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KDO JSME - HISTORIE 
 

☼ 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 koncem roku 2006 a probíhal pouze dopolední program a do 

konce roku proběhly 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. 

 

☼ V roce 2010 Jablíčko zapracovalo nejen na rozšiřování již tak velmi 

pestré nabídky jako na jejím zkvalitnění a na rozšíření své působnosti 

v sociální oblasti – práce se sociálně slabšími rodinami, přednášková 

činnost o výchovných problémech dětí, prevenci kriminality a bezpečí i 

sociálně patologických jevů a prevence braní drog a zdravého životního 

stylu. V roce 2011 pak v této činnosti zdárně pokračovalo.  
 

PROFIL ORGANIZACE 
 

Členskou základnu tvořilo v roce 2011 šestnáct členů a dobrovolnických rodin. 

Členem se mohl stát kdokoli pravidelně vykonávající činnost v MC a dílem tato 

práce byla bez nároku na odměnu – dobrovolnická činnost.  

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.  
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NAŠE POSLÁNÍ 
 

☼ vytvářet veřejný prostor, kde se mohou setkávat rodiny s malými dětmi 

bez rozdílu věku, národnosti a sociálního postavení  

☼ řešit sociální otázky mladých rodin na úrovni města a kraje 

☼ bránit sociálnímu vyloučení rodičů na rodičovské dovolené 

☼ působit preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů, drogových 

závislostí a kriminálního chování 

☼ podporovat úlohy matky a ženy ve společnosti 

☼ vzdělávat rodiče i děti 

☼ navozovat vědomí soudržnosti a rozvíjet komunitu 

☼ podporovat manželství jako osvědčenou formu partnerství pro výchovu 

dětí  

 
 

CO NABÍZÍME 
 

 dopolední setkávání s programem pro nejmenší 

 přednášky a semináře na téma zdravé výživy, prevence, ekologie apod. 

 integraci dětí do kolektivu a sociální začlenění rodičů na rodičovské 

dovolené 

 kroužky pro děti od dvou let 

 jazykové kroužky pro rodiče i děti 

 volnočasové aktivity pro dospělé s možností vzít i malé děti s sebou 

 programy na ochranu životního prostředí 

 pravidelné rodinné akce  

 výtvarné a kreativní dílny pro děti i dospělé 

 nabídka programu pro rodiny s postiženými dětmi 

 poradenskou činnost 

 vzdělávání rodičů v rámci různých projektů 

 výlety  

 sportovní akce pro nejmenší 

 víkendové pobyty pro rodiny 

 ozdravné pobyty u moře v Chorvatsku II. turnusy 

 pobytové tábory pro rodiče s dětmi 

 příměstský tábor pro předškolní děti v době hlavních prázdnin 

 cykly přednášek na téma slaďování rodinného a pracovního života  

 Komunikační semináře o výchově „S úctou a v dobrém“ 

 Pořádání kulatých stolů na aktuální témata s osobnostmi nejen z Jablonce 

 Spolupráci s ostatními NNO a poskytovateli sociálních služeb v regionu 
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PRAVIDELNÝ PROGRAM V ROCE 2011 
 

PONDĚLÍ   

9,00 – 12,00  dopolední program (zpívání a cvičení pro děti, přednášky, besedy, atd.) 

12,00 – 15,00 scrapbook – papírové tvoření - dílna nejen pro maminky 

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

17,30 – 18,30 angličtina pro začátečníky 

    

ÚTERÝ  

9,00 – 12,00  dopolední program (zpívání a cvičení pro děti, přednášky, besedy,atd.) 

17,30 – 18,30 angličtina pro děti (od 4 let) 2. pololetí 

17,30 – 18,30 angličtina pro pokročilé – konverzace  

17,30 – 18,30 čeština pro cizince 1. pololetí 

       

STŘEDA  

9,00 – 12,00  dopolední program (zpívání a cvičení pro děti, přednášky, besedy,atd.) 

