
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 
 
 

HISTORIE - KDO JSME                                                                         

Mateřské centrum Jablíčko je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2006 a je 

členem Sítě mateřských center, která sdružuje neziskové organizace pracující 

zejména s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené, kojenci, batolaty a dětmi 

předškolního věku. Činnost byla zahájena  v prosinci a  probíhal pouze dopolední 

program a dvě akce.  

V roce 2007 jsme našim klientům nabízeli dopolední programy, jeden odpolední 

kroužek a občasně výlety či akce pro celou rodinu. MC fungovalo na základě čistě 

dobrovolné práce. Vybavení centra finančně podpořilo město Jablonec nad Nisou 

V roce 2008 jsme již nabízeli programy ve všední dny dopoledne i odpoledne.  O 

víkendech pak občasné ekologické výlety, sportovní či jiné akce pro rodiny. Na 

financování chodu centra se podílelo město Jablonec nad Nisou, což umožnilo 

rozšíření a zkvalitnění programu. 

V roce 2009 byl program opět rozšířen a Jablíčko poskytovalo své služby i mimo 

prostory centra. Začali jsme spolupracovat na venkovních akcích s městem Jablonec 

n. N. a okolními obcemi, pořádali jsme víkendové pobyty pro rodiny, zapojili jsme se 

do projektu Škola hrou o nás a našich sousedech, kde naše působnost překročila 

hranice s Německem, a uspořádali jsme ozdravný pobyt v Itálii. 

  

PROFIL ORGANIZACE 

Členskou základnu tvořilo v roce 2009 dvanáct členů – dobrovolníků. Členem se 

mohl stát pouze jedinec – pravidelně vykonávající činnost v MC a dílem tato práce 

byla bez nároku na odměnu – dobrovolnická činnost. Členové mají zdarma vstup na 

setkávání a je pro ně  2x ročně připravena akce pro celou jejich rodinu, určená pouze 

členům sdružení. 

Orgány sdružení  - Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, kterou tvoří 

všichni členové sdružení, Valná hromada volí a odvolává Radu sdružení. 

Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem sdružení, jmenuje a odvolává 

výkonný tým – ten zastupuje sdružení navenek, je statutárním zástupcem sdružení. 

 

                             



NAŠE POSLÁNÍ 

- podporovat rodinu jako celek 

- bránit sociálnímu vyloučení rodičů na rodičovské dovolené 

- nabídnout alternativu trávení volného času pro rodiče s dětmi 

- zapojovat batolata do kolektivu 

- vzdělávat rodiče i děti 

- podporovat mladé rodiny 

- působit preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů, drogových závislostí a 

  kriminálního chování 

- vytvářet veřejný prostor, kde se mohou setkávat rodiny s malými dětmi bez rozdíl 

  věku, národnosti a sociálního postavení 

- řešit sociální otázky mladých rodin na úrovni města a kraje 

- podporovat úlohy matky a ženy ve společnosti 

- navozovat vědomí, soudržnosti a rozvíjet komunitu 

- podpora manželství nejen během Týdne manželství 

  

 CO NABÍZÍME  

- dopolední setkávání s programem pro nejmenší 

- kroužky pro děti od dvou let 

- jazykové kroužky pro rodiče i děti 

- kroužek češtiny pro cizince na podporu integrace 

- programy na ochranu životního prostředí 

- pravidelné rodinné akce 

- víkendové pobyty pro rodiny 

- výtvarné dílny pro rodiče i děti 

- kreativní dílny: savování, scrapbook, pedig… 

- programy pro rodiny s postiženými dětmi 

- výlety s ekologickou i jinou tématikou 

- poradenskou činnost 

- vzdělávání rodičů v rámci partnerských projektů EU  

- ozdravné pobyty u moře 

- pobytový tábor pro rodiče s dětmi 

- příměstský tábor pro předškolní děti v době hlavních prázdnin 

  

 



 PRAVIDELNÝ PROGRAM V ROCE 2009 

PONDĚLÍ                

    9,00 – 12,00         dopolední program (např. přednášky, besedy, …) 

  15,30 – 17,00         hravé odpoledne – sport, hry a výtvarná dílna (od 2 let) 

  15,30 – 17,00         výtvarný a kreativní kroužek (od 5 ti let) 

