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Mateřské centrum Na zámečku
Husovo náměstí 1201, Nové Město nad Metují
Obecně prospěšná společnost
26675501
CZ 26675501
Mgr. Andrea Krákorová
24. září 2004
27. ledna 2005
774549011
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Úvodní slovo

Rok 2015 pro naše mateřské centrum znamenal čas změny – změny místa, změny v programech. V květnu 2015 se herna MC
přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor ve vedlejším domě, č.p. 1202 a společnost tak dostala k užívání nádherné 3
místnosti s vlastním sociálním zařízením a skladovacími prostory. Konečně jsme mohli začít nabízet spoustu nového pro naše
klienty z řad dětí, rodičů či prarodičů! Díky našemu projektu Cesta ke společnému vzdělávání – mateřské centrum jako místo
neformální školy rodiče a dítěte jsme mohli nabídnout množství zajímavých přednášek a kurzů a stát se ještě lepšími rodiči či
partnery.
„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.“
Johann Wolfgang von Goethe

Mgr. Andrea Krákorová
ředitelka o.p.s.
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2. Naše poslání a činnost
MC Na zámečku, o.p.s. i tomto roce fungovalo s ohledem na svůj primární cíl – pomoci při setkávání rodičů a dětí a rozvoj jejich společného
volného času, pořádání zájmových, oddechových a výchovných akcí pro rodiče a děti, pořádání exkurzí a výletů, organizování a nabídka
zajímavých přednášek pro rodiče a rodinu.
Mateřské centrum neformálně sdružuje stejně orientovanou skupinu lidí (především rodiče na mateřské a rodičovské dovolené) k činnostem, které
pomáhají změnit jejich společenskou izolaci, rozvíjí jejich schopnost komunikace, podporuje zdravý vývoj dětí v kolektivu a umožňuje rozvoj
dovedností nenásilnou a hravou formou. Společnost nabízí podle zájmu a potřeby nabídku smysluplných aktivit akcí pro nejmladší a předškolní
děti.
Společnost funguje také na principu dobrovolnosti při využívání našich služeb nebo nabízených aktivit, klienti se u nás nemusí registrovat ani
pravidelně docházet. Podporujeme angažovanost a smysl pro komunitní práci, jakákoliv jejich aktivita pro společnou věc je vítána a ceněna všemi.
Pro klienty garantujeme bezpečnost prostředí, tj. vybavenou hernu pro děti od 0 – 5 let se zázemím pro jejich rodiče v atraktivním areálu
novoměstského zámku pana J. Michaela Barton-Dobenin. Kromě prostředí zaručujeme neformální přístup v komunitě lidí se stejným zájmem,
laickou rodičovskou výpomoc a poradenské služby zajišťované externími odborníky.
MC je členem Sítě mateřských center od 01.03.2005
I v roce 2015 zaměstnávalo MC 2 pracovnice na 0,5 úvazek díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedna pracovnice měla v náplni práce
starat se o pravidelný provoz herny a koordinovat celoroční projekt vzdělávání, druhá pracovnice – ředitelka společnosti, se starala o realizaci
celoročního projektu vzdělávání, o psaní dotačních žádostí, o administrativu společnosti, public relations atd. Ostatní práce byly zajištěny díky
dobrovolné činnosti pravidelných klientů. Do konce měsíce března 2015 MC zaměstnávalo ještě 1 pracovnici na 0,5 úvazek díky projektu Operační
program pro lidské zdroje a zaměstnanost a příspěvku Úřadu práce na vyhrazení společensky účelného místa, ze kterého byly hrazeny mzdové
náklady. Tato pracovnice zajišťovala hlídání dětí, úklidové práce, přípravu na pravidelné programy, pomoc při organizaci a zajištění nepravidelných
akcí.
Jako obecně prospěšná společnost naše MC zajišťuje dle zakládací smlouvy tyto obecně prospěšné služby:
1. Zajištění provozu veřejně přístupné herny a přilehlých prostor společnosti, ve kterých je umožněno setkávání a aktivity cílové skupiny
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2. Nabídka vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu
3. Nabídka zájmových, oddechových a pohybových aktivit pro cílovou skupinu
4. Krátkodobé hlídání v době konání vzdělávacích aktivit jejich rodičů
5. Nabídka společných pohybových aktivit pro cílovou skupinu
6. Zajištění podmínek a prostoru pro umožnění nákupu a prodeje věcí cílové skupiny
7. Nabídka psychosociálních aktivit a vytváření prostoru a podmínek pro jejich trénink (např. přirozená výměna rodičovských zkušeností,
posilování rodičovských kompetencí, podpora týmové spolupráce dětí předškolního věku, vytváření svépomocných skupin atd.)
8. Poradenství pro cílovou skupinu
9. Propagace a osvěta aktivit jiných subjektů podobného charakteru zaměřených na cílovou skupinu
Společnost může vykonávat tyto doplňkové činnosti:
1. Nákup věcí za účelem jejich prodeje
2. Prodej vlastních výrobků vzniklých při aktivitách cílové skupiny
3. Pronájem prostor společnosti a pronájem majetku společnosti
4. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost – krátkodobé nepravidelné hlídání dětí
5. Mimoškolní výchova a vzdělávání – pořádání letních dětských táborů

