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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. 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 a uspořádali jsme ozdravný pobyt v Itálii. 

V roce 2010 Jablíčko zapracovalo nejen na rozšiřování již tak velmi pestré 
nabídky, ale také 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 Jablíčko zdárně pokračovalo v činnosti z předešlých let, více do 
své činnosti zapojilo otce a seniory, aktivně se účastnilo komunitního plánování 
sociálních služeb v Jablonci n.N, rozšířilo svou nabídku volnočasových aktivit i 
pro děti školního věku, pořádalo přednášky zaměřené na prevenci sociálního 
vyloučení. Zúčastnilo se také mezinárodního projektu "Do pohádky za řemesly 
- Durch Märchen zum Handwerk", kde se setkávají české a německé rodiny. 
Díky seminářům se rodiny ze sousedních států seznámily s pohádkami z 
kulturního dědictví každé země, s mentalitou a hodnotami daného národa.  
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PROFIL ORGANIZACE 

 

Členskou základnu tvořilo v roce 2012 patnáct 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.  

 

 

NAŠE POSLÁNÍ 

 

vytvářet veřejný prostor, kde se mohou setkávat rodiny s malými dětmi bez 
rozdílu věku, národnosti a sociálního postavení 

 rozvíjet psychomotorický vývoj dětí pomocí výchovně vzdělávacích programů 

řešit sociální otázky mladých rodin na úrovni města a kraje 

bránit sociálnímu vyloučení rodičů nejen na rodičovské dovolené 

působit preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů, drogových 
závislostí a kriminálního chování 

podporovat úlohu matky a ženy ve společnosti 

vzdělávat rodiče a vést je k zodpovědnému přístupu k životu 

připravovat rodiče na opětovný vstup na trh práce 

navozovat vědomí soudržnosti a rozvíjet komunitu 

podporovat manželství jako osvědčenou formu partnerství pro výchovu dětí  
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CO NABÍZÍME – PŘEHLED ČINNOSTÍ 

 

dopolední setkávání s programem pro nejmenší 

hlídání dětí - pro rodiče, kteří jdou na úřady – 1h zdarma 

přednášky a semináře na téma zdravé výživy, finanční gramotnosti, duševní 
odolnosti, výchovy dětí, vzdělávání, ekologie, prevence kriminality, apod. 

integraci dětí do kolektivu a sociální začlenění rodičů na rodičovské dovolené 

kroužky pro děti již od dvou let 

jazykové kroužky a  výtvarně-kreativní dílny pro děti i rodiče 

volnočasové aktivity pro celé rodiny 

programy na ochranu životního prostředí 

zapojování seniorů do chodu MC a vyzdvihnutí jejich úlohy v rodině 

nabídka programu pro rodiny s postiženými dětmi 

poradenskou činnost 

vzdělávání rodičů v rámci různých projektů 

sportovní akce pro nejmenší 

víkendové pobyty pro rodiny 

ozdravné pobyty u moře v Chorvatsku - 2 turnusy 

příměstský tábor pro předškolní děti v době hlavních prázdnin 

cykly přednášek na téma slaďování rodinného a pracovního života  

pořádání kulatých stolů na aktuální témata s osobnostmi nejen z Jablonce 

realizace projektů s cílem propojování a posilování komunity napříč generacemi 

spolupráci s OSPOD, NNO a poskytovateli sociálních služeb v regionu  
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2012 

PRAVIDELNÝ PROGRAM  

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

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

16,00 – 17,00 výtvarná dílna pro děti od 3let  

 

ÚTERÝ  
9,00 – 12,00  dopolední program (zpívání a cvičení pro děti, přednášky, besedy) 
 
STŘEDA  
 9,00 – 12,00           dopolední program pro nejmenší 

10, 00 – 11.00         hudebně výtvarný kroužek pro děti od 2let 

9.00 – 11.00            klub těhotných  

15.30 – 16.30          AJ - děti - lektorka z anglické MŠ LBC 

16.30 – 17.30          AJ - děti - lektorka z anglické MŠ LBC  

    

