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Poděkování  
 
Za podporu a spolupráci 
Našim manželům, partnerům a rodinám    
Město Police nad Metují                                              Síť mateřských center v ČR 
ZŠ a MŠ v Polici nad Metují             Senior Klub Ostaš 
Pellyho domy, Police n. M.                                          Pítrs bikes, Police nad Metují 
Svaz skautů a skautek ČR, středisko Skaláci v Polici n. M. 
 
Za finan ční příspěvky 
Krajský úřad v Hradci Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Město Police nad Metují 
MUDr. Marcela Výravská 
Fi. Potraviny Purkert 
 
Za věcné a nepen ěžní dary 
František Janeček, fi. Lunapark Janeček                    
 

Za propagaci:   

Všem členům, návštěvníkům a příznivcům 
Polickému zpravodaji  
Městskému informačnímu centru 
Novinám Náchodska  
Místním obchodům, podnikatelům a ordinacím lékařů    
 
Všem nadšenc ům, dobrovolník ům „bez papíru“ a pomocník ům, bez kterých by to opravdu 
nešlo.                                                                                                                                                                     
 
 

 
Akce Tiskání nožiček miminek 
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Kontakty  

          
Motto MC MaMiNa: 
„Bůh nemůže být všude, proto stvořil maminky“ 
 
 
Místo pravidelných setkání               Registra ční a koresponden ční adresa 
Mateřské centrum MaMiNa                      MC MaMiNa   
v přízemí na 1.stupni ZŠ                 Na Babí 190 
Na Babí 190                Police nad Metují 
Police nad Metují 549 54               549 54 
 
Informace, kontakty  
IČO: 27004422 
Bankovní spojení: 1186639359/0800 , Česká spořitelna, a.s. 
Webové stránky MC:   www.mcmamina.cz        www.facebook.com/MCMaMiNa 
  
 
Rada sdružení:  
Kateřina Hlávková                          katahlavkova@mcmamina.cz 
(předseda sdružení,koordinátor dopol. progr.)              Tel.: 777 903 029 
 
Simona Pohlová                                                 i.monka@seznam.cz 
(místopředseda sdružení)                                              Tel.: 728 334 087                                   
 
Ivana St ředová                                                  iva.stredova.i@seznam.cz 
(člen rady sdružení) 
 
Petra Gajdošová                                               petapona@seznam.cz 
(člen rady sdružení, koordinátor dop.progr.) 
 
Martina Nosková                                              bylinka.tyjacek@centrum.cz 
(člen rady sdružení) 
 
 
 
Lekto ři kurz ů a kroužk ů: 
Tanečky pro předškolní děti                                     
Martina Macounová                                        macounka.m@seznam.cz 
 
Keramika pro děti s rodiči                                         
Simona Pohlová                                              i.monka@seznam.cz 
 
Dramatický kroužek 
Ivana Richterová a Martina Golová 
 
Cvičení na míčích pro těhotné      
Mgr. Karolina Havlí čková                               kajavlckova@seznam.cz 
 
Kurz anglického jazyka 
Mgr. Lenka Krpálková                                    lenkakrpalkova@seznam.cz 
 
Kurz německého jazyka 
Mgr. Kate řina Liskovská                                katerinaliskovska@seznam.cz 
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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. Vzhledem 
k velikému zájmu a potřebě jsme rozšířili aktivity o vzdělávací programy a soustředily se též 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  
( 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 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 
klienty dětského věku se speciálními potřebami. Pořádání akcí ve spolupráci s dalšími 
organizacemi pro klienty se speciálními potřebami. 
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Nabídka služeb - formy poskytovaných služeb a jejic h 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 
- 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 lednice i mikrovlnná trouba.. 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 evidenční knihy 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 mate řského centra  
 
Občanské sdružení MaMiNa vzniklo 5.9.2005 a svou praktickou činnost včetně provozování mateřského 
centra zahájilo 16.9.2005.  

Od roku 2006  realizujeme canisterapii pro klienty dětského věku se speciálními potřebami. 
Adoptovali jsme 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 
jsme nabízeli 4 zájmové kroužky, pro dospělé 3 kroužky a 4 jazykové kurzy. Otevřeli jsme půjčovnu 
didaktických pomůcek. Blokem přednášek spojených s výstavou obrázku dětí jsme se zapojili do 
celorepublikové kampaně Umění porodit. Zúčastnili kampaně Sítě MC ČR - Táta dneska frčí – 
prorodinnou akcí, také jsme připravili jarmarky na Martinských a Vánočních trzích.  

