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Úvodní slovo
MC a já
Do Milovic jsme se přistěhovali na podzim 2004 s tříměsíčním miminem v době, kdy mateřské centrum už fungovalo.
Naštěstí fungovalo. Neb se brzy ukázalo, že to je pro mou ženu nenahraditelné místo setkávání se s podobně
„postiženými“. Kromě otevřené herny (kterou naše děti, teď už dvě, dodnes milují), začala chodit na nejrůznější
přednášky a posléze začaly kurzy pro děti (cvičení, Yamaha, angličtina). A vlastně chvíli na to se stala členkou
Maminky dětem o. s. . Moje vlastní zkušenosti s prací centra se tak začaly hromadit poměrně brzy. Daly by se shrnout
do tří kategorií: 1. „Možná jsem Ti zapomněla říct, že o víkendu je bazárek, tak od středy budeš mít děti na starosti.“
2. „Potřebovaly bychom, abys odvezl pár věcí na Pohádkový les.“ 3. Doprovod dětí na akce pořádané v mateřském
centru.
Moje reakce na první dva body jsou naštěstí ovlivněné poznáním, že MC je v Milovicích jedním z mála míst, kde se
něco opravdu dělá pro děti a jejich rodiče. A také tím, že jej už dnes sám vnímám jako místo, kde se „srazím“ s přáteli
(za což může samozřejmě ono doprovázení dětí).
A tak bych „Maminkám“ přál, aby měly sílu provozovat MC dál, aby se podařilo jeho rozšíření. Protože při absenci
klasického DDM (s jeho kroužky, klubovnami, sportovišti) u nás nevidím nikoho jiného, kdo by mohl alespoň část jeho
aktivit nahradit.
Rudolf Čihák, manžel jedné z členek o. s.

I.

Informace o občanském sdružení Maminky dětem

Kdo jsme: Maminky dětem o. s. (dále o. s.) – zřizovatel a provozovatel Mateřského centra Milovice, bylo
zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 19.3.2003. Jde o neziskovou organizaci, jejímž hlavním cílem je podpora
fungující rodiny a provozování mateřského centra. Mateřské centrum Milovice bylo otevřeno 15.4.2004. Občanské
sdružení svou činností zasahuje do vývoje města, zastupuje a prosazuje zájmy rodin s malými dětmi.
Maminky dětem o. s., provozovatel Mateřského centra Milovice, se na léta 2010–2012 stalo organizací uznanou
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) pro činnost v oblasti prorodinných aktivit1. Občanské
sdružení splnilo veškerá kritéria2 pro získání statusu uznané organizace. Mezi nejdůležitějšími podmínkami bylo: práce
v oblasti prorodinných aktivit nejméně 5 let od svého vzniku, získání dotace od MPSV tři roky po sobě a řádné
předložení vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, organizování činností nejen pro vlastní členy, ale i
působnost s prvky nízkoprahovosti (organizace je otevřená všem zájemcům o naše služby).
Orgány občanského sdružení
Členem Maminky dětem o. s. se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami a řídí se jimi. Všichni členové
sdružení tvoří valnou hromadu. K 31.12.2010 mělo sdružení 22 členek, převážně maminek na rodičovské dovolené.
Na XI. valné hromadě dne 6. 5. 2010 byly zvoleny:
– do rady o. s., jako jednatelé a statutární zástupci (každý statutární zástupce jedná za organizaci samostatně):
Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Darina Vajčnerová, Adéla Křenková, DiS.,
– do dozorčí rady: Lenka Valášková, DiS., Mgr. Petra Dobiášová, Marie Šínová Hečková.
– Došlo ke změně stanov (změna vzata na vědomí MV ke dni 18.5.2010).
Pracovní tým
Pravidelný provoz Mateřského centra Milovice zajišťovalo 5 osob na 3,5 úvazku v HPP. Tyto pracovní pozice mohly
být zřízeny díky financím, které se podařilo získat prostřednictvím grantů z MPSV, Úřadu práce a Středočeského kraje.
– Koordinátorka pravidelného provozu MC, ředitelka MC – Ing. Marie Randusová – na 0,5 úvazku (leden),
Mgr. Ludmila Šimková – na celý úvazek (únor–prosinec).
– Provozní v MC – Lenka Dúpalová (leden–únor), Pavlína Ambrožová (březen–prosinec), Jitka Steklá (leden–
únor), Edita Novotná – provdaná Svobodová (březen–prosinec).
– Pedagog volného času – Marie Šínová Hečková – na 0,25 úvazku (únor–prosinec).
– Koordinátorka Mimiklubu, laktační poradkyně – Adéla Křenková, DiS. – na 0,25 úvazku (únor–prosinec).
1

2

Více informací o výsledcích dotačního řízení a přehled uznaných organizací MPSV lze nalézt na internetových stránkách : www.mspv.cz – sekce
rodina, dotace neziskovým organizacím.
Organizace musela předložit dokumentaci o odborné garanci a souhlas odborného garanta, dále předkládala profesní vývoj organizace, plán
rozvoje organizace, záměr činnosti včetně rozpočtu.
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V průběhu roku bylo zaměstnáno 32 maminek na dohodu o provedení práce (vedení kroužků, propagace, klub Skřítek
atd.). Dalších cca 70 dobrovolníků se bez nároku na odměnu podílelo na zajišťování akcí pro děti a dospělé, údržbě a
úpravách prostor aj. Podrobný soupis spolupracovníků uvádíme v kapitole IX. Děkujeme.

II.

Poslání Maminky dětem o. s.

Poslání o. s.: Podpora a rozvoj aktivního života rodin v Milovicích.
Idea: Maminky dětem o. s. bylo založeno roku 2003 s cílem vytvořit v Milovicích veřejný prostor, který by sloužil
všestranné pomoci rodině.
Vize: Pomáháme ženám být matkami, rodinám žít v harmonii a dětem zdravě se rozvíjet.
Hodnoty: Přátelství, podaná ruka, tvořivost a seberealizace, úcta k životu, zdravý životní styl, trvale udržitelný rozvoj.
Středem zájmu o. s. je podpora rodiny v její počáteční fázi. MC přispívá k posílení soudržnosti rodiny.
Hlavními uživateli jsou: těhotné ženy, děti od narození do 6 let, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiny
s dětmi, široká veřejnost.
MC je místem podpory rovných příležitostí. V mateřském centru se setkávají muži, ženy a děti, rodiny přistěhované
z různých koutů republiky i cizích zemí, lidé z různých etnických skupin, ateisté i věřící, lidé různého věku,
starousedlíci i nově přistěhovaní obyvatelé. Děti i dospělí s různými typy zdravotního i mentálního postižení přicházejí
do styku s ostatními obyvateli Milovic. MC je místem přirozené integrace všech znevýhodněných skupin obyvatel mezi
většinovou populaci.
Hlavní cíle o. s.:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

III.

vytvořit zázemí pro těhotné ženy,
podporovat kojení, zdravý životní styl a ekologické chování,
podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,
nabízet volnočasové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku,
vytvořit prostor pro vzájemné setkávání rodičů, výměnu zkušeností a navázání přátelství,
novým obyvatelům Milovic nabídnout zázemí a možnost získání nových kontaktů,
předcházet sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené,
možnost zapojit se do činnosti MC a svojí prací přispět k rozvoji občanské společnosti a seberealizaci,
obohacovat společenský a kulturní život v Milovicích,
spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi a společně aktivně ovlivňovat vývoj Milovic,
prosazovat zájmy rodin.

