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Úvodní slovo
Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit
u sebe.
Carl Jung
Už tomu bude nějaký ten pátek, kdy se začínalo z ničeho. Jen všestranné maminky na mateřské, které měly
hlavy plné nápadů, nesplněných přání… A to byl rok 2004, kdy se zrodilo Mateřské centrum Milovice.
V průběhu let maminky překonaly nelehké chvíle plné nejistot a překážek. Postupem času se Mateřské
centrum stalo místem sloužícím k vzájemnému setkávání rodin s dětmi. Nabídlo možnost užitečně a příjemně
prožívat mateřskou a rodičovskou dovolenou. Podalo ruku dětem a jejich aktivním rodičům, kteří nechtějí
zůstávat jen doma, ale chtějí žít v kontaktu s okolním světem. Je také pro maminky, které potřebují pomoc a
podporu v jejich vlastním mateřství. Je sbírkou nových nápadů a inspirací, nových přátelství, nových
zkušeností a pohledů na výchovu. Pomáhá rodinám s dětmi ve využití volného času a sociální prevenci.
Právě jsme ukončili rok 2008, který, dle mého názoru, byl rokem vzestupným a velmi vydařeným. Díky
grantům z MPSV, Středočeského kraje a Úřadu práce, jsme měli na platy zaměstnankyň, které vás provázely
každodenním provozem a staraly se, abyste se zde cítili dobře a spokojeně. Nesmíme opomenout lektory
i maminky, které vám vytvářely programy, přednášky, cvičení a jiné činnosti pro vaše ratolesti a které jsme
mohli alespoň částečně za jejich snahu a práci odměnit. Z dotace MěÚ Milovice jsme dokoupili kvalitní
dětský nábytek do celé herny, aby se vám zde líbilo.
Velkým úspěchem je také plnění a realizace stanovených strategických plánů. Jelikož občanské sdružení
Maminky dětem strategické cíle splnilo v neočekávaně krátké době, mohly být stanoveny nové cíle na další
několikaleté období. Ale stále jsou nové a nové nápady a impulzy, ale také nové problémy, které organizaci
mohou postihnout a na které se musíme připravit už nyní.
Tento rok byl také vydařený vzhledem k návštěvnosti vás všech, našich příznivců, kteří jste si vybrali nějaký
program, kurz nebo cvičení, a to nejen pro děti, ale také pro rodiče. Hojně jste využívali volné herničky,
patrný byl nárůst návštěvníků na velkých akcích pořádaných Mateřským centrem (Cesta pohádkovým lesem,
bazary, Mikulášská nadílka aj.). Je toho velká spousta, o čem bych vám mohla psát. Úplně nejlepší ale bude,
když za námi do Mateřského centra přijdete a zažijete to s námi.
Je mi velkou ctí, že jsem zde mohla poznat spoustu báječných maminek, které svou tvrdou prací a snahou
přivedly Mateřské centrum tam, kde nyní je. Velké zásluhy za zprovoznění Mateřského centra má Jitka
Bohušová, jeho první ředitelka, která mi svůj post v dubnu předala, Ludmila Šimková, která se starala
o veškeré finance, Petra Dobiášová, která se podílela na psaní grantů, potřebných na mzdy zaměstnankyň
i samotného zajištění provozu Mateřského centra Milovice a mnoho dalších maminek. Děkuji tedy aktivním
maminkám, členkám, i těm novým, které tento rok přibyly a jejich rodinám. Dále děkuji spolupracovníkům,
sponzorům a dárcům, bez jejich pomoci by Mateřské centrum nemohlo existovat.
Velké díky Vám všem
Ivana Backová, členka rady o. s., ředitelka MC

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.
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Orgány občanského sdružení
Členem o. s. Maminky dětem se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami a řídí se jimi.
Všichni členové sdružení tvoří valnou hromadu. K 31.12.2008 mělo sdružení 23 členek, převážně maminek
na rodičovské dovolené. Valné hromady se v roce 2008 konaly dvě.
Na VII. valné hromadě dne 17. 4. 2008 byly zvoleny:
– Do rady o. s.: Jitka Bohušová, DiS., Mgr. Ludmila Šimková, Mgr. Petra Dobiášová, Lucie Honová,
Ivana Backová.
– Do výkonného týmu o. s. jako jednatelé a statutární zástupci: Jitka Bohušová, DiS., Mgr. Ludmila
Šimková, Ivana Backová.
– Do dozorčí rady: Radmila Slavíčková, Lenka Průšková, Lenka Valášková.
Na VIII. valné hromadě dne 25. 9. 2008 byly zvoleny:
– Do rady o. s.: Mgr. Petra Dobiášová, Ivana Backová, Ing. Darina Vajčnerová, Eva Hasprová,
Petra Lusková.
– Do výkonného týmu o. s. jako jednatelé a statutární zástupci: Mgr. Petra Dobiášová, Ivana Backová,
Ing. Darina Vajčnerová.
– Dozorčí rada: Lucie Honová, Lenka Valášková, Marie Šínová.
– Došlo ke změně stanov a sídla Maminky dětem o. s., Dětská 359, Milovice 289 23.

Pracovní tým
Vzhledem k rozšířené nabídce a pestrosti programů bylo zapotřebí 3,5 úvazku na HPP. Tyto pracovní pozice
mohly být zřízeny díky financím, které se podařilo získat prostřednictvím grantů z MPSV, Středočeského
kraje a Úřadu práce. Na plné úvazky byly zaměstnány:
– Ředitelka – Jitka Bohušová, DiS. (leden–březen), Ivana Backová (duben–prosinec).
– Provozní v MC – Ivana Backová (leden–březen), Zdeňka Pollaková (březen), Lenka Dúpalová
(březen–prosinec), Julie Simonová (duben–prosinec).
– Finanční manažerka – Mgr. Ludmila Šimková – na částečný úvazek (květen–prosinec).
V průběhu roku bylo zaměstnáno okolo 30 maminek na dohodu o provedení práce (vedení kroužků,
propagace atd.). Dalších cca 40 dobrovolníků se podílelo na zajišťování akcí pro děti a dospělé, údržbě a
úpravách prostor, zajištění propagace atd. Podrobný soupis spolupracovníků uvádíme v kapitole
IX. Děkujeme.

II.

Poslání Mateřského centra Milovice

Poslání o. s.: Podpora a rozvoj aktivního života rodin v Milovicích.
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 předškolního věku, široká veřejnosti.
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, ateisti 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.:
–
–
–
–

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 věku,
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–
–
–
–

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.

III.

