
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 
 
 

 

Vážení přátelé, 

     právě jste otevřeli výroční zprávu Mateřského centra Jablíčko. Ráda 

bych Vás touto cestou informovala o naší činnosti v roce 2007. 

  

     Občanské sdružení – MC Jablíčko (dále jen MC) existuje a plní Vaše 

přání teprve prvním rokem. Navázalo v prosinci 2005 na činnost 

mateřského centra Světluška, které svou činnost ve Spolkovém domě 

ukončilo. Díky velmi pěkným prostorám, veliké ochotě vedení Spolkového 

domu vyjít nám jakkoliv vstříc a většímu zájmu z řad maminek se činnost i 

nabídka aktivit našeho centra zpestřila a rozrostla, o čemž svědčí jeho 

bohatá návštěvnost a troufám si říci, že i dobré jméno. 

      Celá naše činnost by však nebyla možná bez finanční a morální 

podpory různých státních, nestátních a městských institucí, a našich 

sponzorů. Ráda bych všem na tomto místě poděkovala. Podpory si velmi 

vážíme, všichni si uvědomujeme, že bez ní by naše organizace neměla 

šanci dále vyvíjet svou činnost. Doufáme, že naše spolupráce bude 

pokračovat i nadále. 

Moje poděkování také patří všem pracovníkům MC, kteří se podílejí na 

vedení MC a na realizaci jednotlivých programů, protože jsou to oni, kdo 

vytvářejí příjemné prostředí a odborné zázemí, díky kterým nás klienti i 

instituce vyhledávají. 

   

Věřím, že i v příštích letech se bude činnost MC úspěšně rozvíjet. 

  

                                                                                                               

                  Renáta Pokorná 

Předseda sdružení 



OBSAH ČINNOSTI MC 

Předmětem činnosti našeho občanského sdružení je posilovat prvořadou a 

nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy, a to prostřednictvím 

provozování mateřského centra, neziskového zařízení. Mateřské centrum 

(MC) pomáhá maminkám na mateřské dovolené, které se často cítí 

izolované či společností nedoceněné, navázat kontakt s jinými maminkami 

a nalézt prostor pro činnost svou i svých ratolestí, získává a předává 

odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, umožní 

rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a 

využívat vlastních schopností či znalostí. Mateřské centrum obohatí děti o 

nové kamarády, vztahy a zkušenosti, poskytne prostor pro všestranný 

rozvoj osobnosti, vzájemnou pomoc a předávání zkušeností. V MC se učí 

rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality. 

  

  

CÍLE SLUŽEB MC  

MC poskytuje své služby ke splnění následujících cílů: 

 aktivní trávení volného času rodičů s dětmi na mateřské dovolené 

(dále jen MD) 

 vzhledem k jejich materiální a sociální situaci 

 podpora výchovných dovedností rodičů 

 podpora všestranného rozvoje dítěte 

 zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi 

 prevence sociální izolace rodičů na MD 

 aktivní seberealizace (vedení kursů či programů) rodičů na MD 

 usnadnění návratu maminek na MD na pracovní trh 

 rozvíjení sociálních kontaktů a dovedností našich nejmenších 

  

TYPY SLUŽEB MC 

Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle následujících typů: 

 Pravidelné výtvarné, hudební a pohybové kroužky pro děti do 6 let s 

rodiči 



 Odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou 

problematiku 

 Půjčovna odborné literatury pro rodiče 

 Výlety, víkendový pobyt pro rodiče s dětmi 

 Rukodělné a tvůrčí workshopy pro matky na MD 

 Jazykové kursy a kursy PC pro matky na MD zaměřené na jejich 

návrat na pracovní 

 trh 

 Mimořádné akce (výběr): Divadýlko, Karneval, Velikonoční nadílka, 

Pohádkový cesta, výpravy za poznáním, krmení zvířátek, Tvořivé 

odpoledne, jarní a podzimní burza dětského oblečení, Podzimní 

slavnosti, Jablíčkové posvícení, Listopadání, Klub dvojčat, Vánoční 

besídky a odborné přednášky 

 Hlídání dět 

  

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI MC 

Návštěvnost v níže uvedené tabulce je počítána pouze na platícího člena. 