Služby poskytované mateřským centrem

MC se stalo pro těhotné ženy i rodiče, starající se celodenně o malé děti, místem, které jim pomůže vyjít z izolace.
Přispívá k posílení soudržnosti rodiny. Pomáhá připravit budoucí maminky na porod a mateřskou roli. Zvláště pro nově
nastěhované obyvatele je místem možnosti získání nových kontaktů a navázání přátelství. MC je místem, kde mohou
své děti přebalit, nakojit, nakrmit a zároveň si odpočinout a popovídat s jinými rodiči, navzájem se povzbudit a pomáhat
si, získat zde nové informace, naučit se něco nového, rozšiřovat si vzdělání, ale i aktivně se zapojit do dění v MC,
využít svého vzdělání, profese či zájmů ve prospěch společnosti. Bohatá nabídka programu umožňuje rodičům prožít
rodičovskou dovolenou aktivně. Díky dobré spolupráci s MěÚ Milovice měly rodiny přímou možnost ovlivňovat dění
ve městě, do kterého se většina z nich přistěhovala během posledních několika let.
Herna MC
leden–červen 2010
otevírací doba: pondělí 10–13, úterý 13:30–18, středa 9–13, čtvrtek 9:15–12 (Mimiklub) a 13:30–18, pátek 9 –12 hod.
(Setkání maminek, které chtějí pomáhat v MC)
červenec–srpen 2010: středa 9–13
září–prosinec 2010
otevírací doba: pondělí 10:30–12, úterý 13:30–18, středa 10–13, čtvrtek 9:15–12 (Mimiklub) a 13:30–18, pátek 9 –12
hod. (Setkání maminek, které chtějí pomáhat v MC)
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MC bylo v době Herny otevřeno všem rodinám s dětmi od narození do 6 let, těhotným ženám i všem zájemcům z řad
široké veřejnosti. V době provozu probíhaly výchovné činnosti pro děti – cvičení, malování, četba, rozvoj jemné i hrubé
motoriky, rozvoj řeči, paměti, volná a kolektivní hra dle aktivity přítomných rodičů.
Čtvrtek dopoledne byl vyhrazen rodinám s dětmi od narození do 2 let – Mimiklub. Zde měly maminky možnost
zúčastnit se odborně vedených přednášek na nejrůznější témata a cvičení s nejmenšími dětmi.
Klub Skřítek
Od září jsme nabízeli pro děti od 3 do 6 let, které se nedostaly do MŠ, program – klub Skřítek. Každé pondělí a středu
od 7:50 do 11:45 se scházela skupina 15 dětí. V mateřském centru strávily vždy jen krátkou dobu. Po vzoru
skandinávské lesní školky chodily děti za každého počasí na 2 hodiny ven, sledovaly přírodu, dění kolem sebe a
rozvíjely své pohybové dovednosti. Když bylo počasí opravdu velmi špatné, navštívily místní knihovnu, kde si mohly
chvíli pohrát i odpočinout. Tato alternativa MŠ má mezi dětmi i rodiči velký ohlas. Klub Skřítek pokračuje i v roce
2011.
Pravidelné programy
Přehled pravidelných programů v době od 1. ledna do 30. června a od 1. září do 22. prosince 2010
Tabulka 1: Časový harmonogram pravidelných aktivit v MC
Pondělí
9:30–10:00 Škatulata, batolata, hýbejte se – vedla Renata Holexová (leden až červen)
10:00–13:00 Herna (leden až červen)
Klub Skřítek – Mgr. Monika Boušková, Blanka Fibichová, Alice Kratochvílová, Gabriela Loosová, Lenka
7:50–11:45
Harceková (září až prosinec)
10:00–10:30
Škatulata, batolata, hýbejte se – vedla Renata Holexová, Olga Króliczková, DiS. (září až prosinec)
10:30–12:00
Herna (září až prosinec)
16:00–16:30 Angličtina pro děti od 3–6 let – vedla Mgr. Erika Drobná (leden až červen)
16:35–17:05
12:30–18:10 Angličtina pro děti od 3,5–15 let – vedl rodilý mluvčí James Scott z jazykové školy Carpinus (září až prosinec)
18:00–19:00
Břišní tance pro děti i dospělé – vedla Dominika Nesládková (leden až červen)
19:10–20:10
Úterý
9:00–9:45

Hrátky s robátky (hudební škola Yamaha) – pro děti od 4 do 18 měsíců – vedla Jitka Černá (leden až
prosinec)

10:00–10:45 První krůčky k hudbě (hudební škola Yamaha) – pro děti od 18 měsíců do 4 let – vedla Jitka Černá (leden až
11:00–11:45 prosinec)
13:30–18:00 Herna
19:30–20:30 Hodinka aerobicu pro ženy a dívky – vedla Pavla Nožičková (leden až prosinec)
Středa
Herna (leden až červen)
9:00–13:00 v Herně Z pohádky do pohádky (čtení pohádek s úkoly pro děti) – vedla Marie Šínová Hečková (duben až
prosinec)
Klub Skřítek – Mgr. Monika Boušková, Blanka Fibichová, Alice Kratochvílová, Gabriela Loosová, Lenka
7:50–11:45
Harceková (září – prosinec)
10:00–13:00
Herna (září až prosinec)
14:00–14:45 První krůčky k hudbě (hudební škola Yamaha) pro děti od 18 měsíců do 4 let – vedla Silvie Čiháková (leden
15:00–15:45 až prosinec)
16:00–16:45
17:00–17:45 Rytmické krůčky (hudební škola Yamaha) – pro děti od 4 do 6 let – vedla Silvie Čiháková (leden až prosinec)
19:00–20:00 Cvičení s balóny – vedla Kristýna Lážková (leden až březen)
Čtvrtek
MIMIKLUB pro rodiny s dětmi od narození do 2 let a těhotné ženy – vedla Mgr. Martina Miklovičová, Adéla
Křenková, DiS, Lenka Tošovská, Veronika Šurcová a další přednášející (leden až prosinec)
9:15–12:00
Mimiklub + Gumídci – cvičení na míčích vedla Mgr. Martina Miklovičová a Lenka Tošovská (leden až
prosinec)
13:30–18:00 Herna (leden až prosinec)
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16:00 Výtvarný kroužek 1x za 14 dní – vedla Mgr. Helena Šmídová (říjen až prosinec)
20:00–22:00 Schůze aktivních rodičů zajišťujících chod MC (1. čtvrtek v měsíci)
Pátek
9:00–12:00 Setkání maminek, které chtějí pomáhat v MC
15:00, 16:00 či 1x měsíčně divadélka – Martina Tietzová, Petra Tesařová, Lucie Šestáková (leden až prosinec)
17:00 besedy, přednášky (září až prosinec)
17:00–18:30,
Předporodní kurzy I., II., III. – vedla Helena Šafaříková (únor až březen, květen až červen, září až listopad)
16:30–17:30
18:30–19:30,
Cvičení pro těhotné – vedla Helena Šafaříková (únor až březen, květen až červen, září až listopad)
17:30–18:30
Sobota
9:00–12:00, Táto, pojď si hrát! – 1x měsíčně – vedl Ing. Ladislav Dobiáš (leden až červen, září až listopad)
10:00–13:00
9:00–12:30 Angličtina pro dospělé – 1x měsíčně – vedl Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. (leden až červen)
9:00–12:30 Jóga pro těhotné a maminky po porodu – 1x měsíčně – vedla Jana Maliariková (září až prosinec)
odpoledne Příležitostné velké akce pro rodiny, oslavy narozenin v MC
Neděle
13:00–14:30

Zkoušky A-Z divadla (podzim, zima)
Divadelní kroužek – 2x měsíčně –vedla Marie Šínová Hečková (říjen až prosinec)

odpoledne Příležitostné velké akce pro rodiny, oslavy narozenin v MC

Mateřské centrum dále nabízí
– laktační poradnu vedenou laktačními poradkyněmi,
– nekuřácké zázemí pro setkávání rodičů a dětí,
– místo pro přebalení (přebalovací pult, možnost zapůjčit náhradní oblečení),
– místo pro nakojení i nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou
na ohřívání vlastního jídla, jídelní židličky pro nejmenší děti),
– možnost nákupu nápojů a drobného občerstvení,
– půjčování knih,
– inzertní služba,
– půjčování digitální váhy na miminka, odsávaček, gelových prsních vložek, cestovní postýlky,
– hlídání dětí matek účastnících se různých kurzů,
– prostory na narozeninovou oslavu dětí,
– možnost seberealizace, výměna zkušeností a nápadů pro rodiče na rodičovské dovolené,
– poradenství a aktuální informace týkající se problematiky rodičů na mateřské a rodičovské dovolené,
– v Herně je k dispozici velké množství hraček, kuličkový bazén se skluzavkou, perníková chaloupka, mnoho
výtvarného materiálu, kočárky, dětská kuchyňka, na požádání i trampolína aj.