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, kam se mohou dostat. Přispívá k posílení soudružnosti 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 zde 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 mají rodiny přímou možnost
ovlivňovat dění ve městě, do kterého se většina z nich přistěhovala během posledních několika let.
V MC jsme organizovali:
– výchovné činnosti pro děti od narození do 6 let – především v herně,
– zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a širší veřejnost (přednášky, besedy s odborníky i zástupci
MěÚ, aerobic, břišní tance, cvičení na balonech, výtvarné dílny, kurzy dle zájmu – v roce 2008 Kurz
Českého jazyka),
– cvičení pro těhotné a předporodní kurzy vedené porodní asistentkou, Gravidjógu, poporodní cvičení
vedené fyzioterapeutkou,
– laktační poradnu vedenou vyškolenými laktačními poradkyněmi,
– pravidelná setkání maminek s dětmi od narození do 2 let s programem – MIMIKLUB,
– osvětovou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti výchovy dětí – především v rámci
MIMIKLUBU,
– akce spojené s tradičními zvykoslovnými obyčeji i novodobými zvyky (Mikulášská nadílka pro
nejmenší),
– akce pro celé rodiny (Valentýnská kavárna, oslava 4. narozenin MC, Prohlídka policejní stanice,
oslavy Dne dětí, Zahradní slavnost, Cesta pohádkovým lesem, Lampionový průvod),
– bazar dětských věcí + sbírka věcí pro porodnice a sběr pánského oblečení pro charitu,
– cvičení, soutěže, divadla a výtvarné dílny pro děti,
– výchovu k ekologii (třídění odpadu včetně hliníku, ve spolupráci se ZŠ z Lysé nad Labem i sběr
drobných elektrospotřebičů),
– pravidelné kroužky pro děti od narození do 3 let a od 3 do 6 let (říkadla s pohybem, Angličtina pro
děti, hudební škola Yamaha),
– krátkodobé hlídání dětí – Školička (Od května do června jeden den v týdnu, od září do listopadu jsme tuto
službu rozšířili na každý den v týdnu),

–
–
–
–
–

konference pro zdravotní sestry a porodní asistentky,
výlety (na kole, za zvířátky),
výstavy fotografií či obrazů,
Regionální setkání MC Středočeského kraje,
setkání dvojčat.
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Tabulka 1: Časový harmonogram pravidelných aktivit.
Pondělí
9:00–13:00 Herna
12:00–14:00 Jak psát správně česky – vedla Petra Lusková (duben až červen)
14:30–15:30

Cvičení s Žirafkou Amálkou pro děti od 2 do 6 let – vedla Bc. Martina Miklovičová (září až
prosinec)

16:00–16:30
Angličtina pro děti od 3–6 let – vedla Mgr. Erika Drobná (leden až prosinec)
16:45–17:15
18:00–19:00 Břišní tance pro děti i dospělé – vedla Dominika Nesládková (leden až prosinec, 1. pololetí
19:10–20:10 1x týdně, od září 2 kurzy 1x týdně)
Úterý
8:45–9:30

Hrátky s robátky (hudební škola Yamaha) – pro děti od 4 do 18 měsíců – vedla Mgr. Jana
Obalilová (leden až září), Silva Čiháková (září až prosinec)

9:35–10:20
První krůčky k hudbě (hudební škola Yamaha) pro děti od 18 měsíců do 4 let – vedla Mgr. Jana
10:25–11:10
Obalilová (leden až prosinec)
11:15–12:00
13:30–18:00 Herna + příležitostně Výtvarná dílna – vedla Mgr. Helena Šlemrová
19:30–20:30 HODINKA AEROBICU pro ženy a dívky – vedla Pavla Nožičková (leden až prosinec)
Středa
9:00–13:00 Herna
15:00–15:45

První krůčky k hudbě (hudební škola Yamaha) pro děti od 18 měsíců do 4 let – vedla Mgr. Jana
Obalilová (leden až září), Silva Čiháková (září až prosinec)

15:45–16:35 Rytmické kroky (hudební škola Yamaha) – pro děti od 4 do 6 let – vedla Mgr. Jana Obalilová
16:40–17:25 (leden až prosinec)
19:00–20:00 Cvičení s balóny – vedla Kristýna Lážková (květen až prosinec 1. pololetí 1x týdně, 2. pololetí
20:00–21:00 2 kurzy 1x týdně)
Čtvrtek
9:00–12:00 Setkání členek Maminky dětem o. s.
13:30–18:00 Herna
18:30–20:00 Gravidjóga – vedla Mgr. Karina Holubová (květen až prosinec)
20:00–21:00 Poporodní cvičení – vedla Mgr. Karina Holubová (září až prosinec)
20:00–22:00 Schůze aktivních rodičů zajišťujících chod MC (1. čtvrtek v měsíci)
Pátek
9:00–11:00 MIMIKLUB pro rodiny s dětmi od narození do 2 let a těhotné ženy:
1.pátek od 9:30

Žížalky pro děti od narození do 1 roku: laktační poradna, společné cvičení a výměna zkušeností –
Martina Martiňáková, DiS. (leden až září), Bc. Martina Miklovičová (říjen až prosinec)

2.pátek od 9:30

Šnečci – pro děti od 12 do 18 měsíců: společné cvičení, zpívání, výměna zkušeností – vedla Jana
Fialová (leden až září), Marie Šínová (říjen až prosinec)

3.pátek od 9:30

Žabičky – pro děti od 9 do 24 měsíců: cvičení a hraní s dětmi a balóny – vedla Marie Šínová (leden
až prosinec)

4.pátek od 9:30

Dráčci – pro děti od 18 do 24 měsíců společné cvičení a hraní – vedla Bára Nováková (leden až
prosinec)

11:00–13:00 Herna
15:00, 16:00 či 1x měsíčně divadélka – Hana Mislerová, Adéla Křenková, DiS., Martina Tietzová (leden až
17:00 prosinec), setkání dvojčat, besedy, přednášky
17–18:30 Předporodní kurzy I., II. – vedla Helena Šafaříková
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Jaký byl rok 2008 v Mateřském centru Milovice

Jaký byl rok 2008, podrobně shrnula ředitelka Ivana Backová již v úvodním slově. V roce 2008 bylo MC
otevřeno každý pracovní den, v době letních prázdnin jednou týdně (celkem 188 dní). Ustálila se nabídka
kroužků i kurzů.
Na zajištění provozu a programu pro děti i dospělé se podílelo vedení MC, zaměstnankyně a parta maminek
na mateřské či rodičovské dovolené a jejich rodinní příslušníci. Díky jejich nesmírné obětavosti mohli
příchozí v příjemném prostředí využít neuvěřitelně širokou nabídku programů pro děti i dospělé.

