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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
Mateřské centrum MaMiMa- Maminky-Miminka a Nápady,o.s.
Na Babí 190
Police nad Metují 549 54

Poděkování
Za podporu a spolupráci
Našim manželům a partnerům
ZŠ a MŠ v Polici nad Metují
Síti mateřských center v ČR
Autoškola Fiedler

Městu Police nad Metují
ZŠ a MŠ v Suchém Dole
Městské knihovně v Polici nad Metují

Za finanční příspěvky
Krajskému úřadu v Hradci Králové, odbor sociálních věcí
Krajskému úřadu v Hradci Králové, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Nadaci Via, projekt. Procter& Gamble pro mateřská centra
Fi: KONZUM, obchodní družstvo projekt: Společně za úsměv
Sít mateřských center, Podpora v ohrožení
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Fi: PEJSKAR &spol.,spol.s.r.o.
MUDr. Marcele Výravské
Michalu Jansovi
Fi:Glor – Ing Jiří Gloser
fi: Skrblíkův ráj
fi. Zelenina Suchomel

fi. Potraviny Purkert

Za věcné a nepeněžní dary
Paní učitelce Věře Klusáčkové za věnování pianina
Všem rodičům, kteří věnovali do centra hračky
Obci Suchý Důl za věnování 2Oks kalendářů
Za pravidelnou aktivní činnost v mateřském centru
Martině Macounové
Mgr.Lence Krpálkové
Simoně Pohlové
Lence Jelínkové
Mgr. Kateřině Liskovské
Kateřině Hlávkové
Zdeňce Schirlové
Janě Jansové
Jitce Klímové
Pavla Pavlové
Miladě Macháčkové
Míše Kuchtové
Mgr. Štěpánce Tůmové
Ladě Černohorské
Ivetě Vítkové
Za propagaci:
České televizi
Českému rozhlasu
Městskému Informačnímu centru

MF Dnes
Novinám Náchodska
Polickému zpravodaji
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Úvod, kontakty
Motto: „ A mám nápad! Máš ho taky? Budeme si spolu hrát! Ať si můžou naše mámy taky
spolu povídat.“
Miep Diekmannová
Ještě před pár lety se nám zdálo, že mateřská centra jsou výmyslem znuděných rakouských a
německých matek žijících v kapitalismu.
Potřebu společného prostoru, kam mohou přicházet rodiče provázené i těmi nejmenšími
dětmi, jsme pochopily ve chvíli narození našich dětí, kdy se dítě stává maminčinou nedílnou
součástí.
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Podobně jako lidé s postižením zkoušejí prorazit do světa bez bariér, snaží se matky spolu
s dětmi setřít z mateřství sentimentální nátěr předsudků a vyjít z těsné krabice „dokonalého
štěstí“ Tíha zodpovědnosti, kterou nám děti s sebou na svět přinášejí, nás vede k širším
souvislostem. Objevujeme nový smysl všedních událostí: znovu se radujeme z jízdy vlakem,
nacházíme v listí kaštany, které jsme dříve nevnímali, vzpomínáme si na slova dávno
zasutých písniček a bojíme se o něco, čeho jsme si včera ani nevšimli…. Všechno znovu
vážíme abychom některé věci odhodili jako bezcenné.
I když to možná nejsme schopni vždycky vnímat, proměna, která se s námi díky dětem děje,
je satisfakcí za všechny probdělé noci i provztekané dny, za hory nádobí a kupy prádla, za
metráky oloupaných brambor.
Možná, že mateřská centra vznikají z jakési potřeby ženské solidarity vyjadřující naši potřebu
sdílení osvědčených receptů,babských moudrostí a životních zkušeností, možná si tímto
vzájemným braním a dáváním kompenzujeme vakuum, které vzniklo z falešných emancipací
našich maminek a všudypřítomným racionalismem, který načas opanoval i nejintimnější
území.
Místo pravidelných setkání

Registrační adresa a korespondenční adresa

Mateřské centrum MaMiNa
Budova ZŠ v Polici nad Metují
Na Babí 190
Police nad Metují 549 54