Pokud tedy centrum navštíví maminka, tatínek či jiná dospělá osoba 

s dítětem, je potom návštěvnost dvojnásobná. 

Jak je z tabulky zřejmé, největší návštěvnost je z pochopitelných důvodů 

v zimních a podzimních měsících.  Největší návštěvnost jsme zaznamenali 

v listopadu, a to celkem 490 maminek, dohromady tedy centrum v tomto 

měsíci navštívilo téměř 1000 návštěvníků. 



 

  

  

PODĚKOVÁNÍ 

Občanské sdružení - Mateřské centrum Jablíčko je nezisková organizace a 

její fungování není možné bez podpory sponzorů a drobných dárců a 

dobrovolníků. 

Děkujeme všem, kteří v roce 2007 podpořili naši činnost formou finančních 

příspěvků a věcných darů a služeb: 

  

PROJEKTOVÉ DOTACE A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY:: 

Městský úřad                                                                                       50.000, 

– 

SPONZORSKÉ DARY: 

Beads 4U                                                                                             10 000, 

– 

Nadace Škola hrou                                                                                1.000, 

– 

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY: 

Česká spořitelna Liberec 

FIROTOUR 

ZOO Liberec 

 



STÁLÝ PROGRAM MC JABLÍČKO 

  

PONDĚLÍ      

dopoledne    9 – 12             Eva Matajová 

odpoledne    15,30 - 17      Hravé odpoledne - Martina Šípková 

                               17,30 – 18,30           Angličtina začátečníci 

ÚTERÝ        

dopoledne    9 – 12             Marcela Hasalová 

odpoledne    15 – 16          Španělština pro začátečníky - Eva Ottová 

16 – 17          Hudební výchova pro nejmenší - od 2,5 roku                       

                                                                                                                 

          Blanka Šubrtová 

17 – 18          Angličtina pro pokročilé - konverzace - Adéla Kršková    

 

STŘEDA 

dopoledne    9 – 12             Lenka Pirklová 

odpoledne    15.30 - 17      Hravé odpoledne - Renáta  Pokorná 

 

ČTVRTEK    

dopoledne    9 – 12             Eva Horušická 

odpoledne    16 - 18           Martina Šípková 

1.        Keramika pro dospělé i děti  

2.         Výtvarný workshop - dílna pro rodiče, děti herna 

3.         Rodinné akce – Posvícení, Listopadání, Maškarní, … 

4.         Klub dvojčat 

 18 – 19          Angličtina pro pokročilé – konverzace 

  

PÁTEK          

dopoledne    9 – 12             Martina Zemanová 

            zaměřené převážně pro děti 0 – 18 měsíců 

                        odpoledne    možnost pronájmu na oslavy narozenin, atd 

                                               (možno po domluvě i o víkendu)  

  



AKCE V ROCE 2007  

 

 Leden 2007 

V lednu jsme svou činnost zahájili nejen nabídkou dopoledního programu 

s říkadly, pohybovými hrami a písničkami pro děti, ale pokusili jsme se 

rozšířit naše aktivity také o nabídku odpoledních kroužků. Nejvíce maminky 

zaujal kroužek s názvem „Hravé odpoledne pro předškoláčky“ zaměřené na 

rozvoj schopností a dovedností zejména u dětí, které se v brzké době 

chystají do školky. Kroužek nabízel a doposud stále nabízí odpoledne plné 

zpívání, her, cvičeníčka a tvoření. Neméně úspěšný byla také „Angličtina 

pro nejmenší“, kde se děti mohli hravou formou seznamovat s tímto 

celosvětovým jazykem. Méně zájmu bylo však již o další odpolední 

kroužek, kterým bylo „Zdravé pískání“. 

V lednu jsme se již také pokusili nabídnout maminkám v průběhu dopolední 

návštěvy zdravotní masáže a besedu o zdravém vaření, kterou jsme ovšem 

díky velmi malému zájmu  nakonec zrušili. 