V roce 2008  jsme otevřeli další prostor MC a Valná hromada schválila nové logo sdružení. 
Podařilo se nám získat dotaci z MPSV na spolufinancování 1,5 úvazku pro                  3 zaměstnance a 
další osoby na DPP. Aktivně jsme se zapojili do komunitního plánování sociálních služeb ve městě. 
Zorganizovali jsme krajské setkání center Sítě MC ČR. Nově jsme připravili Staročeský jarmark o Polické 
pouti.  

V roce 2009  jsme rozšířili dopolední programy o nový program Brumíci a tím nabídli veřejnosti 
provoz 5 dní v týdnu. Obhájili jsme dotaci MPSV v projektu „Podpora rodiny“. Lekce canisterapie byly 
financovány z grantu Procter and Gamble pro mateřská centra, který spravuje Nadace Via a z dotace od 
Královehradeckého kraje, sociální odbor. Zrealizovali jsme kroužek Tanečky pro nejmenší. Mezi nové akce 
patřila kampaň Sítě MC ČR k Národnímu týdnu manželství, Velikonoční výstava výrobků dětí ze škol a 
školek mikroregionu Policka a Den dětí ve spolupráci se Svazem skautů a skautek, středisko Skaláci, 
Police n. M. 

V roce 2010  jsme opět obhájili dotaci MPSV. Další úspěšná projektová řízení byla z programů 
Královéhradeckého kraje jak ze sociální oblasti, tak i z podpory volnočasových aktivit. Další finanční 
prostředky na provoz organizace byly poskytnuty z rozpočtu Města Police nad Metují. Navázali jsme 
spolupráci s Centrem Andragogiky,které pro nás realizovalo blok přednášek na téma Práce a rodina. 
Nově jsme veřejnosti nabídli první ročník závodu O piráta silnic a také dva týdenní turnusy Příměstského 
tábora. Obdrželi jsme Pamětní list města z pětiletou činnost a propagaci města. 
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Zhodnocení roku 2011  
 

Projekty :  V roce 2011 se nám bohužel nepodařilo obhájit dotaci MPSV. Z tohoto důvodu byly 
ukončeny pracovní smlouvy hlavního manažera, grantového manažera, provozní i lektorů dopoledních 
programů. Hlavní manažer a lektoři dopoledních programů pracují dále na dobrovolnické bázi. Tímto si 
dovolujeme jim velmi poděkovat.  

Finanční prostředky se nám podařilo získat z rozpo čtu Královehradeckého kraje, a to ze 
sociální oblasti ve výši 35 000,-  . Z těchto prostředků  jsme financovali canisterapeutické lekce a 
provozní výdaje organizace.  
Dalším projektem byla činnost MC, která byla podpořena Městem Police nad Metují ve výši 59 500,-.  
Tyto finanční prostředky pokryly část nákladů na provoz a také další výdaje např. výtvarný materiál, 
knihy, náklady na webové stránky, kancelářské potřeby, přednášky a semináře, drobný spotřební 
materiál a ceny do soutěží. 

 
Programy a kroužky: Dopolední programy MC jsme poskytovali v plné výši – tj. 5 dní v týdnu. 

Canisterapie byla financována z prostředků Královehradeckého kraje a to pouze pro druhé pololetí roku, 
v prvním pololetí neprobíhala z důvodu finančních. Pro děti jsme nabídli kroužek Tanečky pro nejmenší, 
Keramika a nově také Dramatický kroužek. Pro dospělé 2 kurzy cizích jazyků, Cvičení na míčích pro 
těhotné a tvořivá odpolední setkání pro dospělé, která probíhají jednou za měsíc. 

 
Nepravidelné akce:  O všech akcí se podrobně dočtete na str.8. Pevně věříme, že se nám 

podaří udržet takto širokou a pestrou nabídku i v dalších letech, vše závisí na množství financí a 
ochotnosti dobrovolníků. V letošním roce jsme se opět zaměřili na tradiční akce a projekty, které měli 
úspěch v minulých letech. Například Velikonoční výstava, Den dětí, soutěž O piráta silnic, Jarmarky, 
Příměstský tábor aj. A také prožitkové programy – Vítání jara, Jablíčková slavnost, Andělské svícení atd. 

 
Návštěvnost: Dopolední programy – 1949 rodičů s dětmi za rok. Kroužky pro děti  - 660 návštěv 

dětí ročně, pro dospělé 422 návštěv ročně. Realizace 32 jednorázových akcí, z toho 3 přednášky, 10 akcí 
pro děti, 13 akcí pro dospělé a 6 rodinných akcí – celková návštěvnost speciálních akcí 674 dětí, 508 
dospělých. Celková návštěvnost mateřského centra činila v roce 2011 celkem 4213 osob. 
 

