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Úvodní slovo
V letošním roce slaví lesní mateřská školka Lesní klub Skřítek pětileté výročí od svého založení v roce 2010. Provozovatelem je spolek Maminky dětem o.s., a ač se to dnes možná
nezdá, před pěti lety bylo rozhodnutí založit lesní školku zcela inovativní. Lesní klub Skřítek
byl jednou z prvních lesních školek na území České republiky.
Bez nových věcí by nebylo pokroku. Bez odvahy zkusit něco nového bychom stáli na místě
a i když inovace neznamená vždy úplně nový nápad, často se jedná o efektivní vylepšení
nebo změnu, která přinese něco velkého. K inovacím se přichází většinou kreativními způsoby.
Lesní školka v Milovicích se inspirovala skandinávskými a německými zkušenostmi, v regionu byla zcela ojedinělou a novou, nabízela možnost přiblížit malé děti co nejvíce přírodě,
identitě k místu. Pro město Milovice – rostoucí bez kořenů je důležité, aby děti měly chuť
své město rozvíjet a cítily se v něm dobře. Lesní školka také nabízí možnost vychovávat „bez
zdí a plotů“.
Ze skromných začátků vznikla školka pro 20 dětí s celodenním provozem. Nabízí alternativní
předškolní vzdělávání, vedení dětí k odpovědnému životnímu stylu, environmentální výchovu, zážitkovou, lesní a outdoor pedagogiku. Nabízí možnost přirozeného pohybu v přírodě,
který dává dětem plnohodnotnou přípravu do života, školka stojí na principech trvale udržitelného rozvoje a výchově dle „Respektovat a být respektován“.

Lenka Harceková
Lektorka LKS

Velký dík patří především koordinátorce lektorek Gabriele Tlapákové, díky jejímu nadšení, kreativitě a inspirativnímu vedení školka stále roste. Dále pak
ředitelce Rodinného centra Ludmile Šimkové, která má odvahu podporovat
nové nápady, prosazovat je a věří svému týmu.  
Ráda bych závěrem chtěla vyjádřit přání, aby myšlenky lesních školek
o souznění s místem a přírodou, ve které žijeme, přesáhly do běžného
života. Pro budoucnost našich dětí je to věc zcela zásadní. Děkuji všem,
kteří se podíleli a podílejí na činnosti Lesního klubu Skřítek od jeho vzniku
až po dnešní dny.
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I. Poslání spolku
Maminky dětem o.s.
Posláním spolku:
Podpora a rozvoj
aktivního života rodin
v Milovicích.

Vize:
Pomáháme ženám být
matkami, rodinám žít
v harmonii a dětem
zdravě se rozvíjet.
Člen Sítě MC a Asociace
lesních mateřských škol.
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Spolek Maminky dětem o.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena
19. 3. 2003. Hlavním cílem organizace je provozování Rodinného centra a Klubovny,
Nízkoprahového klubu, Nízkoprahového D-klubu a od roku 2013 Centra poradenství
a intervence POINT.
Svou činností se zaměřujeme především na podporu fungující rodiny ve všech jejích
fázích.

II. Realizované
projekty
1. Rodinné centrum pro rodinu
Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, městem Milovice a Úřadem práce.
Rodinné centrum vytváří veřejný prostor, kde se setkávají rodiče, děti, nově přistěhovaní obyvatelé z různých koutů republiky, lidé z různých etnických skupin, cizinci,
ateisté i věřící, lidé různého věku a s různými handicapy. Nabízí preventivní programy
na podporu rodiny.
Projekt „Rodinné centrum pro rodiny“ zajišťovali 4 zaměstnanci na 3 úvazky a 25
zaměstnanců na dohodu o provedení práce (lektoři kurzů, odborníci, externí spolupracovníci). Realizaci aktivit zajišťovala koordinátorka projektu a ředitelka RC, tréninkové pracovnice, koordinátorka kurzu Péče o novorozence a batolata, provozní,
pomocná administrativní pracovnice, lektoři, odborníci a dobrovolníci z řad rodičů.
Dále se na projektu podílela finanční manažerka a pracovnice zajišťující propagaci.
Dalších cca 50 spolupracovníků, převážně z řad členek, členů a rodičů, se bez nároku
na odměnu podílelo na zajišťování akcí pro rodiče a děti.

Kvantitativní hodnocení
Projekt Rodinné centrum pro rodiny byl realizován v Milovicích od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2014 a navazoval na projekt z předchozích let.
Pro veřejnost bylo otevřeno celkem 208 pracovních dní a některé další akce probíhaly
o víkendech.
Za rok 2014 proběhlo:
• Celoroční kurz péče o novorozence a batolata MIMIKLUB probíhal 2x týdně celkem
78 x za rok. Kurzem prošlo 1156 návštěv rodičů a 1191 návštěv dětí celkem 2353.
Průměrná návštěvnost za den byla 30 rodičů a dětí. Celkem se kurzu účastnilo 189
jednotlivých rodičů za rok.
• V rámci kurzu péče o novorozence a batolata MIMIKLUBu, proběhlo 35 besed s odborníky. Témata besed: Spaní, Zdravé stravování, Manipulace s miminkem, První pomoc
u dětí, Psychomotorický vývoj atd.

• 10 besed s odborníky.
Z toho 4 besedy s psycholožkou (témata: Nástup
do ZŠ, Střídavá péče
v rozvedených rodinách,
Konflikty mezi dětmi a
Emoční inteligence u dětí)
a 5 besed na různá témata
(Zdravý životní styl, Život
v manželství, Finanční
gramotnost, Nový občanský zákoník atd.). Besedy navštívilo celkem 68
rodičů. Oproti původnímu
plánu došlo ke snížení počtu besed s psycholožkou
z důvodu malého počtu
přihlášených účastníků na
některá témata a nemoc
lektorky ke konci roku.
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• Otevřený Kurz přípravy
na rodičovství proběhl 2x
ročně (na jaře a na podzim) v délce po 6 lekcích.
Obou kurzů se zúčastnilo
13 maminek s partnery.
Nastávající rodiče měli
možnost, pod vedením
porodní asistentky a
laktační poradkyně,
prakticky se připravit na
roli rodiče. Po porodu
některé z nich využily
podpůrné služby laktační
poradkyně.

• Kurz efektivního rodičovství proběhl 1 x ročně v rozsahu 6 tříhodinových setkání. Celý
kurz absolvovalo 12 rodičů. V rámci kurzu rodiče využili hlídání dětí.
• Psychosociální aktivita Máma, táta a já probíhala v  úterý a ve čtvrtek, celkem ve 45
dnech. Psychosociální aktivity Máma, táta a já se účastnilo 44 rodičů za rok a došlo
ke 104 kontaktům s jednotlivými rodiči. Měli možnost sdílet své problémy a probíhal
nácvik intuitivního rodičovství. Během aktivity hovořili např. o těchto tématech:
Vstup do MŠ, ZŠ, Plánované rodičovství, Pomoc dítěte s domácími pracemi v rodině,
Očkování, Rivalita mezi sourozenci, atd.
• Poradenské služby pro rodiny s dětmi využilo celkem 28 klientů a proběhlo celkem
60 kontaktů (osobní setkání, telefonický a emailový kontakt). Většina z nich využila
poradnu opakovaně. Nejčastěji rodiče řešili obtížné životní situace (rozvod, nezaměstnanost, zadluženost, výchovné problémy atd.). Terapeutické služby krátkodobé
využili 2 rodiče, terapeutické služby dlouhodobé 1 rodič, celkem 3 za rok. Oproti
projektu byl  nižší zájem o terapii než jsme předpokládali.