Naší další službou se stal i pronájem mateřského centra našim klientkám u 

příležitosti narozeninové oslavy jejich ratolesti. 

Podařilo se nám také koncem ledna do centra pozvat PhDr. Ludmilu 

Pekařovou, primářku HDL v Luži Košumberku a autorku odborných 

publikací, která velice poutavě a vskutku nevšedně mluvila o citech a 

empatii ve výchově, o vztazích mezi sourozenci či vlivu prostředí a 

dědičnosti na osobnost dítěte. Beseda to byla neuvěřitelně zajímavá a 

poučná, o čemž svědčí veliký zájem maminek o knížku paní doktorky ...... 

S radostí jsme v závěru měsíce mohli konstatovat, že se nám rozjezd 

nového mateřského centra celkem vyvedl a nové maminky na sebe 

nenechali dlouho čekat.  

 

Únor 2007  

V únoru jsme nabídku stálého programu opepřili velmi zajímavou besedou 

s dětskou lékařkou MUDr. Jůnovou na téma „Posílení dětské imunity“ a 

podařila se nám první odpolední rodinná akce, a tou byl „Valentýnský 

maškarní karneval“.  Díky několika sponzorským darům jsme dětem mohli 

nabídnout celkem zajímavé ceny ve slosovatelné tombole (vyhrával každý) 



a poprvé se v centru představili i studenti .......  s nabídkou míchání koktejlů 

jak pro rodiče, tak i pro děti. 

Další zajímavou akcí centra byla nabídka kurzu první pomoci u dětí, na 

kterou nám přispělo vedení SDJ v rámci projektu „Otevřené dveře“. Kurz 

probíhal pod vedením lektorky Českého červeného kříže a vzhledem 

k náročnosti byl rozdělen do dvou dnů. Zájem o tuto akci byl obrovský. 

Koncem února naše centrum navštívily ředitelky z 2 celkem odlišných 

mateřských školek, a to paní ředitelka klasického typu mateřské školky a 

paní ředitelka ze školky montessoriovské. Maminky se tedy dozvěděly, co 

vše by měly dětičky zvládnout před nástupem do školky, jak je na nástup 

psychicky co nejlépe připravit a zejména mohly porovnat styl výchovy, 

postoje a nároky těchto dvou zařízení. 

Velmi příjemným překvapením pro nás v tomto  měsíci byl desetitisícový 

sponzorský dar od firmy BEADS 4U určený na vzdělávání a návštěva 

představitel města (místostarosta Petr Vobořil) s nabídkou přihlásit se o 

finanční příspěvek na dovybavení centra nábytkem. 

 

 Březen 2007  

V návaznosti na besedu o mateřských školách přišla do centra také 

pracovnice pedagogicko-psychologické poradny, která k tématu první 

návštěvy dítěte tohoto zařízení mluvila z hlediska své odbornosti. 

Další celkem úspěšnou odpolední akcí bylo Velikonoční tvoření, kdy jsme 

maminkám nabízeli tvořeníčko zaměřené na výrobu velikonočních věnců a 

velikonoční výzdoby. Odpoledne vedla zkušená floristka, která maminkám 

ukázala zajímavé námět na velikonoční zdobení. 

V březnu jsme se také pokusili o spolupráci se společností IANUS, která 

pro naše centrum připravila nabídku kurzů  „Jak si najít zaměstnání“  a kurz 

„Jak uspět v zaměstnání aneb Rozvoj klíčových kompetencí“ Zájem byl 

však velice malý a proto jsme byli nuceni kurzy zrušit. 

Po vzoru ostatních center jsme i my uspořádali v březnu Bazárek jarního 

oblečení a koncem měsíce jsme uspořádali velmi zajímavou besedu 

s Českou policií a krizovým centrem o domácím násilí. 

V tomto měsíci byla také svolána rada sdružení, kdy jako hlavním bodem 

programu byl společný projekt centra pro rodinu v Turnově, který se 

bohužel nakonec neuskutečnil. 