IV.

Jaký byl rok 2010 v Mateřském centru Milovice

V roce 2010 bylo MC otevřeno každý pracovní den, v době letních prázdnin jednou týdně. Celkem 200 dní za rok.
Podrobný rozpis programů, které bylo možné navštívit
1) besedy s psycholožkou Mgr. Helenou Vlčkovou – podpořilo město Milovice:
– Přijetí nového sourozence + sourozenecké vztahy (18.3.),
– Jsem nedobrovolně máma, táta (15.4.),
– Jak potrestat děti a netrestat sebe (20.5.),
– Asertivní rodič, zodpovědnost dětí, domácí práce, kapesné (17.6.),
– Dětská agresivita a šikana (23.9.),
– Potíže dětí s učením a chováním, porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD) (21.10.),
– Dětské strachy a úzkosti (11.11.),
– Lhaní u dětí (9.12.),

7
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2) besedy:
– Jak se nám žije v Milovicích (16.4. – starosta Milan Kraus, místostarostka Miroslava Dlouhá a někteří
zastupitelé),
– Beseda s kosmetičkou „Návraty k základům“ (22.4. a 13.5. – Eva Průšová),
– Finanční gramotnost v českých domácnostech (19.5. – Pavel Samec),
– Beseda o nedostatečné kapacitě MŠ v Milovicích (26.5. – Mgr. Radka Němečková),
– Zelená domácnost (2.6. – Lenka Horváthová, Bc., Mgr. Helena Šmídová),
– Beseda se členy Městské policie Milovice (9.9.),
– Proč české školství potřebuje změnu a proč se o tom nemluví (12.10. – RNDr. Jiří Kuhn),
– Finanční gramotnost – úvěry, půjčky (14.10. – Ing. Petr Netuka),
3) přednášky:
– Partnerská komunikace (21.1. – Mgr. Pavlína Cucová),
– Konflikty (18.2. – Mgr. Pavlína Cucová),
– Zdravý úsměv (18.11. – Eva Hasprová),
4) vzdělávací kurzy pro dospělé:
– Angličtina pro dospělé (16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 8.5. – Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.),
– Efektivní rodičovství krok za krokem (18.4. – úvod, 23.5., 5.6., 12.6., 24.9. - úvod – Mgr. Jan a Mgr. Markéta
Čapkovi ve spolupráci s Rodinným centrem Praha),
5) prezentace:
– Moderní látkové pleny (26.3., 18.6. – Irena Hoskovcová),
– Nestlé (7.10. – Renata Kalinová),
– Korálky Hama (16.11. – Ilona Vildová),
– Nádobí Tupperware (25.11. – Dana Vychodilová),
6) divadlo:
– O Šípkové Růžence (29.1. – Petra Tesařová),
– O víle Amálce (26.2. – Martina Tietzová s Kristýnkou),
– O Červené Karkulce (26.3. – Petra Tesařová),
– O loupežnících, O Otesánkovi, O velké řepě (25.4. – divadlo ŠUS),
– Vystoupení kouzelníka s klaunem (29.4. – DUO Radek a Simona),
– O vznešené ježibabě (21.5. – Petra Tesařová),
– Pohádka o mašinkách (25.6. – Martina Tietzová),
– Pohádkeon (22.10. – v rámci projektu ALBERT zprostředkovalo Freetime, o. s.),
– Jak si obyčejný kluk splnil svůj sen (12.11. – církevní sbor Lysá nad Labem),
7) aktivity čtvrtečního MIMIKLUBU:
– Psychomotorický vývoj (7.1., 4.11. – Mgr. Martina Miklovičová),
– Odstavování (21.1., 16.12. – Adéla Křenková, DiS.),
– Manipulace s dítětem (4.2., 30.9. – Mgr. Martina Miklovičová),
– Beseda s laktační poradkyní (18.2., 2.9. – Adéla Křenková, DiS.),
– Nožičky, botičky a vše o chůzi (4.3. – Mgr. Martina Miklovičová),
– První pomoc u malých dětí (18.3. – Adéla Křenková, DiS.),
– Šátkování (1.4. – Veronika Šurcová),
– Co, kdy a jak ve výchově dítěte od narození do věku 6 let (15.4. – Mgr. Martina Miklovičová),
– Příkrmy (29.4., 21.10. – Adéla Křenková, DiS.),
– Nočníková můra (13.5. – Mgr. Martina Miklovičová),
– Prospívání, růst a vývoj dítěte (27.5., 9.12. – Mgr. Martina Miklovičová),
– Masáže dětí (10.6., 17.6. – Dita Bílková),
– Dudlíky (16.9. – Lenka Tošovská),
– Obezita u dětí (18.11. – Lenka Tošovská),
– Zdravý úsměv (25.11. – Mgr. Eva Hasprová),
– Seminář míčkování dětí rodiči (26.11. – Dita Bílková),
8) předporodní kurzy:
– Těhotenství I. a II. trimestr – výživa, oblékání, prenatální péče, psychologické a tělesné změny, sex
v těhotenství (5.2., 7.5., 24.9. – Helena Šafaříková),
– III. trimestr – placenta, plodová voda, polohy plodu, operativní porody, příprava na porod (12.2., 14.5.,1.10. –

