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Je to již 9 let, co se podílím v různých pozicích na
činnosti občanského sdružení Maminky dětem. Přesto
ve mně neutuchá radost z tvoření nového a objevování
neznámého. Spokojení rodiče, děti a vydařené akce mi
dodávají chuť do další práce.

Každodenní provoz, široká nabídka služeb a akcí přináší klientům dobré zážitky, nové podněty, pomoc
a povzbudivá slova, která si nesou naši návštěvníci
domů. Nejdou vyčíslit ani změřit a přesto jsou důležitá
na jejich cestě životem.

Když se ohlédnu zpět, je to až neuvěřitelné, co jsme
spolu s týmem v roce 2012 odvedli práce. Jenom
namátkou. Během února jsme realizovali na vlastní
náklady opravu nevyhovujících toalet a tak došlo
ke zlepšení zázemí v Rodinném centru. Od března jsme
pracovali na tom, abychom uspěli ve výběrovém
řízení na zřízení Nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Dopadlo to dobře, a tak jsme od června začali
intenzivně budovat klub. V září jsme Nízkoprahový
klub otevřeli a do konce roku tímto klubem prošlo 149
dětí a mladých lidí.

Věřím, že i nadále se budou objevovat lidé s velkým
srdcem, kteří budou chtít v této činnosti pokračovat.

Dnes se už pracuje v Maminky dětem o.s. s klienty
od těhotných maminek, přes rodiče s novorozenci,
batolaty, po starší děti. Naše služby využívají rodiny
s dětmi a mladými lidmi ve věku 0 až 21 let.

Mgr. Ludmila Šimková
předsedkyně Maminky dětem o. s.
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Maminky dětem o.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena 19.3. 2003
(registrace na Ministerstvu vnitra).
Hlavním cílem organizace je provozování Rodinného centra a Klubovny, Nízkoprahového klubu
a podpora fungující rodiny ve všech jejích fázích.

Poslání o.s.:
Vize:

Podpora a rozvoj aktivního života rodin v Milovicích.

Pomáháme ženám být matkami, rodinám žít v harmonii a dětem zdravě se rozvíjet.

Člen sítě MC.
V dubnu 2012 proběhlo strategické plánování pod vedením MgA. Ireny Swiecicki
a byl vytvořen 3. akční plán na léta 2012–2015.

Výroční zpráva Maminky dětem o.s.

1. Rodinné centrum pro rodinu
Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, městem Milovice, Středočeským krajem
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.
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převážně z řad členek, členů a rodičů se bez nároku na odměnu podílelo na zjišťování akcí pro rodiče
a děti, údržbě a úpravách prostor.

Kvantitativní hodnocení
Projekt Rodinné centrum pro rodiny byl realizován
v Milovicích od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Pro veřejnost bylo otevřeno celkem 212 pracovních
dní a některé další akce probíhaly o víkendech.
Za rok 2012 proběhlo:

Projekt „Rodinné centrum pro rodiny“ zajišťovali 3
zaměstnanci na 2,5 úvazku a 25 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (lektoři kurzů, odborníci, externí
spolupracovníci). Realizaci aktivit zajišťovala koordinátorka projektu, tréninkové pracovnice, koordinátorka kurzu Péče o novorozence a batolata, provozní,
lektoři, odborníci a dobrovolníci z řad rodičů. Dále se
na projektu podílela finanční manažerka a pracovnice
zajišťující propagaci. Dalších cca 70 spolupracovníků

• 5 besed s psycholožkou na výchovná témata (vztek
u dětí, lhaní u dětí, rozpory rodičů při výchově dětí,
šikana a agresivita, dětské strachy a úzkosti). Besedy
navštívilo celkem 27 rodičů.
• 5 odborných přednášek (prevence alergií u dětí,
bezpečnost potravin, důležité kroky při redukci váhy
atd.). Přednášek se účastnilo celkem 53 rodičů.
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• Celoroční kurz péče o novorozence a batolata
MIMIKLUB probíhal 1x týdně, celkem 39 x za rok
a navštívilo ho 763 rodičů. Průměrná návštěvnost
byla 20 rodičů.
• V rámci kurzu péče o novorozence a batolata
MIMIKLUB proběhlo 21 besed s odborníky, kterých
se účastnilo 218 rodičů. Průměrná návštěvnost byla
10 rodičů. Témata besed: odstavování, záludnosti
dětského oblečení, první vzdor, bezpečně v autě,
zdravé obouvání, první pomoc u malých dětí, první
příkrm, jak se nezbláznit na mateřské, psychomotorický vývoj dětí atd.
• Otevřený Kurz přípravy na rodičovství proběhl 3x
za rok po 4 lekcích a účastnilo se ho 37 budoucích
maminek a jejich partnerů. Nastávající rodiče měli
možnost se pod vedením porodní asistentky a laktační poradkyně seznámit a prakticky připravit na novu
roli rodiče.
• Kurz efektivního rodičovství proběhl 1x ročně
a účastnilo se ho 12 rodičů. V rámci kurzu rodiče
využili možnost hlídání dětí během kurzu.
• Kurz rodinného poradenství proběhl 1x v roce
a účastnilo se ho 10 rodičů.

