nejen předcházet, ale je i
řešit. A to nejen vzdělávacími přednáškami, ale i
bezplatnými poradnami.

VÝROČNÍ ZPRÁVA, STRANA 3

Součástí Lumpíkova je také chráněná dílna, ve které
zaměstnáváme lidi s tělesným postižením. Pro ně je
často těžké zapojit se do pracovního procesu. Pokud
je jim něco nabídnuto, pak mnohdy v úklidu nebo v
továrních provozech. Vykonávat takovou práci jim ale
jejich zdravotní stav neumožňuje. Proto jsme se
rozhodli, že nebudeme pomáhat jenom rodinám s
dětmi, ale zapojíme i lidi s tělesným postižením.
Taková činnost má podle nás velký celospolečenský
význam. Práce je pro značnou část lidí především
zdrojem obživy, ale kromě toho větší či menší měrou
naplňuje další potřeby člověka, například potřebu
úcty, respektu, uznání, potřebu seberealizace, pocitu
prospěšnosti i úspěšnosti, a také potřebu kolektivu.
Zaměstnaný člověk se nejen začlení do společnosti a
naváže nová přátelství, ale má také větší šanci se stát
soběstačným.

Zaměstnání

osob

zdravotně

postižených není jen zdrojem jejich obživy, ale pro
většinu z nich prostředkem seberealizace se zřejmým
sociálně

rehabilitačním

účinkem.

Také

naroste

úroveň jeho znalostí a dovedností, má šanci si zvýšit
kvalifikaci a to je dalším krokem ke zvýšení
sebevědomí, sebeúcty. Cítí se platným členem
společnosti. Zapojení lidí s postižením do společnosti
nemá význam jenom pro něho, ale je zároveň velikým
přínosem i pro lidi bez postižení, pro celou
společnost.
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Postoje společnosti k lidem s postižením bývají
ovlivněny například nedostatečnou informovanost.
Jsou „výrazem tolerance k odlišnosti“ a jsou odrazem
vnitřní kvality lidí i společnosti jako celku. Pro nás je
důležité propojovat tyto dvě skupiny. Děti si
odmalička přivykají diverzitě. Tato jinakost je učí
toleranci, obohacuje po psychické i sociální stránce,
přináší nové zážitky a zkušenosti a pomáhá bourat
předsudky. Společnosti přináší pocit smysluplnosti.
Součástí týmu jsou ženy, které u nás pracují na pozici
chůvy. Často mají zkušenosti z práce ve zdravotnictví,
nebo s prací s dětmi, kterou ale ze zdravotních
důvodů nemohly dále vykonávat. Proto jsme jsme jim
nabídli zaměstnání v naší organizaci. Tímto směrem
pak chceme dále fungovat, tak abychom jim dokázali
pomoci. Chráněná dílna začala fungovat v Lumpíkově
asi tři měsíce po vzniku v září 2014. V roce 2016 jsme
rozšířili tým o jednu chůvu. Do budoucnosti
zaměstnávání lidí s tělesným postižením plánujeme
rozšířit.

V

průběhu

roku

organizujeme

nejen

pravidelné kroužky pro děti i dospělé, ale i
jednorázové zábavné akce jako Den dětí, Mikuláš,
apod., zabezpečujeme hlídání dětí, příměstské a
pobytové tábory. Organizujeme také vzdělávací
přednášky na různá témata.

