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Mateřské centrum - právní postavení, cíle a poslání
Občanské sdružení MaMiNa vzniklo 10. srpna 2005 a svou praktickou činnost včetně
provozování mateřského centra zahájilo v září 2005.
Od 1. 1. 2014 je podle Nového občanského zákoníku nezisková organizace spolkem.
Právní postavení spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Spolek je právnickou osobou dle českého práva.
Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací vzniklou dle zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů, v platném znění.
MC 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 MC je:
- poskytovat prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti
- posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřskou roli ženy ve společnosti
- podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro celou rodinu
Hlavní cíle činnosti MC jsou:
Naplňovat poslání prostřednictvím činnosti zaměřené na volnočasové a vzdělávací aktivity
dětí a rodičů. Provozovat rodičovské centrum se zaměřením na prevenci sociálního
vyloučení rodičů pečující o děti do 6-ti let. Hlavním cílem jsou spokojené rodiny, které
vytváří spokojenou a zdravou společnost.
Specifické cíle činnosti MC 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 z. s.
- pořádání akcí ve spolupráci s dalšími místními organizacemi a sdruženími

Nabídka služeb - formy poskytovaných služeb a jejich realizace
V rámci programu je možnost využít tyto služby:
- 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 podpory, 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 spolku 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. Ve skromných 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. Prostor je vhodný pro návštěvu 6-10 maminek
s dětmi. Udržujeme vše čisté, uklizené a útulné především pro maminky s miminky.
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, které jsou pravidelně každý měsíc nebo i častěji, dle potřeb
organizace.

Zhodnocení roku 2019
Během celého roku se na programech a činnosti centra podílelo více než 15 maminek a 1
babička, paní Vrabcová. Osm maminek se vystřídalo v průběhu roku ve vedení dopoledních
programů a čtyři se zapojily jako lektorky odpoledních aktivit. S kulturními a dalšími
jednorázovými aktivitami nám pomáhají organizačně zdatní dědečkové i ostatní rodinní
příslušníci. Jsme moc rádi, že se nám daří zapojit opravdu všechny generace a umožnit jim
vzájemnou komunikaci. Na mnohých dětech je vidět, že jim kontakt se seniory chybí. Také
kroužek tanečků tradičně navštěvuje Dům seniorů se svým vystoupením, které babičky a
dědečky vždy potěší.
Kromě denních programů MC zorganizovalo mnoho vzdělávacích, sportovních a zábavních
akcí. Snažíme se o zapojení rodin do dalších aktivit, které pořádá město nebo jiné spolky
(Julinka, skautské středisko Skaláci). Rodiny se setkávají i na jiných místech, než jen
v prostorách MC a tím vytváří komunitu, která má společné zájmy.
Aktivně spolupracujeme s MŠ Police nad Metují převážně v přípravě dětí na přechod do
školky. Děti z programu Zvídálek během roku školku také navštívily. S učiteli diskutujeme o
tom, co všechno by měly děti zvládnout před příchodem do MŠ, jaké jsou aktuální výchovné
a sociální problémy, jak s dětmi pracovat, aby byly co nejlépe připraveny. S rodiči
navštěvujícími MC pak o tom také diskutujeme.
Naše největší akce – z novinových článků
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V roce 2019 se uskutečnila 3. – 5. dubna v Pellyho domech v Polici nad Metují.
Akce se opět konala ve spolupráci a za finančního přispění města Police nad Metují pro
zapojené školy a školky a to na koupi materiálu potřebného pro výrobu velikonočních
ozdob.
Tři dny jsme mohli obdivovat krásné velikonoční dekorace, které vyrobily děti z
těchto škol a školek: ZŠ Police nad Metují, školní družiny, MŠ Police nad Metují Fučikova,
MŠ Police nad Metují Jiráskova 227, MŠ Česká Metuje, MŠ a ZŠ Bukovice, MŠ a ZŠ Žďár nad
Metují, MŠ a ZŠ Suchý Důl, MŠ a ZŠ Bezděkov, MŠ Velké Petrovice a keramický kroužek MC
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MaMiNa. Pedagogům, kteří se se svými dětmi výstavy zúčastnili, děkujeme za spolupráci.
Moc si vážíme jejich práce. Součástí výstavy byla i dílnička, kde si děti mohly vyrobit
obrázky s velikonočními motivy nebo „Jarní pexeso“. Za organizaci dílničky děkujeme paní
Boženě Vrabcové a Martině Noskové. Výstava nám pomohla navodit velikonoční atmosféru a
současně poskytla bohatou inspiraci pro výrobu posledních velikonočních ozdob.