10,30 – 12,00 výtvarná dílna pro maminky 

14,00 – 15,30 klub těhulek 2. pololetí 

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 1. pololetí 

9,00 – 12,00  dopolední program (zpívání a cvičení pro děti, přednášky, besedy, atd.) 

16,00 – 19,00 1. v měsíci setkávání aktivců a nových dobrovolníků   

   2. v měsíci výtvarný workshop na aktuální téma 

   3. v měsíci rodinné akce    

   4. v měsíci klub dvojčat 1. pololetí 

     klubová setkání 2. pololetí  

       

PÁTEK   

9 – 12   dopolední program (přednášky, besedy, atd.) 

   zaměřené svou činností na kojence 
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, víkendové pobyty s programem pro 

děti i dospělé, workshopy, spolupráce na akcích jiných 

organizacích, delší přednášky a další aktivity mimo 

běžný týdenní rozvrh 
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2011 

 

 V roce 2011 došlo ke stabilizaci Mateřského centra Jablíčko na trhu 

neziskových organizací. Valná hromada potvrdila nejen radu sdružení, ale také 

výkonný tým, který zůstal ve stejném složení jako předchozí rok a mohl tak na 

základě získaných zkušeností z předchozích let efektivněji pracovat.  

  

 Předsedkyně sdružení MC aktivně pracovala v Komunitním plánování – 

skupina pro děti, rodinu a mládež, jako vice-manažerka skupiny. Dále pak 

aktivně pracovala v kulturní komisi a komisi pro školství a vzdělávání.  

  

 Koordinátorka a předsedkyně MC se účastnily Regionálních setkání Sítě 

Mateřských center, vzdělávacích seminářů a setkávání NNO.  

  

 Členové mimo centrum pracují i v radách a jiných orgánech sdružení 

středních, základních a mateřských škol a dále pak v zastupitelstvech okolních 

obcí.  Paní Lenka Ackermannová, jedna z našich členek, pak pracuje jako  

krajská koordinátorka Sítě Mateřských center v Libereckém kraji.  

 

 Díky finanční podpoře, kterou na základě své činnosti získalo centrum 

nejen z MPSV, ale také od Města Jablonec nad Nisou, mohlo rozšířit svou 

působnost směrem k sociálně ohroženým rodinám a zkvalitnit bohatou nabídku 

programů nejen pro ně. 

  

 Valná hromada koncem roku došla k rozhodnutí postupně transformovat 

Mateřské centrum Jablíčko – občanské sdružení na MC Jablíčko – centrum pro 

rodinu, občanské sdružení a změnou stanov tímto směrem pověřila výkonný tým. 

Nejde jen o změnu jména, ale také celkovou transformaci, kdy se centrum chce 

více otevřít mužům a celé veřejnosti, která ho díky jménu mohla vnímat jako 

subjekt pracující pouze s ženami na mateřské a rodičovské dovolené.   

  

 Velmi kladně vnímáme fakt, že v roce 2011 se staly členy sdružení další  

rodiny na základě aktivity svých otců, a nejen muži, kteří se k činnosti MC 

dostali přes své manželky pracující pro Jablíčko. 

  

 V tomto roce také mimo jiné došlo k rozšíření nabídky volnočasových 

aktivit pro děti mladšího školního věku a středního školního věku. Prioritní 

skupinou nadále zůstávají děti mladší a celé rodiny, ale rozšíření vnímáme jako 

pozitivní z důvodu možnosti uplatnění (zapojení) celé rodiny, tedy i starších 

sourozenců v jednom místě a dále jejich prarodiče a další členové rodin. 
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 MC Jablíčko se také zabývá poradenstvím v primární prevenci a prevenci 

kriminality. Díky propojení s projektem Dětství bez úrazu a kurzu silniční 

bezpečnosti pro maminky s dětmi bylo v centru k dispozici množství materiálů 

(reflexní prvky, výukové karty, omalovánky atd.) pro zpestření přednášek k této 

problematice. Výchovné programy se konaly nejen formou přednášek přímo 

v prostorách MC, ale také na dopravním hřišti a dále na autodromu v Sosnové.     