Herna mateřského centra
Herna byla otevřena:
– leden – červen 2008,
otevírací doba: pondělí 9–13, úterý 13.30–18, středa 9–13, čtvrtek 13.30–18, pátek 9–13 hod.
– červenec – srpen 2008: středa 9–13 hod.
– září – prosinec 2008,
otevírací doba: pondělí 9–13, úterý 13.30–18, středa 9–13, čtvrtek 13.30–18, pátek 9–13 hod.
MC bylo v době pravidelného provozu 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 o kolektivní hra dle aktivity
přítomných rodičů.
Pátek byl vyhrazen rodinám s dětmi od narození do 2 let – MIMIKLUB.

Pravidelné programy a kroužky pro děti i dospělé
Probíhaly v době od ledna do června a od září do prosince 2008. Časový harmonogram pravidelných aktivit
je v tabulce 1.

Podrobný rozpis programů, které bylo možné navštívit
a) přednášky a besedy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tajemná řeč módy (17.1. – Iveta Vartová)
Zeptejte se starosty (20.2. – pan starosta Milan Kraus)
Společné zdanění manželů a daňové přiznání (25.2. – Karel Pešek)
Beseda o školkách (11.6. – zastupitelka Jana Hrdličková)
Canisterapie (22.9. – Kateřina Pejchalová)
Ruská škola za pár let (25.11. místostarostka Miroslava Dlouhá)
Vycházka za koněm a kozou (27.11.)
Pořizujeme si kočičku (28.11. – Petra Demetherová)
Pořizujeme hlodavce a malé savce (11.12. – Petra Demetherová)

b) kurzy:
– Jak psát správně česky (14.4., 21.4.,28.4.,5.5.,12.5.,19.5.,26.5.,2.6.,9.6.,16.6. – Petra Lusková)
c) divadlo:
–
–
–
–
–
–
–

Kůzlátko a tři kozy (23.1. – Hana Mislerová, Adéla Křenková, DiS.)
Pohádky pro zlobidýlka (20.2. – Martina Tietzová)
Pejsek a kočička (26.3. – Hana Mislerová, Adéla Křenková, DiS.)
Pohádka o zvířátkách (21.5. – Martina Tietzová)
Zubařská pohádka (18.6. – Hana Mislerová, Adéla Křenková, DiS.)
O zvědavém štěňátku (26.9. – Martina Tietzová)
Liška, zajíc a kohout (24.10. – Hana Mislerová, Adéla Křenková, DiS.)
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– Čertovská pohádka (21.11. – Jarmila Enochová – Divadlo Rolnička)
d) aktivity pátečního MIMIKLUBU:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Šnečci (11.1. – Jana Fialová)
Psychomotorický vývoj dítěte (18.1. – Mgr. Jitka Čemusová)
Dráčci (25.1. – Bára Nováková)
Biopotraviny (25.1. – Lenka Kubelová)
Žabičky (8.2. – Marie Šínová)
Šnečci (15.2. – Jana Fialová)
Dráčci (22.2. – Bára Nováková)
Žížalky – Plenky (7.3. – Irena Hoskovcová, Martina Martiňáková, DiS.)
Homeoterapie (21.3. – Marie Rothová)
Žabičky (21.3. – Marie Šínová)
Dráčci (28.3. – Bára Nováková)
Žížalky – Vázání dětí v šátku (4.4. – Martina Martiňáková, DiS.)
Masáže kojenců (10.4. – Marta Štruncová)
Šnečci (11.4. – Jana Fialová)
Žabičky (18.4. – Marie Šínová)
Masáže kojenců (24.4. – Marta Štruncová)
Žížalky – Co nevíte o kojení? (2.5. – Martina Martiňáková, DiS.)
Šnečci (9.5. – Jana Fialová)
Žabičky (16.5. – Marie Šínová)
Žížalky – První příkrm (6.6. – Martina Martiňáková, DiS.)
Šnečci (13.6. – Jana Fialová)
Žabičky (20.6. – Marie Šínová)
Žížalky – Kojení (5.9. – Zuzana Blažinová, DiS.)
Šnečci (12.9. – Jana Fialová)
Žabičky (19.9. – Jana Fialová)
Žížalky – Vázání dětí v šátku (3.10. – Martina Martiňáková, DiS.)
Šnečci (10.10. – Marie Šínová)
Žabičky (17.10. – Marie Šínová)
Dráčci (24.10. – Bára Nováková)
Žížalky – Psychomotorický vývoj (7.11. – Bc. Martina Miklovičová)
Šnečci (14.11. – Marie Šínová)
Žabičky (21.11. – Marie Šínová)
Dráčci (28.11. – Bára Nováková)
Žížalky – Nožičky, botičky a vše o chůzi (5.12. – Bc. Martina Miklovičová)

e) předporodní kurzy:
– Těhotenství I. a II. trimestr – výživa, oblékání, prenatální péče, psychologické a tělesné změny, sex
v těhotenství (21.3. – Helena Šafaříková)
– III. trimestr – placenta, plodová voda, polohy plodu, operativní porody, příprava na porod (4.4. –
Helena Šafaříková)
– Začátek porodu – co s sebou a kdy do porodnice, 4 doby porodní, úlevové polohy, masáže, otec
u porodu, epidurál (18.4. – Helena Šafaříková)
– První setkání s miminkem – první vyšetření, doklady, režim oddělení (2.5. – Helena Šafaříková)
– Šestinedělí – koupání, přebalování, oblékání, péče o kůži, nehty, vlásky, vycházky, masáže (16.5. –
Helena Šafaříková)
– Kojení – jak se připravit na úspěšné kojení (30.5. – Martina Martiňáková, DiS.)
– Těhotenství I. a II. trimestr – výživa, oblékání, prenatální péče, psychologické a tělesné změny, sex
v těhotenství (3.10. – Helena Šafaříková)
– III. trimestr – placenta, plodová voda, polohy plodu, operativní porody, příprava na porod (17.10. –
Helena Šafaříková)
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– Začátek porodu – co s sebou a kdy do porodnice, 4 doby porodní, úlevové polohy, masáže, otec
u porodu, epidurál (31.10. – Helena Šafaříková)
– První setkání s miminkem – první vyšetření, doklady, režim oddělení (14.11. – Helena Šafaříková)
– Šestinedělí – koupání, přebalování, oblékání, péče o kůži, nehty, vlásky, vycházky, masáže (28.11. –
Helena Šafaříková)
– Kojení – jak se připravit na úspěšné kojení (5.12. – Alice Hrabětínková)
f) výtvarné dílny:
–
–
–
–
–

Výtvarné hrátky se zvířátky (7.5. – Mgr. Helena Šlemrová)
Z pohádky do pohádky (15.9. – Mgr. Helena Šlemrová)
Ryby, rybky, rybičky (14.10. – Mgr. Helena Šlemrová)
Vv pro dospělé (13.11. – Mgr. Helena Šlemrová)
Originální lampióny (18.11. – Mgr. Helena Šlemrová)