3. Aktivity v roce 2019
PROJEKTY
1. DOMÁCÍ NÁSILÍ
Naše práce v oblasti domácího násilí navazuje na rok 2018, kdy jsme realizovali úspěšný
projekt na domácí násilí. Tento projekt byl vyjímečný tím, díky němu osoby ohrožené
domácím násilím obdržely komplexní soubor podpory a pomoci, jenž spočíval v zajištění
psychologické a právní pomoci a podpory ze strany pracovníka NNO, který např. pomohl
zprostředkovat zaměstnání, nové bydlení atp. Jako bonus vnímaly ženy nepatrnou, ale
přesto významnou pomoc ze strany organizace, a to hlídání dětí po dobu konzultací.
Tento projekt byl financován z nadačního Fondu OKD a byl rozšířen o pomoc seniorům v
oblasti domácího násilí.
V tomto roce proběhla konzultace s dvaceti ženami, sedmi dětmi a třemi seniory.
Podpořené osoby projektu z velké části využívali psychologickou pomoc, kde pracovalii
na ztrátě sebevědomí a zvýšení sebeúcty. Ženám byl v některých případech domluven
kariérový poradce z řad našich dobrovolníků, který s nimi řešil možnosti uplatnění na
trhu práce anebo přímo nabídky práce zprostředkovával. Rovněž ženám - osobám
ohroženým domácím násilím - pomohl v oblasti sebeprezentace, která je nezbytným
předpokladem pro nalezení vhodného zaměstnání.
Díky naší předchozí projektové činnosti, v rámci níž absolvovalo cca 60 žen projekt
Stejná šance, jsme se dostali do širokého povědomí občanů Frýdku-Místku jakožto
organizace poskytující pomoc a podporu ženám v téměř všech oblastech života a ve
všech věkových kategoriích. V důsledku toho se na nás v roce 2019 obrátilo mnohem
více žen (včetně dětí) než v roce 2018. Tyto osoby spařovaly výhodu námi
poskytovaných služeb zejména v tom, že byly schopny vyřídit veškeré potřebné
záležitosti na jednom místě, tj. v našem rodinném centru. Dále byla velmi pozitivně
hodnocena časová a místní dostupnost organizace, anonymita, kteoru jsme schopni
zaručit, a zejména velké množství erudovaných odborníků, se kterými v organizaci
pracujeme.
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V oblasti seniorů jsme navázali spolupráci se Senior Pointem ve Frýdku-Místku, kdy
primárním cílem bylo seniory prostřednictvím letáků informovat o domácím násilí, resp.
jak je rozpoznat, jak se bránit, kde se bránit, atp. Rovněž byla na toto téma zrealizována
osvětová činnost s psychologem Mgr. Terezou Odstrčilovou.
U seniorů se jako největší problém jevil stud a strach o domácím násilí vůbec hovořit,
natož jej řešit. Starší lidé se nejčastěji setkávají s domácím násilím páchané na jejich
osobě ze strany jiného rodinného příslušníka, nejčastěji svými vlastními dětmi či
vnoučaty. Oběti domácího násilí měli obavy svůj problém řešit, aby své příbuzné
neztratili a nezůstali tak osamoceni a zavrženi svou vlastní rodinou. Velice často se
odborníci také setkávali s pocitem viny za to, že špatně vychovali své děti. Proto se u nich
rozvinul pocit, že si násilí zaslouží.
Velmi děkujeme nadačnímu fondu OKD, že nás finančně podpořil a pomohl zlepšit
životní situaci, nejen ženám a dětem, ale i seniorům. Naším cílem bylo upozornit na
skutečnost, že domácí násilí je všude kolem nás. Na to, že se může odehrávat za
zavřenými dveřmi bytu našeho souseda, v domácnosti našich babiček, zkrátka kdekoliv,
kde bychom jej vůbec nečekali. Diskuzí o domácím násilí jsme se snažili přimět
společnost k zamyšlení se nad tímto jevem a nabídli jim možnosti řešení.
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2. DĚTSKÁ SKUPINA
Další neméně důležitou aktivitou Lumpíkova hrazenou ze zdrojů EU je projekt Dětská
skupina, který jsme začali realizovat v roce 2018, a který se zaměřuje na vzdělávání
a výchovu dětí ve věku od 2 do 6 let, s důrazem kladeným na individuální respektující
přístup. O děti pečuje pedagog, dětská psycholožka a chůvy. Pro děti jsou k dispozici
montessori hračky a výuka angličtiny. Děti tráví každý den venku, zejména v parku a na
okolních hřištích. Rovněž se snažíme děti vést k ekologii - zkoušíme pěstovat různé druhy
květin a bylin. Naše Dětská skupina je vyhledávána také pro svou delší provozní dobu, tj.
do 17. hodiny, což je oproti mateřským školám a jiným podobným zařízením, o víc než o
hodinu déle. Kapacita dětské skupiny v Lumpíkově je 12 dětí.

3. DĚTSKÝ KLUB
Dalším probíhajícím projektem je projekt Dětský klub, který je zaměřen na děti
navštěvující první stupeň ZŠ. Projekt byl zahájen v roce 2018 a jeho cílem je pomoci
pracujícím rodičům, kteří nestíhají své děti vyzvednout po škole z družiny, jejichž provoz
je maximálně do 16. hodin. Principem dětského klubu je vyzvednutí dětí v jejich školních
družinách a následné odvedení do Lumpíkova dvěma pečovatelkami, kde je pro ně již
připraven tvořící kroužek, jumping a také další zajímavé a výchovné aktivity. V létě, tedy v
době letních prázdnin, pořádáme v rámci tohoto projektu celkem 4 turnusy týdenních
příměstských táborů, které jsou plně hrazeny ze zdrojů EU a jejichž cílem je především
nápomoci rodinám skloubit práci s péčí o jejich děti.
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4. READY WOMEN
V roce 2019 jsme jsme uskutečnili 3 nové projekty.
Na základě výhry v Impact First jsme realizovali od října do prosince 2019 projekt Ready
Women, který byl hrazen z výhry Impact First a za finanční podpory grantu primátora
Frýdku - Místku. Hlavním cílem této aktivity bylo správné motivování žen k pracovnímu
uplatnění a definování nezbytné dovednosti a vědomosti, které byl schopen uchazeč o
zaměstnání získat dalším profesním vzděláváním. Při práci s maminkou v rámci této
aktivity jsme uplatňovali komplexní odborné diagnostické metody, tak aby mohla
optimálně využít svého potenciálu.

5. MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Druhým novým projektem je Manažerská akademie, který byl zahájen v září 2019. Tento
kurz je určen pro ženy, které se chtějí posunout na manažerskou pozici, nebo na
manažerské pozici pracují, případně pro všechny, které se chtějí dále vzdělávat. Jeho
hlavním cílem je pomáhat ženám (nejen) po MD/RD s jejich návratem na manažerskou
pozici a také se zvyšování jejich kvalifikace. Program kurzu je nastaven tak, aby jej zvládly
absolvovat i ženy, které již pracují.
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6. PRÁCE, DĚTI A JÁ
Třetí zcela nový projekt projekt Práce, děti a já, byl odstartován v listopadu r. 2019. Tento
projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a dovednosti maminek pečujících o děti, a ulehčit jim
návrat do pracovního procesu po skončení rodičovské dovolené. V rámci projektu
získávají účastnice nové znalosti z oblasti IT, anglického jazyka, obchodu, ale také budou
mít možnost nalézt svůj skrytý talent či osvojit si zcela nové dovednosti s individuálními
či skupinovými kouči, psychology a kariérovými poradci.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
1. Pravidelné aktivity pro děti
Tančení Lumpíci - Kroužek pod vedením bývalé profesionální tanečnice
Adély Očadlé.
Sportovní kroužky Jumping pro děti od 5 do 12 let pod vedením Dariny
Gajdáczové
Tvoření pro malé dizajnéry s Bárou, pro děti od 5 do 12 let.
Divadélko “Jedna Dvě”
Mluvící lumpíci se Sašou
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2. Jednorázové aktivity pro děti
Mezi jednorázové zábavné akce pro děti v průběhu roku patřil Karneval, Tvoříme pro
Maminky, Den Matek v Lumpíkově, Den otevřených dveří Dětské skupiny Školička, Dny
dětí v Lumpíkově, SWAP dětského letního oblečení, Den Otců v Lumpíkově, Halloween a
také u nás byl jako každý rok Mikuláš.

3. Tábory
V roce 2019 jsme zorganizovali celkem 8 turnusů prázdninových příměstských táborů, z
toho 4 v rámci projektu Dětský klub. Všechny tyto tábory byly celodenní. Byly zaměřené
na venkovní aktivity a výlety k poznávání okolí. Na výlet jsme si zajeli i na hrad Hukvaldy,
na Palkovické hůrky a k přehradě Olešná, kde jsme opékali párky. Také jsme
zorganizovali vzdělávací návštěvy u hasičů a Policie České republiky, které byli zaměřeny
na prevenci. V horkém počasí jsme využili příležitosti ke koupání a navštěvovali blízká
venkovní hřiště. Zároveň proběhl 1 pobytový tábor pro děti od 6 do 17 let pod vedením
zkušených vedoucích a zdravotníka. Tématem táboru byl STAR WARS - JEDI AKADEMIE
Tábor se konal v překrásném prostředí Beskyd a zúčastnilo se ho 50 dětí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA, STRANA 11

4. Volná herna
V průběhu celého roku navštěvují naší volnou hernu děti různého věku. Herna je
vybavena Chacha boxem, který je určen pro pohybový rozvoj dětí od 3 let, což je
síťovaná konstrukce, na které je trampolína, klouzačka do bazénku s balónky, látka, kde
se dětí učí rovnováze a jiné hrací prvky. Druhá část herny je přizpůsobená pro menší děti
do 3 let, kde je molitanová prolézačka, odkud děti mohou skočit do balónků. Pro menší
děti máme v herně autíčka a odrážedla, dětskou kuchyňku, montessori hračky a
skládačky.