• Během celého roku
pravidelně docházelo do
logopedické poradny 30
dětí s rodiči a 7 dětí s rodiči pravidelně docházelo
do poradny speciálního
pedagoga.

• Kurz Jdeme společně s láskou podle J. Prekopové se konal 1x ročně za účasti 13
rodičů.

• Zprostředkování odborných a poradenských
aktivit probíhalo v RC
celoročně a průběžně.
Pracovnice provozní
v případě potřeby poskytovaly rodičům kontakty
na návazné služby podle
zpracovaného katalogu
návazných služeb v regionu.

• K některým vzdělávacím kurzům jsme zajišťovali hlídání dětí.
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• Půjčovna pomůcek v péči o děti. V rámci činnosti nabízíme zapůjčení těchto pomůcek v péči o děti: kojenecká váha, odsávačka, cestovní krosna, knihy o výchově dětí
a jsme distribučním místem euroklíče - pro rodiny s dětmi do 3 let. Největší zájem
byl o kojeneckou váhu.

Od června 2013 organizujeme průběžnou sbírku věcí a potřeb pro rodinu paterčat,
která žije v Milovicích. Jsme s rodinou v kontaktu, maminka využila služeb laktační
poradkyně a fyzioterapeutky. Jednou bylo pro rodinu uspořádáno setkání dvojčat a vícerčat v prostorách RC, kde měla maminka možnost se setkat s dalšími matkami, které
mají dvě a více dětí. Setkání bylo pro matku velmi přínosné. V této aktivitě budeme
pokračovat i v roce 2015.
Během prázdnin byl provoz RC omezen. Bylo otevřeno pro veřejnost 1x týdně. Dále
probíhal generální úklid, bílení prostor a zaměstnanci čerpali dovolenou. Celkem lze
projekt hodnotit jako úspěšný a ve městě plném mladých rodičů velmi potřebný. Každoročně do RC Milovice přicházejí noví a noví rodiče. Díky finanční podpoře MPSV
a města Milovice se projekt podařilo realizovat v téměř celém rozsahu oproti původní
žádosti. Předpokládaný počet 300 rodičů, kteří služby v rámci projektu využijí, byl
naplněn a překročen. Na všech aktivitách zahrnutých v projektu se celkem účastnilo
355 rodičů (nezapočítáváme účast na velkých akcích pro rodiny).

Hlavním přínosem projektu je ŠIROKÁ NABÍDKA aktivit (kurzy, besedy, poradenství)
díky, kterým rodiče posilují své kompetence, učí se být dobrým rodičem a tím PŘEDCHÁZET NEGATIVNÍM JEVŮM V RODINĚ. Pestrá nabídka různých aktivit umožňuje rodičům výběr podle svých potřeb a věku dětí. Kromě toho zde rodiče navazují přátelské
vazby s ostatními, sžívají se s novým prostředím (většina se sem nastěhovala), vytváří
komunitu a aktivně se podílejí na chodu RC.

V roce 2014 proběhly tyto velké akce pro celé rodiny:
Únor

• Minikarneval 8. 2. (43 dětí, 52 dospělých),

Březen 	• Masopust 4. 3. (účast okolo 200 dětí), Jarní bazar dětského a těhotenského ošacení (účast okolo 500 lidí)
Duben

• Jarní úklid Milovic 5. 4. (účast 123 dospělých a 83 dětí, sebráno 3,04 t
odpadu), Oslava 10. narozeniny RC v týdnu 5.–13. 4.

Květen

•Slavnost rodin 17. 5. Celodenní program pro celé rodiny
(první pomoc, zábavný program, divadélko, koncert, občerstvení,
trh rodinných receptů atd.) účast okolo 250 lidí
• Světový týden respektu k porodu od 19. do 25. 5. (účast 29 rodičů)

Červen

• výlet pro rodiče s dětmi na biofarmu Košík (účast 42 rodičů s dětmi)

Srpen

• Setkání dvojčat a vícerčat v parku Mirakulum 30. 8. (účast 152 párů
dvojčat a vícerčat z celé ČR)

Září

• Cesta pohádkovým lesem neděle 14. 9. (účast 250 soutěžících dětí,
akci zajišťovalo 65 dobrovolníků)
• Podzimní bazar dětského a těhotenského ošacení 18.–21. 9.
(účast okolo 500 lidí)

Říjen

• Seminář Škola lásky v rodině (13 účastníků)

Prosinec

• Lampiónový průvod 30. 11., Mikulášská nadílka pro nejmenší 6. 12.
(67 dětí)

Statistika projektu RC Milovice pro rodiny
Besedy s odborníky (68 rodičů).
Kurz péče o novorozence a batolata (189 rodičů).
Kurz přípravy na rodičovství (13 rodičů).
Psychosociální aktivita Máma, táta a já (44 rodičů).
Poradenství (28 rodičů z toho 3 využili i terapeutické služby).
Kurz Jdeme společně s láskou (13 rodičů).

CELKEM bylo podpořeno v roce 2014 v rámci
aktivit projektu Rodinné
centrum pro rodiny
355 OSOB (RODIČŮ).
Do podpořených osob
nezapočítáváme
účastníky velkých
jednorázových akcí
pro rodiny.
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Rok 2014

Počet dní

Dospělí

Děti

Celkem

Průměr na den

Leden

16

125

170

295

18

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

16
16
16
14
16

110
89
56
46
26

144
109
73
64
34

254
198
129
110
60

16
12
8
8
4

Červenec
Srpen
Září

5
3
15

7
3
47

10
3
70

17
6
117

3
2
8

Říjen
Listopad

16
15

60
98

91
117

151
215

9
14

Prosinec

12

57

70

127

11

Celkem

160

724

955

1679

10

Počet účastníků aktivity
Máma, táta a já
s tréninkovou pracovnicí
byl 44 rodičů za rok.

Statistika návštěvnosti Herny RC

Celkem proběhlo
45 setkání a 104 kontaktů.