MC MaMiNa- Maminky, Miminka a Nápady,o.s.
Na Babí 190
Police nad Metují
549 54

Informace
www.mcmamina.cz

mcmamina@mcmamina.cz

Jitka Klímová
Jana Jansová

jitka@mcmamina.cz
janajansova@mcmamina.cz
Mob: 773 90 30 29
katahlavkova@mcmamina.cz
Mob: 777 90 30 29

Kateřina Hlávková

Mateřské centrum, právnické postavení sdružení a 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. Vzhledem
k velikému zájmu a potřebě jsme rozšířili aktivity o vzdělávací programy a soustředily se též
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na rodiče, protože období, kdy se celodenně věnuje svým malým dětem, vyústí často v určitou
společenskou izolaci jak rodičů, tak i dětí a může vést k problémům při začleňování zpět do
společnosti. V MC je prostor pro komunikaci rodičů, hru dětí, vzdělávání, kulturu,
svépomocné služby a další činnosti, které vedou ku prospěchu rodin.
Nezbytnou činností programu je zaměření se na terapeutickou pomoc rodičům s dětmi se
speciálními potřebami.
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, které vedou k naplnění hlavního cíle poslání sdružení jsou zejména:
- iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů u
ohrožených skupin obyvatelstva, 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( př.
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 vzdělávací činnost 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 rehabilitačních, psychorehabilitačních, terapeutických i vzdělávacích činností
pro děti se speciálními potřebami. Pořádání akcí ve spolupráci s jinými organizacemi
pro děti se speciálními potřebami.

Historie mateřského centra
Rok 2005
Naše první výroční zpráva je čtvrtletní, jelikož občanské sdružení MaMiNa vzniklo 5.9.2005
a svou praktickou činnost včetně provozování Mateřského centra zahájilo 16.9.2005.Čtyři
měsíce není dlouhá doba, ale přesto jsme shrnuli fakta a vytvořili přehled činností, které jsme
nabízeli.Naše členská základna se z prvotních 3 zakladatelek a pár příznivců rozrostla na 19
členů a 3 členy rady sdružení. Spektrum zájmové činnosti se zaměřilo na pravidelný
dopolední provoz Mateřského centra, vždy ÚT, ST, ČTV. Na přednášky a vzdělávání
maminek na mateřské dovolené, víkendové akce pro děti a jejich rodiče,tvůrčí dílny a
divadelní představení. Průměrná návštěvnost na dopoledních programech byla 14 rodičů d
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dětmi na každý dopolední program, na odpolední program nás navštívilo průměrně 8 rodičů
s dětmi na víkendových tvořivých sobotách 6 rodičů s dětmi. Pořádali jsme i pravidelná
loutková představení kde průměrná činila 25 rodičů s dětmi. S doplňkových programů jsme
realizovaly výlety do plaveckého bazénu vždy jednou v měsíci, dětský second hand, loutková
představení vždy jedno v měsíci, kurz Švédských masáží pro kojence, besedy s dětskou
psycholožkou a tvořivé dílny ve spolupráci s DDM Ulita v Broumově.Rozpočet na rok 2005
činil 33.782.- které se nám podařilo získat od sponzorů, a z grantů a místní samosprávy.
Rok 2006
Naše členská základna se z prvotních 3 zakladatelek 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.Připravujeme 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.
Podařily se nám během roku realizovat 3 výstavy , výstavu litografií Markéty Kotkové –
Krajina za zavřenými víčky, výstavu smaltovaného šperku Lucie a Jakuba Čapkových a
Látkových hraček a kapsářů Kláry Šikové. Pořádali jsme 12 odborných přednášek, 2 černé
hodinky v Městské knihovně na téma Lidové tradice o velikonocích a druhou na téma Adopce
na dálku, kde jsme slavnostně adoptovali malou holčičku z Indie, pořádali jsme i cestopisnou
přednášku Cesta tam a zase zpátky v Kolárově divadle, pořádali jsme dva rekreační pobyty
na horách pro rodiče s dětmi a návštěvu ZOO ve Dvoře Králové pro děti z dětského domova
v Broumově. Přivítali jsme i v centru štáb České televize, který natáčel v našem centru část
dokumentu o canisterapeutce Miladě Macháčkové a český rozhlas, který vysílal reportáž o
canisterapii nabízené v centru pro děti se speciálními potřebami. V dubnu jsme realizovali
velký projekt Strom života Pro… kde si každá rodina mohla zasadit strom pro své dítě, tento
projekt byl vyhlášen Nadací Partnerství jako projekt měsíce. V měsíci říjnu jsme předávali
asistenčního psa Verunce Hofmanové a také v tomto měsíci začal druhý velký projekt Pro
naše děti, pro matku Zemi, který byl zaměřený na téma zelená domácnost a enviromentální
výchova a vzdělávání. Návštěvnost na dopoledních programech byla 2800 vstupů na
odpolední programy 750 vstupů na víkendové akce 300 vstupů a na mimořádné akce 200
vstupů. Celkový rozpočet na rok 2006 činil 110. 828.-, které se nám podařilo získat
z grantových žádostí, od sponzorů a místní samosprávy a z vlastní činnosti.

