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Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání 

 
Právní postavení sdružení 

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

Sdružení je právnickou osobou dle českého práva. 

Sdružení je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací vzniklou dle zákona č. 83/1990 Sb. 

o sdružování občanů, v platném znění. 

 

Občanské sdružení si klade za cíl nabídnout všestrannou pomoc rodině a vytvořit místo, kde 

socializace dětí a všestranný rozvoj jejich osobnosti je prvořadým posláním. V MC  je 

prostor pro komunikaci rodičů, hru dětí, vzdělávání, kulturu, svépomocné služby a další 

činnosti, které vedou ku prospěchu rodin. 

  

Posláním občanského sdružení je pomoc a podpora dětem a rodičům ve volnočasových 

a vzdělávacích aktivitách. 

 

Hlavní cíle  činnosti sdružení jsou: 

Naplňovat poslání prostřednictvím činnosti zaměřené na volnočasové a vzdělávací aktivity 

dětí a rodičů. 

Provozovat rodičovské centrum se zaměření na prevenci sociálního vyloučení rodičů pečující 

o děti do 6-ti let. 

 

Specifické cíle činnosti sdružení jsou zejména:  

- iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů 

u ohrožených skupin občanů, vedení dětí k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného 

času a vytváření sociálních vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení 

rodičů na rodičovské dovolené a ke snížení možného stresu vyplývajícího z celodenní péče 

o dítě 

- poskytování služeb pro rodiny s dětmi - organizovaná a neorganizovaná činnost  

( např.: provoz zájmových útvarů a kroužků, pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů, besed, 

přednášek, provozování informačního poradenského servisu pro rodiče), podpora 

a propagace všech činností, které jsou zacíleny na zkvalitnění života rodin s dětmi 

- zajišťování vzdělávacích činností a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou 

zkvalitnit výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich života. Zajišťování vzdělávání 

a odborné přípravy členů o.s. 

- umožnit setkávání těhotných žen, ale i žen a mužů, kteří se dostali do obtížných životních 

situací 

- pořádání akcí ve spolupráci s dalšími místními organizacemi a sdruženími 

 

 

Nabídka služeb - formy poskytovaných služeb a jejich realizace 

 
V rámci programu je možnost využít těchto služeb: 

- individuální poradenství a pomoc svépomocí (vzájemné naslouchání, výměna zkušeností, 

laické poradenství atd.) 

- případová práce a krizová intervence – řešení problémů v konkrétních sociálních případech 

či krizových situacích, poskytnutí psychické odpory, možnost řešení, kontakty na odborníky, 

aktivizace klientek či klientů (snaha najít řešení), snaha o integraci do společnosti, 

zabránění sociální izolaci 

- skupinová práce – přednášky, tvůrčí činnost, vzdělávací programy 
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- dobrovolná práce členů i nečlenů sdružení na zajištění provozu MC, rodiče si udržují své 

pracovní návyky, děti mají možnost vidět svého rodiče v jiné sociální roli 

- práce s dětmi a rodinou – aktivní rozvíjení dětí, tvořivé činnosti, programy pro celé rodiny, 

prevence dětské kriminality aj. 

Pro pravidelný dopolední program je vždy určena lektorka, která připraví náplň programu 

a další činnosti s tím spojené. Poskytuje informace o aktivitách sdružení nebo pomáhá 

začlenit nové návštěvníky do kolektivu. V prostorách mateřského centra je herní koutek 

vybavený rehabilitačním bazénem s míčky a skluzavkou a hračkami, následuje prostor 

pro tvoření a kuchyňský kout, kde se mohou účastníci občerstvit, k dispozici je mikrovlnná 

trouba, varná konvice, kávovar. V prostorách MC je malá knihovna, kde jsou odborné knihy 

o mateřství a výchově dětí, pohádky pro děti, knihy o tvoření a další zdarma k zapůjčení. 

