
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty 

Olomoucký kraj/Olomouc 

 

Hlavní přínos:  

• Pomoc rodičům v organizaci prázdninového harmonogramu – podpora sladění práce 

a péče o děti. 

• Posilování hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů a vzájemného porozumění. 

• Podpora osamostatňování předškolních dětí od rodičů a zároveň jistota blízké osoby 

(babičky, dědečka) na týdenním pobytu bez rodičů. 

• Navazování kontaktů s vrstevníky. 

• Vytvoření vhodného prostředí pro předávání principů výchovy a trvalých hodnot mladší 

generaci. 

• Prostor pro prohloubení vztahu prarodičů se svými vnoučaty prostřednictvím společně 

stráveného letního týdne na zajímavém místě. 

 

Centrum pro rodinný život Olomouc1 je zapsaný spolek, který funguje přes 30 let a věnuje 

se podpoře rodiny ve všech fázích. Cílem spolku je prosazovat pevné morální hodnoty tvořící 

základ lidské společnosti, zejména upevňování a plný rozvoj rodinného života. Zaměřuje se na 

aktivity a činnosti, které směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů a na prohlubování 

vzájemných vztahů. 

Jednou z pořádaných akcí Centra pro rodinný život je letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty. 

Rodiče často řeší organizaci letních prázdnin a často nalézají pomoc právě u prarodičů. 

Vnoučata tedy část prázdnin tráví u babičky a/či dědečka. Centrum pro rodinný život nabízí 

letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty, jehož součástí je částečně připravený společný program, 

který je dobrovolný a část programu si jednotlivé rodiny podle svých zájmů organizují samy. 

Každoročně pořádaný týdenní letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty je velmi oblíbený. 

O program pro děti se starají studenti pod vedením pracovnic centra, pro prarodiče je připravena 

nabídka přednášek a část programu si připravují rodiny samy. Nabídky aktivit bývají sportovní, 

hudební, výtvarné, společenské a další. 

Program celého týdne bývá propojený jedním tématem, jehož příběhem se pak prolínají 

jednotlivé aktivity. Například v roce 2021 se při 1100. výročí úmrtí účastníci věnovali první 

české kněžně Ludmile – babičce svatého Václava, s jejichž životem se účastníci postupně 

seznamovali během různých aktivit. V ateliéru svaté Ludmily postupně vznikala galerie obrazů 

babiček. Během týdne byla z Tetína zapůjčena ikona svaté Ludmily. V programu „vstupů 

do škol“ děti přemýšlely nad vlastnostmi svých prarodičů, vyjádřily hodnoty, kterých 

si na svých prarodičích cení a připravily jim malý dárek v podobě srdíčka. V kapucínské 

zahradě na osmi stanovištích plnily úkoly, které se pojily k významným událostem života 

 
1 Centrum pro rodinný život Olomouc, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc 



kněžny Ludmily a na památku pobytu si každá rodina vytvořila rámeček, do kterého si vložila 

rodinnou fotografii z pobytu.  

Místem celodenního výletu se stal Svatý Kopeček, kde účastníci navštívili baziliku 

a zoologickou zahradu. Měli také možnost poznat historické centrum Olomouce, navštěvovali 

parky a dětská hřiště, využili koupání v aquaparku i na Poděbradech. Nechyběl závěrečný 

karneval s divadlem a soutěžemi pro děti i prarodiče. Program byl opravdu bohatý a děti  

i dospělí měli možnost prohloubit vztah i navázat nové kontakty a přátelství s dalšími účastníky. 

 

Zpětná vazba: 

„Mockrát děkujeme za vše, co pro naše vnoučata děláte. Je to obohacující nejenom pro ně, ale 

i pro nás babičky.“ 

„S pobytem jsme jako babičky i děti byly spokojeny, děti byly nadšené. Pokud nám to zdraví 

dovolí, rády se přihlásíme i příště. Vám pořadatelům děkujeme za to, jak jste se o nás starali 

a přejeme Vám hodně zdraví, síly a Božího požehnání při organizování dalších akcí a také 

ve Vašem osobním životě.“  

„Srdečně děkujeme všem, kteří organizovali tábor pro prarodiče s vnuky. Moc děkujeme 

kuchařům a všem pomocníkům v kuchyni. Byli jsme minulý týden účastníci tábora prarodiče 

s vnoučaty. Jídlo bylo opravdu moc dobré, chválíme Vás. Srdečně děkujeme panu správci, který 

našemu Františkovi vyrobil dřevěný meč na páteční karneval.“ 

„Máme vás rádi a vážíme si vaší práce, dlouhou dobu budeme žít ze všeho prožitého 

na týdenním táboře. Dá-li Pán Bůh, těšíme se na příští rok!“ 

„Na pobytu jsme byli již vícekrát, celkem 6x. Nabídka programu byla opravdu skvělá. 

Nejskvělejší bylo sportování s Adamem. Na tvoření jsme nechodili, kluky to moc nebaví a já 

jsem nešikovná, neřku-li gramlavá. Pobyt se nám velice líbil, pro mě to byla taková duchovní 

obnova, mohla jsem se věnovat vnoučatům bez starostí s vařením a nakupováním. Ještě jednou 

vám všem děkujeme, a pokud mi to zdraví dovolí, těšíme se na další roky.“  

 

Zdroj: https://rodinnyzivot.cz/2021/03/01/letni-pobyt-pro-prarodice-s-vnoucaty/ 
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