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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 
Martina Kovářová, fi. Sport Hotárek 
Svaz skautů a skautek ČR, středisko Skaláci v Polici n. M. 
 
Za finanční příspěvky 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Krajský úřad v Hradci Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Město Police nad Metují 
MUDr. Marcela Výravská 
Fi. Zdeněk Klíma 
Papírnictví Němeček 
Teplické skály, s.r.o. 
PEJSKAR& spol.,spol.s r.o. 
Martina Kovářová 
 
Za věcné a nepeněžní 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 nadšencům, dobrovolníkům „bez papíru“ a pomocníkům,  
bez kterých by to opravdu nešlo.                                                                                                                                                                                  

 

 
Foto z přednášky Prevence zubního kazu u dětí 
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Kontakty 

          
Motto MC MaMiNa: 
„Bůh nemůže být všude, proto stvořil maminky“ 
 
 
Místo pravidelných setkání               Registrační a korespondenční 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: 253784544/ 0300 

Webové stránky MC:   www.mcmamina.cz        www.facebook.com/MCMaMiNa 
  
 
 
Rada sdružení: 
Kateřina Hlávková                         katahlavkova@seznam.cz 

(předseda sdružení,koordinátor dopol. progr.)               

 
Simona Pohlová                                                i.monka@seznam.cz 
(místopředseda sdružení – 1.pol. roku)             

 
Renata Klímová                                                  rencaklimova@seznam.cz 
(místopředseda sdružení,koordinátor dopol.pr.) 
 
Petra Gajdošová                                               petapona@seznam.cz 
(člen rady sdružení, koordinátor dop.progr.) 
 
 
 
Lektoři kurzů a kroužků: 
 
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 Havlíčková                               kajavlckova@seznam.cz 

 
Kurz anglického jazyka 

Mgr. Lenka Krpálková                                    lenkakrpalkova@seznam.cz 

 
Kurz německého jazyka 

Mgr. Kateřina Liskovská                                katerinaliskovska@seznam.cz 

 

http://www.mcmamina.cz/
http://www.facebook.com/MCMaMiNa
mailto:katahlavkova@seznam.cz
mailto:i.monka@seznam.cz
mailto:rencaklimova@seznam.cz
mailto:petapona@seznam.cz
mailto:macounka.m@seznam.cz
mailto:i.monka@seznam.cz
mailto:kajavlckova@seznam.cz
mailto:lenkakrpalkova@seznam.cz
mailto: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 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 
- 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 mateřského 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“.  

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. Finanční prostředky 
na provoz organizace byly poskytnuty z rozpočtu Města Police nad Metují. 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. Celkový počet návštěvníků dopoledních 
programů dosáhl počtu 2278. Realizovali jsme celkem 23 speciálních akcí a 13 přednášek. 

V roce 2011 se nám nepodařilo obhájit dotaci MPSV, zaměstnanci dále pracovali dobrovolnicky. 
Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Královehradeckého kraje a Města Police nad Metují. 
Pokračovali jsme v široké nabídce pravidelných dopoledních programů, kroužků a kurzů i nepravidelných 
akcí. Návštěvnost činila celkem 4213 osob, z toho cca 2tis na dopolední programy. Realizovali jsme 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. 
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Zhodnocení roku 2012 
 
Projekty :  Projekt Sponzorem na měsíc byl prvním svého druhu v MC. Tento projekt jsme připravili 

k oslovení firem a právnických či fyzických osob v Polici nad Metují a okolí k financování lekcí canisterapie 
v délce jednoho měsíce. Do projektu se zapojily 4 firmy.  
Opět podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí v programu na podporu rodiny ve výši 
81 067,-. V tomto roce však došlo k výrazným změnám v metodice projektu, které nás donutili radikálně 
změnit projekt, který byl v předchozích letech podáván. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na 
zafinancování manažera projektu, lektora dopoledních programů a též na přednášky, na které se tento 
projekt zaměřoval. Dále jsme finanční prostředky v roce 2012 čerpali z rozpočtu města Police nad 
Metují ve výši 67 000,- a z rozpočtu Královehradeckého kraje, ze sociální oblasti ve výši 24 000,-. 
Prostředky z rozpočtu kraje pokryly částečně náklady na nájem, energie, výkony spojů a služby účetní 
firmy. Původně jsme plánovali tyto prostředky použít na financování lekcí canisterapie, ale z níže 
zmíněných důvodů k nim nakonec nedošlo. Díky tomu nám tak zůstali volné finanční prostředky z dotace 
Města Police nad Metují. Za tyto fin. prostředky jsme pořídili notebook, terapeutický bazén, hračky a další 
drobné kancelářské potřeby, náklady na webové stránky či výtvarný materiál, dále pak nájemné, služby 
účetní firmy, náklady na elektřinu a vodné tak, jak bylo v projektu zamýšleno původně.  