Ostatní akce pro veřejnost
Probíhaly mimo provozní dobu. Mimořádné akce jsme pořádali převážně o víkendech:
a) mimořádné akce:
– 3. konference pro zdravotní sestry „Péče o batole“ (9.2. – Jitka Bohušová, DiS., Martina
Martiňáková, DiS.)
– Valentýnská kavárna (16.2. – Mgr. Ludmila Šimková, Adéla Křenková, DiS., Lucie Honová)
– Regionální setkání MC Středočeského kraje (12.4. – Jitka Bohušová, DiS.)
– Oslava 4. narozenin MC + divadlo O Zubejdě Solimánské (23.4. – Boučkovo loutkové divadlo)
– Prohlídka policejní stanice (24.5. – Jana Fialová)
– 4. konference pro zdravotní sestry „Péče o dítě předškolního věku“ (10.5. – Jitka Bohušová, DiS.,
Martina Martiňáková, DiS.)
– Zahradní slavnost (4.6.)
– Cesta pohádkovým lesem (14.9. – Jana Hrdličková, Mgr. Ludmila Šimková)
– 5. konference pro zdravotní sestry „Problematika školního věku“ (4.10. – Jitka Bohušová, DiS.,
Martina Martiňáková, DiS.)
– Mikulášská nadílka (6.12)
– Besídka hudební školy Yamaha (12.12. – Mgr. Jana Obalilová, Silva Čiháková, Martina Tietzová)
b) ostatní:
– Výstava svatebních fotografií a oznámení – v rámci celorepublikové kampaně Týden manželství
(1.–22.2. Mgr. Ludmila Šimková)
– Bazar jarního dětského a těhotenského oblečení (15.–16.3. – Lenka Průšková)
– Valná hromada Maminky dětem o. s. (17.4. – Mgr. Ludmila Šimková)
– Výjezdní zasedání Komise pro sociální věci Středočeského kraje v MC (1.4.)
– Nuga Best – masáže pro dospělé (9.4. – Jolana Palánová)
– Za Milovice krásnější – pomoc s koordinací úklidu odpadků v Milovicích (19.4. – Jitka Bohušová,
DiS.)
– Umění porodit – výstava k Světovému týdnu respektu k porodu (12.–18.5. – Eva Hasprová, Martina
Martiňáková, DiS.)
– Nuga Best – masáže pro dospělé (21.5. – Jolana Palánová)
– Oslavy Dne dětí (31.5.)
– Výstava Aktivní otcovství aneb když pečují tátové (31.5. – 20.6.)
– S tátou jezdím rád – výlet tatínků s dětmi na kolech (8.6. – Čihák)
– Votvírák 2008 – zajištění dětského koutku (12.–14.6.)
– Bazar podzimního a zimního dětského a těhotenského oblečení (20.–21.9. – Lenka Průšková)
– Valná hromada Maminky dětem o. s. (25.9. – Mgr. Ludmila Šimková)
– Humanitární fond SK – setkání organizací zajišťující sociální služby (18.10. – Mgr. Petra
Dobiášová)
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– Lampionový průvod (30.11.)
– Benefiční koncert v Milovicích – vystoupení Yamahy (14.12. Mgr. Jana Obalilová)
– Vánoční posezení členek (15.12.)
Mateřské centrum dále nabízí:
– 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, rozšířili jsme především nabídku teplých nápojů,
– půjčování knih pro děti, knih týkajících se výchovy dětí nejen z nakladatelství PORTÁL,
– bezplatná inzertní služba,
– možnost zapůjčení volné rodinné vstupenky do ZOO a Botanické zahrady v Praze,
– 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 přebalovací pult a kolébka pro nejmenší, velké množství hraček, kuličkový bazén
se skluzavkou, perníková chaloupka, mnoho výtvarného materiálu, odrážedla, kočárky, dětská kuchyňka,
na požádání i trampolína aj.

V.

Hodnocení uplynulého roku 2008

Kvantitativní hodnocení – statistika návštěvnosti MC
Mateřské centrum Milovice mělo od ledna do prosince 2008 otevřeno celkem 188 dní.
MC a jeho akce navštívilo v roce 2008 celkem 9751 osob. V porovnání s rokem 2007 činil celkový nárůst
1923 osob. Návštěvnost herny a Mimiklubu byla 2711 osob (dospělých i dětí). Denní průměrná návštěvnost
herny byla 14 uživatelů z toho 6 dospělých a 8 dětí. V době mimo pravidelný provoz od ledna do prosince
2008 navštívilo MC celkem 7040 osob. Proti roku 2007 došlo k nárůstu návštěvnosti herny o 226 osob a
nárůstu návštěvníků kurzů, kroužků, přednášek a mimořádných akcí o 1697 lidí.
Statistika návštěvnosti herny MC (po, st, pá 9–13, út, čt 13.30–18 hod.) v lednu až prosinci 2008 je
v tabulce 2. Statistika návštěvnosti pravidelných programů a kroužků v lednu až prosinci 2008 je v tabulce 3.
Tabulka 2: Statistika návštěvnosti herny MC (po, st, pá 9–13, út, čt 13.30–18 hod.) leden až prosinec 2008
2008

počet dní

dospělí

děti

celkem

průměr na den

leden

23

118

151

269

12

únor

21

179

208

387

18

březen

17

178

209

387

23

duben

19

125

154

279

15

květen

19

85

119

204

11

červen

14

59

88

147

11

červenec

5

30

40

70

14

srpen

3

15

19

34

11

září

15

58

66

124

8

říjen

22

126

148

274

12

listopad

19

166

200

366

19

prosinec

11

76

94

170

15

188

1215

1496

2711

14

celkem
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Tabulka 3: Statistika návštěvnosti pravidelných programů a kroužků leden až prosinec 2008
Název akce / kroužku

počet lekcí

počet účastníků
(děti + dospělí)