• Psychosociální aktivita MÁMA, TÁTA A JÁ probíhala pravidelně v pondělí, úterý, středu a ve čtvrtek. Celkem tato aktivita probíhala ve 167 dnech
a účastnilo se jí 940 rodičů. Někteří z rodičů se
aktivně zapojili do svépomocných skupin vedených
tréninkovou pracovnicí, která se jim věnovala. Měli
možnost se sdílet o svých problémech a probíhal
nácvik intuitivního rodičovství.
• Půjčovna pomůcek v péči o děti. V rámci činnosti
nabízíme zapůjčení pomůcek v péči o děti kojenecká
váha, odsávačka, knihy o výchově dětí a jsme distribučním místem euroklíče pro rodiny s dětmi do 3 let.
Od září 2012 se nám podařilo nově nabídnout odbornou
službu logopedie, kterou využilo 16 rodičů s dětmi
a poradenství speciálního pedagoga využilo během
roku 8 rodičů s dětmi, přičemž s některými pracovala pedagožka celoročně. Navíc 2x proběhl Kurz Škola
lásky v rodině podle J. Prekopové částečně hrazený
z Nadace J. Prekopové.
Celkem lze projekt hodnotit jako úspěšný a ve městě
plném mladých rodičů velmi potřebný. S vynaložením
mnoha úsilí se nám podařilo získat dostatek finančních
prostředků, abychom zajistili základní preventivní pro-
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Rok 2012

Počet dní

Dospělí

Děti

Celkem

Průměr na den

Leden

18

103

130

233

13

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

17
16
16
16
16

126
121
76
41
59

157
175
110
64
88

283
296
186
105
147

17
19
12
7
9

Červenec
Srpen
Září

4
4
15

12
13
62

18
24
89

30
37
151

7
9
10

Říjen
Listopad

19
17

133
148

199
230

332
378

17
22

Prosinec

9

46

71

117

13

Celkem

167

940

1355

2295

14

gramy na podporu rodiny. Některé aktivity (setkávání
otců, Maxík aj.) jsme z důvodu nedostatku finančních
prostředků nerealizovali.
Každoročně do RC Milovice přicházejí noví a noví rodiče. Dětí mladších 6 let je v Milovicích 1214 (údaj k 31.
12. 2012, uvádíme počet dětí, protože počet rodičů se
nedá přesně zjistit).

V roce 2012 během února a března probíhala oprava
nefunkčního sociálního zařízení. Byly vybudovány nové
dětské toalety a umyvadla namísto nefunkčních pisoárů. Oprava ve výši 197 076 Kč byla hrazena z vlastních
prostředků a částečně ze Středočeského kraje. Tím
došlo ke zkvalitnění zázemí RC.

Statistika aktivita
Máma, táta a já
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Statistika Mimiklubu v roce 2012
Rok 2012

Počet dní

Dospělí

Děti

Celkem

Průměr na den

Leden

4

87

92

179

45

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

4
4
4
5
4

62
69
64
86
76

66
73
70
92
79

128
142
134
178
155

32
32
34
36
39

Červenec
Srpen
Září

3

63

70

133

44

Říjen
Listopad

4
5

88
116

95
128

183
244

46
49

Prosinec

2

52

54

106

53

Celkem

39

763

819

1582

41

22

222

229

451

21

Aktivity
Mimiklubu
– přednášky /
besedy

Neprobíhalo

Počet návštěvníků aktivity Máma, táta a já byl 2 295 rodičů a dětí (z toho 940 dospělých),
Mimiklubu byl 1 582, (z toho bylo 763 dospělých), převážně rodičů na mateřské a rodičovské dovolené.
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Aktivity v rámci projektu:
Název aktivity

