
Tradiční a aktuální dobrá praxe RKC Chaloupka  

Moravskoslezský kraj / Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Hlavní přínos: 

• dlouhodobá podpora prorodinných aktivit a rodičovských kompetencí 

• podpora slaďování rodinného a pracovního života 

• podpora vzdělávání a multikulturního prostředí 

 

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka1 bylo založeno v roce 2004 třemi matkami  

na mateřské dovolené, které hledaly pro sebe a své děti prostor k setkávání, sdílení  

a aktivitám. Od doby vzniku prošla Chaloupka mnoha změnami a stala se jednou 

z nejvýznamnějších a největších organizací svého druhu v Ostravě. 

Chaloupka je zaměřena na práci s rodinami a dětmi, zvláště na posilování rodinných hodnot, 

mezigeneračních vztahů, rodičovských, mateřských a otcovských rolí ve společnosti. Poskytuje 

celou řadu pravidelných aktivit, jako například sociální pomoc v těžkých životních situacích, 

poradenské služby, Montessori systém vzdělávání nebo cvičení pro těhotné ženy. Centrum je 

také doprovázející organizací pro pěstounské rodiny.  

Příkladem dobré praxe centra je například Čeština pro cizince v angličtině. Tato aktivita 

pomáhá cizincům v České republice k zařazení do společnosti a k uplatnitelnosti  

na trhu práce. K začlenění do majoritní společnosti přispívají také každoroční kurzy Slova 

nejsou důležitá s Idou Kelarovou, díky nimž dochází k otevírání se romskému etniku a jeho 

kultuře, a to za pomoci písní a dalších interaktivních cvičení.  

Centrum se také zaměřuje na prohlubování a aktualizaci dovedností a metod práce s klienty,  

inspiraci čerpá především ze zahraničí. S tímto metodologickým přenosem je úzce spjat 

výzkum, který ukazuje různé možnosti vhodného zacílení plánovaných projektů. Zatím 

poslední inspirací ze zahraniční cesty do Irska je „after care services“. Jedná se o jakousi post-

pěstounskou péči, která se zdá být dobrým příkladem řešení přechodu adolescentů 

opouštějících pěstounskou péči do samostatné dospělosti. Z výzkumu RKC Chaloupka 

probíhajícího od roku 2016 v rámci projektu Metodika 18+ totiž vyplývá, že někteří lidé 

po odchodu z pěstounské péče hůře získávají stabilní zaměstnání a bydlení a obtížněji navazují 

zdravé vztahy a hospodaří s financemi. Na tyto zjištěné problémy navazuje metoda BUDDY 

TEAM, díky které je ke každému dítěti opouštějícímu pěstounskou péči spárován „parťák“, 

který mu i po ukončení faktické dohody o výkonu pěstounské péče poskytne žádoucí podporu 

a útočiště. Tato metoda je ukázkou přenesení dobré zahraniční praxe do českého prostředí.  

 

 
1 Kontakt: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. Repinova 19, Ostrava, 702 00 zastoupena Mgr. Editou 

Kozinovou, ředitelkou organizace, e: kozinova@chaloupkaostrava.cz 

 