průměrně na
lekci

Aerobic

34

240

7

Angličtina pro děti

58

593

10

Břišní tance

35

229

7

Divadlo

8

395

49

Hudební kroužek

4

24

6

Mimořádné akce

12

1885

157

Přednášky mimo provoz

8

125

16

Předporodní kurzy

12

166

14

Výtvarná dílna

5

106

21

Yamaha

207

2415

12

Cvičení na balonech

47

449

10

Cvičení dětí od 2 let

19

200

11

Gravidjóga

16

79

5

Jak psát správně česky

10

41

4

Setkání dvojčat

4

48

12

Poporodní cvičení

9

45

5

Ostatní

16

nezapočítáváme

/

Celkem

504

7040

/

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že hernu MC navštěvují z 96 % ženy. Rodič má průměrný věk
30,4 roků, má SŠ vzdělání (57 %), je vdaná/ženatý (71 %), žije v Milovicích 2–5 let (35 %), je na MD či RD
(81 %) a má jedno dítě (63 %).
O dětech můžeme říci, že největší skupinou jsou děti ve věku 1 až 2 roky (30 %), následuje skupina ve věku
2–3 roky (27 %)a třetí nejpočetnější skupinu tvoří děti ve stáří do 1 roku (16 %).
Naprostá většina návštěvníků využívá programovou nabídku během roku opakovaně. Jen ve výjimečných
případech jsou mezi návštěvníky osoby, které navštívili akce MC pouze 1x ročně (převážně se jedná
o zájemce různých přednášek a besed se zástupci MěÚ). Klientela se v průběhu roku obměňuje dle toho, jak
někteří rodiče nastupují na mateřskou dovolenou a jiní se vrací zpět do zaměstnání, dalším výrazným vlivem
je stěhování obyvatel do či z Milovic.
Uživatelé žijí ve Středočeském kraji. Mezi návštěvníky je jen velmi málo osob, které nebydlí přímo
v Milovicích, jedná se o lidi z přilehlých obcí, či Lysé nad Labem.

Kvalitativní hodnocení
Úspěšnost a kvalitu vyhodnocujeme ihned po ukončení akce na základě rozhovoru s klienty, kteří se jí
zúčastnili. Na základě návštěvnosti a spokojenosti klientů na poradách vyhodnocujeme, jaké akce, kroužky,
kurzy či přednášky zopakovat, rozšířit či omezit, popř. úplně zrušit.
Na podzim proběhlo každoroční dotazníkové šetření, při kterém jsme zjišťovali, jak jsou návštěvníci a
zaměstnanci s provozem MC spokojeni.
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a) klienti
Dotazník tentokrát vyplňovali pouze návštěvníci herny MC, návštěvníci pravidelných kroužků nebyli
z časových důvodů o vyplnění dotazníku žádáni.
Celkově jsou návštěvníci spokojeni, líbilo se jim příjemné prostředí herny, pestrá nabídka programu
i příjemný personál. Návštěvníci by kromě stávajícího programu uvítali častější zařazování akcí pro tatínky
s dětmi, tancování, soutěže, možnost oslav narozenin. Dále: jógy, jazyky, diskuse na témata týkající se
manželských vztahů (mezilidských vztahů), přednášky o psychologii dítěte i nad 1 rok věku.
Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že:
–
–
–
–

hlavním nejčastějším důvodem pro návštěvu MC je, aby dítě přišlo mezi jiné děti (71 %),
nejčastěji se návštěvníci dozvídají o MC od kamarádky, z vývěsek ve městě a z Milovického Echa,
nejčastěji uváděný počet měsíčních návštěv je 4 a 61 % návštěvníků dochází dopoledne,
přesně polovina návštěvníků herny navštěvuje zároveň i některý z kroužků pro děti a jen 21 %
navštěvuje i nějaký program pro dospělé,
– 32 % respondentů využilo službu laktační poradny a to se 100% spokojeností,
– pouze 10 % respondentů využilo službu hlídání dětí, a nejčastější odpovědí těch, co službu,
nevyužili je nepotřebnost této služby,
– 58 % respondentů by využilo o víkendu prostor k oslavě narozenin svých dětí.
Dále jsme se zajímali, které aktivity pro děti by mělo MC nabízet a na prvních pěti pozicích se umístily:
Volná herna, Mimiklub, Cvičení dětí a rodičů, Hry s říkadly a básničkami, Výtvarná dílna
Součástí dotazníku byla žádost o spolupráci a pomoc při zajišťování akcí a chodu MC. Na tuto skutečnost
reagovalo kladně 18 maminek.
b) zaměstnanci
Zaměstnankyně – provozní
Většinou se jedná o maminky s malými dětmi, které přivítaly práci v místě bydliště i možnost brát své děti
v průběhu své služby do herny MC. S prací jsou celkově spokojeny. Náplň práce je velmi různorodá a
vyžaduje získání znalostí i dovedností z velké řady oblastí (vedení pokladní knihy, práce na PC, zpracování
statistiky, organizování a zajištění některých akcí pro děti, objednávky zboží, pravidelný úklid a mnoho
dalších).
Ředitelka Ivana Backová – S prací ředitelky jsem byla velmi spokojená. Byla to pro mě velká výzva, kterou
jsem se snažila správně uchopit. Náplň byla velmi zajímavá, pestrá, ale především zodpovědná.
Finanční manažerka byla spokojena s prací na částečný úvazek, který šel skloubit s rodinou.
Zaměstnankyně a členky o. s. se pravidelně vzdělávají. V roce 2008 jsme absolvovaly tato školení, která jsou
nezbytná k další profesionalizaci naší organizace:
–
–
–
–
–
–
–
–

Grantové řízení z Humanitárního fondu SK
První pomoc
Publicita jako součást PR
Tvorba a řízení rozpočtu
Účetnictví pro MC
Individuální fundraising
Firemní fundraising
Sdílené úvazky doma i v zaměstnání

Nedílnou součástí naší práce je naplňování cílů Strategického plánu, který jsme za pomoci externí
facilitátorky MgA. Ireny Swiecicki sestavili. Tento plán pomáhá členkám rady o. s. a dalším členkám
stanovit si priority, s jejichž pomocí mohou lépe naplňovat cíle a poslání organizace.
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Spolupracovali jsme
Spolupráce s dalšími mateřskými centry ze Středočeského kraje:
– Mateřské centrum Milovice je členem Sítě MC ČR,
– Zúčastnili jsme se celorepublikových kampaní Sítě MC „Národní týden manželství“ a „Táta dneska
frčí“
– Zajistili jsme regionální setkání mateřských center ze Středočeského kraje v MC Milovice.
– Pomáhali jsme nově vznikajícímu MC v Lysé nad Labem – předávání zkušeností. V prosinci jsme
pořádali společnou besídku hudební školy Yamaha.
Spolupráce s místními organizacemi:
– Při pořádání Dne dětí spolupracujeme již 6. rokem s Víceúčelovým kulturním zařízením Milovice.
– Při pořádání Cesty pohádkovým lesem nám již tradičně pomohli herci z A-Z divadla, kteří byli též
hlavními postavami při Mikulášské nadílce.
– Novou zkušeností pro nás byla spolupráce s Promo Produkcí s.r.o, která pořádala s Lions Club
Praha Bohemia Ambasador multižánrový festival VOTVÍRÁK 2008. MC zajišťovalo dětský koutek
po všechny 3 dny festivalu (hlídání dětí s programem, skákací hrad, výroba originálních triček).
– Velmi dobrou spolupráci jsme navázali s Hudební školou Yamaha, která nabízí v MC hudební
výchovu od nejútlejšího věku.
– Žáci hudební školy Yamaha vystoupili na benefičním koncertě pořádaném občanským sdružením
Děti naděje.
– Ve spolupráci s o. s. Mladá a MěÚ Milovice jsme organizovali akci „Za Milovice krásnější“ – jarní
úklid odpadků ve městě
Spolupráce s MěÚ Milovice:
– Zastupitelstvo v lednu 2008 schválilo projekt „Obec pozorná k rodině“, který připomínkovali
i aktivní rodiče navštěvující MC.
– Pozvali jsme pana starostu Milana Krause do MC na besedu „Zeptejte se starosty“.
– Pozvání přijala i paní místostarostka Miroslava Dlouhá, které jste se mohli zeptat na téma „Ruská
škola“.
– Provedli jsme průzkum nebezpečných místa v Milovicích.
– Sestavili jsme návrh umístění laviček v části Mladá a v Rakouském táboře.