 Duben 2007  

Velikonoce se blížili a tak jsme ani my nesměli zůstat pozadu. Malování 

vajíček byla jednou z akcí, při které si maminky společně s dětmi mohly 

různými technikami vyzdobit svá velikonoční vajíčka. Ve spolupráci 

s městem, firmou BEADS 4U a Eurocentrem jsme u příležitosti městských 

velikonočních trhů vyhlásili soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“ a 

zúčastnili jsme s našimi nejmenšími velikonočního programu před radnicí. 

K našemu velkému překvapení byl ohlas veliký a malí učinkující byli po 

právu odměněni. 

Velikonoce jsme v centru oslavili odpolední rodinnou akcí s názvem 

„Velikonoční nadílka“. Hry, soutěže a taneček doplnilo hledání 

velikonočních vajíček a pro dospěláky nechyběly oblíbené míchané nápoje. 

V tomto měsíci nás také v průběhu dopoledne navštívil JUDr. Šisler 

z Úřadu práce, který hovořil o právních úpravách týkajících se těhotenství, 

mateřské a rodičovské dovolené a právech osoby pečující o dítě do 15 let. 

Neméně zajímavá byla přednáška Mgr. Hillebrandové o terapeutické 

metodě zvané Kineziologie One Brain. 

Dopolední besedy jsme v dubnu uzavřeli přednáškou o imunitě, jarní 

únavě, pročišťování či kožních problémech a vhodných bylinných 

přípravcích. 

V dubnu jsme zahájili projekt „Můj pohádkový kraj“, o jehož finanční 

spoluúčast jsme oslovili nadaci Škola hrou, která nám poskytla finanční 

příspěvek Kč 1.000,-. 

Prvním výletem, který jsme v rámci projektu uspořádali byl pěší výlet po 

Jablonecku, a to na Bramberk. Druhým výletem byla návštěva Střediska 

ekologické výchovy STŘEVLÍK v Oldřichově v Hájích. Ekocentrum nabídlo 

program „Pojďte s námi za zvířátky“, v kterém se děti seznámily s doma 

chovanými zvířaty (huculský kůň, koza, ovečky). Děti se naučily, jak 

jednotlivá zvířata vypadají, co mají ráda a jak mohou být prospěšná lidem.  

 

Květen 2007  

V rámci našeho projektu „Můj pohádkový kraj“ jsme  v květnu pro velký 

úspěch uskutečnili již druhý výlet do Střediska ekologické výchovy 

v Oldřichově v Hájích. 



Dalšími výlety byly sobotní pěší výlet na Černou studnici a výlet na Trosky a 

do Šťastné země. 

Mezi květnové mimořádné akce jsme zařadili „Tvořivé dárečkové 

odpoledne“, kde si dětičky mohly vytvořit něco pěkného pro maminky 

k příležitosti jejich květnového svátku – Den matek. 

Pro velký zájem jsme v květnu zopakovali besedu o bylinkách a bylinných 

přípravcích a naopak pro nezájem jsme byli nuceni zrušit odpolední 

kroužek Zdravého pískání.   

 

Červen 2007  

Mimořádnou akcí v červnu byl opět výlet,  tentokráte do liberecké 

zoologické zahrady. V půli června jsme se také pokusili zorganizovat 

několikadenní akci pro rodiče a děti v rekreační oblasti u Českého Dubu. Už 

díky krásnému a slunečnému počasí se pobyt velmi vydařil a děti tu zažili 

akce, jakou byla například stezka odvahy, olympiáda či neobvyklé 

večerníčky v podání svých maminek. 

Malou účast měl díky počasí jednodenní výlet do Bedřichova, přesto byly 

zúčastněné děti plné zážitků z výšlapu na Královku a pohodového 

odpoledne na velké trampolíně.   

 

Červenec 2007  

V době letních prázdnin jsme provoz našeho mateřského centra omezili 

pouze na dopolední návštěvy se sníženým vstupným a nabídli maminkám 

v rámci projektu „Můj pohádkový kraj“ další rodinné výlety. Tentokráte jsme 

se podívali na Ještěd a na Máchovo jezero. 

V polovině července jsme uskutečnili pracovní poradu rady sdružení a 

aktivních maminek s cílem domluvit se na výletech v srpnu, programu a 

provozu od září  a zejména, díky finančnímu příspěvku města, na 

nábytkovém vybavení centra a následné brigádě.  