  17,30 – 18,30         angličtina pro začátečníky 

  19,30 – 21,00        bubenická dílna 

 

ÚTERÝ        

  9,00 – 12,00           dopolední program (např. přednášky, besedy, …) 

16,30 – 17,30           hudebně dramatický kroužek (od 4 let) 

16,30 – 17,30           angličtina pro pokročilé – konverzace 

17,30 – 18,30           čeština pro cizince                                                                

 

STŘEDA     

  9,00 – 12,00           dopolední program (např. přednášky, besedy, …) 

10,30 – 12,00           výtvarná dílna pro maminky 

15,30 – 17,00           hravé odpoledne – hry, sport a výtvarná dílna (od 2 let) 

17,30 – 18,30           angličtina pro mírně pokročilé  

 

ČTVRTEK   

  8,00 – 9,00             angličtina pro pokročilé 

  9,00 – 12,00           dopolední program (např. přednášky, besedy, …) 

16,00 – 19,00           1. v měsíci     setkávání „veteránů“ školáků vyšlých z MC      

                                  2. v měsíci     výtvarný workshop na aktuální téma 

                                  3. v měsíci     rodinné akce  

                                                                            

PÁTEK          

9,00 – 12,00             dopolední program (např. přednášky, besedy, …) 

odpoledne                možnost pronájmu na oslavy narozenin, atd. 

 

  

VÍKEND  - výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí 

                - výtvarné dílny a program na akcích města 

               - víkendové akce pro rodiny 

  



NAŠE ČINNOST - AKCE V ROCE 2009  

 

Masopust a maškarní  ( leden - únor) 

Rádi podporujeme v dětech úctu k tradicím, a proto jsme uspořádali v čase 

masopustu hned několik akcí. Nejprve jsme se vydali do centra města, kde 

připomněli tuto veselou tradici celému městu, a necelý měsíc poté jsme v prostorách 

sálu Spolkového domu pro děti připravili Valentýnský maškarní rej (3. ročník) plný 

soutěží, her a tancování. V rámci masopustního období jsme s dětmi i vyráběli masky 

a škrabošky, a také jsme připravili výlet do nedaleké Nové Vsi nad Nisou, kde má 

Masopust velkou tradici.  

 

Velikonoce  ( duben) 

Oslavy příchodu jara probíhají v Jablíčku ve velkém stylu. Na kroužcích děti malují a 

vyrábí dekorace, pro rodiče je pak připravena dílna z hrnkových květin a výroba 

vypouklých perníkových vajíček. Během velikonočních trhů na náměstí pak centrum 

předvedlo pásmo říkadel, jarních písní a zahrálo pohádku „O veliké řepě“. Po celou 

dobu trhů jsme nabízeli výtvarnou a kreativní dílnu. Oslavy pak zakončila již tradiční 

Velikonoční nadílka, kdy do centra přišel velký plyšový zajíček a dětem naděloval 

drobné odměny za říkanky či písničky. 

 

Pobytový tábor pro rodiče s dětmi (duben - květen) 

V roce 2009 proběhl již třetí ročník pobytového tábora pro rodiče s dětmi v chatovém 

táboře u Českého Dubu. Pro rodiny byl připraven nabitý program. Kromě oslavy 

pálení čarodějnic na ně čekala letní olympiáda, stavění městečka pro skřítky, výlety, 

stezka odvahy, diskotéka a spousta dalšího, co se na běžném táboře děje. Nikdo 

neměl čas se nudit a tak ani děti nezlobily a odvezly si spoustu pěkných vzpomínek, 

cen a diplomů. 

 

Akce s městem a okolními obcemi (celoročně) 

S městem i okolními obcemi spolupracujeme na velmi dobré úrovni. V květnu jsme 

připravili slavnost Dne rodiny na náměstí před radnicí. Přišli se na nás podívat nejen 

úředníci, ale také vedení radnice. Na dětském dnu, pořádaném obcí Nová Ves nad 

Nisou (v našem regionu jsme jediným MC, proto se snažíme spolupracovat i 

s okolními obcemi a jejich rodinami), naše MC nachystalo zábavný program pro děti. 

Dopoledne pro ně byla připravena výtvarná dílna, odpoledne pak soutěže, po jejichž 

splnění si děti mohly vytočit na kole štěstí hodnotnou cenu. 