3. Činnost v průběhu roku
a)

Pravidelná

MC nabízelo své služby pět dní v týdnu od 9.00 do 11.30 hod a na každý den, kromě pondělí odpoledne a pátek, byl připravován program dle
rozvrhu. V pondělí si děti mohly společně s rodiči zazpívat při „Zpívánkách a hudebních hrátkách“, úterý bylo zaměřeno s programem „Vařeníčko“
na společnou přípravu svačinky a výuku zdravého stravování. Středa byla zasvěcena „Šikulkám“ – děti pod dohledem a za pomoci rodičů vytvářeli
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jednoduché výrobky různých barev, tvarů, velikostí a ze široké škály materiálů. Ve čtvrtek na děti čekalo „Cvičeníčko“ – pohyb formou hrátek,
písniček říkadel, cvičení jógy pro děti. Odpolední provoz volné herny byl nabízen v pondělí od 13.00-16.30 hodin. Toto odpoledne nabízela
společnost možnost krátkodobého hlídání dětí pracovnicí MC.
Již od počátku provozu vybavené herny (hračky pro děti odpovídající věku, cvičební a hudební pomůcky, místo pro společné vytváření, kuchyňka
pro přípravu a ohřev jídla, zázemí pro občerstvení rodičů, osobní počítač s připojením na internet atd.) se MC těší velké návštěvnosti rodičů
s dětmi. Denně do herny MC dochází průměrně 8 maminek a cca 10 dětí.
V době letních prázdnin se již v minulém období osvědčily doplňující akce a pravidelná volná herna každou středu, v roce 2015 proběhla již poosmé
„Zámecká školka“ – příměstský tábor pro nejmenší děti v době uzavření všech mateřských škol v Novém Městě.
MC v roce 2015 rozšířilo nabídku pravidelných programů - placených kurzů.
•

Cvičení pro kojence a batolata, 1x týdně pod vedením fyzioterapeutky,

•

Cvičení a předporodní příprava pro těhotné, 1- 2x týdně (dle počtu zájemkyň) pod vedením porodní asistentky

•

Montessori pracovny pro děti od 2-3 let, 1x týdně 120 min pod vedení lektorky z Montessori MŠ Zvoněnka

•

Zdravotní jóga na klouby a páteř pro rodiče, 1x týdně 90 min pod vedením zkušené lektorky

•

Power jóga nejen pro maminky s hlídáním dětí, 2x týdně 60 min pod vedením zkušené lektorky

V MC rovněž pokračovaly 3 kurzy angličtiny pro děti Helen Doron English, od září 2015 došlo k rozšíření na 4 kurzy pro děti od 2 do 6 let.

b)

Mimořádné akce

V roce 2015 proběhly mimo pravidelnou činnost i tyto akce:
V letošním roce jsme mohli díky získaným prostředkům z MPSV na projekt „Cesta ke společnému vzdělávání – mateřské centrum jako místo
neformální školy rodiče a dítěte“ nabídnout rodičům možnost bezplatného využití právní poradny. Toto poradenství bylo vedeno zkušeným
právníkem, k tomuto účelu byla zřízena speciální e-mailová adresa (pravniporadna.nazamecku@seznam.cz)

kde se klienti MC mohli spojit

s právníkem a konzultovat své dotazy elektronicky.
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Přednášky pro rodiče:
Název přednášky/akce

Datum
konání

Přednášející

Počet dospělých
účastníků

Prevence nádorového onemocnění prsu

19.01.2015

Alena Zezulková, Libuše
Nováková

12

Porod

21.01.2015

Petra Menclová

3

Alergie a probiotika

03.02.2015

RNDr. Hana Hozáková, CSc

8

Vývoj a výživa kojenců a batolat

18.02.2015

MUDr. Pavlína Neumannová

9

Látkové pleny

21.04.2015

Hana Kleinerová

8

Třídíš? Třídím! Třídíme!