 

Srpen 2007  

Další z pohádkových výletů se tentokráte uskutečnil přímo v Jablonci nad 

Nisou, kdy jsme maminkám nabídli velmi zajímavou cestu kolem druhé 

jablonecké přehrady obohacenou o známé dětské pohádkové postavičky se 

spoustou úkolů a soutěží. Zájem byl i díky počasí obrovský  a vzhledem k 



velmi pozitivním ohlasům z řad zúčastněných maminek, jsme se rozhodli 

akci každoročně opakovat. 

Druhý výlet byl do Turnova, kde si maminky prošly pohádkové město, 

navštívili Rumcajse a pohráli si ve zdejším parku. 

Poslední týden v srpnu jsme naše centrum pro veřejnost uzavřeli a vrhli se 

na již dlouho toužebně očekávanou rekonstrukci centra. 

28. srpna se konala schůze valné hromady a rady sdružení, kdy na 

programu byla zejména změna Rady sdružení MC Jablíčko, a to 

odstoupení stávajícího místopředsedy Rady sdružení Ireny Svobodové a 

zvolení nového místopředsedy Rady sdružení  Martiny Šípkové. 

Z důvodu nástupu Renáty Pokorné od 1. září do zaměstnání funkci 

koordinátorky MC Jablíčko převzala Martina Šípková. Valná hromada 

odsouhlasila novou koncepci aktivit centra s rozšířenou nabídkou 

dopoledních aktivit a odpoledních kroužků, rozšířila se i členská základna 

občanského sdružení.   

 

Září 2007  

S úspěchem jsme zahájili měsíční cyklus „Krásná maminka“, kdy naše 

centrum v dopoledních hodinách jako první navštívila kosmetička. 

Velmi zajímavým byl výlet do Jičína, kde právě probíhal program Jičín – 

město pohádek. Děti tak navštívily Rumcajsovu ševcovnu, shlédly pohádky 

či si něco zajímavého vytvořily. 

Zahájen byl také výtvarný workshop pro maminky, který se tak koná 

pravidelně druhý čtvrtek v měsíci. 

Díky spolupráci v projektu „Otevřené dveře“ byly od září zahájeny pro naše 

klientky kurzy počítačů pro pokročilé, které byly pro maminky i s hlídáním 

dětí zcela zdarma. Zájem z řad maminek byl veliký. Podzimní slavnosti byly 

další rodinnou odpolední akcí plnou her a soutěží o zajímavé ceny. 

Nově jsme také vyhradili pátky pro ty nejmladší, a to pro dětičky od 

narození do 18 měsíců. 

26. září se konalo v našem mateřském centru regionální setkání MC 

Libereckého kraje, kdy hlavním tématem setkání byla finanční udržitelnost 

MC v regionech, příprava na setkání „U kulatého stolu“ a nominace 

k ocenění „Společnost přátelská rodině“.  

 



Říjen 2007  

Tento měsíc zahájila keramická výtvarná dílnička pro maminky a další akcí 

byla zajímavá přednáška spojená s ochutnávkou na téma „Zdravé a rychlé 

vaření“.  Společnost CIC nabídla našim maminkám spolupráci ve formě 

dobrovolnické činnosti zaměřené na pomoc emigrantům z jiných zemí a 

jejich zařazením do naší společnosti. 

Centrum navštívil během dopoledne také finanční poradce, který se snažil 

maminkám poradit, jak dobře investovat, pojistit se či ušetřit. 

10.10.2007 jsme uskutečnili DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy jsme se 

návštěvníkům snažili ukázat vše z činnosti našeho centra. K návštěvě jsme 

pozvali také členy zastupitelstva města a pracovníky spřízněných a 

spolupracujících organizací. 

V tomto měsíci proběhl také výtvarný workshop s inspirací na vánoční 

dárky, výlet za koníčky na Sychrov a bazar zimního oblečení. 