  

 V roce 2011 jsme dále zaměřili na přednáškovou činnost směrem 

k výchovným problémům dětí a dále jsme spolupracovali s lektorem komunikace 

a spoluorganizujeme semináře „S úctou a v dobrém“. A s psychologem 

doktorem Miroslavem Schovancem. 

 

 Mateřské centrum Jablíčko oslavilo již páté narozeniny a zahájilo šestý 

rok své působnosti v Jablonci. Oslava pátých narozenin proběhla i za účasti 

politické reprezentace kraje a města. Oslava proběhla v možných prostorech 

plánovaného centra, kterým bychom rádi rozšířili naší působnost v Jablonci nad 

Nisou. Výstavba tohoto centra byla pro rok 2011 pozastavena stavebním 

odborem v Jablonci z důvodu rozporu s územním plánem. Na rok 2012 

plánujeme další jednání a doufáme, že se nám podaří nové centrum otevřít v co 

nejkratší době.  

  

 

ROK 2011 V OBRAZECH 
 

   

Přednášková činnost  
V průběhu roku jsme pořádali semináře o výchově dětí a komunikaci v rodině „S úctou a 

v dobrém“, kde se rodiče učili, jak být úspěšnými rodiči spokojených dětí, dále pak přednášky 

o pozitivních vztazích v rodině a partnerských vztazích, řešení konfliktů a začínajících 

problémů v partnerských a manželských svazcích. V činnosti centra se nejedná jen o  

přednášky psychologické, ale také ekologické – cyklus Zdravá rodina, pro ženy – cyklus 

Krásná maminka, dochází k nám také odborníci z řad zaměstnanců školství, úřadu práce, 

strážníci Městské policie či policie ČR – to vše dle aktuální poptávky ze strany klientů. 

 
Tea párty v Jablíčku     Přednáška silniční bezpečnosti v Sosnové           Záchranář radí, jak na popáleniny  

 

Zapojení otců do programu centra  
Kroužek Sportování s tatínky. Pronajali jsme tělocvičnu a tatínci chodili každý týden pilně 

trénovat své potomky. Kroužek je velmi oblíben nejen u dětí. V roce 2011 úspěšně pokračoval 

již třetím rokem. Stejně jako loni jsme pro naše muže měli připravené i výtvarné a kreativní 

dílny, kde společně s dětmi vyráběli různé drobnosti pro své maminky a partnerky ke dni 
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matek, v rámci Národního týdne manželství pak tvořili po boku svých dam. Rozšířili jsme také 

nabídku výletů, do kterých se tatínci s dětmi rádi zapojují, hráli s dětmi stolní hry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobytové víkendy (celoročně) 
Tábory pro celé rodiny jsme připravili v Jizerských horách a v Českém Dubu. Pro účastníky 

byl vždy připraven nabitý program - maškarní, stavění dráh v lese či bobových, výlety, stezky 

odvahy, noční bojové hry, diskotéky, v a spousta dalšího, co se na běžných táborech děje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akce s městem a okolními obcemi  
S městem i okolními obcemi jsme spolupracovali na velmi dobré úrovni. S městem Jablonec 

spolupracujeme na různých akcích - výtvarné dílny na velikonočních, podzimních i letních 

trzích, folklórním festivalu, Národní týden manželství, Den rodiny, Týden mobility, Den otců, 

Den památek, Česko – polské velikonoce a vánoce... V našem regionu jsme jediným MC, 

proto se snažíme spolupracovat i s okolními obcemi a jejich rodinami. Například na Nové Vsi 

nad Nisou se účastníme Masopustu a organizujeme Dětský den na slavnostech rozhledny 

Nisanka. A v roce 2011 jsme se také účastnili akce v Pulečném, kde jsme na eko dni připravili 

pro místní děti výtvarné dílničky z recyklovatelných materiálů.  
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Výlety s Jablíčkem 
Výlety se staly velmi oblíbeným zpestřením programu MC Jablíčko. Jezdíme do přírody 

poznávat Český ráj i okolní hory, za zábavou, do Jičína na město pohádky a další. 