05.05.2015

Petr Obluk

8

Zubní hygiena

10.06.2015

Kateřina Prokopová

5

Silné stránky u dětí, Emoční inteligence

19.09.2015

Petra Vacková

14

Domácí škola

08.10.2015

Stanislava Kratochvílová

15

Respektovat a být respektován

23. – 25. 10.
13. – 15. 11.

PhDr. Pavel Kopřiva,
Tatjana Kopřivová

Mgr.

26
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Akce pro děti, výlety, akce pro celou rodinu
Název akce

Termín konání

Počet
dětských
účastníků

Počet
dospělých
účastníků

Výlet do Tonga

11.02.2015

16

17

Dětský karneval

26.02.2015

13

13

Pletení pomlázky

19.03.2015

11

11

Velikonoce Na zámečku

02.04.2015

20

16

Zpíváme si s harmonikou s babičkou a dědečkem

09.04.2015

6

27

Čarodějný slet

24. – 25.05.2015

9

-

Spinkáme pod stanem aneb Stanujeme na Rezku

29. – 31.05.2015

19

18

Dětský den

02.06.2015

116

44

Den otevřených dveří

09.06.2015

10

13

Výlet na dopravní hřiště

29.06.2015

17

13

Zámecká školka

20. – 24.07.2015

17

-

Zámecká školka

27. – 31.07.2015

13

-

Zámecká školka

03. – 07.08.2015

20

-

Výlet k hasičům

01.09.2015

11

11

Halloweenská noc

30. – 31.10.2015

13

-

Výlet do Tonga

11.11.2015

13

11

Mikuláš Na zámečku

03.12.2015

23

23
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Další akce:
jarní dětský bazárek
podzimní dětský bazárek
fotografování dětí
výtvarné vyrábění
návštěva knihovny
účast na Dnech evropského dědictví
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4. Spolupráce
Spolupracující organizace:
•

MŠ Rašínova z Nového Města nad Metují.

•

Jiráskovo gymnázium v Náchodě – organizace akce „Dětský den v zámeckém příkopu“

•

Střední škola Nové Město nad Metují - akce „Dětský den v zámeckém příkopu“

•

Vzdělávací agentura ZAZO.

•

Stacionář NONA 92. o.p.s.
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5. Výhled na rok 2016

•

Zvýšení návštěvnosti herny MC.

•

Udržení úvazku pracovnic MC

•

Získání dotace od MPSV , KÚ

•

Konání mimořádných akcí pro děti:
Karneval na zámečku
Velikonoce
Spinkáme pod stanem
Víkendové spaní v herně
Pořádání 2 bazárků – jednoho na jaře a jednoho na podzim
Den dětí
Vánoční besídka

•

Konání mimořádných akcí pro rodiče

•

Pokračovat ve spolupráci na akcích s městským úřadem, agenturou ZAZO a s mateřskými centry v okolí

•

Pokračovat a rozšířit nabídku besed a přednášek pro maminky – zdravotní témata, společenská a pod (dle zájmu maminek)

•

Pokračování ve spolupráci s dalšími místními občanskými sdruženími a zařízeními sociálních služeb, základními školami, společné akce
s mateřskými školkami
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6. Finanční zpráva
V tomto roce jsme zaměstnávali pracovnici na 0,5 úvazku z důvodu nízké dotace z MPSV. I v tomto roce se nám podařilo získat finanční prostředky
z dotací z Města Nové Město nad Metují a Královéhradeckého kraje na financování drobného vybavení herny sdružení.