Rodinnou akcí bylo „Jablíčkové posvícení“, kam měli vstup volný pouze ti, 

kteří přinesli nějaký chutný výrobek z jablíček. Po ochutnávce byl vyhlášen 

ten nejchutnější a nejoriginálnější. Na akci nechybělo tvořeníčko, soutěže a 

neomezená konzumace jablíček. 

 

Listopad 2007 

Zajímavou akcí byla v listopadu beseda studijního centra BASIC zaměřená 

na poruchy učení (dysgrafie, dyslexie apod.), jak poruchám předcházet, jak 

se s dětmi učit a jak s nimi pracovat.. 

Uspořádali jsme také naučno-zábavnou stezku kolem přehrady na téma 

„Příroda jde spát, uklidíme ji a popřejeme dobrou noc. 

Během jednoho listopadového dopoledne přišly pracovnice ze Svazu žen 

s pomocí speciálních přístrojů přeměřit maminkám tuk v těle a změřit tlak a 

puls, poradili něco o zdravém stravování našich nejmenších, jak je to 

s dietami u nás dospělých a zodpověděly dotazy ke zdravému způsobu 

života. 

Listopadovou rodinnou akcí bylo tzv. „Listopadání“ – plné her, soutěží a 

tanečků. 

V rámci cyklu „Krásná maminka“ přišla dopoledne navštívit klientky 

kadeřnice, která poradila, jak správně pečovat o své vlasy a ukázala letošní 

trendy a střihy. 



V listopadu jsme také zahájili jazykový kurz španělštiny pro začátečníky a 

novou pravidelnou akcí byl zahájen i „Klub dvojčat“, kde si při tomto setkání 

maminky mohou vyměnit své zkušenosti, popovídat si o svých trápeních, 

ale také se podělit o příjemné chvilky s dvojčátky. 

Speciální nabídkou našeho centra bylo v tomto měsíci profesionální hlídání 

dětí dvěma studentkami ze Zdravotnické školy v Liberci, které zde 

absolvovaly po dobu dvou týdnů odbornou praxi. 

 

 Prosinec 2007  

Měsíc jsme zahájili pracovní schůzkou aktivních maminek, kde jsme 

zhodnotili hospodaření centra, vydařené akce v roce 2007 a plánovali 

fungování centra v roce 2008. Díky akci nazvané „Zdobíme stromeček“ 

jsme společně s dětmi vyráběli vánoční z různých materiálů a ozdobili tak 

stromeček v mateřském centru. Velmi úspěšnou akcí byla Mikulášská 

nadílka s pohádkou, která se vzhledem k velkému zájmu konala v sále 

Eurocentra. Na Mikulášské nechyběla loutková pohádka, spousta her, 

soutěží a společného zpívání a samozřejmě ani Mikuláš s pomocníky a 

košem plným nadílky. 

Drobné vánoční dekorace či pozornosti pod stromeček si mohly maminky 

vytvořit na dalším výtvarném workshopu a další inspirací pro předvánoční 

čas bylo odpoledne zaměřené na balení vánočních dárků. V tomto měsíci 

nechyběla ani další přednáška o bylinkách, bylinných přípravcích vhodných 

pro zvýšení imunity a přednáška o šátkování. 

Abychom v zimě nezapomněli ani na zvířátka, uskutečnili jsme výlet pro 

celou rodinu a ozdobili tak stromečky v nedalekém lesíku. 

Před Vánoci jsme uspořádali besídku aktivních  maminek a poděkovali 

tak těm maminkám, které se již rok nezištně a zcela dobrovolně staraly o 

chod našeho mateřského centra, měly dopolední služby, uklízely v MC, 

vedly odpolední kroužky, hlídaly děti či chystaly různé akce a výlety. 

V mateřském centru jsme také s našimi nejmenšími oslavili Silvestra a (o 

pár hodinek dříve) s přáním všeho dobrého tak přivítali rok nový, rok 2008. 

 

 

   



           MIMOŘÁDNÉ AKCE  AKCE SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER 

 

 Začátkem listopadu se naše centrum zapojilo do kampaně s názvem 

„Spolu u kulatého stolu“. Cílem této akce Sítě mateřských center bylo 

zlepšení a prohloubení spolupráce 

mateřských center a jednotlivých obcí a krajů. Na krajském úřadě v Liberci 

se diskutovalo na téma Služby pro rodinu. Záštitu převzal hejtman kraje. 

