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Činnost příspěvkové organizace Osmička pro rodinu byla schválena usnesením zastupitelstva
v červnu 2015.
Hlavním účelem organizace je prevence patologických jevů v rodinách, posilování hodnot
rodiny a mezigeneračních vztahů, podpora otcovské a mateřské role ve společnosti, prevence
sociálního vyloučení a integrace odlišných, včetně dalších činností sociálního charakteru
sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodičům, jakož i výchovnou a všestrannou péči o
děti.
Posláním organizace je zajišťování volnočasových aktivit a vzdělávacích aktivit pro děti,
mládež, včetně primárně preventivních aktivit v rámci terénní práce na základních školách
Prahy 8, poskytování nejrůznějších služeb pro rodiny s dětmi,poskytování služeb prevence
sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti a služby na podporu zkvalitnění partnerských a
manželských vztahů,posilování rodičovských kompetencí, organizování příměstských táborů,
prázdninových letních táborů v jednotlivých Centrech a další aktivity.
Osmička pro rodinu sdružuje tyto kluby, jejich aktivní činnost byla započata v záři
2015:
Dětské kluby Karlík, Ďáblík , Krabík a klub Mapa, pro sociálně znevýhodněné děti.
Aktivity klubů Karlík, Ďáblík, Krabík v roce 2015 - jsou rozděleny do věkových kategorií:
1,5-2 roky cvičení, rozvoj jemné a hrubé motoriky, malování, říkanky, zpívání
2-2,5 roky kombinovaný program se zaměřením na komplexní vývoj dětské osobnosti, rozvoj
komunikace, pohybového aparátu, výtvarná činnost
2,5-3 roky program zaměřený na děti i rodiče, prohloubení rodičovských vztahů a zároveň
postupné získávání dovedností před nástupem do mateřské školy, rozvoj logického myšlení
dětí, osvojení praktických dovedností
Klub Karlík působí v Karlíně, Ďáblík v Ďáblicích a Krabík v Bohnicích - kluby jsou otevřeny
všem ostatním aktivitám podporující zdraví rozvoj rodinného života. Mimo svoji pravidelnou
denní činnost kluby pořádaly v roce 2015 např.Lampionové průvody , Mikulášské, Vánoční
besídky a posezení s rodiči, dětská představení a přednášky .
Klub Mapa - poskytuje zázemí sociálně znevýhodněným dětem.Cílovou skupinou je věková
hranice 6-12 let . Do klubu docházejí 6leté děti, které mají odklad a potřebují pomoci při
přípravě na školu. Do cílové skupiny patří i děti, které nejsou zvyklé na organizování volného

času nebo ho nevyhledávají. Je zde kladen důraz na pedagogickou a sociálně-psychologickou
činnost. Klub má i terénní programy, práce ve školách i venku.
V listopadu v roce 2015 klub Osmička pro rodinu podala žádost o dotaci na pořádání
příměstských táborů pro klub Mapa v rámci OP Praha - pól růstu ČR.
Mimo svoji pravidelnou denní činnost se klub Mapa v podzimních měsících zapojil do
celorepublikového dobrovolnického projektu "72 hodin", během kterého děti za pomoci hostů
vysadily na zahradě klubu 2 čtyřmetrové stromy. Klub pořádal i Halloweenskou párty
Mikulášskou a Vánoční besídku.
Osmička pro rodinu se účastnila a podpořila na podzim 2015 akce MČ Praha 8, Kdo si hraje
nezlobí, Dušičkový večer na zámku.

Poděkování: Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nás pravidelně nebo jednorázově
podporují.