červenec−srpen 2014:

leden−červen 2014:
pondělí 9−16, úterý 14−18
středa 9−18, čtvrtek 14−18
středa 9−12

září 2014:
pondělí 9−12, úterý 9−18
čtvrtek 14−18

říjen−listopad 2014:
pondělí 9−16, úterý 9−18
středa 9−12 a 13−18
čtvrtek 14−18

prosinec 2014:
pondělí 10−16, úterý 9−18
středa 9−12 a 13−18,
čtvrtek 14−18
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Rok 2014

Počet dní

Dospělí

Děti

Celkem

Průměr na den

Leden

8

144

147

291

36

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

8
6
8
6
4

117
84
121
104
48

116
84
127
111
49

233
168
248
215
97

29
28
31
36
25

Červenec
Srpen
Září

8
1
6

124
14
93

130
17
96

254
31
189

32
31
32

Říjen
Listopad

10
8

137
116

139
124

276
240

28
30

Prosinec

6

61

61

122

20

Celkem

78

1158

1199

2357

30

35

539

571

1110

32

Aktivity
Mimiklubu
– přednášky /
besedy

Statistika
návštěvnosti
Mimiklubu
leden−červen 2014:
čtvrtek, pátek 9−12

červenec−srpen 2014:
čtvrtky 3. 7., 10. 7., 31. 7. a 7.
8. od 9 do 12

září−prosinec 2014:
čtvrtek, pátek 9−12
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Hodnocení
roku 2014
Rok 2014 byl celkově
úspěšný. Průběžnost a návaznost projektu Rodinné
centrum pro rodiny umožňuje oslovovat stále nové
a nové rodiče, kteří chtějí
posilovat své rodičovské
kompetence, navazovat
nové kontakty a aktivně
se zapojovat. Díky stabilnímu a kvalifikovanému
týmu nabízíme kvalitní
služby. Rodinné centrum
je bezpečným místem, kde
rodiče s dětmi nalézají
zázemí a pomoc.
V létě 2014 jsme upravili
interiér herny a zakoupili
novou sedačku.
V roce 2014 jsme oslavili
10 let fungování rodinného
(dříve mateřského) centra.

RC Milovice mělo v roce 2014 otevřeno celkem 208 pracovních dní, další akce probíhaly
o víkendech.
Hernu, Mimiklub, pravidelné a nepravidelné akce celkem navštívilo 5435 osob. Počet
návštěvníků Herny byl 1671 osob (z toho 724 dospělých), Mimiklubu 2357 osob (z toho
1158 dospělých).

Kvalitativní hodnocení
Kvalitu akcí a nabízených služeb vyhodnocujeme průběžně na základě rozhovoru s klienty, kteří se jich účastnili. Uvedené skutečnosti na poradách vyhodnocujeme.
Na podzim proběhlo pravidelné dotazníkové šetření, při kterém jsme zjišťovali, jak
jsou klienti a zaměstnanci spokojeni. Celkem se šetření účastnilo 69 rodičů.
a)klienti: Celkově byli návštěvníci s centrem spokojeni. Kladně hodnotili pestrou nabídku programů, personál, odbornost lektorů, příjemné prostředí herny, informační
servis. Nejvíce klienti navštěvují program Mimiklub. Kromě rodičů z Milovic dojíždí do
RC také rodiče z okolních obcí.
b) zaměstnankyně: Provoz v centru zajišťovaly ženy pečující o děti ve věku do 15 let,
které přivítaly práci v místě bydliště a možnost skloubit zaměstnání s rodinným životem. Celkově byly s prací spokojeny. Pracovní místo pomocné administrativní pracovnice bylo startovním místem po ukončení rodičovské dovolené. Práce je různorodá a
získané dovednosti pracovnice většinou uplatňují i v dalších zaměstnáních.

Plány do roku 2015
V roce 2015 bychom chtěli zachovat pestrou nabídku služeb a na jejich provoz zajistit
dostatek finančních prostředků. Nadále chceme zkvalitňovat služby a pružně reagovat
na měnící se potřeby rodin a obyvatel Milovic.
Opět máme v plánu vylepšit zařízení RC a v rámci toho chceme opravit dveře z chodby
do herny.
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Náš tým
Ředitelka Rodinného centra, Nízkoprahových klubů – Mgr. Ludmila Šimková
Finanční manažerka – Ing. Darina Vajčnerová
Hlavní provozní – Eva Boušková (leden – březen), Eva Sudrová (duben až prosinec)
Pomocná administrativní pracovnice – Eva Sudrová (leden až březen),
Ivana Husáková (duben až prosinec)
Pomocné pracovnice – Lenka Motejlková – úklid (duben – prosinec),
Lenka Kouklová (říjen - prosinec)
Účetní - Karel Pešek
Propagace a public relation – Iva Strbačková
Projektový tým – Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Darina Vajčnerová,
Mgr. Martina Ozorovská

Služby pro rodiny:
Koordinátorka Kurzu péče o novorozence a batolata „Mimiklubu“ – Pavla Škulcová,
MVDr. Michaela Janošovská
Poradenství pro maminky o péči dětí „Mimiklubu“ – Mgr. Martina Miklovičová,
Pavla Škulcová,
MVDr. Michaela Janošovská
Laktační poradkyně a předporodní kurzy – Pavla Škulcová,
Psych.Univ. Johanka Kubaňová
Besedy s psycholožkou – Mgr. Helena Vlčková
Tréninková pracovnice – Iva Vosáhlová
Kurzy a besedy – Ing. Mgr. Jan Čapek, Mgr. David Šmíd
Besedy s odborníky – Ing. Martina Vítů, Kateřina Pejchalová, Bc. Veronika Křičková,
Mgr. Karla Zradičková-Šafránková, PhDr. Jana Hrabětová,
manželé Kořínkovi, JUDr. David Šmíd, Ing. Vít Syrový
Speciální pedagog – Bc. Jitka Urbanová
Logopedie – Mgr. Markéta Čapková

Další
spolupracovníci:
Divadélka pro děti
– Jana Vartová, Miroslav
Varta a jejich děti
Hudební kurzy Famfárum
– Mgr. Jana Obalilová
Správa sítě RC
– Bc. Zbyněk Konečný
Provoz emailových
konferencí
– Ing. Ladislav Dobiáš
Externí spolupracovníci
– MgA. Irena Swiencicki
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2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
od 6 do 26 let
Poslání

Anonymita

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem v nepříznivé životní situaci a těm, kteří
tráví svůj volný čas neorganizovaně, tím přispět k jejich začlenění do společnosti.

Cílová skupina

Nízkoprahovost

Důvěra
Bezplatnost
Tolerance
Otevřenost
Svoboda
12

Sociálně preventivní služba NZDM je určena cílové skupině neorganizovaných dětí,
dospívajících a mladých dospělých ve věku od 6 do 26 let věku, kteří mají rizikové
projevy chování, jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo mají vyhraněný životní styl
většinovou společností obtížně akceptovatelný.
Osobám, které nespadají do výše popsané cílové skupiny, není služba poskytnuta.
Cílem této sociální služby je vytvářet podmínky pro zdravý osobnostní růst klientů
a podporovat mladé lidi, aby:
• neměli problémy se domluvit mezi sebou i svou rodinou a nejbližším okolím
• našli nové kamarády a lépe poznali ty původní
• hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času
• naučili se samostatně přemýšlet o své budoucnosti, rozhodovat o sobě a vzít za sebe
zodpovědnost
• nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě si ho prosazovat
• snáze dostudovali zvolený obor a našli si práci
• aktivně a samostatně řešili své problémy
• Naším cílem je rovněž naplňovat standardy kvality sociálních služeb dle zákona
č.108/2006 Sb. v platném znění o sociálních službách.