 
Programy a kroužky: V roce 2012 jsme pokračovali v týdenní nabídce dopoledních programů pro rodiče 

s dětmi od narození do předškolkového věku. V prvním pololetí roku jsme museli pro nedostatek zájemců 
zrušit program Miminkování. V druhém pololetí jsme nezajišťovali program Malý Zvídálek z důvodu 
nedostatku lektorů. I přes tyto změny navštívilo naše dopolední programy během roku celkem 1272 
návštěvníků (728 dětí a 544 dospělých)  
8 lekcí canisterapie bylo v prvním pol. roku financováno z projektu Sponzorem na měsíc. V druhém pol. 
jsme sice zajistili fin. prostředky z projektu z rozpočtu KH kraje, avšak lekce nemohly být realizovány 
z důvodu nedostatku klientů. Klienti, kteří chodí na canisterapii jsou totiž převážně ti, kteří začali chodit na 
lekce již od jejich začátku, tj. od roku 2006. Jsou tedy již odrostlí věkem nebo mají jiné požadavky na 
potřebné podpůrné prostředky než nyní. Doufáme však, že se opět podaří canisterapii nabídnout novým 
potřebným klientům v dalších letech.  
Pro děti jsme nabídli kroužek Tanečky pro nejmenší, Keramika a Dramatický kroužek – dětský divadelní 
soubor Korálek. Pro dospělé 2 kurzy cizích jazyků, Cvičení na míčích pro těhotné a tvořivá odpolední 
setkání pro dospělé, která probíhala v prvním pololetí roku jednou měsíčně.  
 
Nepravidelné akce:  V roce 2012 se na nabídce nepravidelných akcí převážnou měrou podílel úspěšný 

projekt v programu MPSV, který byl prioritně zaměřen na nabídku přednášek a přednášek s nácvikem. 
Nově jsme nabídli v rámci akce k Národnímu týdnu manželství projekt Most nejen pro zamilované, ve 
spolupráci s městem Police nad Metují a velkou sběratelskou akci kartiček z místního marketu. Z našich 
klasických projektů a programů jmenujeme např. čtvrtý ročník velmi úspěšné Velikonoční výstavy, na 
které jsme opět spolupracovali se Senior Klubem Ostaš, městem Police nad Metují a školkami a školami 
z Policka, návštěvnost dosáhla více než 600 osob. Zapojili jsme se do akce k Mezinárodnímu týdnu 
respektu k porodům – Umění porodit a to blokem 5-ti přednášek. Nezapomněli jsme ani na tradiční Den 
dětí ve spolupráci se Svazem skautů a skautek a žáků Základní školy v Polici nad Metují. 
Pevně věříme, že se nám podaří udržet takto širokou a pestrou nabídku i v dalších letech, vše závisí na 
množství financí a ochotnosti dobrovolníků.  
Pokračování akce s názvem Prázdninová Mamina bylo v roce 2012 zajištěno po dobu 3 týdnů. Jsme velmi 
rádi, že se nám podařilo naplnit plánovanou kapacitu tábora a máme na něj velmi dobré ohlasy. Tábora se 
zúčastnilo celkem 42 dětí.  
 