V programu si jistě každý najde, co ho zajímá. Kromě toho je v centru k dispozici složka - tipy 

na výlety, kde se mohou klienti inspirovat na rodinné víkendy a sami i přispívat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Výtvarné dílny pro dospělé  
Pravidelně jsme pořádali výtvarné dílny pro dospělé. Témata byla různá, většinou aktuální 

k blížícím se svátkům či ročnímu období. V tomto duchu jsme vyráběli velikonoční dekorace, 

adventní věnce, scrapbookové albumy a dárky, velikonoční kraslice, pletli jsme z 

papírového pedigu, vyráběli jsme kalendáře a spousta dalších aktivit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměňování členů sdružení  
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 létě uspořádali zahradní párty, v centru jsme pak uvítali nové členy 

sdružení a stejně jako předešlé roky jsme pozvali celé dobrovolnické rodiny i na Mikulášskou 

nadílku a také na Vánoční besídku dobrovolníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro celou rodinu Některé z akcí byly podpořené v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2011 

Zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci jsme pořádali akce pro rodiny s aktuální tématikou, 

jedná se o Jablíčkové posvícení, Podzimní pouť, Vítání jara, Těšíme se na prázdniny, Máj 

lásky čas, Silvestr, Zdravé zoubky a další. Tyto programy jsou tradiční, každý rok je 
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opakujeme a těší se velké oblibě u našich klientů. Tyto akce byly opět plné soutěží pro děti a 

zábavy a odpočinku pro dospělé.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pokračování přeshraničního projektu „Do pohádky za řemesly“ 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné kroužky a aktivity v MC  
Od pondělí do čtvrtka v odpoledních a někdy i dopoledních hodinách běží v centru pravidelné 

kroužky. Kroužky pravidelně obměňujeme a přizpůsobujeme je zájmu dětí a jejich rodičů. 

Kroužky máme pro děti od dvou let, před-školáčky, mladší školáky, dospělé i seniory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s ostatními organizacemi 
Díky zapojení MC do komunitního plánování docházelo k velmi dobré komunikaci se subjekty 

pracujícími na území města a nejen s nimi. Díky těmto kontaktům jsme spolupracovali 

s Klubem důchodců, Českým svazem žen, Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, 

Centrem sociálních služeb a dalšími organizacemi. Mimo region Jablonec pak za zmínku stojí 

Centrum Generace Liberec, Fokus Liberec a také Novoveský Okrašlovací Spolek -  Nová Ves 

nad Nisou, se kterým organizujeme hned několik akcí v průběhu roku.  
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Vícegenerační soužití  
Dle sociologických studií působí na děti velmi pozitivně i kontakty přes generace. Babičky 

mají více času a trpělivosti se jim věnovat. Kvůli tomu jsme se zapojili akcí podporujících 

mezigenerační soužití a zapojili tak seniory alespoň částečně do chodu centra. Z klubu 

důchodců a Českého svazu žen k nám chodili vést dílničky na papírový pedig a různé tradiční 

techniky – šití a pletení oblečků na panenky. Také v rámci týdne partnerství přišel do centra 

harmonikář a babičky četly dětem pohádky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Velikonoce   
Příchod jara se v MC slavil celý měsíc, na kroužcích děti malovali a vyráběli dekorace, pro 

dospělé pak byla připravena dílna z hrnkových květin a výroba vypouklých perníkových 

vajíček. Během velikonočních trhů na náměstí pak centrum předvedlo pásmo říkadel, jarních 

písní. Po celou dobu trhů jsme nabízeli výtvarnou a kreativní dílnu pro občany Jablonce. 