Principy
Nízkoprahovost (klub je přístupný všem bez rozdílu)
Bezplatnost (vstup do klubu je zdarma)
Anonymita (nevyžadujeme osobní údaje ani registraci)
Otevřenost (v rámci provozní doby umožňujeme volný příchod a odchod klientů)
Tolerance (akceptujeme životní styl mladých lidí)
Důvěra (informace získané během kontaktů s klienty jsou vysoce důvěrné a neposkytujeme je bez souhlasu třetím osobám)
• Svoboda (vytváříme podmínky, v nichž se mladí lidé mohou svobodně rozhodovat,
znají svá práva i povinnosti a dokáží je naplňovat)
•
•
•
•
•
•
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Nízkoprahový klub Milovice
Rok 2014

Tým:
Mgr. Martina Ozorovská
– vedoucí sociální služby

Bc. Jana Reinbergrová
– kontaktní a sociální
pracovnice

Kateřina Žáková
– kontaktní a sociální
pracovnice

Andrea Sladká
– kontaktní a sociální
pracovnice

Mgr. Jan Paleček
– supervizor

Provozní doba:
po–čt 14−18 hod.
pá 13−17.30 hod.
Kapacita zařízení:
25 klientů /1 den
200 klientů /1 rok
14

V roce 2014 fungoval klub třetím rokem. Je určen pro děti a mládež ve věku 13 až 26
let. Shrnuto a podtrženo – ověřili jsme si smysluplnost naší práce. Hlavním ukazatelem
pro nás byl zájem o službu z řad mladých lidi z Milovic a okolí. Naší primární snahou
bylo i nadále naplňovat poslání sociální služby. S drobnými výjimkami jsme měli otevřeno každý pracovní den odpoledne. Zdokonalili jsme vedení klientské dokumentace
a naučili se lépe a efektivněji s klienty individuálně plánovat. Hledali jsme další způsoby, jak odstraňovat některé komunikační bariéry. Původní volnočasové aktivity (turnaje
v šipkách, fotbálku, ping - pongu a petángue) jsme rozšířili o některé arteterapeutické
činnosti (výroba drobných předmětů, malování jako prostředek pro relaxaci a k otevřenému rozhovoru s klienty). V rámci preventivní činnosti jsme zavedli pravidelné
„filmové úterky“, na kterých klientům promítáme dokumenty a filmy s tematikou sociální patologie a následně o nich diskutujeme. V září jsme se připojili k oslavám Týdne
nízkoprahových klubů. Svědomitě jsme hledali své mezery a pokoušeli se je doplňovat
průběžným studiem, odbornými kurzy a stážemi v jiných organizacích. V roce 2015 se
také povedlo zavést v NZDM supervizi jako formu profesionální a duševně hygienické
pomoci pracovníkům.

Významné aktivity 2014
Únor
Březen
Duben
Květen

- Valentýnská párty v Kulturním domě Milovice
- „Pokec“ o graffiti, Turnaj v ping-pongu
- jarní úklid v okolí klubu, barvení velikonočních vajec
- Fandíme MS v hokeji, Kruh kolem ohně (povídání, opékání špekáčků,
petángue), turnaj v šipkách
Červen
- Arteterapeutické odpoledne (povídání, mandaly, výroba drobné bižuterie), promítání filmů z festivalu Jeden svět
Červenec - Sociálně aktivizační vodácký výjezd pod odborným vedením – 4denní
sjezd řeky Sázavy
Září
- Kruh kolem ohně (povídání, opékání špekáčků, petángue)
Říjen
- akce „Podzimní pařba“ – preventivně socializační akce (vystoupení Radka
Bangy – Gipsy.cz, kapely Willow Lake, Sabrage, „flamenco“ tanečnice
Vendy Reinbergrové, průvodní slovo moderátorky Štěpánky Oubrechtové)
– celková účast cca 100 klientů
Listopad - podzimní úklid v okolí klubu
Prosinec - účast na Turnaji nízkoprahových klubů v Meet Factory v Praze (krásné 3.
místo), diskotéka pod vedením klientského DJ, turnaj v tancování na tanečních podložkách

Cíle pro rok 2015
Hlavním cílem pro rok 2015 je profesionalizace naší práce. Rádi bychom sociálně preventivní službu NZDM nadále zušlechťovali a „šili na míru“ místním klientům. Pro rok
2015 jsme připraveni zdokonalit se v metodě terénní sociální práce (streetworku) pro
milovickou oblast. Budeme doplňovat metodiky naší práce, nadále vyhledávat nové
zdroje a čerpat informace o naší práci formou vzdělávání, kurzů a odborných stáží.
Rádi bychom našli cesty, jak více spolupracovat s rodinami našich klientů. Chceme být
čitelnější i pro další laickou a odbornou veřejnost.
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Graf: V roce 2014 soc.
službu nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
využilo celkem 303 klientů, z toho Nízkoprahový
D-klub navštívilo 162
klientů a Nízkoprahový
klub Milovice navštívilo
141 klientů. Počet kontaktů v D-klubu 574. V letních měsících byl provoz
omezen.

Rádi bychom poděkovali:
Všem našim donorům (Think Big, MPSV ČR, ESF – IP projekt, dárci předmětů –
Mgr. Martina Ozorovská, Tereos TTD, a.s., dárci služeb – LUCO a další)
Všem našim dobrovolníkům
Štěpánka Oubrechtová, Lumír Hofman, Antonín Onoprienko, Jiří Košek, Zdeněk Čech,
Jiří Kovář, Jiří Jelínek, fotografka Lada, dobrovolník Vlasta a další

Individuální projekt je financován z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt byl
podpořen ze Středočeského
kraje Individuálního projektu –
Základní síť sociálních služeb ve
Středočeském kraji II.
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Nízkoprahový D - klub Milovice
Nízkoprahový D-klub Milovice je bezpečný prostor, ve kterém děti ve věku od 6 do 12
let tráví svůj volný čas. NZDM je ambulantní sociální služba.
D-klub nabízí možnost bezplatného využití volného času. Děti, které například nevyužívají družinu, nebo mají volný čas, který chtějí trávit s kamarády různými aktivitami
k nám mohou zavítat.
Nabízíme možnost trávení volného času pod dohledem kvalifikovaných pracovnic.
Dále je zde možnost doučování pod vedením Mgr. Evy Šubrtové.

Tým:
Mgr. Martina Ozorovská
– vedoucí sociální služby
Michaela Lebedová
– kontaktní a sociální
pracovnice
Martina Macourková
– kontaktní a sociální
pracovnice
Mgr. Eva Šubrtová
– lektor volnočasových
aktivit, doučování
Petra Mejzlíková
– lektor volnočasových
aktivit
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Rok 2014
Na každý týden v měsíci byla naplánovaná tematicky zaměřená aktivita (svátky, roční
období) nebo probíhala nějaká spontánní činnost. Nejčastěji se jednalo o různé turnaje. Například ve stolním fotbálku, ping pongu, prší a jiných stolních hrách. Klienti měli
také k dispozici výtvarné potřeby k tvoření nejrůznějších výrobků.
Počátkem roku 2014 se v D-klubu konaly aktivity jako turnaj v twisteru, v ping-pongu.
Klienti dále měli možnost si vyrobit něco z korálků, vyrobit si valentýnky, nebo malovat
na obličej.
V březnu se vyráběly masky, květiny z krepového papíru a klienti si zasoutěžili ve
stolním fotbálku
Duben byl ve znamení stolních a karetních her. Dále klienti měli možnost si vyzdobit
klub velikonočními motivy a na konci měsíce si vyrobit, či namalovat čarodějnici.
V květnu 2014 jsme měli možnost v rámci podpory O2 Thing Big zavítat s klienty do
ZOO Praha. Výlet se velmi vydařil a potěšil nejen klienty, ale i pracovníky klubu.
Červen vybízel k venkovním aktivitám. Klienti měli možnost zúčastnit se dobrodružství
v podobě šipkované, či si venku zahrát míčové hry v rámci sportovního odpoledne. Dále
klienti měli možnost si vyzkoušet různé experimenty a pokusy. Na programu byl také
opět oblíbený turnaj ve fotbálku.
V období letních prázdnin se náš klub přesouval do větších prostor v Lesní 620. Čekalo
nás spoustu práce, ale také zasloužená odměna. Od září tedy máme více prostoru na
využití volného času.
Na podzim se v klubu kromě tradičních turnajů a aktivit sbíral přírodní materiál v podobě listí a kaštanů na nejrůznější podzimní výrobky. V rámci halloweenu si klienti
mohli vydlabat dýně.
V listopadu klienti mohli prověřit své znalosti a dovednosti při soutěžích v poznávání
písniček, předmětů, či si zatančit na tanečních podložkách.
Prosinec se nesl v duchu Vánoc a tak se vyráběly ozdobičky na stromeček, „peklo“ se
cukroví a zpívaly koledy.