Svoji návštěvu rodiče zapisují do Knihy návštěv a uhradí tzv. pobytné. Jeho výše se mění 

dle typu programu. Rodiče mají také možnost svými nápady a intervencemi ovlivnit aktivity 

v centru. Mohou se zapojovat dle svých možností a schopností do jednotlivých akcí 

a programů pořádaných v MC. Podávat návrhy na různé přednášky či kurzy a další aktivity. 

Jejich názory a požadavky jsou prezentovány na poradách Rady sdružení, které jsou 

pravidelně každý měsíc nebo i častěji, dle potřeb organizace. 

 

 

Historie mateřského centra  
 

Občanské sdružení MaMiNa vzniklo 5. září 2005 a svou praktickou činnost včetně 

provozování mateřského centra zahájilo 16. září 2005.  

Od roku 2006 realizovalo MC canisterapii pro klienty dětského věku se speciálními 

potřebami. MC adoptovalo dívku z Indie v rámci Adopce na dálku. Proběhl projekt „Strom 

života pro…“, který byl Nadací partnerství vyhlášen jako projekt měsíce, další velký projekt 

s názvem „Pro naše děti, pro matku Zemi“ byl zaměřen na enviromentální výchovu 

a vzdělávání.  

V roce 2007 nabízelo mateřské centrum nový program Malý Zvídálek. Pro děti s účastí 

rodičů byly nabízeny 4 zájmové kroužky, pro dospělé 3 kroužky a 4 jazykové kurzy. Byla 

otevřena půjčovna didaktických pomůcek. Blokem přednášek spojených s výstavou obrázku 

dětí se centrum zapojilo do celorepublikové kampaně Umění porodit. Účast v kampani Sítě 

MC ČR - Táta dneska frčí – prorodinnou akcí. Dále centrum připravilo jarmarky 

na Martinských a Vánočních trzích.  

V roce 2008 byl otevřen další prostor MC a Valná hromada schválila nové logo sdružení. 

Podařilo se získat dotaci z MPSV na spolufinancování 1,5 úvazku pro 3 zaměstnance a další 

osoby na DPP. Aktivně se centrum zapojilo do komunitního plánování sociálních služeb ve 

 městě. Organizace krajského setkání center Sítě MC ČR. Nově byl připraven Staročeský 

jarmark o Polické pouti.  

V roce 2009 se dopolední programy rozšířily o nový program Brumíci a tím byl nabídnut 

veřejnosti provoz 5 dní v týdnu. MC obhájilo dotaci MPSV v projektu „Podpora rodiny“.  

V roce 2010 se podařilo získat dotaci MPSV. Další úspěšná projektová řízení byla 

z programů Královéhradeckého kraje jak ze sociální oblasti, tak i z podpory volnočasových 

aktivit. Finanční prostředky na provoz organizace byly poskytnuty z rozpočtu Města Police 

nad Metují. Nově byl veřejnosti nabídnut první ročník závodu O piráta silnic a také dva 

týdenní turnusy Příměstského tábora. Centrum obdrželo Pamětní list města z pěti letou 

činnost a propagaci města. Celkový počet návštěvníků dopoledních programů dosáhl počtu 

2278. Realizovalo se celkem 23 speciálních akcí a 13 přednášek. 

V roce 2011 se nepodařilo obhájit dotaci MPSV, zaměstnanci dále pracovali dobrovolnicky. 

Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Královehradeckého kraje a Města Police 

nad Metují. Centrum pokračovalo v široké nabídce pravidelných dopoledních programů, 

kroužků a kurzů i nepravidelných akcí. Návštěvnost činila celkem 4213 osob, z toho cca 2tis 

na dopolední programy. Bylo realizováno 32 jednorázových akcí, z toho 3 přednášky, 
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10 akcí pro děti, 13 akcí pro dospělé a 6 rodinných akcí – celková návštěvnost speciálních 

akcí 674 dětí, 508 dospělých. 