V květnu jsme se opět zapojili do FESTIVALU O TĚHOTENSTVÍ, PORODU A
RODIČOVSTVÍ, který pořádá Hnutí za aktivní mateřství v rámci Světového týdne respektu
k porodu (www.respektkporodu.cz). Letos se uskutečnil již 14. ročník od 13. do 19. května s
podtitulem "MŮJ POROD MOJE SÍLA"
MC uspořádalo besedu s dulou, laktační poradkyní a dětskou psycholožkou Mgr.
Petrou Fettersovou v Zeleném domečku vedle Muzea papírových modelů. I když účast
nebyla velká, beseda byla velmi zajímavá a vydařená.

MÁMA NENÍ TÁTA
aneb co ten táta s dědou všechno umí

Mateřské centrum MC MAMINA z.s. v Polici nad Metují získalo grant z programu
Máme rádi Broumovsko 2019 a z Města Police nad Metují na projekt Máma není táta.
Našim cílem bylo především setkat se mezigeneračně a dát prostor tatínkům, aby svým
dětem ukázali, jak jsou báječní a co všechno umí. Domluvit se společně na jedné věci je
výzva. Jako třeba stavba Májky. Setkat se a společně něco vytvořit.
Cílem tohoto projektu bylo dát dětem možnost zažít něco jiného, třeba i nového. Dát
dětem příležitost mít další důvod ctít a vážit si mužů v rodině. Mužům, manželům a
dědečkům byl dán prostor, aby mohly být vzorem svým dětem.
Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory,
zároveň největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Otec je pro správný rozvoj
dítěte nepostradatelný, což platí nejen pro chlapce, ale i pro dívky.
Tento projekt si kladl za cíl být nápomocný k utváření a upevnění vztahů v rodině,
mezigeneračního vztahu, k posílení sounáležitosti celé komunity.
Prvotní úkol, vyzpovídat děti, co by si přály, byl jednoduchý. Skoro okamžitě se
shodly na lodi, která musí mít klouzačku a pískoviště. Místo, které svou prací oživíme, jsme
vybírali poměrně dlouho. Nakonec jsme zvolili „prázdný“ prostor v centru města mezi
Muzeem papírových modelů a kavárnou KrAFÁRNA a to s cílem nabídnout loď nejen místním
dětem, ale i návštěvníkům města.
Velké poděkování patří především třem tatínkům a to Milošovi Noskovi, Jaroslavu
Soumarovi a Pavlu Frydrychovi. Dále pak všem, kteří se na jejím vzniku podílely.
Loď jsme v sobotu 24. srpna v rámci Dne Muzea papírových modelů pokřtili jménem
„Soumarína“. Jméno vymyslely děti v čele s Míšou Pavlínkovou o příměstském táboře v
Muzeu papírových modelů. Všem za zaslané návrhy děkujeme.
Srdečně Vás zveme! Přijďte si na „Soumarínu“ pohrát.
Martina Frydrychová
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VÝSTAVA NA STROMECH
MC MaMiNa bude opět hostit výstavu fotografií Stanislava Komínka z nevládní
neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko v Bezděkových sadech.
Letos se v týdnu od 5. do 12. října 2019 koná pátý ročník celorepublikový výstavový
happening na podporu důstojné práce zaměřený na podmínky pěstování kakaa v Pobřeží
slonoviny (Côte d’Ivoire).
Přibližně 90% kakaa vypěstuje 4 a půl miliónu malopěstitelů. Jsou to drobní,
nezávislí farmáři a farmářky s rodinnými políčky o velikosti 1 až 5 hektarů. Přes 60 % kakaa
pochází ze západoafrických zemí Côte d’Ivoire a Ghany. Pěstitelé si zde vydělají průměrně
necelý dolar na den (0,5 až 0,84 USD). Pěstitelé si nemohou dovolit námezdní dělníky a
jsou nuceni využívat k práci děti. Cocoa Barometer z roku 2018 odhaduje, že jen v Côte
d’Ivoire a Ghaně je nuceno pracovat 2,1 miliónu dětí na kakových plantážích. Nárůst a nízká
cena produkce kakaa z Côte d’Ivoire je způsobena nejen otrockými podmínkami pěstitelů,
ale také ničením životního prostředí. Od roku 1960 přišla země o 80 % svých deštných
pralesů. Ty jsou nyní jen na 4 % území a mizí tak životní prostor pro vzácné hrošíky
liberijské, slony pralesní nebo šimpanzy učenlivé. Kácení deštných pralesů také zrychluje
dopady klimatických změn po celém světě.
Více informací o dané problematice najdete na www.vystavanastromech.cz. Nebuďte
lhostejní k naší přírodě a přijďte se podívat a zamyslet nad naší konzumní společností.
Činnost centra je dostatečně prezentována:
- formou článků v Polickém měsíčníku (každý měsíc)
- na nástěnce v blízkosti náměstí, kde vystavujeme i drobné výrobky dětí
- nástěnka v čekárně dětské lékařky MUDr. Výravské
- plakáty (budovy MŠ a ZŠ, infocentrum, nástěnka, spřátelené obchody po městě)
- infomaily (rozesíláme informace k programům, nabídky služeb apod.)
- FB, www – aktuální informace, fotografie, informace o organizaci MC
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Podrobná činnost v roce 2019
Pravidelné dopolední programy leden – červen 2019
Pondělí
– pro děti 2-3 roky (lektorky Marie Hornychová, Petra Kociánová)
Úterý
– pro budoucí maminky a rodiče s miminky do 1 roku (lektorky Martina
Steinerová a Jitka Zemánková)
Středa
– Zvídálek (program pro děti jako příprava na vstup do MŠ, účast bez rodičů)
vedla Božena Vrabcová, Lucie Kalousková
Čtvrtek
– pro děti 1-2 roky (lektorky Eva Marková a Markéta Adamová)
Pátek
– sportovní dopoledne pro maminky a děti 1-3 roky (lektorka Bára Bryksí)
Pravidelné dopolední programy září – prosinec 2019
Krom středečního programu Zvídálek, který zahájí 2. října, ve školním roce 2019/2020 jsme
zahájili pravidelnou činnost mateřského centra v pondělí 2. 9. 2019!
PO – těhotné a maminky s miminky do cca 1 roku (Jana Hrušková, ?)
ÚT – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Martina Steinerová, Jitka Zemánková)
ST – Zvídálek (Martina Steinerová, Božena Vrabcová)
ČT – děti 2-3 roky s doprovodem (Eva Marková, Markéta Adamová)
Pravidelné odpolední volnočasové aktivity leden – červen 2019
Pondělí
- Tanečky pro předškolní děti (lektorka Martina Macounová)
Úterý
- Keramika pro děti s rodiči a pro dospělé (lektorka Martina Nosková)
Středa
- Kurzy AJ pro předškolní děti (lektorka Andrea Michálková)
Čtvrtek /pondělí - kurz šití pro začátečníky i pokročilé (lektorka Lucie Riegerová)
Pravidelné odpolední volnočasové aktivity září – prosinec 2019
Pondělí
- Tanečky pro předškolní děti (lektorka Martina Macounová)
Pondělí a středa
- kurz šití pro začátečníky i pokročilé (lektorka Tereza Rückerová)
Úterý
- Keramika pro děti s rodiči a pro dospělé (lektorka Martina Nosková)
Středa
- Kurzy AJ pro předškolní děti (lektorka Andrea Michálková)