Změny v MC: tyto informace poskytujeme v závěru VZ – Plány na rok 2013 

 

Návštěvnost: Dopolední programy – 1272 rodičů s dětmi za rok. Realizace 32 jednorázových akcí, 

z toho 11 přednášek, 8 akcí pro děti, 7 akcí pro dospělé a 6 rodinných akcí – celková návštěvnost 
speciálních akcí 397 dětí, 649 dospělých.  
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Projekty 2012 

 

     Ministerstvo práce a sociálních věcí  
– projekt na Podporu rodiny 

 
 
 

Krajský úřad Královehradeckého kraje  
                                - sociální oblast – projekt  Podpora rodiny 

                           
                                          
 
 

                                   Město Police nad Metují 
- projekt  Činnost mateřského centra na rok 2012 
 
 

 
Projekt Sponzorem na měsíc: 
 
- Firma Zdeněk Klíma, 
zemní práce, kanalizace, vodovody 
 
- Papírnictví Němeček, 
kancelářské a školní potřeby, tapety, dárkové balení 
 
- Teplické skály s.r.o. 

    
 
 
- PEJSKAR& spol.,spol.s r.o. 

     
 

 

http://www.mcmamina.cz/images/stories/sponzori/znakpolice.gif
http://www.mcmamina.cz/images/stories/sponzori/znakpolice.gif
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Podrobná činnost v roce 2012 
 

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 v 1.pol.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 v 1.pol.roku 
 
 

Pravidelné odpolední volnočasové aktivity   
Pondělí   Tanečky pro předškolní děti 
                      Cvičení na míčích pro těhotné 
 
Úterý             Jazykový kurz německého jazyka  
                      Keramika pro děti s rodiči 
 
Středa           Jazykový kurz anglického jazyka 
 
Čtvrtek          Dramatický kroužek 
                     Tvořivé kurzy pro dospělé (v 1. pol. roku) 
                     Canisterapie (v 1.pol. roku) 
 
           
 

Provoz během letních prázdnin 
Vzhledem k přípravě a realizaci akce Prázdninová MaMiNa v červenci neprobíhal běžný ani 
speciální provoz mateřského centra. V srpnu byl provoz omezen na jeden den v týdnu – středa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 9 - 

Nepravidelné aktivity MC v roce 2012 
 
Leden:  

 Přednáška PhDr. Rejtharové - Komunikace v rodině 
 Tvoření pro dospělé – Výroba knihy 

 
Únor:    

 Most nejen pro zamilované – v rámci kampaně k Národnímu týdnu manželství 
 Proměny v MaMiNě – akce pro dospělé 
 Po stopách zvířátek – rodinná poznávací cesta  
 Tvoření pro dospělé – Keramická dílna 

             
Březen:  

 Cvičení s dětmi na rehabilitačních míčích - Mgr. Karolina Havlíčková Donátová 
 Vítání jara – prožitkový program pro děti s rodiči               
 Velikonoční výstava výtvarných prací dětí ze škol a školek Policka 
 Tvoření pro dospělé – drátkování vajíček                             

          
Duben:   

 Výměnná akce samolepek z Pennymarketu v Pellyho parku 
 Tvoření pro dospělé - Kusudama               

 
Květen:  

 Den pro těhotné: blok čtyř přednášek - Laktační poradna, Beseda s certifikovanou dulou,                                                                                                                                       
Beseda s porodní asistentkou, Cvičení na míčích pro těhotné 

 Tvoření pro dospělé – Pletení z papíru 
 
Červen:   

 Přednáška Mgr. Naděždy Dvořákové - Jak rozvíjet předškoláka. 
 Den dětí – poznávací cesta s úkoly a odměnami                
 Tvoření pro dospělé – Keramická dílna 

(Cvičení na rehabilitačních míčích pro rodiče s dětmi - pokračování a Angličtina – ukázková lekce metodou Helen 
Doron byli zajištěny avšak neproběhly z důvodu nízkého počtu přihlášených) 
 

Červenec, srpen:  
 Prázdninová MaMiNa – 3 týdenní turnusy pobytové akce pro děti  

 

Říjen:   
 Přednáška PhDr. Rejtharové - Efektivní výchovné postupy v období vzdoru 
 Přednáška Ivany Vrbové - Prevence zubního kazu u dětí             
 Přednáška s nácvikem - Zumba pro rodiče a děti s certifikovanou cvičitelkou P.Noskovou             
 Kaštánkování – prožitkový program pro děti a jejich rodiče                                            

 
Listopad:   

 Cvičíme s dětmi - pro rodiče a děti - s cvičitelkou Martinou Macounovou 
 Sportování malých dětí s Martinou Kovářovou                  
 Základy první pomoci při úrazech dětí se zdravotní sestrou Martinou Jarošovou 