Oslavy pak zakončila již tradiční Velikonoční nadílka, kdy do centra přišel zajíček a dětem 

naděloval drobné odměny za říkanky či písničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopust a maškarní – dodržování tradic 
V rámci podpory tradic našich předků jsme se rozhodli v zimním období nejen k pořádání 

karnevalu v prostorách sálu Spolkového domu (Valentýnský maškarní karneval - 5. ročník), 

ale také jsme uskutečnili akci ve venkovních prostorách a to Masopustní veselici na Mírovém 

náměstí před radnicí a tradiční masopustní průvod městem.  

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Pohádková přehrada v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2011 

Nejnavštěvovanější veřejnou akcí Mateřského centra Jablíčko je Pohádková přehrada. Jako 

již tradičně jsme ji uspořádali za přispění soukromých subjektů a dalších neziskových 

organizací celého regionu v okolí druhé jablonecké přehrady. Na trati nechyběli známé 



12 

 

pohádkové postavy, zajímavé úkoly a tentokrát i ozvučení, loutkové pohádky a občerstvení 

v závěru trati. Účast rodičů s dětmi se každoročně zvyšuje.  

 

 

 

 

 
 

 

        

 

Ozdravné pobyty u moře v Chorvatsku 
Ozdravný pobyty jsme v tomto roce uspořádali dva. Jeden před sezónou a druhý v sezóně. O 

oba pobyty byl velký zájem. Opět v bohatém programu nechyběli výtvarné dílny z místních 

materiálů a sportovní i jiné hry na pláži, malování na tělo, stavění hradů z dostupných 

materiálů, oblíbené korálkování pro malé i velké, výroba vlastních pohlednic a další aktivity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní prázdniny  Některé z akcí byly podpořené v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2011 
V rámci letních prázdnin jsme pro děti připravili akce v Jizerských horách, stezku odvahy, 

stopovanou s hledáním pokladu, prázdninovou olympiádu na Střelnici, sportování, tábor pro 

celé rodiny v Jizerských horách, příměstký tábor, stanování, pobyt u moře a další akce 

v průběhu celých hlavních prázdnin.  

 
 

Příměstký tábor   
V rámci letních prázdnin jsme pro děti připravili letní sportovní příměstký tábor za dostupnou 

cenu, ve spolupráci se Sportem Jablonec s.r.o.. Během tábora děti běhali, skákali, účastnili se 

prázninové olympiády, šli jsme na celodenní výlet, stopovanou, paměťový závod. Každý den 

jsme také s dětmi tvořili, malovali jsme trička, motýli, dělali si vlastní rámeček na fotku... 

V roce 2011 jsme měli naplněné 3 oddíly.  
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 
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PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 Pracovat na otevření nového centra v ulici Petra Bezruče 

 

 Zjišťovat možnosti hlídání dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání  

 

 Zapojit vedení centra a lektory do vzdělávacích projektů Sítě Mateřských center 

 

 Pracovat na podpoře aktivního otcovství, rozšíření nabídky pro muže s dětmi 

 

 Zapojit do chodu centra prarodiče a prohloubit více generační soužití rodin 

 

 Rozšířit členskou základnu o další dobrovolnické rodiny a dobrovolníky 

 

 Dále profesionalizovat vedení centra a vzdělávat dobrovolníky 

 

I nadále nabízet zajímavý a pestrý program pro aktivní trávení volného času rodin  

 

 

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 a účastnili se organizace našich akcí.  

 

 

 

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 

  

 Koordinátor Andrea Pravcová 

   jablickomc@seznam.cz 

   773 270 271 

  

 Ekonom Kamila Lubasová 

   kamila.lubasova@volny.cz 

   724 073 669    

http://www.jablicko.estranky.cz/
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