Dopolední programy bez účasti rodičů - tento program se uskutečňuje 1 týdně.
Navštěvují ho děti ve věku 2 - 3 let, které jsou schopny dodržovat základní sebeobsluhu,
mají vypěstované základní hygienické návyky a jsou schopny se adaptovat v prostředí
centra bez účasti rodičů. Program vedou kvalifikované učitelky. Pravidelně se účastní 7-10
dětí.
Zájmové kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi – v roce 2019 byly realizovány celkem
tři. Tanečky pro předškolní děti navštěvovali holky a kluci od 2 do 6 let. Kromě nácviku
tanečků se děti učily jednoduché choreografii a součástí kroužku bylo i veřejné vystupování
na kulturních akcích ve městě a okolí. Keramika pro nejmenší je tvořivý kroužek, ve kterém
se děti společně s rodiči naučili během roku tvořit výrobky z hlíny, zpracovávat keramiku od
modelování až po glazování. Angličtina pro předškolní děti hravým způsobem seznamuje
děti s cizím jazykem.
Vzdělávací kurzy a zájmové kroužky pro dospělé – v roce 2019 byly realizovány dva.
Každé úterý probíhala Keramická dílna pro dospělé, kde se zájemci učili zpracovávat
keramiku od modelování až po glazování. Jeden až dva dny v týdnu probíhal kurz šití na
šicím stroji pro začátečníky i pokročilé vedený lektorkou z praxe. Každý týden zúčastněné
odcházely s novou zkušeností a vlastnoručně ušitým výrobkem. Šili se trička, mikiny,
tepláky, čepice, šály, zipy, kapsy aj.
Přednášky, semináře a tematicky zaměřené besedy. Během roku se uskutečnilo
několik akcí –
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Doplňkové akce a prožitkové programy. Proběhlo mnoho již tradičních, ale i nových
zajímavých akcí: karneval ve Zvídálku, tvořivé dílničky pro děti pod vedením Martiny
Noskové a Boženy Vrabcové v rámci Velikonoční výstavy, snídali jsme v Pellyho parku
potažko v Zeleném domečku, kvůli nepříznivému počasí, letní prázdninové organizované
výlety, příměstské tábory, Mikulášské dopoledne v mateřském centru, vánoční strojení
stromečku v lese, celoroční sportovní aktivity nejen pro maminky – plážový volejbal, lezení
na umělé horolezecké stěně a další (viz. nepravidelné aktivity).
Příměstský tábor – proběhly tři týdenní turnusy v době uzavření místní mateřské školy.
Zájem rodičů převyšuje možnosti MC. Kapacita jednoho turnusu. max 15 dětí byla
naplněna. Tábory jsou spolufinancovány z grantového programu od MAS Stolové hory a
pořádány ve spolupráci s městem Police nad Metují a Muzeem papírových modelů.
Dále jsme v roce poprvé nabídli rodičům dva turnusy příměstského tábora s angličtinou.
Zúčastnilo se celkem platících 38 dětí.
Evidujeme cca 700 zapsaných návštěv rodičů, kteří přišli se svými dětmi v roce 2019 na
dopolední program. Další cca 200 rodičů i dětí navštívilo jinou aktivitu. Nabízené činnosti,
aktivity a služby mateřského centra využívá v průběhu roku cca 200 rodin přímo z Police
nad Metují, ale také z dalších obcí v okolí.

