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Rodinné centrum Společný stůl, z.s. je nevládním a neziskovým svazkem občanů, kteří
chtějí podporovat hodnotu rodiny, děti a jejich zdravý vývoj, matky a otce na mateřské a
rodičovské dovolené a také prarodiče.
Rodinné centrum Společný stůl (Hrajánek) šíří osvětu a hodnoty rodiny mezi širokou
veřejnost a napomáhá správné funkci rodiny. Vytváříme prostor pro vícegenerační a
multietnickou pospolitost v centru města.
Centrum vede hernu pro děti a rodiče, která slouží pro sdílení rodičů, pro hraní dětí i je
místem pro přednášky. Dětský klub Hrajánek nabízí celodenní péči o děti 0-6 let, která
sloiuží při skutečné potřebě samostatného pobytu dítěte a také jako adaptace dítěte v
dětském kolektivu (příprava na vstup do MŠ). Klub pro seniory nabízí zajímavé aktivity pro
seniory i společné aktivity pro seniory a děti.
Dětský klub Hrajánek je nenahraditelným místem především v době nouzového stavu, kdy
dochází k opakovanému uzavírání školských zařízení, kdy dochází ke zhoršující se situaci
rodičů samoživitelů. V loňském roce 2020, kdy došlo k uzavření školky na 2 týdny, stoupla
návštěvnost Dětského klubu Hrajánek o 200%.
Centrem ročně projde okolo 40 rodičů, 120 dětí a 10 seniorů.
Centrum Hrajánek funguje již od roku 2017, od roku 2020 je nově vedeno Rodinným
centrem Společný stůl, s.z..
Školské sestry de Notre Dame - Na  Sadech - nám pronajaly v rámci kláštera nové prostory,
které bylo třeba zrekonstruovat.
Sestry samy financovaly celou rekonstrukci koupelny a sociálů. Firma Obklady Vilímek -
darovala dlažbu a obklady.
Hodně peněz věnovali rodiče, kteří mají o toto centrum opravdu zájem. A nemalá část
výdajů připadla na centrum samotné.
Hned před budovou jsou dvě autobusové zastávky MHD, kde zastavují autobusy z téměř
celého města. Poloha uprostřed centra je velkou výhodou, když rodič potřebuje hlídání dítěte
využít k návštěvě úřadů a dalších institucí v centru města.
Rodinné centrum je vybavené kuchyňkou, sociálem a dvěma hernami - vše vhodné a
vybavené pro pobyt malých dětí. Dvě herny jsou skvělé pro zdárnou socializaci dítěte a
pořádání odborných seminářů pro rodiče, kdy děti mohou být ve stejném prostoru, pouze v
jiné místnosti.
Působí zde dva vyškolení průvodci s kurzy pedagogiky Franze Ketta. Tato pedagogika je
velice vhodná právě pro komunikaci s malými dětmi do 6 let, především s ještě nemluvícími
dětmi a dětmi z cizojazyčného prostředí.
Hlídání dětí v centru Hrajánek může pokračovat dál i po uzavření státních školských zařízení
a dětských skupin.
Hlavním cílem je upevňování rodiny, poskytování poradenství v oblasti potřeb rodiny,
vytvářením bezpečného prostředí pro setkávání rodin a pozvolnou a odborně vedenou
socializaci dítěte.
Dochází zde k možnosti pobytu celé rodiny i se staršími dětmi a po úspěšné aklimatizaci
dítěte, zde o něj může být pečováno celý den. Rodiče mohou věnovat čas pracovním
povinnostem či péči o další dítě. Tato možnost je nenahraditelná především pro matky