Činnost o.s. MaMiNa v roce 2007
Pravidelná dopolední činnost: 1.pololetí 2007 od 1.1 do 30.6 od 9:30 do 11: 30
Pondělí – Zvídálek- program pro děti od tří let bez rodičů
Úterý – Miminkování – program pro budoucí maminky a rodiče s miminky do 1 roku
Středa – Kapříci – program zaměřený na pohybovou výchovu
Čtvrtek – Cvrčci – program zaměřený na hudební výchovu
Pátek – Hlídání dětí, cvičení na rehabilitačních míčích pro děti
Letní prázdniny
O prázdninách byl omezený provoz mateřského centra na jeden den v týdnu a to na středu.
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Pravidelná dopolední činnost 2.pololetí 2007 od 4.9. – 31.12
Úterý – Miminkování – program pro budoucí maminky a rodiče s miminky do 1 roku
Středa – Kapříci – program zaměřený na pohybovou výchovu
Čtvrtek – Cvrčci – program zaměřený na hudební výchovu
Pravidelná odpolední činnost 1.pololetí 2007 od 1.1 do 30.6
Pondělí – Kurz anglického jazyka pro začátečníky
Kurz anglického jazyka pro pokročilé
Středa- Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné ženy
Cvičení pro ženy KALANETIKA
Čtvrtek – Canisterapie od 13:00 do 18:00
tvořivý kroužek pro ženy BABINEC
PátekKurz německého jazyka
Pravidelná odpolední činnost 2.pololetí 2007 od 4.9 -31.12
Pondělí
Angličtina pro rodiče s dětmi,
Malá flétna – pro rodiče s dětmi
Jazykový kurz anglického jazyka pro začátečníky
Jazykový kurz německého jazyka
Úterý
Jazykový kurz anglického jazyka pro pokročilé
Středa
Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné
Cvičení pro ženy Kalanetika
Čtvrtek
Canisterapie od 13:30 do 18:30
Tvořivý kroužek pro ženy BABINEC
Pátek
Keramika pro rodiče s dětmi