MAMINKY DĚTEM O. S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

9

Helena Šafaříková),
– Začátek porodu – co s sebou a kdy do porodnice, 4 doby porodní, úlevové polohy, masáže, otec u porodu,
epidurál (19.2., 21.5., 8.10. – Helena Šafaříková),
– První setkání s miminkem – první vyšetření, doklady, režim oddělení (26.2.,28.5., 15.10. – Helena Šafaříková)
– Šestinedělí – koupání, přebalování, oblékání, péče o kůži, nehty, vlásky, vycházky, masáže (5.3., 11.6.,
22.10. – Helena Šafaříková),
– Kojení – jak se připravit na úspěšné kojení (26.3., 4.6., 5.11. – Adéla Křenková, DiS.),
9) výtvarné dílny:
– Sněhuláci (26.1. – Mgr. Jana Třetinová),
– Keramika hrou –Velikonoce (27.2. – Mgr. Jan Krejsa),
– Velikonoční zajíček a velikonoční slepička (30.3. – Mgr. Jana Třetinová),
– Housenka (25.5. – Mgr. Jana Třetinová),
– Keramika hrou – Vánoce (7.11. – Mgr. Jan Krejsa),
10) horoškolička – podpořilo město Milovice:
– Zdolávání umělé stěny u MC (11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10. – Jindřich Křenek, Michal Šurc,
Miloš Hrdlička, Adéla Křenková, Veronika Šurcová),
– Nízké lanové překážky (15.8., 19.9. – Jindřich Křenek, Michal Šurc, Miloš Hrdlička, Adéla Křenková,
Veronika Šurcová, Stanislav Melichar a Bohdan Pavelka),
– Skalní lezení Valečov (18.9. – Jindřich Křenek, Michal Šurc, Adéla Křenková a Bohdan Pavelka),
11) sportovní akce:
– Šipkovaná – v rámci kampaně Sítě MC „Táta dneska frčí“ (12.6. – Veronika Šurcová),
– Jóga pro těhotné a maminky po porodu (11.9., 2.10., 20.11., 11.12. – Jana Maliariková),
– Tančíme pro radost (5.3., 9.4., 7.5., 11.6., 15.10., 19.11., 7.12. – Marie Šínová Hečková),
– Cvičí celá rodina (13.11. – Marie Šínová Hečková),
– Nordic walking – chůze s holemi (27.12. – Helena Takačová-Šnajdrová),
12) výlety:
– Výlet za králíčky (10.4. – Radomír Měsíček),
– Výlet do zooparku Radonice (8.6. – Mgr. Ludmila Šimková),
13) mimořádné akce:
– Valentýnská kavárna + týden s firmou Henkel (14.2. – Bc. Jitka Vintrlíková),
– Minikarneval (20.2. – Marie Šínová Hečková),
– Cesta pohádkovým lesem (11.9. – Mgr. Ludmila Šimková),
– Mikulášská nadílka (4.12. – ve spolupráci s A-Z divadlem),
14) ostatní (do statistik nezapočítáváme):
– Putovní výstava v Poděbradech „Jak se žije v mateřských centrech“ (12.2. – Mgr. Petra Dobiášová),
– Bazar jarního dětského a těhotenského oblečení (20.3., 21.3. – Lenka Průšková, Eva Boušková),
– Za Milovice krásnější – koordinace úklidu odpadků v Milovicích (24.4. – Lenka Průšková),
– Hravé Velikonoce (31.3. – ve spolupráci s MŠ Sluníčko),
– Přátelé (29.4., 27.5., 24.6. – Marie Šínová Hečková),
– Oslava 6. narozenin MC (25. – 30.4.),
– 6. setkání nestátních neziskových organizací (1.5. – Město Milovice, Mgr. Ludmila Šimková),
– XI. valná hromada Maminky dětem o. s. (6.5.),
– Setkání dvojčat a vícerčat (13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6. – Mgr. Martina Sosnovská),
– Oslavy Dne dětí (22.5. – pořadatel VKZ Milovice, pomoc na akci),
– Velká výměna hraček a dětských knih (19.6. – Veronika Šurcová, Adéla Křenková, DiS.),
– Valíme se Milovicemi (20.6. – pořadatel Fit Life, o. s.),
– Bazar podzimního a zimního dětského a těhotenského oblečení (18.9., 19.9. – Lenka Průšková, Eva
Boušková),
– Kurzy Alfa (září až prosinec – Římskokatolická farnost Lysá nad Labem a Církev bratrská),
– Lampionový průvod (28.11.),
– Besídka Yamahy (13.12. – pořadatel Hudební škola Yamaha, Mgr. Jana Obalilová, Silvie Čiháková, Jitka
Černá, Věra Buřilová),
– Vánoční posezení členek Maminky dětem o. s.

MAMINKY DĚTEM O. S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

V.

10

Hodnocení uplynulého roku 2010

Kvantitativní hodnocení – statistika návštěvnosti MC
Kapacita MC je okolo 40 uživatelů (dospělých a dětí), při divadelním představení až 80 uživatelů.
Mateřské centrum Milovice mělo v roce 2010 otevřeno celkem 200 pracovních dní, další akce probíhaly
o víkendech. Hernu, Mimiklub, pravidelné a nepravidelné akce MC Milovice v roce 2010 navštívilo celkem 8121
osob.
Počet návštěvníků Herny byl 3479, Mimiklubu byl 1190 (tj. o 1854 osob více, než v roce 2009).
Pravidelné a nepravidelné programy navštívilo 3452 lidí.
Tabulka 2: Statistika návštěvnosti Herny MC
2010 – Herna
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Páteční Setkání maminek (leden až prosinec)
Celkem

Počet dní
16
16
17
14
17
18
5
2
15
15
17
8
40
200

Dospělí
140
161
181
105
179
126
39
19
131
177
238
77
1573

Děti
Celkem
181
321
211
372
226
407
111
216
195
374
164
290
56
95
27
46
162
293
200
377
282
520
91
168
Nezapočítáváme
1906
3479

Průměr na den
20
23
24
15
22
16
19
23
20
25
31
21

Tabulka 3: Statistika návštěvnosti Mimiklubu
2010 – Mimiklub
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Aktivity v Mimiklubu
(přednášky / besedy)

Počet dní
4
4
3
5
4
4

Dospělí
62
61
50
89
66
41

Děti
62
61
50
89
66
41

Celkem
124
122
100
178
132
82

Průměr na den
31
30
33
36
33
21

146
68
152
86
1190

29
17
38
29
31

Neprobíhalo
5
2
4
3
38

73
34
76
43
595

23

211

73
34
76
43
595

211

9
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Tabulka 4: Statistika návštěvnosti pravidelných a nepravidelných programů leden–prosinec 2010
Název akce / kroužku
Aerobic
Angličtina pro děti
Besedy s psycholožkou
Besedy
Břišní tance
Cvičení dětí od 2 let – Škatulata
Cvičení na balonech
Jóga pro těhotné a maminky po porodu
Divadlo pro děti
Herna pro tatínky – Táto, pojď si hrát
Horoškolička
Mimořádné akce
Klub Skřítek
Cvičení pro těhotné
Prezentace
Přednášky
Předporodní kurzy
Sportovní akce
Tančíme pro radost
Výlety
Výtvarná dílna
Výtvarný kroužek
Vzdělávací kurzy pro dospělé
Yamaha Class hudební škola (děti od 4
měsíců do 6 let)
Ostatní
Celkem

Počet lekcí
35
157
8
9
11
37
6
4
9
7
10
4
24
14
4
3
18
3
7
2
5
6
2
224

Počet účastníků
dospělí
děti
144
nezapočítáváme
49
125
nezapočítáváme
653
42
8
362
78
145
1273
17 stálých
56
36
15
117
47
102
74
55
10 stálých
35
nezapočítáváme