V roce 2012 byla získána dotace z MPSV, z rozpočtu Města Police nad Metují a z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. Bylo nakoupeno vybavení, především terapeutický bazén 

a notebook. Dopolední programy, které probíhaly během roku, navštívilo celkem 1272 

návštěvníků (728 dětí a 544 dospělých). Činnost zahájil kroužek Tanečky pro nejmenší, 

Keramika a Dramatický kroužek – dětský divadelní soubor Korálek. Pro dospělé probíhaly 

2 kurzy cizích jazyků, Cvičení na míčích pro těhotné a tvořivá odpolední setkání pro dospělé, 

která probíhala v prvním pololetí roku jednou měsíčně. Během roku proběhlo mnoho 

nepravidelných  akcí, včetně prázdninového programu. Na konci roku bylo na Valné hromadě 

odhlasováno nové vedení o.s. 

 

 

Zhodnocení roku 2013 
 

Rok 2013 byl pro mateřské centrum MaMiNa rokem plným změn, inovací a výzev. Změny 

zasáhly především personální oblast. Důsledkem byly částečné změny v nabídce 

poskytovaných aktivit. 

 

V listopadu 2012 byla Valnou hromadou zvolena nová Rada mateřského centra. Nové vedení 

zvolilo citlivý přístup k plánovaným změnám. Vše osvědčené bylo ponecháno v původní 

podobě – jedná se především o dopolední programy, kroužky pro děti a kurzy pro dospělé. 

V létě proběhl také dvoutýdenní příměstský tábor.  

 

Zásadní změny se odehrály především v nabídce doplňkových akcí, tematicky zaměřených 

aktivit, které dle reakcí zanechaly u většiny zúčastněných dětí a rodičů milé vzpomínky. 

Jedná se např. o přednášky (o Zelených potravinách, Arónie a bylinné čaje), dále beseda 

s dětskou lékařkou MUDr. Výravskou, tradiční Velikonoční výstava v Pellyho domech, 

Bazárek dětského oblečení, Hraní v klášterních zahradách v rámci Polické pouti, Mikulášská 

a vánoční besídka, Vánoční nadílka pro zvířátka a zdobení stromečků, Odpoledne s pejsky 

(ukázky canisterapeutických metod), společné výlety, beach volejbal, lezení na umělé 

horolezecké stěně a mnoho dalších. Mateřské centrum plánuje pokračovat v nastavených 

aktivitách i v tomto roce a dle možností a zájmu je rozšiřovat. Tím se nadále bude snažit 

naplňovat volný čas dětí i jejich rodičů příjemnými zážitky a zajímavými poznatky. 

 

Několik novinek zaznamenaly i samotné prostory mateřského centra. K příjemnějšímu 

trávení volného času v centru přispějí bezesporu nové hračky, didaktické pomůcky, nové 

osvětlení, koberec, nová výmalba šatny a vstupní chodbičky. 

 

V roce 2013 bylo v knize návštěv zapsáno téměř 1800 vstupů na dopolední programy, kurzů 

či kroužků se během roku účastnilo cca 50 zájemců. Na organizaci a provozu mateřského 

centra se podílelo celkem 12 maminek. Se 4 z nich byly uzavřené dohody o provedení práce 

– jedná se o lektorky kurzů, kroužků a středečního dopoledne. 

 

Snažíme se naší činností a následnou prezentací (PM, www stránky, FB, nástěnka, 

fotoalbum) oslovit širokou veřejnost.  

Také jsme se účastnili některých podnětných a zajímavých akcí: 

- Regionální setkání v MC Hopsáček – čerpání nápadů a rad, diskuse nad tématy: dotace, 

organizování bazarů apod. 