Počet lekcí

Dospělí

Průměrně

Aktivity v mimiklubu
Besedy s psycholožkou

21
5

218
27

10
5

Přednášky s odborníky
Kurz přípravy k rodičovství
Kurz efektivního rodičovství

5
12
6

53
37
12

11
3
cyklus

Kurz rodinného poradenství

3

cyklus

Mimořádné akce pro rodiny

6

Vzdělávací kurzy pro dospělé

2

10
561 dětí/
1037 dosp.
9

60

1403/561 dětí

Celkem

Kvalitativní hodnocení

266

Ostatní
Dále jsme během roku nabízeli
výuku hudební školy Yamaha
(pro děti od 4 měsíců do 6 let),
poradnu speciálního pedagoga,
logopedickou poradnu, prezentace, poradenství pro maminky
při návratu na trh práce v rámci projektu Krok Sítě MC.

5

a) klienti: Celkově byli návštěvníci s centrem spokojeni. Kladně hodnotili pestrou nabídku programů,

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.

personál, odbornost lektorů, příjemné prostředí herny,

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. Pra-

covní místo pomocné administrativní pracovnice bylo
startovním místem po ukončení rodičovské dovolené.
Různorodá práce a získané dovednosti většinou uplatňují v dalších zaměstnáních.

informační servis. Ze služeb nejvíce využívají zasílání
programů emailem, knihovnu s převážně odbornou
literaturou o výchově dětí, a půjčovnu kojeneckých
potřeb. Oproti minulému roku došlo ke zlepšení hodnocení prostředí RC díky novým toaletám a naopak došlo
k horšímu hodnocení u vybavení hračkami.

10

Výroční zpráva Maminky dětem o.s.

Hodnocení roku 2012

Plány do roku 2013

Rok 2012 byl přes počáteční finanční nejistotu na začátku roku úspěšný. Během února a března se podařilo
realizovat opravu stávajícího sociálního zařízení v prostorách Rodinného centra. Oprava byla realizována
z vlastních prostředků a částečně za podpory Středočeského kraje.
S vynaložením značného úsilí se během roku podařilo
projekt realizovat v téměř původním rozsahu. Navíc se
nám podařilo rozšířit služby pro rodiče o nabídku poradenství v oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

V roce 2013 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

Problémy v roce 2012
Největším problémem v roce 2012 bylo plošné snížení
všech dotací.

Výroční zpráva Maminky dětem o.s.

2. Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež od 13 do 21 let
Nízkoprahový klub Milovice
Poslání
Posláním Nízkoprahového klubu Milovice je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým
lidem ve věku převážně od 13 do 21 let z Milovic
a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně,
a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.

Cílová skupina
Sociální služba Nízkoprahový klub Milovice je určena
pro cílovou skupinu neorganizovaných dětí, dospívajících a mladých dospělých ve věku převážně od 13
do 21 let z Milovic a okolí s rizikovými projevy
chování, které jsou ohrožené sociálním vyloučením
nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný
většinovou společností.
Osobám, které nespadají do výše popsané cílové
skupiny, nebude služba poskytnuta.
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Cílem je vytvářet podmínky pro zdravý růst klientů
a podporovat mladé lidi, aby:
• neměli problémy se normálně domluvit mezi sebou
i se 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 svojí budoucnosti,
rozhodovat o sobě a vzít na sebe zodpovědnost
• nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě si ho prosazovat
• snáze dostudovali zvolený obor a našli si práci
• aktivně a samostatně řešili svoje problémy

Principy poskytování služby
• 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 klientů třetím osobám)
• Svoboda (vytváříme podmínky, v nichž se mladí
lidé mohou svobodně rozhodovat, znají svá práva
a dokáží je naplňovat)

Anonymita
Nízkoprahovost
Důvěra Tolerance Otevřenost
Bezplatnost
Svoboda
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Náš tým
Mgr. Martina Ozorovská – vedoucí soc. služby, vedoucí
soc. pracovnice
Veronika Šurcová – kontaktní pracovnice
Kristýna Mrázková – kontaktní pracovnice
Tomáš Veselý – kontaktní pracovník
Odborný garant: Miloslav Müller