17
629

nezapočítáváme
3452

Průměrně
4
6
14
18
7
2
40
11
15

4
9
9
7
16
15
37
11
18

Poznámka: U pravidelných a nepravidelných programů počítáme pouze ty osoby, kterým je program primárně určen.
Proto se statistika často velmi liší oproti statistice z roku 2009, kde byly počítány děti i dospělí. Nezapočítáváme
návštěvníky břišních tanců, hudební školy Yamahy, angličtiny pro děti. Dále nezapočítáváme počet osob na akcích,
které pořádaly jiné organizace – MC zapůjčilo prostory, či bylo pouze spolupořadatelem apod.
Kvalitativní hodnocení
Kvalitu akcí a nabízených služeb vyhodnocujeme průběžně na základě rozhovoru s klienty, kteří se jich zúčastnili.
Uvedené skutečnosti na poradách vyhodnocujeme.
Na podzim proběhlo pravidelné dotazníkové šetření, při kterém jsme zjišťovali, jak jsou návštěvníci a zaměstnanci
s provozem MC spokojeni.
a) klienti: Celkově byli návštěvníci MC spokojeni. Líbila se jim čistota, nové vybavení a výzdoba herny. Byli spokojeni
s pestrou nabídkou programů. Kladně hodnotili personál a odbornost lektorů. Ze služeb si nejvíce cení půjčovnu
kojeneckých potřeb, laktační poradnu a zasílání programů emailem. Nejvíce maminkám vadí chování a jednání
ostatních návštěvníků herny. Kromě stávajícího programu by návštěvníci uvítali programy pro dospělé s hlídáním dětí,
které bohužel z kapacitních důvodů nejsme schopni nabídnout.
b) zaměstnankyně – provozní: Provoz v MC opět zajišťovaly převážně maminky s dětmi předškolního a mladšího
školního věku, které přivítaly práci v místě bydliště i možnost příležitostně brát dítě v průběhu své služby do herny MC.
Celkově byly s prací spokojeny. Místo provozní v MC bylo pro většinu z nich startovní místo po ukončení rodičovské
dovolené. Mzdové náklady byly dotovány z MPSV a Úřadu práce. Náplň práce byla velmi různorodá a vyžadovala
získání znalostí a dovedností z velké řady oblastí (vedení pokladny, zpracování statistiky, práce s PC, organizování a
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zajištění některých mimořádných akcí pro děti, objednávky zboží, pravidelný úklid a mnoho dalších). Získané
dovednosti většinou uplatňují v dalších zaměstnáních.
„Ráda bych se podělila o svou osobní zkušenost, kterou jsem měla možnost získat v Mateřském centru v Milovicích,
kde jsem pracovala po dobu jednoho roku jako provozní. Tato pracovní zkušenost mě velice obohatila jak pracovně, tak
i vztahově. Poznala jsem spoustu báječných lidí. Chtěla bych touto cestou za tuto poskytnutou příležitost poděkovat
celému kolektivu MC, v čele s paní ředitelkou Ludmilou Šimkovou. Za tento rok, který mi velice rychle utekl, jsem měla
příležitost vidět rozkvět MC pod rukama nové paní ředitelky. Celému chodu MC dodala skvělou organizovanost a
vzorný řád. Rok není příliš dlouhá doba a i přesto se paní Šimkové povedlo během takto krátké doby vskutku mnoho:
vytvořit nový styl výzdoby interiéru celé herny, rozšířit program o spoustu zajímavých kroužků, přednášek a besed,
získat finanční prostředky a začít s rekonstrukcí dalších prostor, které budou sloužit jako Klubovna pro další kroužky.
Dokázala rozpohybovat i zdánlivě nemožné, samozřejmě za podpory mnoha členek, které pro centrum pracují a to
převážně dobrovolně. Podmínky pro udržení chodu MC nejsou snadné a finančních dotací výrazně ubývá. Moc si přeji,
aby toto centrum nezaniklo a plnilo v Milovicích i nadále svou funkci. K tomuto může přispět každý z nás svou
podporou, jak pracovní, tak i finanční. Za každou jednotlivou akcí stojí převeliké úsilí a mravenčí práce a odměnou
těch, kteří na tomto pracují, je velký zájem veřejnosti a spokojené úsměvy všech zúčastněných. Přestože jsem se musela
rozloučit s prací pro toto centrum, i nadále mu zůstanu věrná, protože má opravdu co nabízet!“
Edita Svobodová, provozní v MC
Zaměstnankyně a členky o. s. se pravidelně vzdělávají. Během roku se účastnily seminářů, které pořádala Síť MC,
Neziskovky, Generace Plus, o. s., Laktační liga.
Spolupracovali jsme
Spolupráce s dalšími mateřskými centry ze Středočeského kraje:
– Mateřské centrum Milovice je členem Sítě mateřských center o. s.
– Byli jsme spolupořadatelem putovní výstavy v Poděbradech „Jak se žije v mateřských centrech“.
Spolupráce s místními institucemi a organizacemi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ve spolupráci s MŠ Sluníčko jsme organizovali akci Hravé Velikonoce.
Již 7. rokem jsme se připojili k oslavám Dne dětí, které pořádá Víceúčelové kulturní zařízení Milovice.
Připojili jsme se k akci Valíme se Milovicemi, pořádané Fit Life, o. s.
Při pořádání benefiční Cesty pohádkovým lesem nám pomáhali členové A-Z divadla, Poutníci Štěstěny,
studentky ze SOŠ cestovního ruchu, děti ze ZŠ Milovice a další z celkem 70 dobrovolníků. ZŠ Komenského a
SOŠ CR poskytli zázemí, město Milovice zařídilo úklid tras a hřiště.
Herci z A-Z divadla byli hlavními postavami při Mikulášské nadílce.
Zajišťovali jsme hlídání dětí žen na kurzu Ženy hurá do práce, pořádané APIS Nymburk.
Divadélko Pohádkeon nám zprostředkovalo FREETIME, o. s.
Městská policie Milovice spolupracuje při zajištění venkovních akcí (např. Lampionový průvod), zástupci
u nás byli na besedě.
Rodinné centrum Praha pořádalo kurz Efektivní rodičovství krok za krokem.
Římskokatolická církev a Církev bratrská pořádaly kurzy ALFA.
Zapojení do projektu Zdravý úsměv ze Stomatologické kliniky v Hradci Králové, proškolení lektorky.
Od roku 2009 spolupracujeme s Občanskou poradnou Nymburk – v roce 2010 formou zprostředkování
informací.
Poprávu o. s. – v roce 2010 formou zprostředkování informací, právní poradenství pro MC.

Spolupráce s MěÚ Milovice:
– Na besedě Jak se nám žije v Milovicích byli přítomni starosta, místostarostka, někteří zastupitelé.
– 6. setkání nestátních neziskových organizací z Milovic.
– Připojili jsme se ke koordinaci úklidu odpadků Za Milovice krásnější, pořádané Mladá o. s.
Úspěchy v roce 2010
– Maminky dětem o. s., provozovatel Mateřského centra Milovice, se na léta 2010–2012 stalo organizací
uznanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro činnost v oblasti prorodinných aktivit,
– podařilo se získat dostatek finančních prostředků na zajištění celého projektu „Pravidelný provoz Mateřského
centra v Milovicích“ (MPSV, Úřad práce Nymburk, Středočeský kraj, Město Milovice),
– podařilo se zajistit kontinuitu fungování Mateřského centra Milovice, zachovat pestrou nabídku činností
v MC – volnou hernu, pravidelné programy a plánované akce,

MAMINKY DĚTEM O. S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

13

– kvalita kroužků a kurzů byla na velmi vysoké úrovni,
– mezi přednášejícími byli odborníci z různých oblastí,
– mimořádné akce pro rodiny měly velký ohlas a vysokou návštěvnost, při pořádání těchto akcí jsme navázali
na již probíhající spolupráci s jinými organizacemi z Milovic,
– obohacení nabídky volnočasových aktivit dětí i dospělých (sportovní akce, přednášky, besedy pro dospělé),
– zvýšila se návštěvnost herny i Mimiklubu,
– během letních prázdnin byl upraven interiér herny – téma Les, zakoupen nový koberec a část herny byla
dovybavena dětským nábytkem,
– část budovy, ve které sídlí MC, odkoupilo město Milovice, konečně tak mohla být zahájena rekonstrukce
přilehlých prostor – budoucí Klubovna (provedli jsme částečnou rekonstrukci),
– MC se stalo nedílnou součástí společenského života v Milovicích.
Celkově se podařilo naplnit hlavní cíle služeb poskytovaných Mateřským centrem Milovice.
Problémy v roce 2010
Problémy při realizaci:
– žádné výrazné problémy se při realizaci projektu „Pravidelný provoz MC v Milovicích“ neobjevily,
– z kapacitních důvodů (omezený prostor MC) jsme nemohli nabízet další žádané programy a služby (např.
cvičení pro dospělé s hlídáním dětí atd.),
– zahájili jsme rekonstrukci dalších prostor MC – Klubovnu, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků
jsme rekonstrukci pozastavili, v roce 2011 budeme shánět prostředky na dokončení.

VI.

Plány do roku 2011

Celkově hodnotíme projekt „Pravidelný provoz Mateřského centra v Milovicích“ jako úspěšný. Fungování MC
podporuje aktivní trávení volného času rodin v Milovicích.
V roce 2011 bychom i nadále chtěli:
– zachovat stávající nabídku služeb MC,
– dokončit rekonstrukci dalších prostor MC – Klubovnu, zajistit potřebné vybavení, rozšířit nabídku služeb,
zajistit provoz,
– zvýšit počet spolupracovníků (nové aktivity v Klubovně),
– v září 2011 přejmenujeme Mateřské centrum Milovice na Rodinné centrum Milovice,
– dále chceme zkvalitňovat služby a pružně reagovat na měnící se poptávku,
– nadále spolupracovat s vedením města a dalšími organizacemi v Milovicích.
K realizaci plánu na rok 2011 potřebujeme:
– mít dostatek finančních prostředků, dostatek spolupracovníků a pomocníků.

VII.