Návšt ěvnost dopoledních program ů v roce 2011  
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 CELKOVÁ NÁVŠT ĚVNOST V ROCE 2011 

Akce Pčt týdn ě 
Pčt za 

rok Pčt děti Pčt dosp ělí Celkem návšt ěvníků 
Dopolední programy  5 175 1060 889 1949 

Kroužky a kurzy 6,5   660 422 1082 
Speciální akce   32 674 508 1182 

Celkem     2394 1819 4213 
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Projekty 2011  
 
 

Krajský ú řad Královehradeckého kraje   
                                - sociální oblast  – projekt  Podpora rodiny 
                           
                                          
 

                                   Město Police nad Metují 
                              - projekt  Činnost mateřského centra na rok 2011 
 
 
 
 
Podrobná činnost v roce 2011  
 
Pravidelné dopolední programy 
Pondělí – Brumíci – program pro děti od 1-2 let  
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 – Zvídálek- program pro děti jako příprava na vstup do MŠ, účast bez rodičů  
 
Pravidelné odpolední volno časové aktivity   
Pondělí   Tanečky pro předškolní děti 
 
Úterý             Jazykový kurz německého jazyka  
                      Keramika pro děti s rodiči 
 
Středa           Jazykový kurz anglického jazyka 
 
Čtvrtek          Dramatický kroužek 
                     Tvořivé kurzy pro dospělé (každé 2 týdny) 
                     Canisterapie (každé 2 týdny) 
 
Pátek           Cvičení na míčích pro těhotné 
 
Provoz b ěhem letních prázdnin 
Vzhledem k přípravě akce Prázdninová MaMiNa – příměstský tábor - v červenci neprobíhal 
běžný ani speciální provoz mateřského centra. V srpnu byl provoz omezen na jeden den v týdnu 
– středa. 
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Nepravidelné aktivity MC v roce 2011  
 
 
Leden 

• 2x Instruktáž Lyžování malých dětí, Martina Kovářová  
Únor 

• Kampaň Sítě MC ČR k Národnímu týdnu manželství – výstava obrázků dětí a  
akce Manželské focení, Mgr. Kateřina Nekvindová 

• Přednáška Zralost dětí, PhDr. Zdeňka Rejtharová 
Březen 

• Velikonoční výstava – sál Pellyho domů  
• Vítání jara – prožitkový program pro děti a rodiče 
• Kurz vázání šátků – Ivana Andršová 

Duben 
• Valná hromada členů MC – 1.4.2010 
• Seminář - Centrum Andragogiky na téma„Práce a rodina: Jak zvládnout obojí? Aneb právník a 

psycholog radí“ - 2 přednášky 
• Proměny v MaMiNě – sobotní odpoledne pro ženy - Drahomíra Večeřová, Eva Švorčíková, Vojtěch 

Drobek, Naďa Hlávková 
• Generální úklid MC 

Květen 
• Seminář - Centrum Andragogiky na téma„Práce a rodina: Jak zvládnout obojí? Aneb právník a 

psycholog radí“ - 2 přednášky 
• Den pro těhotné a kojící maminky – v rámci Světového týdne respektu k porodu –  

            celodenní blok přednášek – P.Nosková, I.Kratochvílová, Mgr. P. Fettersová, Mgr. K.Havlíčková                                                  
• Májové vaření s dětmi – prožitkový program pro děti a rodiče 
• Den dětí aneb Tam a zpátky se zvířátky 

Červen 
• Pasování na školkáčky – prožitkový program pro děti  
• Táta dneska frčí – kampaň Sítě MC ČR – rodinné odpoledne  
• Dětský karneval k ukončení školního roku 

Červenec 
• Příměstský tábor – 2 týdenní turnusy 

Srpen 
• Pouťové tvoření - Simona Pohlová, Kateřina Hlávková 

Září 
• Doktorská pohádka – divadlo NeDivSe 
• piráta silnic – 1.ročník sportovní soutěže pro děti 
• Přednáška Zubní hygiena a prevence – Ivana Vrbová 

Říjen 
• Program Farma – speciální odpoledne na farmě o.s. U rozcestí, Choustníkovo Hradiště 
• Proměny v MaMiNě – sobotní odpoledne pro ženy - Irena Rutarová, Jana Krejčová, Pavlína 