Plány na rok 2015
V roce 2015 plánujeme pokračovat v činnosti D-klubu a chtěli bychom zachovat harmonogram týdenních akcí jako doposud.

D-Klub: Statistika návštěvnosti v roce 2014
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4. Centrum poradenství a intervence POINT Milovice
Poslání

Konzultační hodiny:
Středa: 8.00−12.00 a
13.00−17.00 hod. dle potřeby
můžeme sjednat konzultaci i
jiný den. V tuto dobu je možné
se po předchozím telefonickém
objednání dostavit k řešení
jakýchkoliv problémů či dotazů,
a to i anonymně.

Náš tým:
Mgr. Martina Ozorovská
- odborný garant služeb
Mgr. Lucie Tobičíková
- metodik, práce s pěstounskými rodinami
Květa Tobiášová
– práce s pěstounskými rodinami, poradenský pracovník,
terapeut

ROK 2015
Budeme pokračovat ve
výše uvedených aktivitách
– poradenských službách,
terapeutických službách
a chceme se zaměřit na
zvýšení profesionality našich
služeb. Budeme podporovat a doprovázet pěstouny
a děti, které našly domov
v rodinách, nikoliv v ústavním zařízení.
18

Posláním Centra poradenství a intervence POINT je poskytování komplexní podpory a odborného poradenství jednotlivcům i rodinám, zaměřenou na bio-psycho-sociální potřeby
jednotlivců i rodin. Posláním Centra poradenství a intervence POINT je dále poskytování
pomoci a podpory rodičům - pěstounům prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie, svépomocných aktivit a vzdělávání v regionu Nymburk.

Rok 2013
Centrum POINT Milovice zahájilo svou činnost 1. 6. 2013 a poskytovalo komplexní odbornou pomoc, podporu a poradenství zejména pěstounským rodinám s dětmi se specifickými
potřebami. Pomoc, podpora a poradenství jsou vykonávány v rámci přímé práce s rodinami s dětmi přímo v zařízení nebo v jejich přirozeném prostředí. Služby Centra POINT
se zaměřují zejména na poskytování služeb odborného poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte, pomoc a podporu rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytování podpory a výchovné a poradenské péče
při zvládání obtížných a konfliktních situací v rodině. Základní činností zařízení bylo poskytování poradenství a odborné pomoci a podpory a zprostředkování kontaktů na další
návazné služby, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Rok 2014
Pokračovali jsme ve své úspěšné dosavadní praxi, z důvodu velkého zájmu jsme Centrum
POINT rozšířili o tyto služby:
Poradenské služby – jde o krátkodobé služby poskytované v Centru POINT Milovice, kde
jsme poskytovali služby jednotlivcům nebo rodinám s dětmi. K dispozici byl odborný pracovník – sociální pracovník. Cílem služby bylo nalezení porozumění a způsobu řešení dané
(obtížné) situace rodiny.
Terapeutické služby – šlo o dlouhodobé služby poskytované v Centru POINT Milovice,
kde jednotlivec nebo rodina s dětmi měli k dispozici odborného pracovníka – terapeuta.
Cílem služby bylo nalezení širšího porozumění příběhu rodiny s potřebou hlubší změny.
Nejde jen o vyřešení jednoho problému, ale získání něčeho, co následně pozitivně ovlivní
mnoho oblastí života rodiny.
Centrum poradenství a intervence POINT je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní
ochrany dětí.
Počet klientů a kontaktů v oblasti sociálně právní ochrany dětí za r. 2014 se pohyboval
takto: 28 klientů a 60 kontaktů (zahrnuje osobní kontakt, emailovou komunikaci i telefonní hovor). V současné době máme v evidenci 7 pěstounských rodin, doprovázíme 9 dětí
v pěstounské péči. Zajišťujeme pěstounům školení, odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc, dětem psychologickou a terapeutickou pomoc.

5. Lesní klub Skřítek
Lesní klub Skřítek (dále LKS) – lesní mateřská školka Milovice, držitel titulu Školka blízká přírodě, řádný člen Asociace lesních mateřských škol.
Cílová skupina: děti od 2,5 do 6-ti let, možný výběr docházky 2, 3 a 5 dnů v týdnu.
Cílem je nabídnout možnost alternativního předškolního vzdělávání:
• rodinný přístup a respekt k dítěti, malý kolektiv dětí, vždy 2 lektoři na skupinu,
• celodenní pobyt v přírodě,
• vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí,
• environmentální výchova, zážitková, lesní a outdoor pedagogika, učení v souvislostech,
• zachovávání tradičních zvyků, svátků a obyčejů,
• vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a pohybu,
• aktivní spolupráce lektorů s rodiči a klientský přístup.

Hlavní myšlenka

Provozní doba:
pondělí–čtvrtek:
8.00−16.00 hod.
pátek: 8.00−12.00 hod.

Vedení je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, těžiště je v prožitkové pedagogice – ve volné hře a řízené činnosti v reálných situacích.
„S dětmi venku za každého počasí, bez zdí a plotů“. Pravidelný pobyt v přírodě dává
dětem plnohodnotnou přípravu do života, školka stojí na principech trvale udržitelného rozvoje a výchově dle „Respektovat a být respektován“.

Kapacita lesní
mateřské školky:

Rok 2014

Tým LKS:

II. pololetí ročníku 2013/2014 (leden – červen)
Bylo vedeno v dopoledním provozu 8.00–12.00. Ve věkově smíšeném kolektivu 20-ti
dětí. 1 dítě ukončilo poslední předškolní ročník a v září nastoupilo velmi úspěšně do základní školy v Milovicích.
Po ukončení školního roku pokračoval týdenní prázdninový příměstský tábor organizovaný pro děti navštěvující LKS, vedený v environmentálním výchovném programu
lektorkami LKS. Kapacita plně obsazena.  