Úspěchy v roce 2008
Mezi úspěchy našeho sdružení v roce 2008 patří:
– Uspěli jsme v grantových řízeních a získali dostatek financí na provoz a platy zaměstnanců MC.
– Díky profesionalizovanému vedení a dostatku financí, se podařilo nabídnout pestré spektrum
služeb.
– Podařilo se zajistit chod volné herny i realizovat všechny plánované akce.
– V roce 2008 opět výrazně stoupla návštěvnost MC. Největší podíl na zvýšené návštěvnosti má
kvalita pravidelných kroužků a kurzů pro děti i dospělé.
– Mezi přednášejícími byli odborníci z různých oblastí, pravidelné akce byly zajišťovány kvalitními
lektory.
– Mimořádné akce pro rodiny měly velký ohlas a vysokou návštěvnost, při jejich pořádání jsme
navázali na již probíhající spolupráci s jinými organizacemi z Milovic.
– Obohatili jsme nabídku volnočasových aktivit dětí i dospělých.
– Navázali jsme na předchozí spolupráci s MěÚ.
– Podařilo se dovybavit hernu dětským nábytkem.
– MC se stalo nedílnou součástí společenského života v Milovicích.
Celkově se podařilo naplnit hlavní cíle služeb poskytovaných Mateřským centrem Milovice.

MAMINKY DĚTEM O. S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

15

Problémy v roce 2008
Problémy při realizaci:
Problémem byla finanční nejistota na počátku roku, kdy jsme nevěděli, zda dostaneme žádané dotace
z podaných grantů na platy zaměstnankyň a provoz MC.
Z důvodu avizovaného prodeje objektu, kde sídlíme, jsme odložili plánovanou rekonstrukci dalších prostor.
Objekt, ve kterém se MC Milovice nachází, se bude v roce 2009 prodávat. Jedním ze zájemců je i město
Milovice. V tuto chvíli nevíme, zda bude možno provozovat MC ve stávajícím objektu i nadále. Hledáme
vhodné náhradní prostory, kam bychom se v případě, že budovu odkoupí někdo jiný než město Milovice,
mohli přestěhovat.
Co se nepodařilo?
Roce 2008 jsme měli v plánu provést rekonstrukci dalších přilehlých prostor, protože z kapacitních důvodů
již nemůžeme naše služby nadále rozšiřovat. Přestože jsme měli zpracovaný projekt a vydané stavební
povolení, rekonstrukci jsme odložili. Hlavním důvodem odkladu byla informace o plánovaném prodeji
objektu (MC je v nájmu). V roce 2009 pravděpodobně proběhne změna majitele budovy.
Odchody zakladatelek:
Občanské sdružení je ještě o jeden rok starší než MC. Za 6 let své existence prošlo mnoha zkouškami. V roce
2008 ho čekala zkouška zatím největší. Postupně odcházely řadové členky, které centrum v roce 2004
založily. Největší část odešla právě v letech 2007–2008, kdy jim děti už odrostly a ony se vrátily do práce.
Na jaře se pro odchod rozhodla i Jitka Bohušová – jedna ze zakladatelek a jeho první ředitelka. Za těch 5 let,
které v Maminky dětem o. s. strávila, zde udělala ohromný kus práce. Že se MC vydalo na cestu
profesionalizace a získalo v Milovicích velmi významné postavení, je i její velká zásluha. S pomocí externí
facilitátorky MgA. Ireny Swiecicki se podařilo přerozdělit náplň práce a zajistit plynulé předání kompetencí
na novou ředitelku Ivanu Backovou a částečně na Mgr. Lídu Šimkovou.
Nedlouho poté svůj odchod ohlásila též Mgr. Lída Šimková – finanční manažerka, další ze zakladatelek, jež
svou přirozenou autoritou celé MC z velké části řídí. Té stěhování (naštěstí pro MC) nevyšlo a proto jsme
měli delší dobu na převedení pracovní náplně mezi nové aktivní maminky.
Oba tyto odchody (jeden uskutečněný již v roce 2008 a druhý pouze odložený do poloviny roku 2009)
s sebou přinesly i nutnost přesně vytyčit povinnosti a pravomoci jednotlivých členek pracovního týmu a
vytvořit podrobné pracovní náplně. Zároveň byly vytvořeny vnitřní směrnice.
Mateřské centrum se v tomto roce i díky této stresující situaci stalo skutečně profesionalizovanou organizací,
kde již všichni nedělají vše (jak tomu bylo při založení v roce 2004), ale každý má své místo s přesně
stanovenými pravomocemi i povinnostmi. V případě odchodu kterékoliv členky pracovního týmu, bude
proto snazší hledat vhodnou náhradu a chod MC nebude tolik ohrožen.

VI.

Plány do roku 2009

V roce 2009 bychom i nadále chtěli:
–
–
–
–
–
–
–

zachovat stávající nabídku služeb,
zachovat stejný počet zaměstnanců,
dále zkvalitňovat služby a pružně reagovat na měnící se poptávku,
rozšířit prostory,
nadále spolupracovat s vedením města a dalšími organizacemi v Milovicích,
zapojit co nejvíce nových rodičů do aktivit MC a jeho vedení,
účastnit se odborných seminářů a kurzů, protože vedení organizace vyžaduje neustálé získávání
nových informací, znalost zákonů atd.,
– pokračovat v projektu v dalších letech a pružně reagovat na měnící se potřeby klientů.
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K realizaci plánu na rok 2009 potřebujeme:
– mít dostatek finančních prostředků (především na mzdy),
– stávající prostory (popř. v případě prodeje objektu – jiné vhodné).