samoživitelky. V době nouzového stavu je Hrajánek nezastupitelný pro rodiče samoživitele z
důvodů uzavření škol a školek. Bez možnosti umísit dítě do Hrajánka by došlo ke zhoršení
finanční situace rodin samoživitelů..
Centrum mimo jiné funguje jako místo setkávání lidí a sdělování si vlastních zkušeností s
výchovou dětí a předcházení možnosti vyhoření a předčasného umístění dítěte do
kolektivního zařízení a nástupu do práce. Tímto pozvolným procesem se daří předcházet
psychickému šoku dítěte již v útlém věku. Okolo 20 dětí každý rok zažije úspěšný a
nenásilný vstup do mateřské školy.
Nedílnou součástí je možnost sdílení zkušeností mezi jednotlivými rodinami, přičemž
dochází k neocenitelnému přenosu zkušeností a pomoci při řešení jednotlivých výchovných
záležitostí především u dětí ve věku 0 až 6 let před nástupem do školy. Centrum také pořádá
vzdělávací programy pro děti, rodiče i prarodiče, kde je možnost poradit se s odborníky a
najít řešení přesně pro svoji rodinnou situaci. Okolo 40 rodin každý rok navštěvuje centrum
Hrajánek.
Velkou výhodou centra je možnost docházky několik let, neanonymní prostředí, kdy
pracovník centra rodinu dobře zná, zná dítě a může pomoci při řešení jakýchkoliv situací,
které rodina řeší, např. kdy dítě přihlásit do školky, kdy je vhodný odklad atd. Rodiče zde
mohou najít komunitní prostor, který je v centru velkého města výjimečný. Rodiče se do
centra vrací s dalšími dětmi v rodině a starší sourozenci mohou společně s mladšími dětmi
centrum opět navštěvovat  v době jarních a letních prázdnin.
Jedním z cílů centra je i zapojení rodičů cizinců do českého kolektivu. Výuka českého jazyka
dětí z cizojazyčného prostředí je naprosto zásadní pro úspěšný vstup těchto dětí do českého
vzdělávacího systému. Rodiče cizinci se přes své děti velice snadno integrují do českého
prostředí, navážou mezilidské vztahy a mohou velmi brzy radostně najít svoje místo v
našem městě. Počet dětí cizinců navštěvujících centrum Hrajánek je 15.
Další skupinou jsou senioři, kteří v centru aktivně tráví svůj volný čas, pomáhají při přípravě
programu pro děti a sami se ho účastní. Tato forma propojení nejmladší a nejstarší generace
přináší nenahraditelné obohacení oběma stranám.
Rodiče vyhledávají centrum Hrajánek pro osobní přístup, který je v dnešní anonymní době
nenahraditelný, rodič zná osobu, která o jeho dítě pečuje a může zde navázat přátelské
vztahy.
V roce 2020 přijalo Rodinné centrum Společný stůl, z.s. prostřednictvím darů 287 109,-.
Nábytek 24 837,-
Podlaha 37 971,-
Výmalba 11 117,-
Osvětlení 15 755,-
Nájem 30 000,-
Mzdovové náklady 30 809,-
Náklady na energie 4 500,-
Propagační materiál + propagace 8 999,-
Ostatní vybavení - odpadkové koše, háčky na ručníky, ručníky, košíky na hračky a pomůcky,
mikrovlnka, varná konvice...15 267,-
Kett - pomůcky, hudební nástroje 9 248,-
Pomůcky+spotřební materiál - mýdla, čistící prostředky, kapesníky, toaletní papír, vlhké
ubrousky, tašky na Mikuláše, materál na tvoření... 6 001,-
VIA-registrace+roční příspěvek 1 047,-
Síť pro rodinu-členský příspěvek 100,-
2x divadelní představení  5 000,-



Celkem 200 651,-
Převedeno do roku 2021 v bance 82 946,-

v kase 3 512,-
Děkujeme všem dárcům, že jsme mohli díky nim všechno toto uskutečnit a můžeme ve své
činnosti pokračovat i v roce 2021.
Zvláštní poděkování: Kongregace Školských sester de Notre Dame

Obklady Vilímek s.r.o.
Štrob &, spol. s r. o.

Magdalena Kodymová, předsedkyně spolku, průvodce dětí
Budlana Baldanova, průvodce dětí
MUDr. Marcela Kurialová, zakládající člen
Bc. Jana Seilerová, zakládající člen


