MATEŘSKÉ CENTRUM MC MaMiNa,o.s.

Maminky, Miminka a Nápady
Police nad Metují 21.1.2007

Výroční zpráva MC MaMiNa,o.s.
provozovatele Mateřského centra MaMiNa
Naše výroční zpráva je shrnutím roku 2006.
Naše členská základna se z prvotních 3 zakladatelů a pár příznivců rozrostla na 22 členů a 4
členy rady sdružení. Spektrum zájmové činnosti je zaměřeno na dopolední provoz
Mateřského centra, přednášky a vzdělávání maminek na mateřské dovolené,víkendové akce
pro děti a jejich rodiče,tvůrčí dílny a divadelní představení pobyty pro maminky s dětmi na
horách.Připravuje kvalitní pravidelný program pro hendikepované děti a jejich rodiče.
Navázali jsme spolupráci s dalšími organizacemi a rozšířili tak možnosti vyžití pro naše
členy. Pro podporu činnosti jsme získali 4 sponzory včetně spolupráce s městskou správou.

Stručně o MC MaMiNa.
 jsme nevládní nezisková organizace, zákonné občanské sdružení, člen sítě MC v ČR.
 máme 22 registrovaných členů a další příznivce a návštěvníky
 máme 4 lidi v radě sdružení (členové, kteří aktivně a nezištně vedou či organizují aktivity)
 vybavili jsme pronajaté prostory - hernu MC a naplánovali jsme vybudování letního hřiště
 nabízíme širokou škálu programů pro děti od kojenců po předškolní děti a jejich rodiče
 organizujeme hromadné akce - zájezdy, společné výlety, přednášky, besedy atd.
 v herně je k dispozici nápojový koutek, knihovnička s literaturou pro děti a o dětech, a
inzerce kuchařský koutek „Maminčina mńamka“
 organizujeme odborné přednášky, týkající se přípravy na mateřství, psychologie, ekologie a
jiných odborných témat.
 organizujeme pravidelné programy pro hendikepované děti a jejich rodiče.
 snažíme se navázat spolupráci s mateřskými centry v okolí a s organizacemi přátelských
měst, města Police nad Metují v Polsku, Itálii a Kanadě.
.  spolupracujeme s DDM Ulita, s MŠ v Polici nad Metují, ZŠ v Polici nad Metují a ZUŠ
v Polici nad Metují a Městským úřadem v Polici nad Metují a ZŠ v Suchém Dole,Městem
Police nad Metují, CHKO Broumovsko.

Programy MC v roce 2006:
Pravidelné dopolední programy:
Úterý

9.30 - 11.30
hod.

Miminkování Klub maminek a miminek

Středa

9.30 - 11.30
hod.

Kapříci

Cvičení a tvoření pro děti 1,5-3 roky a jejich rodiče

Čtvrtek

9.30 - 11.30
hod.

Cvrčci

Dopoledne plné písniček, tanečků a říkadel pro děti
1,5-3 roky a jejich rodiče

Pravidelné odpolední programy 1x za 14 dní:
čtvrtek

13.00 –
18.00hod.

Canisterapie

Setkávání hendikepovaných dětí a jejich rodičů

čtvrtek

16.00 - 18.00
hod.

Babinec

Tvořivé odpoledne pro všechny ženy, které mají
zájem o ruční práce.

Pondělí a
pátek

15-18.30 hod
9.oo-11.30

Hlídání dětí

Hlídání dětí pro maminky navštěvující jazykové
kurzy.

Statistika návštěvnosti za rok 2006:
Občanské sdružení má 22 členů.
Dopolední program 2.800 vstupů
Odpolední program 750 vstupů
Víkendové akce

300 vstupů

Mimořádné akce

200 vstupů

Doplňkové akce mateřského centra MaMiNa 2006:

Leden:
Výstava litografií malířky Markéty Kotkové „Krajina za zavřenými víčky.“
Přednáška: Emoční vývoj dítěte II. PhDr. Zděňky Rejtharové.
Akvarelové malování- DDM Ulita
Jazykový kurz Anglického jazyka
Únor :
Kurz drátování
Emoční vývoj dítěte III.- přednáška PhDr. Zdeňky Rejtarové
Divadelní představení: O králi, kterého bolel zadeček.
Prezentace fi: Weleda
Březen:
Tvořivé odpoledne: Savování
Cachtání s MaMiNou- návštěva plaveckého bazénu.Kudowa Zdroj
Týdenní pobyt na horách s MaMiNou
Přednáška „Emoční inteligence dítěte“
Duben:
Černá hodinka na téma Lidové tradice o velikonocích
Švédské masáže kojenců
Smaltovaný šperk v DDM Ulita
Beseda s laktační poradkyní.
Prezentace filmu: Dula a partner u porodu
Cestopisná přednáška Cesta tam a zase zpátky v kině OKO

Sázení stromů v projektu Strom Života Pro….
Květen:
Beseda laktační poradkyně.
Cachtání s MaMiNou- návštěva plaveckého bazénu v Kudowa Zdoj
Promítání filmu: Rodit a být porozen - Zapojení se do projektu týden respektu k porodu.
Den dětí- Jak trpaslíci putovali za pokladem
Červen:
Návštěva ZOO s dětmi z dětského domova.
Kurz drátování pro mírně pokročilé.
Promítání filmu: Kdo je Dula
Divadelní představení: O veselém Arnoštovi