- Setkání národů v HK – v rámci zapojení do programu Adopce na dálku, který se MC bude  

v roce 2014 snažit lépe propagovat 

- Živé vysílání pátečního Habaděje ČR HK na Hvězdě – na pozvání paní starostky Idy 

Jenkové 
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 V roce 2013 se nám podařilo obdržet dotaci od města Police nad Metují ve výši 67 000,-  

a dále dotaci ze sociálního odboru Krajského úřadu KHK ve výši 30 000,-. Z těchto 

finančních prostředků byl hrazen především provoz centra (nájemné, elektrika, voda, 

telefony, kancelářské potřeby, nájemné nástěnky, služby účetní firmy, platba za doménu, 

DPP placených lektorek kroužků, výtvarné potřeby a další). Z prostředků vybraných jako 

vstupné byly zakoupeny např. hračky, knížky, didaktické pomůcky, koberec. 

MC získalo od firmy Kimberly Clark věcný dar, a to 93 krabic plen Huggies 

v celkové hodnotě 19 810,-. Rada rozhodla a předala po 5 ks krabic každé dopolední 

lektorce jako vánoční dárek a poděkování za dobrovolnou práci v MC. Dále byly 2 krabice 

věnovány do tomboly na Ples lyžařů. Zbývající pleny budou postupně předávány spolu 

s pozvánkou jako dar MC maminkám v rámci akce Vítání občánků. 

Získané finanční prostředky  
Krajský úřad Královehradeckého kraje - sociální oblast – projekt  Podpora rodiny 

Město Police nad Metují - projekt  Činnost mateřského centra na rok 2013 

Prostředky získané činností centra  

 

                                   

Podrobná činnost v roce 2013 
 

Pravidelné dopolední programy 

Pondělí  – pro děti 1-3 roky 

Úterý   – pro budoucí maminky a rodiče s miminky do 1 roku  

Středa  – Zvídálek (program pro děti jako příprava na vstup do MŠ, účast bez rodičů) 

Čtvrtek  – pro děti 1-2 roky 

Pátek   – pro děti 1-3 roky 

 
Pravidelné odpolední volnočasové aktivity   

Pondělí   - Tanečky pro předškolní děti (lektorka Martina Macounová) 

Úterý            - Keramika pro děti s rodiči a pro dospělé (lektorka Martina Nosková) 

Čtvrtek         - Kurzy AJ (lektorky Martina Golová, Marta Prokopová) 

 

Nepravidelné aktivity  

 

Únor   - přednáška o finanční gramotnosti Žena a peníze v rámci projektu M-anima  

- zapojení do kampaně Národní týden manželství (výstava svatebních    

oznámení) 

 

Únor/březen  – volná herna MC ve vybrané dny 

 

Duben  - Velikonoční výstava škol v Pellyho domech 

- beseda s MUDr. Výrovskou na téma letní nehody, bodnutí hmyzem, alergie 

apod. 

- návštěva zábavního parku Tongo HK 

 

Květen  - pejsci – malá canisterapie I. 

- zoo Polsko – hromadný výlet 

 

Červen - přednáška PŘECHOD Z PARTNERSTVÍ K RODIČOVSTVÍ 

- pejsci - malá canisterapie II. 

 

Červenec - organizovaný výlet na Ostaš 

- Příměstský tábor (v termínech 22.7.-26.7. a 29.7.-2.8.) 

- vlako/cyklovýlet do Adršpachu 
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Srpen  - Hrajeme si v Klášterních zahradách (akce v rámci Polické pouti) 

- organizovaný výlet do Kovářovy rokle 

- plážový volejbal 

 

Září  - šipkovaná pro nejmenší  

 

Říjen  - Dětský bazárek v Pellyho domech 

- výlet do Teplických skal 

 

Listopad - promítání v rámci projektu Promítej i ty! (Jeden svět) 

- účast na regionálním setkání MC v Náchodě 

- přednáška na téma Zelené potraviny  

- začínají zimní pravidelná dopoledne v sokolovně na lezecké stěně 

- živé dopolední vysílání s HK rozhlasem 

 

Prosinec - mikulášské dopoledne 

  - vánoční nadílka zvířátkům v lese 

- přednáška Aronie a bylinné čaje 

 
 