Popis jednotlivých programů:
Zvídálek- od 9:30 do 11:30 pravidelný dopolední program, který jsme nabízely rodičům,
které mají děti připravující se do školky. Celý program byl pojat jako přípravka na
školku, na celé dopoledne byl pro děti připraven program. Začínalo se úvodním
pozdravem slunci protáhnutím těla a krátkým pozdravením, Pak následoval program
zaměřený vždy na nějaké téma např. cestování, rodina, zdravá výživa, návštěva u
lékaře atd, kde si děti procvičovaly hmat, sluch, logopedická cvičení. Po programu
následovala přestávka a svačinka, po krátké svačince byl prostor pro výtvarnou
výchovu a tvoření, posledních 30 minut byl věnovaný klidu, čtení pohádek nebo hraní.
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Celý program trval 2hodiny. Program zajišťovaly dvě stálé lektorky, které děti znaly
z dopoledních programů. Tento program byl hojně navštěvovaný dětmi kdy
návštěvnost byla 12 dětí. Od druhého pololetí se Zvídálek bohužel zrušil.Lektorky:
Zdeňka Schirlová a Jitka Klímová
Miminkování – od 9:30 do 11:30 pravidelný úterní program věnovaný budoucím maminkám
a rodičům s dětmi do 1 roku jako první seznamování a socializaci v dětském
kolektivu. Těhotné a maminky si vyměňují své zkušenosti s mateřstvím. Jsou jim
v tom nápomocny i pravidelná setkání s laktační poradkyní či dětskou psycholožkou.
Pro nejmenší děti jsou připravena jednoduchá říkadla, písničky, hry a hračky
rozvíjející kontrolu motoriky, koordinaci, smyslové vnímání, cvičí rovnováhu a
předvídání. Lektorka: Kateřina Hlávková 1. pololetí druhé pololetí se na vedení
programu střídají maminky
Kapříci – od 9:30 do 11:30 dopolední pravidelný program každou středu. Program je
přizpůsoben dětem ve věku od 1roku do tří let. Program je zaměřen na pohybovou
výchovu , kde děti spolu s rodiči cvičí podle jednoduchých říkadel, básniček a
pohádek.Druhá polovina programu je věnována malé školičce kreslení, kde se děti
seznamují s výtvarnou výchovou, správným úchopem tužky a jednoduchými
grafomotorickými cviky.Lektorka: po dva roky Zdeňka Schirlová od 2.pololetí 2007
se střídají maminky
Cvrčči- od 9:30 do 11:30 dopolední pravidelný program ve čtvrtek nabízí dětem a rodičům
dopolední program věnovaný rytmice, hudební výchově, práci s hudebními nástroji,
tanečky a logopedickému a dechovému cvičení.Velký důraz je kladen i na
procvičování jemné motoriky pomocí rytmicky laděných prstových říkadel. Program
je ukončen pohádkou a po vedeném programu následuje volná herna.Lektorka: po dva
roky Jitka Klímová od 2.pololetí 2007 se střídají maminky.

Popis pravidelných odpoledních programů.
Angličtina pro rodiče s dětmi od 2.pololetí 2007
Ve hře a společných činnostech se děti a rodiče nenásilnou formou seznamují se základy
anglického jazyka. Při výuce jsou používány rekvizity a výtvarné činnosti tématicky
zaměřené dle aktuálního programu.Lektorka Mgr.Lenka Krpálková
Flétnička pro rodiče s dětmi od 2 pololetí 2007
Pravidelný odpolední program určený pro rodiče s dětmi, kde se děti seznamují společně
s rodiči se základy hry na zobcovou flétnu. Formou hry, říkadel a pohádek. Lektorka:
Mgr.Lenka Krpálková
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Keramika pro rodiče s dětmi od 2. pololetí 2007
Pravidelný odpolední program určený pro rodiče s dětmi, kde se děti seznamují s společně
s rodiči s keramickou hlínou. Děti vyrábí jednoduché výrobky společně s rodiči z hlíny.
Procvičují jemnou motoriku, tvořivost a představivost.
Lektorka: Simona Pohlová
Kurzy anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé a mírně pokročilé.
Zájemce lektorka rozdělila do tří skupin podle úrovně znalostí na úplné začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé.Cílem kurzů je systematicky poskytnout základní znalosti nebo rozvíjet
základní znalosti anglického jazyka za účelem lepšího uplatnění v zaměstnání po skončení
mateřské a rodičovské dovolené.Lektorka Jana Jansová
Kurzy německého jazyka
Cílem kurzů je systematicky poskytnout základní znalosti nebo rozvíjet základní znalosti
německého jazyka za účelem lepšího uplatnění v zaměstnání po skončení mateřské a
rodičovské dovolené.Lektorka Mgr. Kateřina Liskovská
Tvořivý kroužek pro ženy BABINEC
Tento pravidelný odpolední program je všechny, které mají tvořivou mysl a šikovné ruce.
Kroužek jsme pořádali jednou za 14dní vždy ve čtvrtek.Lektorka 1.pololetí Jaroslava
Teinerová 2. pololetí se maminky střídají na vedení a přípravě programu.
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné maminky a děti s rodiči
Díky finanční podpoře jsme mohli zakoupit rehabilitační míče a otevřít nové dva kroužky
cvičení pro těhotné ženy a cvičení pro rodiče s dětmi na rehabilitačních míčích pod vedením
odborné lektorky fyzioterapeutky Lenky Jelínkové.
Cvičení pro ženy KALANETIKA
Kalanetiku cvičí ženy v mateřském centru každou středu v podvečer. Kalanetika je klidné
cvičení pro muže i ženy, které je zaměřeno na celkové posílení a protažení těla. Učí tělo
správnému postoji a při správném a cíleném cvičení vyrovnává svalové disbalance, které
vznikají automaticky při běžném používání našeho těla. Cvičí se při pomalé hudbě a
vzhledem k tomu, že počet cvičících je omezen, zaručujeme individuální přístup. Lektorka
Pavla Pavlová.