Strategické plánování na období 2009–2010/11
Členky o. s., aktivní rodiče, zaměstnanci i celé vedení o. s. se v prosinci 2008 společně s externí
spolupracovnicí MgA. Irenou Swiecicki sešli při vytváření 2. strategického plánu na následující období. Plán
plynule navazuje na předchozí, který vznikl v červnu 2007 a jenž byl z větší části splněn.
Řešily se otázky: V jakém stavu se organizace momentálně nachází? Jak by měla vypadat organizace
v budoucnosti? Jak žádoucího stavu dosáhnout?
Bylo stanoveno několik dlouhodobých cílů. Jako nejdůležitější se jeví zajistit dostatečné finanční zdroje na
provoz i na kvalitní vedení kroužků a zajistit MC prostory pro případ stěhování. V roce 2009 se navíc
zaměříme na propagaci MC, možnosti zařazení nových mimořádných akcí atd.
Během pravidelné otevírací doby bude MC i nadále sloužit především rodinám s dětmi od narození do 6 let a
těhotným ženám, veškerý program bude přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

VII.

Finanční zpráva

V roce 2008 byl provoz Mateřského centra Milovice financován z více zdrojů. Bylo to především
z provozních dotací od Městského úřadu Milovice, MPSV a Úřadu práce Nymburk. Nemalou část tvořily
i vlastní příjmy z pořádaných akcí a příspěvky od sponzorů. Všechny finanční prostředky byly použity
k financování běžného provozu mateřského centra a k pořádání akcí pro veřejnost.
Rozvaha k začátku roku 2008 je v tabulce 4, rozvaha ke konci roku je v tabulce 5.
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 je v tabulce 6.
Rozdíl mezi výnosy a náklady je
1 291 138,50 Kč – 1 211 057,44 Kč = 80 081,06 Kč.
Hospodářský výsledek je zisk 80 081,06 Kč.
Ziskem bude v příštím roce navýšeno vlastní jmění občanského sdružení a bude použit v příštích letech na
další činnost organizace.

Kontrola plnění projektu
Plnění stanovených cílů a řádného vyúčtování kontroluje během roku Rada Maminky dětem o. s. a Dozorčí
rada o. s.
Dále byly v roce 2008 provedeny kontroly následujícími subjekty:
– Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk, kontrola ze dne 6.2.2008, protokol č.82/08,
provedla kontrolu úhrad splatných závazků, ke dni 20.3.2008, byl zjištěn přeplatek ve výši 13,– Kč
– Finanční úřad Nymburk, kontrola ze dne 22.5.2008 – kontrolou daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků – nebylo zjištěno porušení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění platném pro rok 2005,2006 a 2007.
– Úřad práce Nymburk, dne 19.8.2008 – Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení plnění závazků
plynoucích z Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. NBA-VL-6/2008 ze dne 3.3.2008.
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Tabulka 4: Rozvaha k 01.01.2008
AKTIVA

PASIVA

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

198 393,70 Vlastní jmění

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek

180 221,28

11 394,00 Dodavatelé

Zboží

7 352,05

650,93 Zaměstnanci

Peníze

10 518,00

49 879,00 Zúčtování pojištění (OSSZ, ZP, Kooperativa)

Bankovní účty

239 642,07 Ostatní přímé daně/zúčtování daní, dotací

Poskytnuté provozní zálohy

42 194,00 Výdaje příštích období

Náklady příštích období

38 400,00

–198 393,70 Účet hospodářského výsledku

Oprávky k drobnému nehmotnému
dlouhodobému majetku

3 009,00
595,00

3 883,65 Dohadné účty pasivní

Oprávky k drobnému dlouhodobému
majetku

6 528,00

89 626,32

–11 394,00

Aktiva celkem

336 249,65 Kč Pasiva celkem

336 249,65 Kč

Tabulka 5: Rozvaha k 31.12.2008
AKTIVA

PASIVA

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

198 393,70 Vlastní jmění

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek

269 847,60

11 394,00 Dodavatelé

Zboží

7 062,30

650,93 Zúčtování se zaměstnanci

Peníze

44 053,00

32 618,00 Zúčtování pojištění (OSSZ, ZP, Kooperativa)

Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
Oprávky k drobnému nehmotnému
dlouhodobému majetku

379 251,53 Zúčtování daní, dotací

962,00

53 015,50 Dohadné účty pasivní

63 068,00

–198 393,70 Ostatní závazky

503,00

–11 394,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Vnitřní zúčtování

19 378,00

23 900,00
-4 481,00

Aktiva celkem

484 954,96 Kč Pasiva celkem

404 873,90 Kč

Tabulka 6: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

VÝNOSY
168 103,50 Tržby za vlastní výkony a zboží

Prodané zboží

59 864,70 Úroky

Spotřeba energie

65 312,00 Jiné ostatní výnosy

Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady

1 374,00 Jiné ostatní výnosy-přeplatky
171 309,59 Provozní dotace SK
20 392,65 Provozní dotace od MěÚ Milovice

Mzdové náklady

565 527,00 Provozní dotace od Úřadu práce Nymburk

Zákonné sociální pojištění

118 243,00 Provozní dotace od MPSV

Ostatní sociální pojištění
Náklady celkem

40 931,00 Přijaté příspěvky (dary)
1 211 057,44 Kč Výnosy celkem

29 489,00
2 148,00
347 418,50
13,00
180 000,00
200000
75 600,00
440 570,00
15 900,00
1 291 138,50 Kč
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Propagace činnosti

Klienty jsme informovali v průběhu celého roku těmito cestami:
– místní tisk – Milovické ECHO, regionální tisk – Nymburský deník, LISTY města Lysé nad
Labem – pravidelně,
– vývěsky ve městě, u dětských lékařů, v MŠ a v Mateřském centru Milovice – pravidelně,
– informace na webových stránkách www.mcmilovice.cz,
– zasíláním emailu s měsíčním programem všem zájemcům z řad veřejnosti,
– v MC byly k dispozici tištěné letáky s měsíčním programem (k rozebrání) a plakáty k jednotlivým
akcím na nástěnkách,
– výroční zpráva za uplynulý rok.

IX.

Děkujeme

Děkujeme všem pracovnicím i dobrovolníkům, kteří se v roce 2008 podíleli na chodu MC. Poděkování patří
také všem dárcům a příznivcům, bez jejichž podpory by zajištění provozu Mateřského centra Milovice bylo
i nadále velmi obtížné.