Finanční zpráva

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
Provoz Mateřského centra Milovice je financován z více zdrojů. Mezi nejvýznamnější dotace na zajištění provozu MC
v Milovicích patří dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), dotace od města Milovice, dotace z Úřadu
práce v Nymburce (ÚP) a dotace ze Středočeského kraje (SK), dalšími zdroji jsou individuální dárci a sponzoři MC.
Celkové příjmy za rok 2010 činily 1 826 982 Kč. Celkové náklady za rok 2010 činily 1 481 337 Kč.
Hospodářský výsledek – zisk před zdaněním 345 645 Kč (zahrnuje prostředky na realizaci projektu Zapusťme kořeny
v roce 2011 ve výši 30 000 Kč). Zisk bude použit na navýšení vlastního jmění Maminky dětem o. s. a v příštích letech
bude použit na další činnost organizace a jako investice do rekonstrukce a vybavení dalších prostor Klubovny, které
jsou určeny pro rozšíření činnosti sdružení.
Mzdové a provozní náklady
Nejvyšší položku nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců, které byly pokryty dotacemi z MPSV, Úřadu práce
Nymburk, Středočeského kraje a vlastních zdrojů. V roce 2010 provoz MC Milovice zajišťovaly 3 pracovnice na plný
úvazek (koordinátorka projektu Pravidelný provoz MC a zároveň i ředitelka MC, hlavní provozní v MC, provozní
v MC), 2 pracovnice na čtvrtúvazek (pedagog volného času a koordinátorka Mimiklubu – laktační poradkyně) a
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32 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (finanční manažerka a pokladní, projektová manažerka, propagace,
přednášející, externí lektoři, vedení kroužků atd.)
Dále s organizací spolupracovala řada aktivních rodičů z řad uživatelů MC bez nároku na mzdu.

Spoluprací s Úřadem práce Nymburk v roce 2010 bylo vytvořeno jedno tzv. „startovací místo“. Toto místo bylo podle
podmínek ÚP vždy na dobu určitou a to na jeden rok, za minimální mzdu. Bylo určeno pro ženy vedené na úřadu práce
po skončení rodičovské dovolené, aby se lépe začlenily do pracovního procesu.
Další výraznou položku tvoří náklady na provoz, které byly z velké části pokryty z dotace města Milovice, MPSV,
Středočeského kraje a vlastních zdrojů.
Tabulka 5: Přehled přijatých darů a dotací (v Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Středočeský kraj – Humanitární fond (v roce 2010 čerpáno 3 000 Kč)
Město Milovice – provoz
Úřad práce
Město Milovice – beseda s psycholožkou
Město Milovice – Horoškolička
Město Milovice – oslava narozenin
IRE, s.r.o.
Nadace VIA
Dobiášová Petra
Vavrda Richard
Hasprová Eva
Cerha Petr
Fíčková Irena
Šimonová Markéta
Salačová Marta

644 086
40 000
250 000
138 898
4 000
17 715
7 700
50 000
30 000
300
1 000
400
5 000
5 000
2 000
500
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Tabulka 6: Přehled o celkových příjmech organizace
v členění podle zdrojů
Zdroj

Tabulka 7: Přehled o celkových výdajích organizace
v členění na osobní a provozní náklady

Kč

Osobní náklady:

899 339 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

644 086

Mzdové náklady – HPP

520 325 Kč

Středočeský kraj – humanitární fond

3 000

Mzdové náklady – DPP

202 420 Kč

Sociální pojištění

129 851 Kč

Město Milovice – provoz

250 000

Úřad práce Nymburk

138 898

Město Milovice – účelové dotace

29 415

Přijaté dary

64 200

Přijatý dar z nadace VIA

30 000

Členské příspěvky
Přijaté příspěvky celkem

5 550
1 165 149

Zdravotní pojištění

46 743 Kč

Provozní náklady:

581 998 Kč

Materiálové náklady – spotřebované nákupy

347 557 Kč

Spotřeba materiálu – DM

82 022 Kč

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby

29 641 Kč

Tržby z prodeje služeb

75 493

Spotřeba materiálu – potraviny

Herna, pravidelný provoz

55 485

Spotřeba materiálu – jiné materiálové náklady

Mimiklub

22 650

Spotřeba energie

Divadélka

8 510

Půjčovné

23 362

Cvičení dětí

7 221

Psychologické přednášky

2 275

Různé

77 067

Akce

23 112

Yamaha

42 075

Angličtina

83 650

Horoškolička

4 940

Spotřeba energie – vodné
Prodané zboží
Nemateriálové náklady – služby

1 776 Kč
109 771 Kč
66 460 Kč
1 316 Kč
56 572 Kč
223 186 Kč

Opravy a udržování

2 541 Kč

Cestovné

5 128 Kč

Ostatní služby – poštovné

4 479 Kč

Ostatní služby – Nájemné

24 972 Kč

Ostatní služby – Právní a ekonomické služby

31 500 Kč
20 529 Kč

Kurzy

25 907

Ostatní služby – Školení a kursy

Klub Skřítek

83 200

Ostatní služby – Jiné ostatní služby

Bazar

21 424

Ostatní služby – telefony

22 930 Kč

Jiné ostatní náklady

10 255 Kč

Narozeniny
Prodané zboží
Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
Úroky a jiné ostatní výnosy
Příjmy celkem

6 745
89 913
653 029

Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

111 107 Kč

1 000 Kč
1 481 337 Kč

8 804
1 826 982

Projekty realizované v roce 2010
– 1. Pravidelný provoz MC Milovice (1. 1.–31. 12. 2010) – projekt podpořili: MPSV, město Milovice, Úřad
práce Nymburk a Krajský úřad Středočeského kraje (od 1.5.2010–30.4.2011)
V roce 2010 získalo sdružení dotace na projekt „Pravidelný provoz MC v Milovicích“ od Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR ve výši 644 086 Kč. Sdružení žádalo o dotaci v září 2009, po splnění veškerých přísných
kritérií a dodržení veškerých podmínek a metodických pokynů, byla poskytnuta dotace na provoz Mateřského
centra v Milovicích. Z dotace byly uhrazeny zejména výdaje na mzdy zaměstnanců a to včetně odvodů
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dále
část výdajů na provozní náklady (spotřeba energie, nákup nového vybavení).
Provozní náklady projektu byly částečně hrazeny z dotace od města Milovice, která byla ve výši 250 000 Kč.
Z Úřadu práce v Nymburku sdružení na základě žádosti získalo dotaci na mzdu pomocné administrativní
pracovnice (provozní v MC) ve výši 138 898 Kč na rok 2010.
Ze Středočeského kraje – Humanitárního fondu sdružení získalo dotaci ve výši 40 000 Kč na mzdy a provozní
náklady, jejichž čerpání je rozloženo do roku 2010 (čerpáno 3 000 Kč na provozní náklady), a do roku 2011
(čerpání na mzdy zaměstnanců 37 000 Kč).
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– 2. Cyklus besed s psycholožkou (od 18.3.–16.12.2010) – projekt podpořilo město Milovice ve výši 4 000 Kč.
– 3. Horoškolička při MC Milovice (od 11.4.–10.10.2010) – projekt podpořilo město Milovice ve výši
17 715 Kč.
– 4. Oslava 6. narozenin MC (od 25.–29. 4. 2010) – projekt podpořilo město Milovice ve výši 7 700 Kč.
– 5. Zapusťme kořeny (prostředky získány v roce 2010, vlastní realizace proběhne v období 2.2.–14.5.2011) –
podpořeno nadací ČSOB – VIA ve výši 30 000 Kč.
– 6. Rekonstrukce Klubovny (rekonstrukce zahájena v dubnu 2010 – proběhla částečná oprava, dokončení je
v plánu v roce 2011). V roce 2010 sdružení použilo 200 000 Kč vlastních finančních prostředků na pokrytí
prvotních nákladů na stavební práce pro úpravu přilehlých prostor, určených pro klubovnu Mateřského centra.
Byly provedeny stavební úpravy, zakoupena nová okna a dveře. Zároveň sdružení požádalo Město Milovice o
investiční dotaci ve výši 500 000 Kč na dokončení rekonstrukce v roce 2011. Celkové náklady investičního
projektu byly vyčísleny na zhruba 800 000 Kč. V roce 2011 sdružení bude v rekonstrukci pokračovat a
investovat další finanční prostředky do dokončení stavebních prací. Zkušební provoz Klubovny plánujeme na
září 2011.
Tabulka 8: Čerpání dotace na podporu rodiny z MPSV v členění dle jednotlivých položek, členěno na osobní a provozní
náklady
Druh finančních prostředků
1 Celkový objem finančních prostředků
2 z toho a) osobní náklady celkem
3
v tom: mzdové náklady
4
v tom: hrubé mzdy
5
OON na DPP
6
odvody na sociální a zdravotní pojištění
7
v tom: pojistné ke mzdám
8
b) provozní náklady – celkem
9
v tom: materiálové náklady
10
v tom: potraviny
11
kancelářské potřeby
12
vybavení DDHM do 40 tis. Kč
13
jiné materiálové náklady
14
v tom: nemateriálové náklady
15
v tom: energie
16
opravy a udržování
17
cestovné
cestovné
18
v tom:
zaměstnanců
19
ostatní služby
20
v tom:
spoje celkem
21
nájemné
právní a
22
ekonomické
služby
23
školení a kurzy
jiné ostatní
24
služby
25
ostatní náklady
jiné ostatní
26
v tom:
náklady