S městem Jablonec jsme pak během roku spolupracovali ještě několikrát, a to na 

Týdnu mobility, Podzimních slavnostech, výroční schůzce komunitního plánování a 

dalších akcích.      

 

Výlety s Jablíčkem (celoročně) 

Na výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí Jablonce se vydáváme s centrem 

pravidelně. Několik lokalit se stalo již velmi oblíbenými a výlety tam pravidelně 

opakujeme, jiné zkoušíme, zda naše potomky zaujmou. K tradičním místům patří 

ekocentrum v Oldřichově v Hájích, Šťastná země v Radvánovicích, kozí farma na 

Pěnčíně, Německý hrad Oybin,  Jičín – město pohádky a Liberecký Babylon. 

 

Pohádková přehrada (květen) 

Vrcholnou akcí Mateřského centra Jablíčko pro širokou veřejnost je Pohádková 

přehrada. Kolem celé Jablonecké přehrady čekají na zájemce a milovníky 

pohádkových příběhů různé postavy, úkoly a věcné i sladké odměny. V roce 2009 se 

tohoto programu zúčastnilo na 500 dětí a jejich rodičů. A nelitovali, setkali se osobně 

s Patem a Matem, statečným kovářem, vílami, princeznou, liškou Bystrouškou, 

Rumcajsem a jeho rodinou, s vodníky a dalšími.  

 

Výtvarné dílny pro dospělé (celoročně) 

Pravidelně minimálně jedenkrát měsíčně se setkáváme u výtvarné dílny pro dospělé. 

Témata jsou různá, většinou aktuální k blížícím se svátkům či ročnímu období. 

V tomto duchu vyrábíme velikonoční dekorace, svíčky ze včelího vosku, adventní 

věnce, velikonoční kraslice, pleteme z pedigu a to i papírového, scrapbookujeme, 

vyrábíme kalendáře a spousta dalších aktivit.   

 

Ozdravný pobyt u moře v Itálii Lido degli Estensi (červen) 

Pro rodiče s dětmi jsme v předsezóně připravili ozdravný pobyt u moře nedaleko 

Italských Benátek. Zúčastnilo se ho celkem 52 dětí a rodičů. Kromě svěžího 

mořského vzduchu, který je v této oblasti samozřejmostí, zpestřoval pobyt i program 

připravený od MC. Denně jsme sportovali, jezdili na výlety nebo vyráběli upomínkové 

předměty z místních surovin – kamínků a mušlí. Pro děti byla připravena i netradiční 

olympiáda, malování po maminkách na pláži a návštěva zábavních parků.   

           

 

 



Zapojení otců do programu centra (celoročně) 

V tomto roce se nám poprvé podařilo zapojit tatínky aktivněji do chodu centra, a 

nejde už jen o občasnou výpomoc s opravou hraček či inventáře. V květnu pro ně 

byla připravena výtvarná dílna, kde vlastnoručně vyráběli dárky pro maminky na Den 

matek a v září se pak otevřel kroužek Dovádění s tatínky, kde jsme pronajali 

tělocvičnu a oni chodili každý týden pilně trénovat své potomky. 

 

Přednášky v MC (celoročně) 

Přednášky pro naše klienty pořádáme na aktuální téma, na jehož výběru se podílí i 

sami klienti. Jsou to buď přednášky psychologické (vývoj a výchova dítěte, jak 

odbourávat stres, jak sladit pracovní a osobní život…), ekologické – Zdravá rodina 

(třídění odpadů, používání BIO výrobků…), pro ženy – Krásná maminka (zde k nám 

dochází kosmetičky, vizážistky či kadeřnice a nejen radí, ale i přítomné ženy 

zkrášlují), dochází k nám také odborníci z řad zaměstnanců školství, úřadu práce, 

strážníci Městské policie či policie ČR 

 

Jablonecké prázdniny (červenec – srpen) 

Program Jablonecké prázdniny je soubor akcí pořádaných s finanční podporou 

v rámci projektu Jablonec 2009. V rámci této akce jsme pro děti připravili akce na 

dopravním hřišti, stezku odvahy, stopovanou kolem přehrady, hledání pokladu na 

Petříně, Olympiádu..... 