Canisterapie
Pravidelný odpolední čtvrteční program realizovaný vždy jednou za 14dní pro rodiče s dětmi
se speciálními potřebami. Tento druh alternativní terapeutické metody se těší velkému zájmu
hlavně mezi dětmi, kdy jako rehabilitační pomůcka je používán jeden až tři psi. Canisterapii
využívají všechny rodiny z Police nad Metují pečující o děti se speciálními potřebami. Lekce
jsou individuálně připravené podle potřeb jednotlivého dítěte. Pes se používá při
logopedických cvičeních, rozvoji jemné a hrubé motoriky a při polohování. Při polohování
nejčastěji vyškolený canisterapeut využívá tří psů, které doslova obléhají klienta, zahřívají ho
a zklidňují.Díky velkému zájme jsme canisterapii doplnili o vikendová setkání s canisterapí
doplněná o další alternativní terapeutické metody viz. Doplňkové akce. Lektor: Canisterapeut
Milada Macháčková a canisasistent Michaela Kuchtová
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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,

- 11 -

aktivizace klientek či klientů( snaha najít řešení), snaha o integraci do společnosti, zabránění
sociální izolace.
- skupinová práce – přednášky, tvůrčí činnost, vzdělávací programy.
- dobrovolná práce členů i nečlenů sdružení na zajištění provozu mateřského centra, maminky
si udržují své pracovní návyky, děti mají možnost vidět svoji matku v jiné sociální roli.
- práce s dětmi a rodinou – aktivní rozvíjení dětí, tvořivé činnosti, programy pro celé rodiny,
prevence dětské kriminality atd.
- pedagogicko- psychologické poradenství s PhDr. Zdeňkou Rejtarovou z PPP V Náchodě
-laktační poradenství – R.Kaufmanová
Pro pravidelný dopolední program je vždy určena lektorka, která zařídí odemknutí a zamknutí
centra, a připraví program pro rodiče s dětmi. Poskytuje informace o dalších aktivitách
mateřského centra, pomáhá začlenit novou maminku do kolektivu, informuje o způsobech
placení za poskytované služby apod.
V prostorách mateřského centra je herní koutek vybavený rehabilitačním bazénem s míčky a
skluzavkou, houpačkami. Prostor pro tvoření a malý kuchyňský kout, zde si maminky mohou
uvařit kávu nebo čaj, ohřát si pokrm pro své dítě. Mohou využít i školní jídelny pravidelnému
odběru obědů. V prostorách mateřského centra je i malá knihovnička, kde si rodiče zdarma
mohou zapůjčit odborné knihy. V současné době máme v knihovničce na 8O titulů.
Svoji návštěvu rodiče zapisují do evidenční knihy a uhradí tvz. pobytné ( za jednu návštěvu
1.pol se platilo 10,- pro členy o.s. a 20.- pro nečleny, na zasedání valné hromady se
odsouhlasilo vybírání jednorázového přípěvku 20,- pro členy i nečleny, bez ohledu na počet
dětí)
Účast na programu je dobrovolná. Přijít a odejít je možné kdykoliv v provozní době.
Maminky mají možnost ovlivnit aktivity v centru. Mohou se zapojovat dle svých možností a
schopností do jednotlivých akcí pořádaných o.s. a programů pořádaných v mateřském centru.