 
Prosinec:  

 Týden pro seniory v MaMiNě a prožitkový program Vaření s babičkou 
 Čertovský rej – prožitkový program pro děti a jejich rodiče                  
 Andělské svícení - prožitkový program pro děti a jejich rodiče                  

 
 



 - 10 - 

Hospodaření  
 

 Náklady Výnosy 

  
 Výtvarný materiál,hračky 8 804,00  Výuka jazyků          17 900,00 

 Ceny do soutěží,  2 608,00  Kroužky, semináře  13 290,00 

 Kancelářský materiál 4 398,00  Ostatní poskytované  33 181,00 

 Drobný spotřební  4 394,00  Dopolední programy 13 155,00 

 Čistící prostředky 1 593,00  Úroky 6,50 

 Knihy, tiskoviny, učební  615,00  Přijaté dary od obcí 67 000,00 

   Drobný hmotný majetek                  19 590,00                      Přijaté dary 10 600,00 

 Potraviny                                            15 955,00        Přijaté členské příspěvky  4 034,00 

 Voda                                              1 438,00                   Přijaté členské příspěvky 200,00 

 Elektřina                                              9 077,00                   Přijaté grantové  105 067,00 

 Použití osobního automobilu               492,00                     Výnosy celkem: 264 233,50  

 Náklady na reprezentaci 3 222,00 

 Odměna lektora,  1 000,00 

 Nájemné                                            27 036,00 

 Příkazní smlouva,  2 400,00 

 Honoráře, odměny                            10 000,00 

 Poštovné                                                 348,00 

 Telefon                                            15 984,00 

 Účetnictví, daně 12 000,00 

 Správní poplatky                                 100,00 

 Reklama, propagace 1 229,50 

 Ostatní služby 1 675,00 

 Dohody o provedení  106 754,00 

 Zákonné pojištění  200,00 

 Poskytnuté dary 5 000,00 

 Nedaňové náklady 706,00 

   Ostatní finanční náklady                  2 039,65 

 Poskytnuté členské  1 000,00 

 Náklady celkem: 259 856,15 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

Plány na rok 2013 
 
Rok 2012 byl v mnohém pro mateřské centrum zlomový. Především proto, že realizační tým, který 
převzal vedení centra od jeho zakladatelů v roce 2008, již nemohl zajistit dostatečné fungování 
centra. Matkám, které centrum vedly, skončila  rodičovská dovolená a tak již nebylo možné věnovat 
dostatek času náročné činnosti, kterou vedení této neziskové organizace obnáší a potřebuje. 
Z tohoto důvodu bylo nabídnuto vedení sdružení široké veřejnosti, převážně maminkám na 
rodičovské dovolené. Na tuto nabídku reflektovala skupina maminek, která měla zájem se 
mateřskému centru dále věnovat a na Mimořádné valné hromadě byla odsouhlasena změna vedení 
sdružení s platností od 1.1.2013. 
Novou Radou sdružení bylo přislíbeno, pokračování v zaběhnutých programech, kroužcích a 
kurzech MC ale i realizace nových tak, aby se nadále dostávalo cílům sdružení.  
V roce 2013 tak budeme i nadále poskytovat celotýdenní pravidelný dopolední i odpolední program. 
V plánu je zapojení do již tradičních projektů a také další ročníky a nové kampaně a akce, které se 
staly nedílnou součástí programu mateřského centra a života ve městě. 

  

Jak nás můžete podpořit ? 
 
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 
 
Doufáme, že se nám i nadále podaří zajistit takto komplexní služby nejen široké veřejnosti a dětem, 
ale také rodičům, protože období, kdy se rodič 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 překonávání těchto bariér, tedy zejména pro komunikaci rodičů, hru 
dětí, vzdělávání, kulturu, svépomocné služby a další činnosti, které vedou ku prospěchu rodin. Jsme 
přesvědčeni o výhodách takovéhoto zařízení a pevně věříme, že naše činnost bude pokračovat i 
v dalších letech 
 

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                                                                                                

 
 
 
 

Tato Výroční zpráva organizace r.2012 byla schválena  
Valnou hromadou na jejím zasedání dne 26.června 2013 
 