Gabriela Tlapáková
– koordinátorka a lektorka

I. pololetí ročníku 2014/2015 (září – prosinec 2014)
Lesní klub Skřítek navázal velmi úspěšně na dosavadní činnost, v docházce 2014/15
pokračovalo z předchozího ročníku 14 dětí. Již při zápisu zájem opět převýšil nabídku
míst v klubu. Bylo možné nově přijmout pouze 5 nových Skřítků. V roce 2014 rozšířil
opět Lesní klub Skřítek svou provozní dobu na celodenní od 8.00–16.00. Pouze v pátek
je dopolední provoz 8.00 – 12.00.

Lenka Kouklová
- lektorka

20 dětí, maximálně 15 dětí
na skupinu

Lenka Harceková
– lektorka
Iva Husáková
- lektorka
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LKS pokračoval v partnerské spolupráci a vzájemné výměně zkušeností s kamennou
mateřskou školkou Juventa a také MŠ U Broučků. Oceňovali jsme především možnost
návštěv divadelních představení v  MŠ.   
Facebookové stránky LKS s pravidelnou týdenní aktualizací a fotografickou dokumentací dění v klubu fungují velmi dobře. Regionální tisk – Nymburský deník, 5+2 Nymbursko
publikoval tiskové zprávy, zasílané koordinátorkou LKS Gabrielou Tlapákovou a Lenkou
Kouklovou (Tříkrálová sbírka, Martinská slavnost, 5 let fungování LKS, Masopustní průvod).
Udržovali jsme i nadále lesní zázemí na pozemku v blízkosti Rodinného centra. Pozemek zapůjčilo k dlouhodobému užívání město Milovice. Ve spolupráci s komunitou
rodičů a partnerů LKS jsme  na pozemku vybudovali Smyslový chodník, permakulturní
zahradu a pískoviště.

Akce pořádané pro veřejnost, partnerské MŠ, komunitu rodičů a přátel LKS v roce 2014
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ÚNOR

 . ročník masopustního průvodu městem – ve vlastnoručně vyrobených mas2
kách s doprovodem hudby a zpěvem tradičních písní, zakončený vinšovanou
starostovi města v aule radnice (veřejnost, komunita LKS, partnerská MŠ
Kostička, MŠ Sluníčko, MŠ Juventa).

BŘEZEN

Vynášení Morany – tradiční vynášení Morany s divadelním představením
v lese na téma ukončení vlády paní Zimy a vítání královny Jaro. Odemykání stromů ze zimního spánku a ochutnávka tradičního jídla (komunita LKS
a partnerská MŠ U Dvou veverek).

Květen

Květinová slavnost (nejen) pro maminky – válení a pečení keltských placek
na otevřené ohňové pícce, posezení s kytarou, Smyslový chodník (komunita
LKS).

ZÁŘÍ

 slavy 5. výročí založení a fungování Lesního klubu Skřítek
O
Svatováclavská slavnost – první podzimní slavnost věnovaná patronu české
země svatému Václavu, sklízení úrody na polích, v sadech a zahradách.
Rozloučení s létem. Na programu bylo představení lesního divadla, překážková jízda králů, tvořivá dílna a ochutnávka podzimních dobrot (komunita
LKS).  

ŘÍJEN

 rocení draků – krocení létajících draků s dračí tvůrčí dílničkou, plnění
K
dračích dovedností a ochutnávka nápoje z dračích ocásků (komunita LKS
a veřejnost).

LISTOPAD M
 artinská slavnost – lesní divadelní představení „Příběh o svatém Martinovi“, za soumraku cesta světel a vyhlížení svatého Martina s překvapením
(komunita LKS a partnerská MŠ U Dvou veverek).
PROSINEC Putování do Betléma – interaktivní divadelní představení dětského souboru
LKS „Putování za Ježíškem“, ochutnávka mezinárodních vánočních specialit – tradiční dobroty z Německa, Peru a České republiky (komunita LKS
a hosté).

Plán na rok 2015
Cílem je zachovat provoz lesní mateřské školky v současné podobě (výchovně vzdělávací koncepce a provozní doba). Zachovat celodenní provoz 4x týdně. Budeme pokračovat v pořádání slavností dle českých tradic, zvyků a obyčejů. Nově bychom chtěli
nabídnout exkurze pro veřejnost v dopoledním i odpoledním termínu. Dlouhodobým
plánem je vybudování lesní učebny v zázemí LKS. V rámci udržování tradic chceme
navázat na úspěšný 2. ročník masopustního průvodu městem a k plánovanému 3. ročníku přizvat partnerské kamenné školky. Rádi bychom uspořádali retrospektivní výstavu
fotografií v atriu radnice, která by informovala veřejnost o 5-ti letém fungování lesní
školky v každém ročním období.

21

6. Klubovna
− volnočasové aktivity
Dětský folklorní soubor Mlynařice
Poslání
Náš tým:
Mgr. Martina Ozorovská
- vedoucí souboru
Gábina Tlapáková a Jiřina
Botošová a jejich líbezné
housle
Štěpánek Botoš a zobcová
flétna
Jirka Mokrý a jeho milá
viola
Jelen a jeho sametový
klarinet
Mirek Radoch a basa, co
tvrdí muziku, a drnkající
kytara
a všechny děti od 3 do 10
let z Mlynařice, co rády
tančí, zpívají a hrají si.

Posláním souboru je poskytnout dětem prostor pro vzájemné potkávání se při hře,
písničce a tanci, pomáhat jim zapouštět kořeny a obnovit a udržovat tradiční lidové
zvyky a obyčeje v regionu Polabí.

Hodnoty
Hodnoty souboru jsou Sounáležitost, Týmovost, Individualita, Radost, Růst, Talent,
Tradice.

Rok 2014
Dětský folklorní soubor Mlynařice v roce 2014 pokračoval ve své úspěšné dosavadní činnosti, kterou zahájil v roce 2011. Od ledna do června 2014 a od září do prosince 2014
probíhaly v souboru pravidelné zkoušky, o prázdninách se mohly děti poprvé zúčastnit
příměstského tábora s lidovou tematikou „Rok na vsi“.
Během roku 2014 nazkoušel soubor tři nová pásma:
• hudebně taneční pásmo O lásce
• hudebně dramatická pásma Masopust 2014 a Vánoce 2014

Plán na rok 2015
Rádi bychom pokračovali ve své dosavadní činnosti souboru – na jaro a na podzim 2015
budeme nacvičovat tradičně nová hudebně taneční pásma, v květnu 2015 pak uspořádáme 3. Mlynařický mlýnek – Folklorní festival 2015, který tentokrát proběhne ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Festivalu se tradičně zúčastní folklorní soubory z blízkého
okolí – regionů Polabí a Pojizeří.