Sulzbacherová 
• Kaštánkování - prožitkový program pro děti a rodiče 

Listopad 
• Přednáška Sourozenecké konstelace – PhDr. Rejtharová 
• Jablíčková slavnost - prožitkový program pro děti a rodiče 
• Jarmark na Martinských trzích v Polici nad Metují – stánek MC 

Prosinec 
• Čertovsko-andělský rej – prožitkový program pro děti 
• Jarmark na Vánočních trzích v Polici nad Metují – stánek MC 
• Andělské svícení – prožitkový program pro rodiny s dětmi 
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Hospoda ření  
 

 Náklady  Výnosy 

  
 Výtvarný materiál,hračky 8 654,00  Výuka jazyků          13 085,00 
 Ceny do soutěží,  4 437,00  Kroužky, semináře  31 804,00 
 Kancelářský materiál 3 182,00  Ostatní poskytované  35 691,00 
 Drobný spotřební  3 527,00  Dopolední programy 17 955,00 
 Čistící prostředky 1 756,00  Úroky 22,75 
 Knihy, tiskoviny, učební  1 613,00  Přijaté dary od obcí 59 500,00 
 Dokumentační materiál 1 137,00  Přijaté dary od fyzických  7 200,00 
 Potraviny                                            18 838,00        Přijaté členské příspěvky  4 477,00 
 Voda                                              3 598,00                   Přijaté členské příspěvky 200,00 
 Elektřina                                            10 035,00                   Přijaté grantové  35 000,00 
 Opravy a udržování   733,00                 Výnosy celkem:  204 934,75 
 Jízdné                                                 679,00 
 Použití osobního                                 5 959,00 
 Náklady na reprezentaci 3 768,00 
 Bankovní poplatky 2 572,00 
 Odměna lektora,  700,00 
 Nájemné                                            29 064,00 
 Příkazní smlouva,  3 900,00 
 Honoráře                                              8 750,00 
 Poštovné                                                 626,00 
 Telefon                                            13 279,00 
 Účetnictví, daně 12 000,00 
 Śkolení, semináře 2 780,00 
 Reklama, propagace 1 115,10 
 Ostatní služby 1 454,00 
 Dohody o provedení  44 769,00 
 Zákonné pojištění  159,00 
 Ostatní pokuty a penále -11 012,00 
 Poskytnuté dary 5 000,00 
 Nedaňové náklady 2 637,00 
 Poskytnuté členské  1 000,00 

 Náklady celkem:  186 709,10 
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Plány na rok 2012  
 
V roce 2012 chceme pokračovat v profesionalizaci MC a stabilitě nabídky kvalitních služeb našim 
uživatelům. Naší prioritou je znovu získání dotace MPSV alespoň pro rok 2012, která je pro naši 
organizaci klíčová. A dále zajištění potřebných finančních prostředků nejen pro bezproblémový 
chod mateřského centra, ale také na speciální akce a kampaně pro obohacení naší nabídky 
programů. Projekty jsou předkládány v programech Města Police nad Metují, Královehradeckého 
kraje i Ministerstev a také v nadacích a firemních grantech. Pevně věříme v naši úspěšnost v těchto 
projektech. 
Snažíme se udržet bohatou nabídku zajímavých speciálních akcí i pravidelných programů a 
kroužků. Upravujeme nabízené akce mateřského centra tak, aby efektivně reagovali na poptávku 
veřejnosti. Dále budeme pokračovat v osvědčených kampaních Sítě MC ČR a dalších 
celorepublikových kampaních.  
 

Jak nás m ůžete podpo řit ?  
 
Finančním či materiálním darem (hračky, stavebnice, výtvarné pomůcky, drobné občerstvení 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, slevové kupony a akce) 
Sponzoři z řad podnikatelů mohou svoji reklamu využít na našich webových stránkách nebo přímo 
v prostorách mateřského centra nebo regionálním tisku. 
Všichni dárci budou uvedeni ve Výroční zprávě sdružení. Poskytnuté dary nad 1 000,- si může 
každý odečíst ze svého daňového základu na základě námi poskytnuté darovací smlouvy. Budeme 
vděční za jakýkoliv finanční či věcný dar. 
 

Závěr 
 
Po dobu fungování mateřského centra MaMiNa,o.s jsme se přesvědčily o zájmu 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 volného času ochotných maminek i tatínků. 
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 i starší 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  MC MaMiNa,o.s.                                                                               
Kateřina Hlávková                                                                                                
předsedkyně sdružení 
 
 
 
 
 
Tato Výroční zpráva organizace r.2011 byla schválena  
Valnou hromadou na jejím zasedání dne 4.května 2012 