 

Projekt Škola hrou o nás a našich sousedech (srpen, listopad) 

Na základě dobrých zkušeností s naší organizací nás město oslovilo jako partnera 

k Evropskému projektu na bourání bariér mezi rodinami žijícími v příhraničních 

oblastech. Rádi jsme toto přizvání k projektu přijali a v srpnu jsme vyrazili na pilotní 

víkend do Německého Marienthalu. V listopadu jsme pak hostili my čtyřicítku 

účastníků z českých a německých rodin na penzionu Jarmilka v Jizerských 

horách.          

 

Odměňování členů sdružení (srpen, prosinec) 

Velmi se nám osvědčilo odměňování členů sdružení a dobrovolníků společnými 

akcemi, které nezatíží jejich rodinné rozpočty a celou rodinu přitom obohatí o pěkné 

chvíle strávené s přáteli. Proto jsme v srpnu již po několikáté uspořádali velkou 

grilovací párty a stejně jako loni pozvali celé dobrovolnické rodiny i na Mikulášskou 

nadílku a také na Vánoční besídku dobrovolníků.  



Rodinné akce (celoročně) 

Každý třetí čtvrtek v měsíci pořádáme pro naše klientské rodiny akce s aktuální 

tématikou, jedná se o Jablíčkové posvícení, Podzimní pouť, Vítání jara, Těšíme se 

na prázdniny, Máj lásky čas, Silvestr a další. Tyto programy bývají plné soutěží pro 

děti a zábavy a odpočinku pro dospělé. Zpestřením programu pak byla barmanská 

vystoupení studentů místní školy. 

 

Pravidelné kroužky v MC (celoročně) 

Od pondělí do čtvrtka v odpoledních a někdy i dopoledních hodinách běží v centru 

pravidelné kroužky a těší se velké oblibě u našich klientů. Kroužky pravidelně 

obměňujeme a přizpůsobujeme je zájmu dětí a jejich rodičů. V tomto roce jsme 

naplnili kroužky angličtiny, českého jazyka pro cizince a výtvarný kroužek pro 

dospělé, dále pak pro děti hravé odpoledne – pelmel pro děti od dvou let, dovádění 

s tatínky, výtvarný a hudebně - dramatický kroužek. 

 

Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi 

Od září 2009 jezdíme pravidelně každý měsíc na jeden víkendový pobyt s dětmi. Za 

každého počasí na děti čeká zábava, hry, vědomostní úkoly… Každý večer je pak 

pro ně připravena loutková pohádka. Víkendy se pravidelně plní již dlouho dopředu a 

účastní se jich i rodiče se staršími dětmi, což pozitivně rozšiřuje působnost našeho 

centra. 

 

Integrace postižených dětí - mikulášská nadílka  (prosinec) 

Na Mikulášskou nadílku již tradičně zveme vyjma klientských dětí a dětí dobrovolníků 

i zdravotně a mentálně postižené děti z Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí. Máme s tím velmi dobrou zkušenost. Děti se velmi dobře integrují a 

zdravé děti je přijímají mezi sebe také bez problémů. Na tuto akci se nám dvakrát 

zaplnil velký sál SDJ. Pozitivním výsledkem této akce je fakt, že po loňské zkušenosti 

s MC k nám začala docházet na dopoledne i na kroužek holčička na vozíku a velmi 

dobře se integruje mezi zdravé děti. 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009  

Majetek  - stav k 31. 12. 2009 

Peníze v hotovosti                                      75,- Kč 

Peněžní prostředky na bance                      33.202,- Kč 

Drobný hmotný majetek                              89.082,- Kč 

Oprávky k majetku                                    -89.082,- Kč 

Pohledávky                                                14.500,- Kč 

Majetek celkem                                         47.777,- Kč 

  

Závazky sdružení – stav k 31. 12. 2009: 

Závazky vůči dodavatelům                              2.747,- Kč 

Půjčky sdružení                                             27.000,- Kč 

Dohadné účty – nevyúčt. náklady                     15.000,- Kč 

Závazky celkem                                             44.747,- Kč 

  

Kumulativní hospodářský výsledek k 31.12.2009 (hlavní i doplňková činnost 

MC) 

Náklady celkem                                     780.887,- Kč 

Výnosy celkem                                      772.684,- Kč 

Výsledek hospodaření celkem                   -8.203,- Kč 

  

Z toho: 

Hlavní činnost sdružení: 

Výnosy                                                               759.184,- Kč 

Náklady                                                              780.887,- Kč 