Rok 2012
Nízkoprahový klub Milovice zahájil svou činnost v roce
2012. Od června 2012 probíhaly v klubu přípravné
práce – uklízelo se, malovalo, zařizovalo, vše tak, aby
6. září 2012 byl klub slavnostně otevřen. Klub získal
své logo i svou nynější podobu. Od té doby byl klientům klub otevřen každý pracovní den, klienti zde
mohli v bezpečném prostoru trávit svůj volný čas, kdy
si mohli zahrát stolní fotbálek, stolní tenis, šipky nebo
si zorganizovat různé akce, dílny, vernisáže, koncerty,
promítání nebo besedy se zajímavými lidmi.
V klubu byl mladým lidem po celou dobu k dispozici
odborný tým pracovníků, na které se mohli obracet
v případě zájmu či pomoci s nějakým nápadem či problémem, svěřit se nebo si jen tak popovídat.
V roce 2012 soc. službu Nízkoprahový klub Milovice
využilo celkem 149 klientů.

Organizace Maminky dětem o.s. se zapojila do Individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji“, kdy jako poskytovatel sociální
služby vyhrála veřejnou zakázku na zajištění sociální
služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v regionu Nymburk.
Zapojením organizace do Individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském
kraji“ jsme získali možnost realizovat sociální službu
Nízkoprahového klubu Milovice, která je v Milovicích
s ohledem na věkovou strukturu obyvatel a její potřeby velmi potřebná. V rámci sociální služby byla vytvořena nová pracovní místa, ve kterých našli uplatnění
obyvatelé města Milovice, mezi nimi i maminky vracející se z rodičovské dovolené. Během realizace sociální
služby Nízkoprahový klub Milovice jsme se setkali jen
se samými kladnými ohlasy z řad dětí a mladých lidí,
odborné i široké veřejnosti.

Plán na rok 2013
Rádi bychom pokračovali ve své úspěšné dosavadní činnosti, z důvodu velkého zájmu připravujeme rozšíření
soc. služby o cílovou skupinu mladších dětí ve věku
zejména od 8 do 13 let. Budeme též usilovat o získání finančních prostředků pro činnost klubu na další
období.

Výroční zpráva Maminky dětem o.s.
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Statistika návštěvnosti klientů v roce 2012
70

63

60
50

42

40
30
20
10

19

22

listopad

prosinec

3

0
srpen

září

říjen

Projekt byl podpořen z Individuálního projektu Středočeského kraje „Základní síť sociálních služeb ve
Středočeském kraji“.

Individuální projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Provozní doba:

Kapacita zařízení:

po–čt
pá

25 klientů /1 den
200 klientů /1 rok

14–19 hod.
13–17.30 hod.
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3. Klubovna
– volnočasové aktivity
1. Dětský folklorní soubor Mlynařice

Mirek Radoch a basa, co tvrdí muziku, a drnkající
kytara
a všechny děti od 3 do 9 let z Mlynařice, co rády tančí,
zpívají a hrají si.

Rok 2012
Poslání
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.

Dětský folklorní soubor Mlynařice v roce 2012 navázal
úspěšně na svou dosavadní činnost, kterou zahájil
v roce 2011. Od ledna do června 2012 a od září do
prosince 2012 probíhaly v souboru pravidelné zkoušky. Během tohoto období nazkoušel soubor dvě nová
pásma:
• hudebně taneční pásmo Otevírání studánek
• hudebně dramatické pásmo Vánoční roztomilost
Soubor se na podzim 2012 rozrostl o nové členy a
nacvičoval a vystupoval v počtu 16 dětí. Soubor pořídil
pro své členy nové kroje a získal své logo.

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
sestry Pavla a Julča Kárníkovy a jejich sametový klarinet a zvonivý cimbál

Plán na rok 2013
Rádi bychom pokračovali ve své úspěšné dosavadní činnosti souboru – na jaro a na podzim 2013 budeme nacvičovat nová hudebně taneční pásma, v květnu 2013
pak chceme uspořádat 1. Mlynařický mlýnek – Folklorní
festival Milovice 2013 a pozvat na něj folklorní soubory
z blízkého okolí – regionů Polabí a Pojizeří.