Propagace poskytovaných služeb
Pro informování klientů využíváme různých možností propagace činnosti. Stále má mezi
lidmi největší význam doporučení a kontakt. Jinak vyvěšujeme pravidelný i doplňkový
program na plakátech v prostorách mateřského centra, Základní školy a Školní jídelny,
v Informačním centru,v galanterii,v Rychlém občerstvení M.Exner,v bazárku Motýlek,
v obchodě Skrblíkův ráj, v ordinacích pediatra a gynekologických ordinacích v Polici
n.M.,Hronově,Broumově a Náchodě, v Mateřské školce, e- mailem. Máme pronajatou i svoji
informační prosklenou vitrínu na náměstí v podchodu naproti Městskému úřadu.
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Program akcí zpestřený o fejeton Z Kátina deníku prezentujeme pravidelně v místním
měsíčníku Polický zpravodaj, který vydává Město Police nad Metují.
Na nepravidelné akce vyvěšujeme samostatné speciální plakáty.
Akce prezentujeme v regionálním tisku v deníku Noviny Náchodska, a celostátním deníku
MF Dnes.
Každoročně vydáváme výroční zprávu.
K dobré informovanosti členů sdružení a účastníků našich akcí přispívají funkční a pravidelně
aktualizované webové stránky www.mcmamina.cz kde zveřejňujeme podrobné informace o
činnosti mateřského centra, o měsíčních programech, pozvánky a aktuální fotografie a videa.

Hospodaření - Rozvaha
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Aktiva

Pasiva

Pokladna
Bankovní účet
Odběratelé
Poskytnuté provozní
Jiné pohledávky
Aktiva celkem:

8 267,50
63 954,29
0,00
1 000,00
0,00
73 221,79

Ostatní krátkodobé
Peníze na cestě
Dodavatelé
Dohody o provedení
Záloha na daň ze mzdy
Srážková daň ze mzdy
Dohadné účty pasivní
Nerozdělený zisk,
Počáteční účet
Pasiva celkem:

5 000,00
0,00
36 606,50
0,00
640,00
0,00
2 500,00
32 831,03
0,00
58 502,30

Výkaz zisků a ztrát Náklady-Výnosy
Popis

Konečný zůstatek

Výtvarný materiál
Kancelářský materiál
Drobný spotřební
Čistící prostředky
Drobný hmotný majetek
Knihy, tiskoviny, učební
Dokumentační materiál
Použití osobního
Náklady na reprezentaci
Bankovní poplatky
Odměna lektora,
Nájemné
Příkazní smlouva,
Honoráře
Poštovné
Telefon
Účetnictví, daně
Kopírování
Školení, semináře
Reklama, propagace
Ostatní služby
Dohody o provedení
Poskytnuté dary
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem:

Popis
35 605,00
4 764,50
16 661,00
424,50
23 229,50
9 057,00
2 318,50
2 625,00
7 145,00
2 913,50
5 280,00
19 072,00
87 598,00
17 500,00
1 051,50
20 609,50
5 500,00
424,00
7 350,00
300,00
1 694,50
52 320,00
2 500,00
1 000,00
326 943,00

Co připravujeme v roce 2008
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Konečný zůstatek
Výuka kurzů
Kroužky, semináře,
Poskytování reklamy
Ostatní provozní výnosy
Úroky
Přijaté dary Konzum a obce
Přijaté dary od fyzických
Přijaté dary od ?
Přijaté dary od nadací,
Přijaté členské příspěvky
Přijaté grantové
Výnosy celkem:

49 595,00
39 980,00
2 619,00
4 406,00
69,76
80 000,00
14 500,00
20 000,00
60 000,00
17 918,00
33 500,00
322 587,76