Výsledek hospodaření hlavní činnost                      -21.703,- Kč (ztráta) 

Doplňková činnost sdružení: 

Náklady                                                                  0,- Kč 

Výnosy pronájem MC (602.02)                               13.500,- Kč 

Výsledek hospodaření doplňková činnost                13.500,- Kč (zisk) 



  

Finanční příspěvky pro Mateřské centrum (účtováno do výnosů) na 

jeho činnost 

v roce 2009: 

  

Město Jablonec nad Nisou                     200.000,- Kč (mzdy + odvody, 

nájemné) 

MPSV – podpora činnosti MC               139.470,- Kč (mzdy+ odvody, provozní 

náklady) 

Město Jablonec nad Nisou                        2.900,- Kč (drobné projekty) 

Eurocentrum  Jablonec                           34.000,-  (drobné projekty) 

Liberecký kraj – projekt Sítě MC               3.500,- Kč 

Celkem finanční příspěvky                    379.870,- Kč 

 

 

Náklady podrobně: 

 

Spotřeba materiálu (režie, kroužky, akce, vybavení, kurz materiál)              

65.337,- Kč 

Spotřeba energií v roce 2009 ve Spolkovém domě- pronájem prostor          

72.000,- Kč 

Služby (nájemné, akce, tel. poplatky, doprava…)                                       

50.640,- Kč 

Ozdravný pobyt Itálie                                                                             

184.260,- Kč 

Mzdové náklady (hrubé mzdy)                                                                

316.442,- Kč 

Povinné odvody z mezd (soc. a zdr.pojištění)                                             

52.263,- Kč 

Pojištění Kooperativa, ostatní náklady                                                        

23.806,- Kč 



Odpisy drobného majetku (skříň)                                                              

15.000,- Kč 

Poplatky banka                                                                  1.139,- Kč 

Celkem náklady                                                                                     

780.887,- Kč 

  

Výnosy podrobně: 

Služby mateřského centra                                                 157.193,- Kč 

Pronájem prostor MC (doplňková činnost )                            13.500,- Kč 

Příspěvky finanční Město Jablonec nad Nisou                        202.900,- Kč 

Dotace MPSV – dotace podpora rodin                                  139.470,- Kč 

Příspěvky Eurocentrum – drobné projekty                              34.000,- Kč 

Dotace Liberecký kraj – činnost MC                                        3.500,- Kč 

Ostatní výnosy                                                                    36.955,- Kč   

Časové rozlišení – rozpuštění                                              808,- Kč 

Úroky banka                                                                        98,- Kč 

Ozdravený pobyt Itálie                                                        184.260,- Kč 

celkem výnosy                                                                   772.684,- Kč 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 PLÁNY DO BUDOUCNA  

- zapojit se do vzdělávacích projektů Sítě Mateřských center 

- pracovat na podpoře aktivního otcovství 

- více zapojit do chodu centra prarodiče – nabídnout jim programy 

- pokusit se zapojit do projektů spolufinancovaných EU 

- rozšířit členskou základnu o další dobrovolníky 

- profesionalizovat vedení centra a vzdělávat dobrovolníky 

- i nadále nabízet zajímavý a pestrý program pro aktivní trávení volného času 

rodin s dětmi 

  

 PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme tímto za podporu MPSV, městu Jablonec nad Nisou, členkám 

sdružení za celoroční úsilí, dobrovolníkům za jejich práci, vedení Spolkového 

domu za vstřícnost při užívání prostor v budově našeho sídla a dále všem 

firmám, které nám přispěly věcnými dárky do soutěží. 

  

KONTAKTY  

Občanské sdružení – Mateřské centrum Jablíčko 

Sídlo:             E. Floriánové 8 

                     466 01  Jablonec nad Nisou 

IČO: 27050432 

č.účtu: 2599567001/5500 

 www.jablicko.estranky.cz 

 

Jednatel - Martina Šípková  - matasipkova@seznam.cz  - 604 209 547 

http://www.jablicko.estranky.cz/
mailto:matasipkova@seznam.cz


Koordinátor - Andrea Pravcová - jablickomc@seznam.cz - 773 270 271 

Ekonom - Kamila Lubasová - kamila.lubasova@volny.cz - 724 073 669 
 

mailto:jablickomc@seznam.cz
mailto:kamila.lubasova@volny.cz