Zkoušky souboru:
po 16.30–18 hod.
Kapacita souboru:
20 dětí
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Z Kalendária akcí 2011/2012:
27. 11. 2011 proběhlo Adventní setkání s Mlynařicí
v kostele Sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích, na kterém děti zazpívaly lidové
písně s adventní tematikou a koledy.
5. 6. 2012
vystoupila Mlynařice spolu se souborem
Svatojánek při MŠ U Broučků v Kulturním domě v Milovicích. Děti zde poprvé
představily své nové pásmo „Otevírání
studánek“.
8. 6. 2012
se Mlynařice předvedla první vystoupení
na velkém pódiu na hudebním festivale
49. Kmochův Kolín. Děti reprezentovaly
město Milovice v rámci odpoledního programu Den regionů, na kterém vystoupily v nových krojích s pásmem „Otevírání
studánek“.
23. 9. 2012 Mlynařice oživila dřevěné městečko ve
Skanzenu v Přerově nad Labem opět
vystoupením „Otevírání studánek“.
15. 12. 2012 se uskutečnil vánoční koncert Vánoční
roztomilost v Kulturním domě v Milovicích. Mlynařice na něm zazpívala a zahrála stejnojmenné hudebně dramatické
pásmo.
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2. Lesní klub Skřítek
LESNÍ KLUB SKŘÍTEK - lesní mateřská školka, držitel
titulu Školka blízká přírodě - uděleno Ministerstvem
životního prostředí, člen Asociace lesních mateřských
škol.

Motto a hlavní myšlenka
„S dětmi venku za každého počasí, bez zdí a plotů“.
Celodenní pravidelný pobyt v přírodě dává dětem
plnohodnotnou přípravu do života, školka je vedena
v principech udržitelného rozvoje a výchově dle
„Respektovat a být respektován“. Školku mohou
navštěvovat děti od 2,5 do 6 let. Celotýdenní provoz,
možný výběr docházky 2, 3 a 5 dnů v týdnu.
V roce 2012 pokračoval 2. ročník Lesního klubu Skřítek v počtu 12 dětí. Provoz probíhal dva dny v týdnu.
V září zahájil LKS nový školní rok s celotýdenním provozem. Počet dětí se navýšil na 18.

Vybudovali jsme lesní zázemí na pozemku v blízkosti
Rodinného centra. Pozemek zapůjčilo k dlouhodobému užívání město Milovice. LKS navázal spolupráci
s kamennou školkou MŠ U dvou Veverek, se kterou se
1x měsíčně setkává. V rámci udržování tradic jsme
uspořádali 1. ročník masopustního průvodu městem,
společně s námi se na něm podílela MŠ Kostička.
V roce 2013 bychom rádi provoz školky rozšířili do
odpoledních hodin a dále dobudovali lesní zázemí.

Tým LKS: Gabriela Tlapáková
– koordinátorka projektu LKS
Lenka Harceková
Provozní doba:

po-pá 7.45–11.45

Kapacita školky: 15 dětí / den

Libuše Vojtová
Mgr. Jiřina Botošová
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3. Kroužky

Zumbatomic

Keramický

Děti z kroužku zumbatomic se scházely každé úterý
a pátek od 18,45 v herně RC.

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 15,30 do 16,30 a od 17,00
do 18,00. Výuka probíhala ve dvou skupinách. V první
skupině byly děti mladšího věku i s rodiči a ve druhé
skupině byly děti od 6 let.
Vedoucí kroužku: Mgr. Helena Šmídová, Lenka Hůrková
Angličtina
Kroužek probíhal ve spolupráci s jazykovou školou
Carpinus ve druhém pololetí šk. roku 2011/12.
Vedoucí kroužku: Rosa Migliardi

Vedoucí kroužku: Pavla Nožičková
Milovický Mysliveček
Děti z myslivečka se scházely každý pátek od 16,00
v zimních měsících v klubovně RC a v letním období
venku, nebo v parku Mirakulum, se kterým navázaly
spolupráci.
Vedoucí kroužku: Lubomír Hůlka
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Název kroužku

Počet
lekcí

Počet dětí
(1.pol.
/2. pol.)

Celkem

Dětský folklórní
soubor Mlynařice
Keramický

34

11/16

27

57

21/22

43

Dramatický
Výtvarný Malvínek

25
33

15/0
17/16

8
33

Milovický Mysliveček
Holčičiny
Zumbatomic

36
14
69

0/7
0/5
31/32

7
5
63

269

95/98

193

Celkem

O letních prázdninách proběhl týdenní turnus
„Prázdninový klub pro děti od 6 do 12 let“, kterého
se účastnilo 21 dětí.