V roce 2008 by mělo být naší snahou udržet stejný rozsah aktivit jako v roce 2007, zejména
dopolední program pro různé věkové a zájmové skupiny dětí (což bohužel záleží hlavně na
tom, zda uspějeme s našimi granty)
Stále se chceme zasazovat o rozvoj jazykových znalostí rodičů na mateřské dovolené.
Budeme řešit příjemnou otázku rozšíření prostor o hernu s kuchyňkou a sociálním zařízením.
Zaměřit se musíme na neustálou propagaci akcí a činnosti mateřského centra, neboť se stále
v praxi setkáváme s dotazy, které nasvědčují tomu, že rodičům není jasné fungování
mateřského centra, pro koho je určeno a co se v něm děje, přestože mateřské centrum nabízí
rodičům a dětem prostor už třetí rok.
Také v oblasti nepravidelných akcí chceme rozšiřovat svoje aktivity pro celé rodiny a širokou
veřejnost mikroregionu Police nad Metují. Jednak si uvědomujeme, jak významné je pro
rodinu zajímavě strávit společně volný čas, jednak je to účinná forma nenásilné prezentace
mateřského centra pro širokou veřejnost.
V rámci aktivit zaměřených na děti se speciálními potřebami, chceme rozšířit nabídku o
pravidelná integrační dopoledne spojená s canisterapií a alternativní terapeutickou metodou ať
rozšířenou o muzikoterapii, arteterapii, dramaterapii atd. Tyto terapeutické integrační
dopoledne budou navštěvovat všichni klienti navštěvující stacionář Cesta,o.s. v Náchodě.
Velmi oblíbená mezi dětmi a rodiči byla hipoterapie, kterou rodiče projevili navštěvovat
pravidelně, ale to jim budeme moci splnit pouze za předpokladu dostatečného finančního
zázemí na tento projekt.
V rámci vzdělávacích aktivit proběhne cyklus přednášek s dětskou psycholožkou, přednášky
s logopedickou poradkyní. Připravujeme projekt s názvemVíš jak na to, maminko? Na téma
zdravověda a první pomoc u kojenců a batolat a dětí do tří let věku.
Připravujeme pokračování výstavy Umění porodit v rámci celosvětového týdne respektu
k porodu. Výstavu doplní přednášky bohatý doprovodný program po celý týden.
Rádi bychom se zúčastnily druhého ročníku akce Táta dneska frčí, která je pořádána ve
spolupráci se Sítí mateřských center a Ligou otevřených mužů.

Jak nás můžete podpořit i vy?
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Finančním a materiálním darem ( hračky, nářadí na cvičení, stavebnice, výtvarné pomůcky,
drobné odměny pro děti, knížky pro děti nebo pro vzdělávání maminek)
Darováním či se slevou z Vámi poskytovaných služeb ( kopírování, malířské práce,
fotografie, tiskoviny, umožnění exkurze, přednášky a besedy )
Sponzoři z řad podnikatelů mohou svoji reklamu využít na našich www.stránkách nebo přímo
v prostorách mateřského centra nebo regionálním tisku.
Všichni dárci budou uvedeni ve výroční zprávě sdružení. Poskytnuté dary si navíc může
každý odečíst ze svého daňového základu ( ve výši 2-10% ze základu daně nebo minimálně
1000,- ) na základě darovací smlouvy.
Budeme vděční za jakýkoliv finanční či věcný dar.

Závěr
Po dobu fungování Mateřského centra MaMiNa- Maminky, Miminka a Nápady,o.s jsme se
přesvědčily o zájmu maminek o zařízení tohoto typu. Myslíme si, že se nám podařilo vytvořit
příjemnou a přátelskou atmosféru. Budeme se snažit i nadále nabízet zajímavý program. Více
se zaměříme na poskytování vzdělávacích aktivit pro rodiče na mateřské a rodičovské
dovolené, abychom jim pomohly usnadnit vstup na trh práce a zvýšily jejich zaměstnanost a
zaměstnatelnost po skončení mateřské a rodičovské dovolené.
Velmi děkujeme všem rodinám, které se podílejí na úspěšném chodu mateřského centra, za
kterým se skrývají hodiny a hodiny volného času ochotných maminek, mnohdy i tatínků.
Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli na Martinských trzích s přípravou a pečením
Martinských rohlíků a výrobků a na dvou vánoční trzích s přípravou, realizací a pečením
zdravého cukroví.
Do další existence mateřského centra si přejeme hodně spokojených návštěvníků našich akcí
jak z řad rodičů, tak i dětí od nejmenších až po ty předškolní děti. Provoz mateřského centra
se neobejde bez pečlivé a svědomité práce lektorů a bez ochotných rukou dobrovolníků z řad
rodičů, kteří chtějí se svými dětmi využívat služeb mateřského centra.

Za radu sdružení MC MaMiNa,o.s.
Jitka Klímová
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