Hospodaření v roce 2013 

 Náklady Výnosy 

 Popis  Konečný zůstatek  Popis Konečný zůstatek 
 Výtvarný materiál,hračky 8 055,00  Výuka angličtiny 13 600,00 

 Ceny do soutěží 100,00  Kroužky, semináře,  28 327,00 

 Kancelářský materiál 830,00  Ostatní poskytované  23 539,00 

 Drobný spotřební materiál 23 831,00  Dopolední programy 16 011,00 

 Čistící prostředky 1 231,00  Úroky 6,04 

 Drobný hmotný majetek 20 395,00  Přijaté dary od obcí 67 000,00 

 Knihy, tiskoviny, učební pomůcky 5 580,00  Přijaté dary 19 810,00 

 Potraviny  8 711,00  Přijaté členské příspěvky  5 000,00 

 Voda  1 566,00  Přijaté grantové  28 833,00 

 Elektřina  7 301,00 Výnosy celkem: 202 126,04 
 Použití osobního automobilu 2 213,00 

 Náklady na reprezentaci 690,00 

 Nájemné  28 570,00 

 Příkazní smlouva  9 000,00 

 Poštovné  540,00 

 Telefon  14 038,05 

 Účetnictví, daně 7 000,00 

 Reklama, propagace 1 247,50 

 Ostatní služby 2 532,00 

 Dohody o provedení  56 001,00 

 Zákonné pojištění  400,00 

 Poskytnuté dary 5 000,00 

 Nedaňové náklady 124,99 

 Ostatní provozní náklady 0,34 

 Ostatní finanční náklady 425,00 

 Poskytnuté členské  1 000,00 

 Náklady celkem: 206 381,88 
  -4 
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Závěr a poděkování 
 
Po dvanácti měsících v čele MC máme za sebou mnoho zajímavých zkušeností i práce a před 

sebou ještě více výzev a nápadů. Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Především 

Městu Police nad Metují, bez jehož zásadní finanční podpory bychom těžko dokázaly 

centrum provozovat. Dále děkujeme ZŠ a MŠ v Polici nad Metují, Pellyho domům a 

informačnímu centru v Polici nad Metují, Síti mateřských center v ČR a také 

místním obchodům, podnikatelům a ordinacím lékařů za podporu při prezentaci.    

 

Úspěšnému chodu centra pomáhají také všechny maminky, které se programů pravidelně 

účastní a tím občanské sdružení podporují. Obrovské dík patří všem maminkám, které 

nezištně pomáhají zajišťovat dopolední programy – Šárce Pášmové, Radce Beranové, 

Markétě Maršíkové, Martě Prokopové a Lucce Riegerové. Děkujeme také všem 

vedoucím dopoledních i odpoledních kroužků pro děti i dospělé – neúnavně nadšené 

Martině Macounové, šikovné Martině Noskové, vedoucí předškolkových Zvídálků Janě 

Kleinerové a jazykové lektorce Martě Prokopové. Za důležitou pomoc s granty a projekty 

děkujeme Katce Boučkové. A nechtěly bychom zapomenout ani na vedoucí prázdninových 

programů Zuzku Bornovou a Martinu Junkovou. 

Za rady a podporu v průběhu celého prvního roku děkujeme také Katce Hlávkové. 

Věříme, že tomuto spolehlivému týmu vydrží nadšení i pro další rok. 

 

 

Za  MC MaMiNa,o.s.                                                                               

Helena Pohlová 

 

 

Důležité informace a kontakty:  
IČO: 27004422 

Bankovní spojení: 253784544/ 0300 

Webové stránky:  www.mcmamina.cz   

www.facebook.com/MCMaMiNa 

Email: mcmamina@centrum.cz 

 

  

Rada sdružení: 
Eliška Žáková - předsedkyně sdružení 

Helena Pohlová  - místopředsedkyně sdružení  

Marie Hornychová – členka rady 
 

 

 

 

 

Tato Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena  

Valnou hromadou na jejím zasedání dne 9. března 2014 