Nepravidelné aktivity
Leden
Únor

-

lezení na umělé stěně Walzl Meziměstí

-

karneval plný tance a her, na kterém nechyběla ani přehlídka masek během
dopoledního programu Zvídálek
beseda s Hanou Kleinerovou O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH
V rámci Národního týdne manželství jsme uspořádali besedu s místním panem
farářem ThLic. Mgr. Jaroslawem Furtanem, Ph.D. nazvanou ZABIJÁCI
MANŽELSTVÍ A JAK SE JIM BRÁNIT

-

jedno čtvrteční dopoledne – maňáskové divadlo pro děti
návštěva Solné jeskyně v Meziměstí

-

Velikonoční výstava v Pellyho domech
Dopolední sled čarodějnic – v maskách malých čarodějů i čarodějnic jsme se sešli
v úterý 30.4. 2019. Čarodějnický rej jsme zahájili v devět hodin dopoledne
s odletem okolo jedenácté.

-

Světový týden respektu k porodu (letos se uskutečnil již 14. ročník s podtitulem
"MŮJ POROD MOJE SÍLA") - MC uspořádalo besedu s dulou, laktační poradkyní a
dětskou psycholožkou Mgr. Petrou Fettersovou v Zeleném domečku vedle Muzea
papírových modelů.

Březen
Duben

Květen

-

Červen
Červenec
-

návštěva MŠ Police nad Metují – Zvídálek
plážový volejbal, lezení na stěně
Snídaně v trávě a workshop znakování s dětmi
návštěva farmy Wenet
členská schůze
Příprava projektu „Máma není táta“
a srpen
tři turnusy Příměstského tábora v mamině
dva turnusy Příměstského tábora s angličtinou v mamině
plážový volejbal
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-

křest lodi „Soumarína“ – projekt „Máma není táta“

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY
-

Markéta Maršíková během celého léta organizovala výlety pro maminky s dětmi
do blízkého okolí. Děkujeme za úžasné zprávy na FB s popisem trasy a mapou.
Účast byla opravdu hojná. Byla to skvělá příležitost poznat se s maminkami
napříč všemi dopoledními programy. A kam jsme se to vlastně vydali?

-

PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Sešla se nás pěkná skupinka, maminek, miminek i větších dětiček. Cestou na
Žděřinu děti hledaly fáborky a schovaná psaníčka s úkoly a nakonec v lese našly
poklad skřítků. Na Zděřině jsme si odpočinuli, občerstvili a vydali se domů.

-

DRUHÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Tentokrát jsme se podívali k Čertově skále, obešli křížovou cestu a jen o fous
nezmokli. Měli jsme to prostě dobře načasovaný

-

TŘETÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
V úterý jsme se vydali na Ostaš. Podle fotek to sice nevypadá, ale sešlo se nás
hodně. Akorát věk dětí byl velmi různý, od 6 měsíců do 6 let, takže jsme se
trochu rozutekli každý jinam - maminky s miminky poseděly u občerstvení,
některé děti si pohrály na hřišti a ty největší řádily v lese na lanovce a hledaly
borůvky. Takže si každý přišel na své a výlet jsme si užili všichni.