Dramatický

Holčičiny

Kroužek probíhal ve druhém pololetí šk. roku 2011/12.
Děti měly v červnu závěrečné vystoupení pro veřejnost
a rodiče.
Vedoucí kroužku: Kateřina Pixová, Jitka Görnerová

Děvčata z kroužku holčičiny se scházela každou středu
od 16,00 v klubovně. Společně tvořila zajímavé věci
a učila se tančit.
Vedoucí kroužku: Šárka Kronusová
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4. Jednorázové akce pořádané o.s.
únor

– dětský karneval
/akce pro celé rodiny/

březen

- jarní bazar

duben

- jarní úklid města Milovice

duben

- oslava narozenin

červen

– zahradní slavnost

červenec - srpen

– prázdninový klub pro děti od 6 do 12 let

září

– cesta pohádkovým lesem

září

- podzimní bazar

říjen

- spoluúčast na akci
„Výprava k prameni Mlynařice“

prosinec

- lampiónový průvod

prosinec

- Mikulášská nadílka
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ORGÁNY SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM
Statutární zástupci

Dozorčí rada

Mgr. Ludmila Šimková – předsedkyně sdružení

Mgr. Petra Dobiášová

Ing. Darina Vajčnerová

Lenka Valášková, DiS.

Mgr. Martina Ozorovská

Veronika Šurcová

Pracovní tým o.s.
Ředitelka Rodinného centra a Nízkoprahového klubu Milovice - Mgr. Ludmila Šimková
Vedoucí Nízkoprahového klubu Milovice - Mgr. Martina Ozorovská
Finanční manažerka – Ing. Darina Vajčnerová
Hlavní provozní – Pavlína Ambrožová (leden až březen)
Pomocné administrativní pracovnice – Andrea Siberová (leden až březen)
Eva Boušková a Zuzana Carvová (duben až prosinec)
Účetní – Karel Pešek
Propagace a public relations – Martina Elmanová,
Ing. Jan Hrabec, Petra Tesařová
Projektový tým o.s. – Mgr. Ludmila Šimková,
Ing. Darina Vajčnerová, Mgr. Martina Ozorovská

V roce 2012 mělo sdružení 26 členů
z toho 3 čestné členy.
Všichni členové tvoří valnou hromadu.

Výroční zpráva Maminky dětem o.s.

Služby pro rodiny:
Koordinátorka Kurzu péče o novorozence a batolata
„Mimiklubu“ – Veronika Šurcová, Pavla Škulcová

Další spolupracovníci:

Poradenství pro maminky o péči dětí „Mimiklubu“
– Mgr. Martina Miklovičová, Veronika Šurcová, Pavla
Škulcová

Lektorka Zdravý úsměv – Mgr. Eva Hasprová

Laktační poradkyně a předporodní kurzy – Klára
Zikmundová, DiS., Pavla Škulcová, Adéla Křenková DiS.
Besedy s psycholožkou – Mgr. Helena Vlčková
Tréninkové pracovnice – Barbora Žďánská
a Pavla Soukupová (březen až červen), Iva Bártová
a Hana Kubaňová (září až prosinec)
Kurzy – Mgr. Markéta Čapková, Ing. Mgr. Jan Čapek,
Bc. Klára Zikmundová, Mgr. David Šmíd
Besedy s odborníky – Bc. Veronika Křičková,
Bc. Marcela Kašpárková, Ing. Martina Vítů, Robert
Šťastný, Mgr. Markéta Sieglová, Mgr. Eva Hasprová,
Martina Suchánková, MUDr. Renata Sikytová, Mgr.
Jiřina Botošová, Mgr. Monika Válková, Olaf Deutsch,
Mgr. Petra Smolíková
Speciální pedagog – Bc. Jitka Urbanová
Logopedie – Mgr. Markéta Čapková
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Divadélka pro děti – Jana Vartová, Iva Strbačková,
Miroslav Varta