Probrala se následující témata: prorodinná politika v Libereckém kraji a v 

jednotlivých obcích - příklady .dobré, role mateřských center v obcích, v 

kraji; očekávání krajského a obecního úřadu od mateřských center a 

konečně možnosti vzájemné spolupráce. Z diskuse vyplynuly důležité 

příležitosti pro MC: zapojit se do komunitního plánování, představit městům 

prorodinnou politiku a na krajské úrovni se zapojit do střednědobého plánu 

o sociálních službách. 

Za Jablonecko přijal pozvání ke kulatému stolu místostarosta Petr Vobořil. 

Naše centrum se také zúčastnilo kampaně Sítě mateřských center 

s názvem„Město pro děti“, kdy proběhlo dotazníkové šetření ohledně 

dětských hřišť v obci. Výsledky kampaně byly poskytnuty městu – 

konkrétně člence zastupitelstva Janě Hamplové. 

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ  2007 

  

Majetek za rok 2007 -   stav k 31.12.07: 

Peníze v hotovosti                                                                          1.880,-  Kč 

  

Peněžní prostředky na bance                                                     50.112,-  Kč 

Drobný hmotný majetek                                                               62.528,- Kč 

Pohledávky                                                                                     1.000,- Kč 

Majetek celkem                                                                          115.520,- Kč 

  



Hospodářský výsledek 

  

Náklady celkem                                                                          202.883,- Kč 

Výnosy celkem                                                                           198.934,- Kč 

Ztráta k 31.12.2007                                                                       -3.949,- Kč 

  

Náklady: 

  

Spotřeba materiálu (režie, kroužky, akce)                                    31.074,- Kč 

Energie – pronajatý objekt                                                            40.000,- Kč 

Služby - nájemné, akce, tel.popl, poštovné, kopírování, vstupné,doprava, 

             fotopráce ......                                                             45.974,- Kč 

Mzdové náklady – dohody o provedení práce                             21.045,- Kč 

Vybavení – zůstatková cena                                                           1.990,- Kč 

Odpisy drobného majetku                                                             62.528,- Kč 

Bankovní poplatky                                                                                272 Kč 

  

Výnosy: 

  

Služby mateřského centra (zajištění programu, akce)              138.513,- Kč 

Pronájem prostor                                                                            6.600,- Kč 

Prodej vyřazeného vybavení                                                          2.775,- Kč  

Příspěvek Města Jablonec nad Nisou na vybavení mateřského centra 

                                                                                                      50.000,- Kč 

  

Příspěvek z Nadace škola hrou na projekt „Můj pohádkový kraj“  

                                                                                                        1.000,- Kč 

Úroky bankovní účet                                                                            46,- Kč 



  

VEDENÍ o.s. MC JABLÍČKO 

mgr. Renáta Pokorná - Předseda sdružení, člen výkonného týmu 

Martina Šípková - Místopředseda sdružení, člen výkonného týmu 

Kamila Lubasová - Člen rady sdružení, člen výkonného týmu 

Blanka Šubrtová – člen rady sdružení 

Petra Svobodová – člen rady sdružení 

  

PRACOVNÍ TÝM 

Martina Šípková  - koordinátor MC 

Renáta Pokorná – vedení kroužku, projektový manažer 

Kamila Lubasová – účetní a daňový poradce MC 

Adéla Kršková – vedení kroužku 

Eva Ottová – vedení kroužku 

Blanka Šubrtová – vedení kroužku 

Eva Matajová – vedení kroužku 

  

Dopolední služby, aktivní výpomoc – Lenka Pirklová, Eva Horušická, Martina 

Zemanová, Petra Svobodová  

  

  

  

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Občanské sdružení – MC Jablíčko 

E. Floriánové 8 

466 01  Jablonec nad Nisou 

tel. 733 270 271,  604 209 547 

e- mail:  mcjablicko@volny.cz 
 

mailto:mcjablicko@volny.cz