Poskytnutá
dotace MPSV
644 086

Skutečně čerpané Skutečné náklady
prostředky
projektu
644 086
1 481 337
622 086
899 339
486 086
722 745
400 000
520 325
86 086
202 420
136 000
176 594
136 000
176 594
22 000
581 997
4 000
279 782
1 776
29 641
4 000
82 022
166 343
16 000
302 215
16 000
67 776
2 541
5 128
5 128
2 000
2 000

215 516
27 408
24 972
31 500
20 529
111 107
11 255
11 255

Příloha k účetní závěrce za rok 2010
Sdružení je právnickou osobou. Jménem sdružení jednají navenek statutární zástupci – členky Rady o. s. Ke dni účetní
závěrky byly ve funkci Ing. Darina Vajčnerová, Mgr. Ludmila Šimková a Adéla Křenková, DiS. Účetním obdobím je
kalendářní rok. Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Majetek je oceňován pořizovací cenou. Účetní
jednotka nemá žádné závazky po splatnosti ani evidované nedoplatky po splatnosti. Statutárním orgánům nebyly v roce
2010 vyplaceny žádné odměny a funkční požitky.
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Tabulka 9: Rozvaha (bilance) k 31.12.2010
AKTIVA
018
Drobný DNM
028
042
078
088
132
211
221
311
314
346
Aktiva
celkem

Drobný DHM
Nedokončený DHM
Oprávky k drobnému DNM
Oprávky k drobnému DHM
Zboží
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace

k 1.1.2010
11 394

31.12.2010
11 394

198 394
23 900
-11 394
-198 394
11 403
24 747
576 822
7 250
52 325
0
696 447

198 394
223 900
-11 394
-198 394
7 279
20 328
731 242
6 485
60 306
10 720
1 060 260

PASIVA
Vlastní
zdroje
901
931
963
Cizí zdroje
321
325
331
336
342
384
389

Vlastní jmění
VH ve schvalovacím řízení
Účet VH
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

Pasiva
celkem

k 1.1.2010
590 113

31.12.2010
539 506

329 296
260 817
0
106 335
5 059
0
35 741
11 246
-14 054
0
68 343

593 862
0
345 644
120 753
1 671
592
0
18 754
2 430
37 000
60 306

696 447

1 060 260

Ostatní (neuvedené) řádky rozvahy a výsledovky jsou nulové.
Tabulka 10: Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010
A. Náklady

v Kč

I. Spotřebované nákupy celkem
501
Spotřeba materiálu
502
Spotřeba energie
504
Prodané zboží
II. Služby celkem
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
518
Ostatní služby
III. Osobní naklady celkem
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištění
IV. Ostatní náklady celkem
549
Jiné ostatní náklady
582
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

347 557
223 210
67 776
56 572
223 186
2 541
5 128
215 517
899 339
722 745
176 594
11 255
10 255
1 000
1 481 337

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

345 645

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
602
Tržby z prodeje služeb
604
Tržby z prodeje zboží
II. Ostatní výnosy celkem
644
Úroky
649
Jiné ostatní výnosy
III. Přijaté příspěvky
681
Dotace
682
Přijaté dary
684
Přijaté členské příspěvky
Výnosy celkem

v Kč
653 029
563 116
89 913
8 804
1 504
7 300
1 165 149
1 065 399
94 200
5 550
1 826 982

Vyjádření Dozorčí rady občanského sdružení
„Dozorčí rada ověřila účetní závěrku sdružení Maminky dětem o. s., tj. rozvahu k 31.12.2010, výkaz zisků a ztrát za
období 1.1.2010–31.12.2010 a může konstatovat, že nebyly zjištěny žádné významné nedostatky. Příloha k účetní
závěrce je v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění novějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetních závěrek
pro neziskové 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.
Použité finanční prostředky byly efektivně a účelně vynaloženy na provoz Mateřského centra Milovice a na rekonstrukcí
dalších prostor MC.
Získané dotace byly řádně vypořádány, dle požadavků poskytovatelů dotací.“
Lenka Valášková, DiS., členka Dozorčí rady Maminky dětem o. s.
Kontrola plnění projektu „Pravidelný provoz Mateřského centra v Milovicích“
V průběhu celého roku jsme každý měsíc hodnotili plnění projektu „Pravidelný provoz MC v Milovicích“ na poradách
Rady o. s. a aktivních maminek. Plnění stanovených cílů projektu a plnění cílů podle Strategického plánu kontrolovala
během roku Rada o. s. Závěrečné vyúčtování a účetní uzávěrku zkontrolovala Dozorčí rada o. s. a Rada o. s. Projekt byl
průběžně plněn, finanční zdroje byly vynaloženy hospodárně a dle předpokladů.
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Dále byly v roce 2010 na našem projektu provedeny kontroly následujícími subjekty:
– MPSV, kontrola ze dne 12.8.2010 – kontrola činnosti organizace za rok 2009, její kvalita, obsahová náplň
služeb, výstupy z aktivit, hospodárnost a efektivnost využití finančních prostředků, výhled činnosti na rok
2010. Výsledek kontroly – organizace se věnuje činnosti, která byla schválena v předloženém projektu a její
práce je vedena na dobré úrovni.
– VZP, kontrola ze dne 26.10.2010 – kontrola oznamovací povinnosti plátce pojistného, správnosti výše
odvodu, dodržování plateb pojistného, předkládání měsíčních přehledů za období 1.10.2007–22.10.2010.
Výsledek kontroly – V celém kontrolovaném období nebylo shledáno žádných závad.

VIII.

Propagace činnosti

K prezentaci služeb poskytovaných MC jsme v roce 2010 využívali:
– místní tisk Milovické ECHO – pravidelně,
– Nymburský deník – příležitostně,
– M-inzert – příležitostně,
– časopis Henkel Life – článek k akci Týden s firmou Henkel,
– vývěsky ve městě, u dětských lékařů, v MŠ a v mateřském centru – pravidelně,
– informace na webových stránkách www.mcmilovice.cz,
– informace na webových stránkách www.hamanek.cz – příležitostně,
– zasílání emailu s měsíčním programem všem zájemcům z řad veřejnosti,
– k dispozici jsou tištěné letáky s měsíčním programem k rozebrání v MC, MŠ U Broučků,
– výroční zpráva za uplynulý rok je volně přístupná k nahlédnutí v MC a na webových stránkách.

IX.