Poradenství při návratu na trh práce v rámci projektu
Krok k zaměstnání Sítě MC – Jana Pleskačová, Karla
Štětková
Zumba, zumbatomic – Pavla Nožičková
Pilátes, joga pro těhotné a maminky po porodu
– Jana Maliariková
Hudební škola Yamaha – Jana Obalilová
Správa sítě RC – Bc. Zbyněk Konečný
Provoz emailových konferencí – Ing. Ladislav Dobiáš
Externí spolupracovníci – MgA. Irena Swiecicki
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Vyhodnocení dosaženého hospodářského
výsledku o.s.
Celkové náklady byly ve výši 2.954.993 Kč, celkové
výnosy byly ve výši 2.876.325 Kč.
Výsledek hospodaření je schodek rozpočtu ve výši
78.668 Kč. Překročení rozpočtu bude uhrazeno z výsledků hospodaření z předchozích období.
Zvyšování schodku rozpočtu v dalších letech se nepředpokládá.
Překročení rozpočtu bylo způsobeno realizací plánované finančně náročné opravy sociálního zařízení pro
klienty RC a značným snížením dotací v roce 2012.
Financování sdružení je vícezdrojové. Nejvýznamnějšími zdroji v roce 2012 byly státní dotace z MPSV, Úřadu
práce, Středočeského kraje – Humanitárního fondu,
Středočeského kraje – Individuálního projektu základní
sítě sociálních služeb, města Milovice. Další zdroje
tvoří tržby z vlastní činnosti, sponzorské dary a členské
příspěvky. Sdružení má registrovanou sociální službu
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Náklady z činnosti
Pro dosažení uspokojivého výsledku hospodaření byl
rozhodující příznivý vývoj čerpání nákladů v souladu
s dosaženými vlastními výnosy. V oblasti spotřeby materiálu a energií bylo vlivem přijetí úsporných opatření
dosaženo významných úspor. Dosažené vlastní úspory
byly investovány především do zlepšení stavu spravovaného objektu, což se odrazilo v překročení rozpočtu
nákladů opravy a udržování.

Zpráva dozorčí rady o.s.
Dozorčí rada na základě předložených dokladů provedla kontrolu účetnictví a hospodaření občanského
sdružení Maminky dětem s tímto výsledkem:
Dozorčí rada ověřila účetní závěrku sdružení Maminky dětem o.s., tj. rozvahu k 31.12.2012, výkaz zisku
a ztráty za období 1.1.2012 – 31.12.2012 a může
konstatovat, že nebyly zjištěny žádné významné
nedostatky. Příloha k účetní závěrce je v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterým se stanoví obsah účetních závěrek pro nezisko-

Vlastní výnosy
Plán vlastních výnosů o.s. byl splněn. Mezi objemově
nejvýznamnější položky, které se podílely rozhodující
měrou na tržbách, jsou tržby z prodeje služeb (např.
tržby ze vstupného, na akce, do herny, na různé kurzy,
cvičení, divadélka a další) a tržby za vlastní výkony
a za zboží.

Použité finanční prostředky byly efektivně
a účelně vynaloženy na provoz Rodinného
centra Milovice a Nízkoprahového klubu.
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Příjmy dle zdrojů 2012

vé organizace. 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.
Získané dotace byly řádně vypořádány, dle požadavků
poskytovatelů dotací.
Členkám Rady o.s. a Dozorčí radě nebyly za jejich činnost v roce 2012 vyplaceny žádné odměny ani funkční
požitky.
Lenka Valášková, DiS.,
členka Dozorčí rady
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Částka v Kč

Provozní dotace
Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

259 956

Město Milovice

180 000

Úřad práce krajská pobočka Příbram

162 000

Středočeský kraj - Humanitární
fond 2011–2012
sociálních služeb ve
Středočeském kraji
Provozní dotace celkem

50 000
1 382 647
2 034 603

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a zboží

784 520

Úroky a jiné ostatní výnosy

18 342

Přijaté dary

33 260

Přijaté členské příspěvky

5 600

Výnosy celkem

841 722

Celkové příjmy

2 876 325

Tabulka č. 1 – Přehled o celkových příjmech organizace
(v členění dle zdrojů)
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Výdaje dle zdrojů 2012

Částka v Kč

Osobní výdaje
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Osobní výdaje celkem

1 223 464
247 256
89 011
1 559 731

Provozní výdaje
Spotřebované nákupy

566 212

Služby

747 858

Provozní výdaje celkem

1 314 070

Ostatní výdaje
Ostatní daně a poplatky

4 222

Manka a škody

1 000

Jiné ostatní náklady

61 569

Odpisy

12 401

Poskytnuté členské příspěvky
Ostatní výdaje celkem
Celkové výdaje

3 000
82 192
2 955 993

Tabulka č. 2 – Přehled o celkových výdajích organizace
(v členění na osobní a provozní náklady)
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Dárce
IRE, s.r.o.
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Částka v Kč
20 000

NEECO, s.r.o.