5. Hlídání
Častokrát si rodič potřebuje něco zařídit a nechce, nebo nemůže si dítko vzít s sebou. Pro
rodiče, kteří nemají možnost hlídání v rodině nebo v blízkém okruhu známých nabízíme
pro tyto případy hlídání. Možnost nechat si dítě pohlídat nemusí mít jenom praktické
důvody. Neméně důležité je, že si rodiče mohou vyčlenit čas pro sebe a své záliby.
Psychicky si oddechnou a můžou se zase naplno věnovat dětem.
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6. Aktivity pro dospělé
Mezi pravidelné aktivity pro dospělé patří zejména Jumping pod vedením lektorky Dariny
Gajdaczové a Michaely Očadlé, kde kromě běžných lekcí opakovaně probíhá jumping
maraton. Dále to byly hodiny kruhového tréninku a jógy pro dospělé a seniory. Z
pravidelných akcí vzdělávacího charakteru to byly lekce angličtiny s lektorkou Anetou
Šírovou, která je po mozkové obrně odkázána na vozíček, cyklus psychologických
přednášek Petry Mařádkové (Zážitkový workshop - SEBEVĚDOMÍ? HRAVĚ); přednáška
MUDr. Daniely Španihelové na téma Jak léčit Kašel a rýmu; Skrytý význam nemocí, aneb
co nám tělo říká; Pohybem k rozvoji dovedností a lepšímu učení; Co říkají zuby;
Homeopatika v akutních situacích. Dále jsme realizovali semináře s Markétou Ubíkovou
na téma Digitální úklid a Smart žena.

4. Cíle
Hlavním cílem pro další období je pokračování Lumpíkova v oblasti vzdělávání žen a
pomoci při jejich návratu na trh práce, prostřednictvím našich hlavních dvou projektů Manažerská akademie a Práce, děti a já. Tyto projekty končí až v letech 2021 a 2022.
Dalším neméně důležitým cílem je pokračování v projektu Domácího násilí. Rádi bychom
se v této oblasti více vzdělávali a požádali město Frýdek-Místek o finanční pomoc,
abychom mohly naše aktivity dále rozšiřovat a zlepšovat. Budeme také pokračovat ve
vzdělávacím programu pro malé děti, kde bychom chtěli pro děti vytvořit nový kroužek Mluvící Lumpíci, který bude zaměřen na čtené a mluvené slovo s kreativním tvořením.
Dále bychom chtěli realizovat nový projekt, který je zaměřen na zvyšování neformálního
vzdělávání pracovníků v nestátních neziskových organizacích při práci s dětmi.
Neměnným cílem zůstává podpora různých charitativních projektů a bezplatné
poradenství v různých oblastech života. I takhle chceme přinášet prospěch společnosti.
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5. Organizační struktura
Statutárním orgánem je ředitelka Petra Petrušková. Správní radu tvoří předseda Karel
Ševčík a dva členové Ivana Ševčíková a Zuzana Wiednerová. Všichni bez nároku na
odměnu.

6. Zdroje financování
Jako nezisková organizace jsme v roce 2019 fungovali převážně ze zdrojů z vlastní
činnosti. Součástí financování byl příspěvek od Úřadu práce na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a menší sponzorské dary na jednorázové akce. Nyní nejvíce
zdrojů pochází z ESF z operačního programu zaměstnanost. Díky těmto evropským
fondům u nás probíhá vzdělávání žen Manažerská akademie, Práce, děti a já, Šablony,
dětská skupina a dětský klub. Projekt boje proti domácímu násilí byl financován z dotace
OKD. Město Frýdek – Místek nám poskytlo z odboru školství, kultury mládeže a
tělovýchovy finanční částku 10000 Kč. Projekt Ready Women byl financován za
spolupráce Impact First a dotace primátora města Frýdku-Místku. Herna Lumpíkov je
neziskovou organizací. Činnost herny je nevýdělečná. Prostředky jsou použity výhradně k
úhradě nákladů spojených s provozem, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a
údržbu, úhradu nákladů na zaměstnance a na vnitřní zařízení. Více než 50 % našich
zaměstnanců jsou lidé s tělesným postižením, jsme chráněnou dílnou.

7. Poděkování
Velké díky patří všem, kteří nás podpořili: Evropský sociální fond, Úřad práce Frýdek Místek, Nadace OKD, Autobusová doprava Josef Ševčík a ostatní sponzoři letního tábora
Star Wars. Děkuji našim milým zaměstnancům za každodenní péči o děti, ale i nás
dospělé. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na našich akcích a v neposlední řadě
děkuji dětem, rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům Lumpíkova za jejich přízeň
a podporu. Bez vás by to nemělo smysl.
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