Přehled nákladů a výnosů podle druhů v korunách
Náklady na hlavní činnost 2015

v Kč

ostatní služby - pronájem, půjčovné

11 181,00

kancelářské potřeby

10 825,00

Ostatní služby – rekonstrukce

13769,00

Výnosy 2015

v Kč
258 590,00

potraviny pro děti

10 126,22

ostatní služby - tisk, kopírování apod.

5 609,00

MPSV

materiál na činnost (výtvarné potřeby apod.)

6 729,00

služby celkem

186 904,00

KÚ

41 000,00

odměny pro děti

1 959,00

hrubé mzdy

189 949,00

Město Nové Město n. Metují

30 000,00

čistící a hygienické prostředky

2 176,00

dohody o provedení práce

46 825,00

provozní dotace celkem

329 590,00

hračky, vybavení herny

25 908,50

zákonné sociální a zdravotní pojištění

64 572,00

J.Michael Barton-Dobenin

74 000,00

náklady na rekonstrukci

37 112,00
zákonné pojistné a ostatní mzdové náklady

materiálové náklady celkem:

94 835,50

991,00

ostatní drobné sponzorské dary

35 200,00

mzdové náklady celkem

302 337,00

přijaté dary celkem

109 200,00

voda, plyn, el. energie

14 877,00

pojištění

1 000,00

Úřad práce-refundace mzdy

33 173,00

spotřeba energie celkem

14 877,00

ostatní poplatky

2 581,00

tržby za hlavní činnost

146 082,00

cestovné

57,00

ostatní finanční náklady celkem

3 581,00

tržby za doplňkovou činnost

53 890,00

tržby za činnost

199 972,00

celkové výnosy roku 2015

671 935,00

Hospodářský výsledek 2015 zisk

4 732,50

náklady na reprezentaci

4 857,00

telefonní poplatky

5 778,00

Náklady na doplňkovou činnost

V Kč

poštovné

913,00

Materiálové náklady

22 902,00

internet - doména

284,00

Náklady na služby

36 852,00

Doplňková činnost celkem

59 754,00

celkové náklady roku 2015

667 202,50

účetní služby

10 000,00

vzdělávání - kurzy a přednášky pro rodiče

70 600,00

nájemné

68 770,00

Zisk z hospodaření roku 2015 bude použit na zakoupení drobného vybavení herny pro děti a nákup výtvarných pomůcek pro jednotlivé programy celoročního programu.
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7. Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, příznivcům a spolupracujícím organizacím:
Majitel zámku Josef Bartoň-Dobenín- poskytování prostor herny a galerie a přilehlých místností zdarma
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Město Nové Město nad Metují
Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha
Wikov MGI, Hronov
PROGRES-nástroje s.r.o., Pohoří
Bartoň-textil a.s.
Hronovský s.r.o.
Holada a spol. s.r.o.
Nyklíček a spol. s.r.o.
Truhlářství Václav Zelený Náchod
Truhlářství Aleš Mencl
Instalatérství Milan Vítek
Alufront s.r.o.
Petruželka – výroba vstřikovacích forem
Dům barev – specializovaná prodejna
HALLA a.s.
AMMANN Czech Republic a.s.
Billcom spol, s.r.o.
Pivovar Náchod a. s.

Hana a Miroslav Řehákovi - vedení účetnictví
Ing. et Bc. Martina Pohanková, Helen Doron Angličtina pro děti
Náchodsko
Ing. Lucie Kunteová
Potraviny VERNER s.r.o.
STODOLA – farmářské potraviny
ITFutuRE s.r.o. Webhosting
Bauch-Navrátil Nové Město nad Metují
Jiráskovo gymnázium Náchod
Střední a Základní škola Nové Město nad Metují
Základní škola Malecí Nové Město nad Metují
Vzdělávací agentura ZAZO
Mimořádné poděkování patří všem aktivním rodičům dobrovolníkům a jejich partnerům.
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8. Fotografie

TŘÍDÍME ODPAD

PLETEME POMLÁZKU

ČARODĚJNICE

VELIKONOCE
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SETKÁNÍ S
HARMONIKOU

HALLOWEEN

DĚTSKÝ DEN

MIKULÁŠ
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REZEK

ZÁMECKÁ ŠKOLKA
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Zpracovala: Mgr. Andrea Krákorová, Andrea Zítková
Schválila: Mgr. Andrea Krákorová
Náklad: 30 kusů
Foto: archiv MC
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