Z Kalendária akcí 2014:
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4. únor 2014

S etkání seniorů města Milovice – vystoupení DFS Mlynařice v KD Milovice

4. březen 2014

 asopust – průvod a následně vystoupení DFS Mlynařice v atriu radniM
ce města Milovice

12. duben 2014 Velikonoční den - vystoupení v odpoledních hodinách v RC Milovice
duben 2014


Velikonoce
ve Skanzenu Přerov nad Labem – vystoupení DFS Mlynařice
ve Skanzenu Přerov nad Labem

17. květen 2014 Slavnost rodin – vystoupení DFS Mlynařice v zahradě Domova Mladá
25. květen 2014 2
 . Mlynařický mlýnek – Folklorní festival Milovice 2014 – 2. ročník
folklorního festivalu, který se uskutečnil v parku Mirakulum a kterého
se zúčastnily soubory z regionů Polabí a Pojizeří.
13. září 2014

Dožínky Toulcův Dvůr Praha

27. září 2014

Den řemesel Krchleby

18. říjen 2014

Řemeslný jarmark Lysá nad Labem

12. prosinec 2014

 ěstský domov pro seniory Benátky nad Jizerou – vystoupení
M
DFS Mlynařice s vánočním pásmem

13. prosinec 2014

S kanzen Přerov nad Labem – vystoupení DFS Mlynařice s vánočním pásmem v rámci cyklu Lidové Vánoce v Polabí.

Zkoušky souboru:
pondělí: 16.30−18 hod.

Kapacita souboru:
max. 20 dětí
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Kroužky
O letních prázdninách
proběhly  týdenní turnusy
„Prázdninový klub pro děti
od 6 do 12 let“.
V týdnu od 17. do 18. 7.
proběhl turnus s tématikou
„Rok na vsi“ a se účastnilo
se ho 20 dětí.
V týdnu od 21. do 25. 7.
proběl turnus s tématikou
„Hobit“ a účastnilo se ho
20 dětí.

Aerobic pro děti
Probíhal každý pátek od
16.30 do 17.15. Pro velký
zájem byly děti od září
rozděleny do dvou skupin.
Vedoucí kroužku:
Iva Fisicaro

Keramický
Kroužek probíhal každé úterý od 16.00
do 17.00 a od 17.00 do 18.00. Výuka probíhala ve dvou skupinách rozdělených
podle věku. Děti se účastnily se svými
výrobky několika soutěží.
Vedoucí kroužku: Lenka Valášková, DiS.
Výtvarný Malvínek
Probíhal každý čtvrtek od 15.00 do 16.00.
Vedoucí kroužku: Lenka Dvořáková, od
září Hana Petrdlíková
Milovický Mysliveček
Probíhal každý pátek od 16.00 do 17.00.
Většina aktivit probíhala venku. Od září
byl kroužek z důvodu ukončení činnosti
lektora uzavřen.
Vedoucí kroužku: Lubomír Hůlka

Zumbatomic
Děti z kroužku Zumbatomic se scházely
každé úterý a pátek od 18.45 do 19,45
v herně RC.
Vedoucí kroužku: Pavla Nožičková
Tvořeníčko pro nejmenší
Probíhalo v úterý od 9.30 do 11.30 ve
dvou skupinách. Aktivita byla určena pro
děti od 1 do 3 let s rodiči.
Vedoucí kroužku: Lenka Hůrková, Veronika Štípková
Přírodovědný
Začal nově od září. Děti se scházely
pondělky od 15.30 a většinu času trávily
v přírodě.
Vedoucí kroužku: Adéla Smrčková

Statistika - Kroužky od ledna do prosince 2014
Název kroužku
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Počet lekcí

Počet dětí
(1. pol./2. pol.)

Dětský folklórní
soubor Mlynařice

36

14/16

Keramický

37

20/20

Výtvarný Malvínek

35

7/5

Milovický Mysliveček

23

18/0

Aerobic pro děti

33

17/28

Zumbatomic

37

20/20

Tvořeníčko pro nejmenší

22

60/18

Přírodovědný

12

0/6

Fotografický

6

0/9

241

116/122

Celkem

7. Jednorázové akce pro celé rodiny
pořádané spolkem
únor
březen
duben

− Dětský minikarneval
/akce pro celé rodiny/
− Jarní bazar
− Jarní úklid města Milovice,
− Oslava 10. narozenin RC

květen

− Slavnost rodin

červen

− Výlet na biofarmu Košík

červenec - srpen

− Prázdninový klub pro děti od 6 do 12 let

září

− cesta pohádkovým lesem

září

− Cesta pohádkovým lesem
− Podzimní bazar

říjen
prosinec

− spoluúčast na akci
„Výprava k prameni Mlynařice“
− Lampiónový průvod
− Mikulášská nadílka
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III. Lidé ve spolku
V roce 2014 mělo
sdružení 26 členů
spolku. Všichni členové
tvoří valnou hromadu.

ORGÁNY spolku MAMINKY DĚTEM
Rada spolku - statutární zástupci

Dozorčí rada

Mgr. Ludmila Šimková – předsedkyně spolku

Mgr. Petra Dobiášová

Ing. Darina Vajčnerová

Lenka Valášková, DiS.

Mgr. Martina Ozorovská

Iva Strbačková

Problémy v roce 2014
Na počátku roku 2014 jsme řešili nejistotu financování jednotlivých středisek. Podpora
jednotlivých projektů byla dostatečná a tak jsme mohli zajistit provoz všech středisek
bez závažných problémů.
V důsledku financování NZDM z dvou různých zdrojů (MPSV a ESF) jsme se během realizace projektu IP 2 na počátku jeho realizace potýkali s problémem rozdělení vedení
evidence klientů pro potřeby projektu IP 2 na věkové kategorie nad 15 let a pro potřeby MPSV do 15 let. V předchozích letech jsme toto nemuseli řešit a tak jsme hledali
optimální způsob vedení statistiky klientů tak, aby vyhovoval oběma poskytovatelům
dotace.
V D-klubu jsme se potýkali s nárůstem počtu zájemců o službu z řad dětí 6-12 let. Proto
jsme začali během roku hledat větší pro službu vhodnější prostor. Podařilo se nám najít
ve stejné ulici větší prostor (Lesní 620), který jsme v létě opravili. Od září 2014 mají
klienti D-klubu dostatek prostoru na aktivity v klubu.
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IV. Zpráva
o hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
AKTIVA

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Stav k
prvnímu
účetnímu
období

Stav k
poslednímu
dni

Dlouhodobý majetek

211

198

Krátkodobý finanční
majetek

1 281

Celkem Aktiva

1 494

PASIVA

635

Osobní náklady celkem

3 004

1 794

Ostatní náklady celkem

23

1 992

Odpisy, tvorba rezerv

322

Poskytnuté příspěvky

4

Daně a poplatky

1

1 191

1 279

301

713

1 492

1 992

Celkem Pasiva

Spotřebované nákupy celkem

5 723

1 734

Stav k
poslednímu
dni

Cizí zdroje

Náklady

Služby celkem

Stav k
prvnímu
účetnímu
období

Vlastní zdroje

Hospodářský výsledek za rok 2014 je zisk, který bude
v dalším roce použit do aktivit organizace. Financování
organizace je vícezdrojové.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

107

Daň z příjmů

14

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
po zdanění

93

Výnosy

5830

Tržby za vlastní výkony a zboží

1 209

Ostatní výnosy

1

Přijaté příspěvky

57

Provozní dotace

4 563
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PŘEHLED O CELKOVÝCH PŘÍJMECH V KČ ORGANIZACE
V ROCE 2014 (v členění dle zdrojů)
PROVOZNÍ DOTACE

4 563 378

PŘEHLED O CELKOVÝCH VÝDAJÍCH V KČ ORGANIZACE
V ROCE 2013 (v členění na osobní a provozní náklady)
OSOBNÍ NÁKLADY

3 004 806
2 368 648

MPSV – podpora rodiny

453 156

PROVOZNÍ NÁKLADY

Město Milovice – provozní dotace

180 000

OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVY A ODPISY

Úřad práce - VPP

288 569

DANĚ A POPLATKY

Město Milovice – účelová dotace
Slavnost rodin

22 000

MAS Polabí – účelová dotace

21 500

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Individuální projekt – Základní síť
soc. služeb ve Středočeském kraji II.

