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    Žebřík, o. s. 

„Nástroj praktické pomoci,  aby se lidé mohli dostat výš.“ 
                                       Oblast působení – okres Prostějov, Olomoucký kraj 

                                    Poskytujeme  sociální, vzdělávací a integrační aktivity. 

Naše aktivity jsou určeny pro  cizince ze tzv. třetích zemí a členských zemí EU,  jejich rodiny a 
české občany (zejména rodiny s dětmi).  

 

2005 – založení  neziskové organizace Žebřík, o. s  

Od roku 2008 – zařízení  Centrum podpory cizinců v Prostějově – Vrahovicích (Poradna 
pro cizince, Kurzy českého jazyka, Kluby rodičů a dětí, Doučování dětí cizinců  ) 

Od roku 2014 – zařízení  Multikulturní centrum  Mozaika v Prostějově (Multikulturní 
podvečery, Kluby pro rodiče s dětmi, Čajovna) 

 



 
 
 
 
 Prioritní oblast – poskytování sociálních služeb 

Sub-projekt : Aktivizace a integrace rodin imigrantů, 72-BG-036 

Období realizace: 1.4.2013-31.3.2015 

• Cíle projektu:  zkvalitnit stávající službu Klubu rodičů s dětmi a rozšířit její uživatele o 
cizince z EU a české rodiny, zavést nové aktivity a zkvalitnit zázemí organizace novým 
vybavením. Současně posílit vnitřní rozvoj organizace pomocí fundraisera-ekonoma, 
vzdělávání vedoucích pracovníků v manažerských dovednostech a zlepšení systematické 
propagaci a PR. 

• Pro hlavní cílovou skupinu (rodiny imigrantů s dětmi) - urychlení adaptace, zkvalitnění  
integrace do většinové společnosti, aktivizace matek na rodičovské dovolené, rozvoj 
seberealizace a vytváření pozitivních sociálních vazeb jako prevence sociálního vyloučení a 
podpora začleňování imigrantů a jejich rodin do společnosti, dále zvýšení orientace a 
porozumění kulturním, historickým a společenským aspektům prostředí v České republice, 
zvýšení sociálních, jazykových a komunikačních schopností rodičů a dětí. 

 



Aktivity sub-projektu 

• Pro cílovou skupinu 1) Multikulturní klub pro rodiče s dětmi 

                                             2) Vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiče 

                                              3) Hlídání dětí cizinců 

•  Pro organizaci            4) Proškolení vedoucí organizace a jeho zástupce 

                                              5) Získání fundraisera –ekonoma a jeho činnost 

                                              6) Systematická propagace činnosti organizace a rozvoj PR 

 



 
Multikulturní klub rodičů a dětí 
                • 92 dopoledních setkání  

• Metodický plán aktivit pro 
děti v MK 

 

• „ Necítím se tolik izolovaná a 
osamělá ….“ 

• „Naučím se nové básně, hry 
pro děti…“ 

• „Rozvíjím český jazyk…“ 
„ 



Vzdělávací a aktivizační činnosti pro 
rodiče-přednášky, besedy, tvořivé dílny 

  



Přednášky, besedy 

• oblast psycho-sociální, výchova dětí, 
komunikace, zdravé vztahy, prevence 
patologických jevů, orientace ve 
společnosti (vzdělávací a sociální 
systém, česká historie a kultura), 
pracovně-právní a zdravotní (zdravý 
životní styl, preventivní péče o zdraví, 
první pomoc) 

 





Hlídání dětí cizinců 

• Nabídnuto 92 dopolední 



Vnitřní rozvoj a finanční stabilita 

Získání fundraisera -ekonoma a jeho činnost 
• úspěšná  žádost na FNNO v oblasti Lidská práva - vznik a rozvoj multikultur. centra v Prostějově. Bylo 

podány  žádosti (MV, MPSV rodina, Kraj, Prostějov, MŠMT).  Zažádali jsme o 2 společensky účelná 
pracovní místa  se zkrácenými úvazky, byl nám přiznán příspěvek ve výši 67.500,- a 45.900,- Kč 

• Implementace opatření vzešlá z odborného auditu 

Vypracován Fundraisingový plán a Podnikatelský plán na období 2015-2017 

Školení, implementace 
• Celkem jsme realizovali cca 140 hod. vzdělávání a to ve všech možných oblastech - fin. 

řízení, manažerských dovedností, fundraising, timemanagement.. 

• Nový účetní systém, systém centrálního sdílení dat, systém zálohování dat, vzdáleného 
připojení apod. 

 
 



Systematická propagace činnosti 
organizace a PR 
• Tvorba grafického manuálu 

organizace 

• nové webové stránky www.zebrik.org 

• Tým pracovníků používal větší 
spektrum propagačních prostředků 
tak, aby cíleně oslovoval veřejnost a 
cílové skupiny 

• Prezentace činnost na setkáních s 
širokou i odbornou veřejností 

• Výstupy- cizojazyčné letáky CpC, Plán 
propagace 



                Státní příslušnost cizinců  
 

Ukrajina 
76% 

Kolumbie 
2% 

Kanada 
2% 

Bělorusko 
2% 

Mexiko 
2% 

Polsko 
2% 

Bosna a Herc 
2% 

Moldavie 
7% 

Mongolsko 
5% 



Sub -projekt navštívilo 48 cizinců z 10 zemí světa a 55 
českých občanů (dospělých osob) s dětmi cca 210 
osob 



 
 
 
 
 
 
           Děkujeme Nadaci Partnerství  
              za podporu a spolupráci! 



www.zebrik.org 
 

www.procizince.cz 
 
 
 

Žebřík, o. s., Voskovcova 754/8 Olomouc 779 00, 

IČO: 27019896 
 

 
 
 
 

Bú: 1891351369/0800 
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