5 000

MUDr. Markéta Šimonová

2 000

Aleš Kuběna

1 960

BOIRON, CZ

1 000

Bc. Richard Vavrda

1 000

Děti naděje, o.s.

1 000

Kadeřnictví Salačová

500

Kadeřnictví Rambousková

500

Mgr. Petra Dobiášová

300

Celkové výdaje

33 260

Tabulka č. 3 – Přehled finančních darů v roce 2012
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Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
9%

Přijaté dary,
členské příspěvky
1%

Tržby z prodeje
služeb a zboží
27 %
Středočeský kraj
Individuální projekt
„Základní síť
sociálních služeb
ve Středočeském
kraji“
48 %

Úroky a jiné
ostatní výnosy
1%
Město Milovice
6%
Středočeský kraj
Humanitární fond
2011–2012
2%

Úřad práce
Krajská pobočka Příbram
6%

GRAF 1 - Rozhodující zdroje financování v roce 2012
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ROZVAHA k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)
Rozvaha podle Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění.

Ostatní (neuvedené) řádky rozvahy jsou nulové.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění.

Ostatní (neuvedené) řádky výkazu zisku a ztráty jsou nulové.
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Poděkování patří pracovnímu týmu, členkám, členům
o.s. a všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas
a energii práci pro rodinné centrum. Velmi děkujeme
za podporu našim drahým partnerům a rodinám.

Hmotné dary
Ing. Jana Pokorná
FC shop s.r.o.
Družstevní závody Dražice
Tereos TTD, a.s.
ČSOB, a. s.
Řeznictví FIALA
YABOK s r.o.
Michal Misler

V roce 2012 nás podporovali

Finanční dary
Mgr. Petra Dobiášová
Aleš Kuběna
Bc. Richard Vavrda
MUDr. Markéta Šimonová
Děti naděje, o.s.
JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce
IRE, s.r.o.
NEECO, s.r.o.
Kadeřnictví Salačová
Kadeřnictví Rambousková
BOIRON, CZ

Děkujeme všem dárcům a příznivcům, bez jejichž
podpory by nebylo možné provoz zajistit.
MPSV ČR
Středočeský kraj
Úřad práce
Město Milovice

Vážíme si všech, kteří nejrůznějšími způsoby podpořili naši činnost.
Děkujeme všem, kteří nám v tomto roce pomáhali pomáhat.
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Síť MC o.s. a další MC v regionu
Jazyková škola Carpinus
Hudební škola Yamaha
Poutníci Štěstěny
A-Z Divadlo
FREETIME o.s.
Rodáci a přátelé Milovice
Hasiči Milovice
Městská policie Milovice
ZŠ a MŠ Milovice
MŠ Sluníčko, MŠ U Broučků, MŠ Kostička

Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci

Dětské centrum Milovice
Poprávu o.s.
Římskokatolická farnost Milovice
Církev bratrská Milovice
Víceúčelové – kulturní centrum Milovice
Mondík o.s.
Nymburský deník
Mirakulum
Domov Mladá
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Maminky dětem o.s.
A: nám. 30. června 507, 289 23 Milovice
Registrace: Ministerstvo vnitra ČR, VS/1-1/53292/03-R
IČ: 26625164
Číslo účtu: 2667949379/0800 Česká spořitelna, a.s.
M: 602 648 340

Dětský folklorní soubor Mlynařice
A: nám. 30. června 507, 289 23 Milovice
M: 773 188 707
E: info@rcmilovice.cz
W: www.rcmilovice.cz
FC: DFS Mlynařice

Rodinné centrum
A: Rodinné centrum, nám. 30. června 507, 289 23
Milovice
M: 728 656 530
E: info@rcmilovice.cz
W: www.rcmilovice.cz
FC: Rodinné centrum Milovice

Nízkoprahový klub Milovice
A: Komenského 582, 289 23 Milovice
M: 702 036 896
E: info@NZDMMilovice.cz
W: www.NZDMMilovice.cz
FC: NZDM Milovice

Lesní klub Skřítek
A: Rodinné centrum, nám. 30. června 507, 289 23
Milovice
M: 730 574 133 Gabriela Tlapáková
E: lesni.klub.skritek@seznam.cz
W: www.rcmilovice.cz
FC: lesniklubskritek
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