Září:
Výstava látkových hraček, vařečkových loutek, kapsářů a dřevěných stavebnic
od výtvarnice Kláry Šikové.
Podzimní dovolená na horách s MaMiNou
Beseda s laktační poradkyní, promítání filmu o kojení.
Kurz vázání šátků
Říjen:
Přednáška z projektu: Pro naše děti, pro matku Zemi. Na téma Zelená
domácnost
Slavnostní předávání canisterapeutického psa Alana rodičům a Veronice
Hofmanovým.
Podzimní tvořivé odpoledne.- dekorace z přírodnin
Listopad:

Tvořivé odpoledne- savování
Kapradí: přednáška pro pedagogické pracovníky v rámci EVVO.
Kurz vázání šátků.
Beseda Adopce na dálku v městské knihovně v Polici nad Metují názvem
Chudobě, pokoře, velké družnosti a sdílení.
Tvořivé odpoledne- Adventní věnce
Prosinec:
Přednáška z projektu: Pro naše děti, pro matku Zemi. Na téma Zelená
domácnost
Odpolední posezení se starostkou města Police nad Metují Idou Seidlmanovou
Andělské svícení

Přehled příjmů a výdajů
Náklady
Výtvarný materiál
Kancelářský materiál
Drobný spotřební materiál
Čistící prostředky

Částka

Výnosy

25 097,00 Výuka jazyků
2 545,00 Kroužky, semináře,vstup
10 745,00 Úroky

Částka
25 700,00
17 900,00
28,73

69,50 Přijaté dary od fyzických osob

10 000,00

Drobný hmotný majetek

5 848,00 Přijaté dary od právnických osob

8 000,00

Knihy,tiskoviny,učební pomůcky

2 224,00 Přijaté členské příspěvky

2 200,00

Použití osobního automobilu

1 468,00 Přijaté grantové prostředky

Náklady na reprezentaci

1 247,50

Bankovní poplatky

1 558,50

Odměna lektora, školitele

1 000,00

Nájemné

5 683,50

Poštovné

57,00 .

Telefon

970,00

Účetnictví, daně
Kopírování

47 000,00

7 000,00
66,00

Školení, semináře

1 440,00

Správní poplatky

120,00

Ostatní služby

15 490,00

Dohody o provedení práce

10 000,00

Náklady celkem

92 630,00

Výnosy celkem

110 828,73

Plány na rok 2007
V prvním pololetí otevřeme další kurz Anglického a německého jazyka.
Poběží nadále projekt Pro naše děti, pro matku Zemi.
Sázení stromů Strom Života Pro…
Přednášky: dětského psychologa, zubaře,psychoterapeuta,zdravý životní styl,integrace do
zaměstnání po mateřské dovolené, ekologie
Kurzy: vázání šátků pro nošení miminek,práce na PC.Zdravý životní styl- zdravé vaření
Výtvarné ve spolupráci s DDM Ulita: točení na kruhu,drátkování,vitráže,akvarel
Divadelní a loutková představení
Výstavy:dětské práce a aukce dětských výtvarných prací
Na jaro a léto připravujeme mnoho venkovních aktivit
Chtěli bychom setrvat v našich pravidelných i nepravidelných akcích, neustále rozšiřovat naši
nabídku. Snad se nám to vydaří.

Poděkování
Tímto chceme poděkovat všem, kteří nás aktivně, finančně nebo hmotně podpořili:
Hlavní sponzoři MC:
Město Police nad Metují - finanční dotace na činnost sdružení
Skrblíkův ráj-finanční podpora canisterapie
MŠ Police nad Metují- darování dětské kuchyňky a skříněk
MUDr. Marcela Výrovská- finanční dar na provoz mateřského centra.
Výkonný tým sdružení:
Katka Hlávková- Miminkování
Zdenka Schirlová-Kapříci
Jitka Klímová a Martina Macounová- Cvrčci
Jaroslava Teinerová- Babinec- odpolední tvoření
Martin Včeliš- správce www.stránek
Jana Jansová- účetní doklady
Štěpánka Tůmová- PR
Rada sdružení:
Jitka Klímová – předseda,statutární zástupce
Zdeňka Schirlová - místopředseda,statutární zástupce
Jana Jansová
Kateřina Hlávková

Spolupracující organizace:
Město Police nad Metují- zajištění základních finančních prostředků na chod MC.
ZŠ Police nad Metují- pronájem prostor
DDM Ulita – výtvarné kurzy
CHKO Broumovsko- přednášky
ZŠ Suchý Důl- odborné konzultace
Nadace Via- projekt Pro naše děti, pro matku Zemi.
Královehradecký kraj- finanční podpora dopoledních programů
Putování se skřítkem Všudybýlkem
Deníky Bohemia - medializace
Polický zpravodaj- medializace
MF Dnes- medializace
Česká televize
Český rozhlas - Radiožurnál

Adresa:
MC MaMiNa
Smetanova 364
Police nad Metují
549 54
Kde nás najdete:
přízemí1.stupně ZŠ v Polici nad Metují. Na Babí 190
Telefonní spojení:
Mateřské centrum MC MaMiNa- 777903029
Emailová adresa:
jitaklim@centrum.cz
www. Stránky: www.mamina.ic.cz