Děkujeme

Poděkování patří především všem, kteří se na chodu MC podíleli
Děkujeme pracovnímu týmu a všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a spolupracovníkům, kteří pracovali
nezištně a obětavě. Velmi také děkujeme za podporu a pochopení našim drahým partnerům a rodinám.
Pracovní tým:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ředitelka MC – Ing. Marie Randusová (leden), Mgr. Ludmila Šimková (únor až prosinec),
provozní v MC – Lenka Dúpalová, Pavlína Ambrožová, Jitka Steklá, Edita Svobodová (Novotná),
provoz herny pro tatínky – Lenka Tošovská,
finanční manažerka – Ing. Darina Vajčnerová,
pedagog volného času – Marie Šínová Hečková,
koordinátorka Mimiklubu – Adéla Křenková, DiS.,
účetní – Karel Pešek,
propagace a public relation – Bc. Jitka Vintrlíková,
projektová manažerka – Mgr. Petra Dobiášová,
projektový tým – Mgr. Petra Dobiášová, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Darina Vajčnerová, Kateřina Pixová.

Další spolupracovníci:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kroužky hudební školy Yamaha – Mgr. Jana Obalilová, Silvie Čiháková, Jitka Černá,
divadélka pro děti – Martina Tietzová, Petra Tesařová, Lucie Šestáková,
divadelní kroužek – Marie Šínová Hečková,
výtvarné dílny pro děti – Mgr. Jana Třetinová,
výtvarný kroužek – Mgr. Helena Šmídová,
angličtina pro děti – Mgr. Erika Drobná, James Scott,
angličtina pro dospělé – Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,
cvičení rodičů s dětmi (Škatulata) – Renata Holexová, Olga Króliczková, DiS.
cvičení na balónech – Kristýna Lážková,
aerobic – Pavla Nožičková,
předporodní kurzy – Helena Šafaříková, Adéla Křenková, DiS.,
cvičení pro těhotné – Helena Šafaříková,
laktační poradna – Adéla Křenková, DiS., Alice Habětínková, Klára Zikmundová, DiS.,
břišní tance – Dominika Nesládková,
Mimiklub (Poradenství pro maminky o péči dětí) – Mgr. Martina Miklovičová, Adéla Křenková, DiS., Lenka
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Tošovská, Veronika Šurcová, Dita Bílková,
psychologické besedy – Mgr. Helena Vlčková,
Z pohádky do pohádky – Marie Šínová Hečková,
sportovní akce – Šurcovi a Křenkovi, Marie Šínová Hečková,
horoškolička – Jindřich Křenek, Michal Šurc, Miloš Hrdlička, Adéla Křenková, Veronika Šurcová, Stanislav
Melichar a Bohdan Pavelka,
tančíme pro radost – Marie Šínová Hečková,
jóga pro těhotné a maminky po porodu – Jana Maliariková,
herna pro tatínky, provoz emailových konferencí – Ing. Ladislav Dobiáš,
hlídání dětí na kurzu „Ženy hurá do práce“– Michaela Lachová, Pavla Vojtková, Jana Mašková, Iva
Vosáhlová, Gabriela Loosová, Radka Lázničková, Blanka Fibichová, Lenka Harceková,
klub Skřítek – Monika Boušková, Blanka Fibichová, Alice Kratochvílová, Gabriela Loosová, Lenka
Harceková,
setkání dvojčat – Mgr. Martina Sosnovská,
správa sítě MC – Zbyněk Konečný,
akce – Bc. Jitka Vintrlíková, Lenka Průšková, Eva Boušková, Jana Hrdličková, Mgr. Ludmila Šimková aj.,
externí spolupracovníci – Eva Průšová, Lenka Horvátková, Bc. Mgr. Helena Šmídová, RNDr. Jiří Kuhn, Ing.
Petr Netuka, Mgr. Pavlína Cucová, Mgr. Eva Hasprová, Mgr. Jan a Markéta Čapkovi, Irena Hoskovcová,
Renata Kalinová, Ilona Vildová, Dana Vychodilová, Mgr. Jan Krejsa, Helena Takačová-Šnajdrová, Radomír
Měsíček.

V roce 2010 nás podporovali
Děkujeme všem dárcům a příznivcům, bez jejichž podpory by zajištění provozu Mateřského centra Milovice bylo
i nadále velmi obtížné.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MPSV ČR,
Úřad práce Nymburk,
Město Milovice,
IRE, s.r.o.,
Středočeský kraj,
Nadace VIA,
M-inzert,
Luco,
Package logistics s.r.o.,
Drogerie TETA,
MUDr. Markéta Šimonová,
Besuche Prag s.r.o,
ZPŠ,
Allianz,
ZP Metal-Aliance,
Bramko Semice,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Řeznictví Fiala,
JEDNOTA, spotřební družstvo,
Cukrovary a lihovary TTD,
Eis Josef,
BesuchePrag s. r. o.,
Českomoravská stavební spořitelna,
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Moje Kytice,
Truhlářství TRUMOTES – Míla Svátek,
Yabok s.r.o.,
Marta Salačová,
Iva Krejzarová,
Richard Vavrda,
Eva Hasprová,
Petr Cerha,
drobní dárci.

Spolupracujeme
Děkujeme za Vaši podporu a náklonnost, kterou jste naší organizaci prokázali, a budeme se těšit na další spolupráci.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Síť MC o. s.,
Technické služby Milovice, s.r.o.,
A-Z Divadlo,
Děti naděje o. s.,
Víceúčelové kulturní zařízení Milovice,
Jazyková škola Carpinus,
Dětský domov Milovice,
ZŠ a MŠ Milovice,
MŠ Sluníčko, MŠ U Broučků,
Městská policie Milovice,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Poprávu o. s.,
Římskokatolická farnost Milovice,
Církev bratrská Milovice,
Květinářství Květa,
ZOO Praha,
Botanická zahrada Praha,
Hudební škola Yamaha,
APIS Nymburk,
Pedagogicko-psychologická poradna Nymburk,
Rodinné centrum Praha,
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Help in Danger o. s. (H.I.D.),
Freetime, o. s.,
Občanská poradna Nymburk,
Poutníci štěstěny,
Fit Life, o. s.
SOŠ cestovního ruchu,
Laktační liga,
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–
–
–
–

Eva Průšová,
Berenika Vágnerová,
Martina Elmanová,
Bohdan Pavelka,
Josef Eis,
jednotliví dobrovolníci na akcích.

Dále děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu MC.

Slovo na závěr
Začátkem roku mi manželka sdělila, že by byla ráda, kdybych napsal pár řádků do výroční zprávy MC. Žena s dcerou
chodí do MC často, nejen kvůli jejímu členství, ale podle vyprávění je herna pro obě dvě velkým přínosem nových
zážitků a kamarádek. Myslím, že od dceřiných deseti měsíců, kdy začaly navštěvovat první cvičení, přestala být pro
ženu rodičovská dovolená jednotvárná a večerní hovory se nevedly už jen kolem plenek a kojení.
Do MC jsem prvně vstoupil loni, když jsme s dcerou byli na maškarním plese. Jiskřičky v očích, smích a radost toho
našeho batolátka mne utvrdili v tom, že se dcerka v MC cítí opravdu velmi dobře. Herna, kde děti i rodiče jsou jako
ve velkém dětském pokoji se spoustou hraček, je příjemná. Spousta maminek i dětí se již znají a i na batolatech jde
vidět, že dokáží vnímat kamarády. Docela se těším na ten letošní karneval.
Cítil jsem velkou úlevu, když jsme na podzim mohli uspořádat pro dceru oslavu narozenin právě v MC. Představa, že
budeme mít plný byt dětí a rodičů nebyla příjemná mně a ani pomyslet, co by tomu řekli sousedé. Při této mé druhé
návštěvě herny bylo vidět, jak již dcera prostředí moc dobře zná a jak si dokáže hrát s dalšími dětmi. Využití bazénku
s míčky, prolézaček z molitanu, velkého prostoru na společné hry nebo jen možnost běhat kolem sloupu v podobě stromu
bez ohledu na rámus, budou jistě do budoucna velkým lákadlem pro více rodičů. Byl bych však rád, kdybychom i další
narozeniny mohli oslavovat právě zde.
Ing. Martin Króliczek, manžel jedné z členek o. s.
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