-

ČTVRTÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Dnes jsme jeli vláčkem do Adršpachu a pak příjemnou procházkou zpět do
Teplic, kde jsme se osvěžili zmrzkou a ledovými nápoji. Všem děkuji za účast, byl
to krásný výlet.

-

PÁTÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
V úterý jsme se s dětmi vydaly na Stopování, které v rámci Jiráskova Hronova
připravuje knihovna. Prošly jsme se po stopách Aloise Jiráska, větší děti cestou
hledaly a plnily úkoly. Cestu jsme zakončily řáděním v novém vodotrysku na
náměstí a na hřišti v parku.
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-

ŠESTÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Další vydařený výlet, tentokrát do Pstružné.

-

Den otevřených dveří
šipkovaná

Září
Říjen

Listopad
-

Prosinec
-

sběr kaštanů, tvoření a malování s listy
Výstava na stromech
V pondělí 11. listopadu 2019 se v Polici nad Metují konal Lampiónový průvod. V
prostorách MC MaMiNa se od 15 hod. uskuteční dílnička „Výroba koníka“ Po celý
den jsme si připomínali odkaz sv. Martina potravinovou sbírkou pro Potravinovou
banku Hradec Králové (na akci se podílel Apeiron z.s., Mamina z.s., Muzeum
papírových modelů, Antares z.s. a Potravinová banka Hradec Králové, z. s.)
Slavnost sv. Martina se uskutečnila s finanční podporou MAS Stolové hory a
Města Police nad Metují
Mikuláš
Vánoce v lese – zdobení stromečků pro zvířata
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Získané finanční prostředky na rok 2019
Krajský úřad KH kraje - sociální oblast – projekt Podpora rodiny (46 000,-)
Město Police nad Metují
- činnost MC na rok 2019 (70 000,-)
- Velikonoční výstava (10 000,-)
- projekt „Máma není táta“ (20 000Kč)
Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. – projekt „Máma není táta“ – výstavba dřevěné lodi se
skluzavkou a pískovištěm (15 000,-)
MPSV – projekt Podpora rodiny (0 Kč)
Prostředky získané činností centra – vstupné, členské příspěvky, PT (cca 100 000,-)
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Hospodaření v roce 2019
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Fotogalerie

1. lezení na stěně
Meziměstí

2. plážový volejbal červen 2019
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3. farma WENET červen 2019

4. šipkovaná září 2019
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5. Dopolední vyrábění říjen 2019

6. Mikuláš v mamině 2019
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7. Zvídálek 2019
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8. dopolední programy v MC
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Závěr a poděkování
Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Především Městu Police nad Metují, bez jehož
zásadní finanční podpory bychom těžko dokázali centrum provozovat. Dále děkujeme ZŠ a
MŠ v Polici nad Metují, MŠ Police nad Metují (Fučíkova), Pellyho domům a
informačnímu centru v Polici nad Metují, Muzeu papírových modelů v Polici nad
Metují, Síti mateřských center v ČR a také místním obchodům, podnikatelům, spolkům
a ordinacím lékařů za podporu při prezentaci.
Zároveň jsme rádi a vážíme si finanční podpory od Královehradeckého kraje, díky níž jsme
mohli ohodnotit práci lektorek a vedoucích v MC. Díky ochotným a spolehlivým maminkám
je centrum dostupné denně.
Obrovské díky patří zejména maminkám, které nezištně pomáhaly zajišťovat dopolední
programy a další doprovodné akce – Petře Kociánové, Martině Steinerové, Jitce
Zemánkové, Báře Bryksí, Marii Hornychové, Evě Markové, Janě Hruškové, Martině
Váňové a Márkétě Adamové. Děkujeme také všem vedoucím dopoledních i odpoledních
kroužků pro děti i dospělé – Lucce Riegerové, Tereze Rückerové, Martině Macounové,
Martině Noskové, jazykové lektorce Andree Michálkové, vedoucí předškolkových
Zvídálků Lucce Kalouskové, Martině Steinerové a babičce Boženě Vrabcové.
Úspěšnému chodu centra pomáhají také všichni, kteří se programů pravidelně účastní a tím
spolek podporují.

Za MC MaMiNa, z.s.
Mgr. Andrea Plná

Důležité informace a kontakty:
IČO: 27004422
Bankovní spojení: 107-8709350207/0100
Webové stránky: www.mcmamina.cz
www.facebook.com/MCMaMiNa
Email: mcmamina@centrum.cz
Andrea Plná - předsedkyně spolku, tel. 724 545 810, 777 903 029
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