
PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 

PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA – HRUŠOV 

 

15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH 

Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné soutěžní odpoledne.  
Hrálo se: „Člověče, nezlob se“ pexeso a skládalo se puzzle. 
 

26. 1. 2014 NÁVŠTĚVA LOUTKOVÉHO DIVADLA 

Rodiče společně s dětmi shlédli divadelní představení pohádky Královna Koloběžka první na jevišti Divadla loutek v 
Ostravě. Pohádka se všem dětem velmi líbila. 

 

 

4. 2. 2014 PEČENÍ PIZZY 

Pro děti bylo zorganizováno pečení pizzy. Každé dítě mělo možnost naučit se, jak se pizza vyrábí a jaké suroviny do 
ní patří. Dětem se společné pečení povedlo a každý si na pizze pochutnal.  

 

 

5. 3. 2014 BURZA OBLEČENÍ 

Začátkem března proběhla burza jarního a letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. Burza oblečení je vždy 
přínosem pro naše uživatele a každý si zde najde, co potřebuje. 

 



11. 3. 2014 VÝSTAVA INTERAKTIVNÍ TECHNIKY U 6, DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE 

Děti měly možnost navštívit velice zajímavou výstavu a spolu s průvodcem J. Vernerem se seznámily 
s dějinami techniky, strojírenství a létání. Malý svět techniky není jen muzeem, ale především hernou, kde si 
děti mohou všechno vyzkoušet a zjistit jak věci fungují. Muzeum se nám moc líbilo.  
Celou akci pro nás uspořádala společnost GE  Volunteers o. s. 
           

                       

 

15. 3. 2014 PEČENÍ VĚNEČKŮ 

Azylový dům se provoněl vůní pečených věnečků. Maminky si podle předem připraveného receptu přinesly 
suroviny a pustily se společně s dětmi do práce. Pečení se povedlo, výrobky všem chutnaly a maminky byly 
rády, že měly možnost naučit se nový recept. 

 

27. 3. 2014 VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 

V denní místnosti Azylového domu jsme pro rodiče a děti připravili tvořivé odpoledne ve spolupráci se 
zástupci společnosti GE  Volunteers o. s., na kterém jsme vyráběli spoustu krásných velikonočních přáníček. 
Po skončení tvoření měly děti za úkol hledat na zahradě Azylového domu svůj velikonoční balíček. Tvořivé 
odpoledne se povedlo a děti odcházely spokojené. 

                                                                       

 

 



31. 5. 2014 DEN DĚTÍ V AZYLOVÉM DOMĚ 

Na sobotní dopoledne jsme pro děti připravili ve spolupráci se zástupci společnosti GE  Volunteers o. s. 
soutěžní odpoledne ke Dni dětí. V celém areálu Azylového domu probíhaly soutěže ve skoku v pytli, 
skládání kostek, závody koloběžek, štafetového běhu a další. Do soutěží se společně s dětmi zapojili rodiče, 
kteří potom pomohli s přípravou ohniště na odpolední opékání. Na závěr akce byla pro každé dítě 
přichystána sladká odměna. 

 

                         

 

 

                        

 

 

 9. 6. 2014 – 24. 7. 2014  

PROJEKT: „VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE S POBYTOVOU AKCÍ PRO RODINY  ZE SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÝCH LOKALIT ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÝCH 
JEVŮ A SPRÁVNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU“. 

Městský obvod Slezská Ostrava za finanční podpory Statutárního města Ostravy připravil  v rámci prevence 
kriminality dětí a mládeže projekt  „Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně 
vyloučených lokalit“. 



                                     
 
Hlavním záměrem projektu bylo cílené působení odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 
správného trávení volného času a předcházení rizik sociálního vyloučení.  Projektu se zúčastnilo celkem 35 
osob městského obvodu Slezská Ostrava včetně nezletilých dětí. 
V první  fázi připraveného projektu účastníci absolvovali  tři preventivní vzdělávací semináře, tématicky 
zaměřené na problematiku výchovy, vzdělávání, partnerství, prevence drogové závislosti, finanční 
gramotnosti a dluhů. Na vzdělávací semináře navazovala nabídka volnočasových aktivit. Rodiny měly 
možnost společně navštívit ZOO Ostrava, Landek Park Petřkovice či Slezskoostravský hrad.   
Výše uvedený projekt byl úspěšně zakončen čtyřdenním zážitkovým pobytem v hotelu Polanka v Písku u 
Jablunkova. V rámci těchto čtyř dnů si účastníci prohlédli malebné prostředí těšínských Beskyd, navštívili 
sportovní centrum Mosty u Jablunkova, místní koupaliště či aquapark. Ve volných chvílích účastníci 
využívali nabídku sportovních aktivit areálu hotelu Polanka. V době konání vzdělávacích seminářů určených 
rodičům byly pro děti připraveny volnočasové aktivity a soutěže zaměřené na prohlubování vědomostí, 
dovedností a jejich sportovní výkonnosti.  Jednotlivé dny pobytu jsme společně zakončili posezením u 
táboráku a večerní stezkou odvahy pro zúčastněné děti. 
 
 

                                       

                                       

 

 



14. 8. 2014 BURZA OBLEČENÍ 

Azylový dům uspořádal opět burzu podzimního a zimního oblečení pro děti a rodiče. Každý zde měl možnost si 
vybrat, co potřebuje.  

 

10. 9.2014 PESTRÉ HRANÍ 

Maminky společně s dětmi se zúčastnily besedy na téma: „Jak mohou hry rozvíjet psychomotoriku děti“. Na 
akci měli rodiče možnost naučit se a vyzkoušet si v praxi, jak si správně s dětmi hrát a tím rozvíjet jejich 
osobnost. 

 

11. 9. 2014 PLETENÍ NÁRAMKŮ Z GUMIČEK 

Toto odpoledne se děti měli možnost seznámit s výrobou pletených náramků, jejíž obliba poslední dobou 
stoupá. K dispozici bylo mnoho barevných gumiček, které děti použily k výrobě hezkých a pestrých ozdob 
na ruce. 

 

25. 11. 2014 VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB 

Ve spolupráci se sdružením STOP jsme uspořádali pro děti a jejich rodiče, výrobu vánočních ozdob. Každý 
si mohl vyrobit z papíru pěknou vánoční ozdobu do okna nebo na stromeček. 

 

3. 12. 2014 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V AZYLOVÉM DOMĚ 

Za dětmi do Azylového domu přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Děti zazpívaly písničky a předaly 
Mikulášovi namalované obrázky. Za odměnu na ně čekal mikulášský balíček a čokoládový Adventní 
kalendář.  Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení, cukroví a koláče. Všichni se těšili na blížící se 
Vánoce. 

                                  
 
 
9. 12. 2014 PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Azylový dům se provoněl vůní vánočního cukroví, které si přišly upéct maminky společně se svými dětmi. 
Vyráběly se rumové kuličky, vanilkové rohlíčky a linecké cukroví. Tuto akci jsme uspořádali, společně se 
sdružením STOP. 



 

 

18. 12. 2014 VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTI 

Společně  s uživateli a jejich dětmi jsme se setkali ve společenské místnosti, kde jsme si 
popřáli pěkné svátky a vše nejlepší do příštího roku. Pod nazdobeným stromečkem našlo každé dítě svůj dáreček.  

 

 

 
 
 
 
 
 