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

ředitelka MC – Jitka Bohušová, DiS., Ivana Backová
pracovnice v MC (provozní) – Ivana Backová, Zdeňka Pollaková, Lenka Dúpalová, Julie Simonová
finanční manažerka – Mgr. Ludmila Šimková
fundraiser – Ivana Backová
pedagog volného času – Petra Lusková
účetní – Lucie Honová, Karel Pešek
pokladna – Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Darina Vajčnerová
propagace a public relation – Martina Martiňáková, DiS.
projektová manažerka – Mgr. Petra Dobiášová
projektový tým – Mgr. Petra Dobiášová, Mgr. Ludmila Šimková, Jitka Bohušová, DiS., Eva
Turková

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

kroužky Hudební školy Yamaha – Mgr. Jana Obalilová, Silva Čiháková
divadélka pro děti – Hana Mislerová, Adéla Křenková, DiS., Martina Tietzová
výtvarné dílny pro děti a dospělé – Mgr. Helena Šlemová
angličtina pro děti – Mgr. Erika Drobná
cvičení pro děti – Alena Procházková, Bc. Martina Miklovičová
zpívání pro děti – Markéta Müllerová
cvičení na balónech – Kristýna Lážková
aerobic – Pavla Nožičková
předporodní kursy – Helena Šafaříková
laktační poradna – Martina Martiňáková, DiS., Jitka Bohušová, DiS., Adéla Křenková, DiS., Alice
Habětínková
kursy gravidjógy a poporodní cvičení – Mgr. Karina Holubová
břišní tance – Dominika Nesládková
Mimiklub – Martina Martiňáková DiS., Jana Fialová, Marie Šínová, Bára Nováková, Bc. Martina
Miklovičová
přednášky o zvířátkách – Petra Demeterová
kursy českého jazyka – Petra Lusková
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– hlídání dětí – Michaela Lachová, Jitka Prokešová, Mgr. Veronika Brynychová, Lenka Hozáková,
Pavla Vojtková, Denisa Konopáčová, Mgr. Helena Šlemrová, Mgr. Petra Zemanová
– údržba a opravy prostor – Ondřej Martiňák, Radek Hon
– mimořádné akce – Lenka Průšková, Martina Martiňáková, DiS., Jitka Bohušová, DiS.,
Mgr. Ludmila Šimková, Adéla Křenková, DiS., Jana Hrdličková, Lucie Honová, Jana Fialová,
Mgr. Jana Obalilová, Silva Čiháková, Martina Tietzová, Eva Hasprová a další
Dále děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu MC.
Mateřské centrum je neziskovou organizací a jeho fungování není možné bez podpory sponzorů. Děkujeme
tímto všem sponzorům, dárcům a příznivcům za jejich podporu.

V roce 2008 nás sponzorovali
–
–
–
–
–
–
–
–
–

David Blažek, Milovice – zakoupení radiomagnetofonu s CD
Pizzeria Piacenza, Danclare s.r.o. – Jiří Ryšavý, Milovice – smlouva o reklamě
Package logistics – Kateřina Holznerová – finance, hračky pro děti
Moje kytice, Milovice – květinová výzdoba
Květinářství Květa – květiny na akce
LUCO, Zbyněk Konečný, Lysá nad Labem – servis počítačů
IRE s.r.o, Milovice – výroba razítek, zapůjčení stojanů na výstavu
Jednota, SD Nymburk – smlouva o reklamě
Yabok, Milovice – čištění koberců

Podporují nás
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ministerstvo práce a sociálních věcí – grant – Pravidelný provoz MC Milovice,
Krajský úřad středočeského kraje – grant – Pravidelný provoz MC Milovice,
Úřad práce Nymburk – příspěvek na vytvoření pracovního místa,
Městský úřad Milovice – grant – Pravidelný provoz MC,
Nadace VIA ve spolupráci s programem Procter and Gamble – grant – cyklus besed „Pojďte s námi
za zvířátky“,
Síť MC ČR,
LASVIT s.r.o, Milovice – finanční dar,
Mgr. Jiří Vajčner Ph.D., Milovice – finanční dar,
MgA. Irena Swiecicki – finanční dar,
Ladislav Dobiáš, Milovice – správa webových stránek,
Drogerie TETA, Milovice – finanční dar,
Truhlářství Hamerník, Milovice – výroba botníku,
Truhlářství TRUMOTES, Míla Svátek, Milovice – potřebné opravy v MC,
MUDr. Rudolf Zeman – stomatolog, Loučeň – finanční dar,
MUDr. Markéta Šimonová – dětská lékařka – finanční dar,
Květa Dobiášová, Čelákovice – finanční dar,
Kadeřnictví – Marta Salačová, Milovice – finanční dar,
Fasco a.s. – finanční dar,
Moravec – kvalitní ponožky – sleva na výrobu ponožek s logem MC,
Českomoravská stavební spořitelna – odměny pro děti,
Kontrola, servis a prodej hasících přístrojů, Josef Eis, Nymburk,
M-Inzert – bezplatná inzerce,
Kristýna Lážková – zdarma vedení cvičení na balónech,
Pavla Nožičková – zdarma vedení cvičení pro ženy,
klenot.cz – hosting pro webové stránky.
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Spolupracujeme
–
–
–
–
–
–
–

Promo Produkce Media s. r.o – výroba banneru s logem MC Milovice,
ZOO Praha,
Botanická zahrada Praha,
PORTÁL s. r. o.,
Víceúčelové kulturní zařízení, Miloslava Loudilová, Milovice,
A-Z Divadlo, Milovice – zajištění akcí pro děti,
Technické služby Milovice, s.r.o.

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

Slovo na závěr
„Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem“, říká anglické přísloví. Výsledkem takového malého
hýbání světem je i vznik Mateřského centra v Milovicích. Každý člověk má v sobě touhu něco nového
vytvořit, něco po sobě zanechat. U žen se tato touha probudí v novém světle, když se jim narodí miminko.
I mne před lety vedla především touha. Touha vybudovat něco, co tu chybí, co je potřebné, další místo, kde si
děti mohou hrát. Nebyla jsem sama, kdo se chtěl na tvorbě nového mateřského centra podílet.
Stálo mě to hodně energie, času a sil. Teď po téměř pěti letech, kdy už si mateřské centrum vydobylo své
místo na slunci, pomalu odcházím a bilancuji. Mnohé jsem tomuto dílu obětovala, ale také jsem mnohé
dostala. Mám spoustu přátel, nové pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti. Jsem ráda, že jsem u toho
mohla být.
Děkuji všem za podporu, především manželovi Zdeňkovi a všem bývalým i současným spolupracovnicím.
Věřím, že se stále budou objevovat ženy s touhou hýbat pro své děti světem.
Mgr. Ludmila Šimková, finanční manažerka, jedna ze zakladatelek MC
V Milovicích, dne 23.3.2009
Zpracovaly:
Ivana Backová, Mgr. Ludmila Šimková, Mgr. Petra Dobiášová a Eva Turková

Maminky dětem o. s.
Dětská 359
289 23 Milovice
Tel. do MC v době provozu: 728 656 530
IČ: 266 25 164
E-mail: materske@centrum.cz
Skype: Mateřské centrum Milovice

Mateřské centrum Milovice
nám. 30. června 507
289 24 Milovice – Mladá
Číslo účtu: 185 135 365/0300 ČSOB
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www.mcmilovice.cz