2 050 000

MPSV – sociální služby

1 226 121

ÚP – Centrum poradenství a intervence
(příspěvek na výkon pěstounské péče)

228 000

CELKOVÉ VÝDAJE

349 949
1 190
14 250
5 738 843

SPONZORSKÉ DARY V ROCE 2014
DÁRCE

ČÁSTKA V KČ

Mgr. Petra Dobiášová

300

52 244

Lucie Rambousková

500

Středočeský kraj – Humanitární fond 2014

41 788

Bc. Richard Vavrda

1 000

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY

56 310

MUDr. Markéta Šimonová

2 000

Přijaté dary

48 800

IRE, s.r.o.

20 000

Přijaté členské příspěvky

7 510

Jozef Kordík - Taize

10 000

OSTATNÍ VÝNOSY a úroky

1 506

Sukeľ s.r.o. - Taize

15 000

DARY CELKEM

48 800

ÚP – Vzdělávejme se pro růst
ve Středočeském kraji

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ

1 208 134

CELKOVÉ PŘÍJMY

5 829 328
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Zdroje financování organizace v roce 2014
Tržby za vlastní výkony a za zboží
20,73 %

MPSV − podpora rodiny
7,77 %
Město Milovice
– provozní dotace
3,09 %

Ostatní výnosy a úroky
0,03 %

Přijaté členské
příspěvky
0,13%

Úřad práce
4,95 %
Město Milovice
– účelová dotace
0,38 %
MAS Polabí
– účelová dotace
0,37 %

Přijaté dary
0,84 %
Středočeský kraj
– humanitární fond
0,72 %

ÚP – Vzdělávejme
se pro růst ve
Středočeském
kraji
0,90 %
ÚP – Centrum
poradenství a intervence
3,91 %

Individuální projekt
– Základní síť
sociálních služeb
ve Středočeském kraji
35,17 %

MPSV – sociální služby
21,03 %

Zpráva dozorčí rady k hospodaření v roce 2014 – doplní dozorčí rada
Dozorčí rada ověřila účetní závěrku sdružení Maminky dětem o.s., tj. rozvahu k 31.12.2014,
výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2014 – 31.12.2014 a může konstatovat, že nebyly zjištěny
žádné významné nedostatky. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky
(účetní doklady, účetní knihy a ostatních účetních písemností) a z dalších podkladů, které
má účetní jednotka k dispozici.
Použité finanční prostředky byly efektivně a účelně vynaloženy především na provoz Rodinného centra Milovice, Nízkoprahového klubu a Nízkoprahového D-klubu.
Získané dotace byly řádně vypořádány, dle požadavků poskytovatelů dotací.
Členkám Rady o.s. a Dozorčí radě nebyly za jejich činnost v roce 2014 vyplaceny žádné
odměny ani funkční požitky.
Lenka Valášková, DiS. (členka Dozorčí rady)
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V. Děkujeme
Vážíme si všech,
kteří nejrůznějšími způsoby podpořili naši činnost.
Děkujeme všem,
kteří nám v tomto roce pomáhali
pomáhat.

Děkujeme všem z pracovního týmu, členkám, členům spolku a všem dobrovolníkům,
kteří věnovali svůj čas a energii práci pro spolek. Velmi děkujeme za podporu našim
drahým partnerům a rodinám.

V roce 2014 nás podporovali
Děkujeme všem dárcům a příznivcům, bez jejichž podpory by nebylo možné provoz
zajistit.
MPSV ČR
Úřad práce
Středočeský kraj
Město Milovice
Hmotné dary
OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o.
   - fotoaparát
Řeznictví FIALA
KOVONA a.s.
Zapf Creation AG
YABOK s r.o.
Kovap Náchod s.r.o.
ROSSMANN v rámci projektu
    Spolu pro MC
Služby
Mirakulum s.r.o.
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Finanční dary
Mgr. Petra Dobiášová
Bc. Richard Vavrda
Pavla Nožičková
Michaela Vrablicová
Lucie Rambousková
MUDr. Markéta Šimonová
IRE, s.r.o.
Kooperativa pojišťovna a.s.
Nadační fond Kolečko
Jozef Kordík – akce Taize
Sukeľ s.r.o. – akce Taize

Spolupracujeme
Síť MC o.s. a další MC v regionu
Asociace lesních mateřských škol
Poutníci Štěstěny
A-Z Divadlo
FREETIME o.s.
Rodáci a přátelé Milovice
Hasiči Milovice
Městská policie Milovice
ZŠ a MŠ  T. G. Masaryka Milovice
ZŠ a MŠ Juventa Milovice (Bývalá MŠ U Dvou Veverek)
MŠ Sluníčko, MŠ U Broučků, MŠ Kostička
Dětské centrum Milovice
Poprávu o.s.
Římskokatolická farnost Milovice
Církev bratrská Milovice
Víceúčelové – kulturní zařízení  Milovice
Mondík o.s.
Mirakulum s.r.o.
Domov Mladá p.o.
MAS Polabí o.p.s.
Routa o.s.
Oblastní charita Kutná Hora
Siriri. org
Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat
První férová o.p.s.
Semiramis o.s.

Děkujeme
za Vaši podporu
a spolupráci

Odbor školství, soc. věcí Lysá nad Labem
JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce
Nadační fond Kolečko
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VI. Kontakty
Maminky dětem o.s.
A: nám. 30. června 507
289 23 Milovice
Registrace: L 13564
u Městského soudu v Praze
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107 – 9282470297/0100
M: 602 648 340
Rodinné centrum
A: nám. 30. června 507
289 23 Milovice
E: info@rcmilovice.cz
W: www.rcmilovice.cz
M: 728 656 530
FB: Rodinné centrum Milovice
Lesní klub Skřítek
A: Rodinné centrum
nám. 30. června 507
289 23 Milovice
M: 728 276 230
E: lesni.klub.skritek@seznam.cz
W: www.rcmilovice.cz
FB: lesniklubskritek

Dětský folklorní soubor Mlynařice
A: nám. 30. června 507
289 23 Milovice
M: 773 188 707
E: info@rcmilovice.cz
W: www.rcmilovice.cz
FB: DFS Mlynařice
Nízkoprahový klub Milovice
A: Komenského 582, 289 23 Milovice
M: 702 036 896
E: info@NZDMMilovice.cz
W: www.NZDMMilovice.cz
FB: NZDM Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
A: Lesní 620, 289 23 Milovice
M: 728 969 362
E: info@nzdmmilovice.cz
W: NZDMMilovice.cz/D-klub
FB: Nízkoprahový D-klub Milovice
Centrum poradenství a intervence
POINT
A: Lesní 619, 289 23 Milovice
M: 702 036 894, 727 914 559
E: info@POINTMilovice.cz
W: www.POINTMilovice.cz