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

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

   2. v měsíci výtvarný workshop na aktuální téma 

   3. v měsíci rodinné akce      

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

17.00 - 19.00           gospel – zpívání písní z černošských kostelů s hlídáním dětí 

 

VÍKEND +               výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí  

                                  výtvarné dílny a program na akcích města 

                                  víkendové akce pro rodiny, víkendové pobyty s programem 

workshopy, spolupráce na akcích jiných neziskových organizací, delší přednášky či 
semináře a další aktivity mimo běžný týdenní rozvrh 
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V roce 2012 došlo ke stabilizaci Mateřského centra Jablíčko na trhu neziskových 
organizací. Centrum aktivně spolupracovalo s městem Jablonec n.N, dalšími 
neziskovými organizacemi, účastnilo se komunitního plánování sociálních služeb a 
setkávání NNO. Svou činností se snažilo naplnit své poslání. 

 

 

NOVINKY V ROCE 2012 

Realizace projektu „Babi, dědo, pojďte ven, společně si užijem“, zapojení 
seniorů do chodu MC, posílení mezigeneračního soužití, vyzdvihnutí úlohy 
seniorů v rodině a předávání zkušeností napříč generacemi.  

Zapojení do projektu Recyklohraní, který si klade za cíl osvětu veřejnosti 
v třídění obalů a recyklace. 

Zřízení služby hlídání dětí 1h zdarma pro rodiče, kteří potřebují jít na úřady.  

Založení Jabloneckého gospelového sboru ve spolupráci s centrem Generece 
o.s. 

Obnovení pravidelného setkávání těhotných maminek v mateřském centru. 

Nový kroužek „Kdo si hraje, nezlobí“- rodinné hraní deskových her v rámci 
sobotního dopoledne. MC Jablíčko nabízí cca 40 her pro všechny věkové 
kategorie. 

 

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 

V průběhu roku jsme pokračovali v přednáškách na téma výchova dětí, zdravá výživa, 
finanční poradenství, psychologie, v cyklu Krásná maminka, atd. Ve spolupráci se Sítí 
mateřských center jsme pořádali semináře „Manželství je umění“, jako podpůrný 
projekt na podporu manželství, partnerství a mezilidských vztahů, se snahou motivovat 
veřejnost k zodpovědnosti k manželství a předcházení či omezení rozvodovosti. 
V průběhu roku jsme si zvali také odborníky z řad zaměstnanců města, úřadu práce, 
školství, policie ČR.   V  besedách s nimi se maminky dozvídaly aktuální informace 
z jednotlivých resortů. 
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PRAVIDELNÉ KROUŽKY A AKTIVITY V MC 

 

Od pondělí do soboty v odpoledních i dopoledních hodinách probíhaly v centru 
pravidelné kroužky. Kroužky neustále obměňujeme a přizpůsobujeme je zájmu jak 
dětí, tak i jejich rodičů a dalších návštěvníků. Jsou určeny pro všechny věkové 
kategorie. Nejmladšímu členovi našich kroužků je 1,5 roku (hudebně výtvarný 
kroužek) a nejstaršímu 72 let (gospel). 

 

POBYTOVÉ VÍKENDY  

 

Tábory pro celé rodiny jsme letos připravili v kempu Český Dub, Stránov a Kristýna. 
Pro účastníky byl vždy připraven nabitý program – hry pro děti i dospělé, výlety, 
závody, zpívání u ohně, stezky odvahy, noční bojové hry a spousty dalších činností. 

 

VÝLETY S JABLÍČKEM 

 

Výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí se staly velmi oblíbeným zpestřením 
programu MC Jablíčko. Podporují rodinnou soudržnost, přispívají k upevňování 
komunity, rozšiřují povědomí o přírodě a krásných místech nejen naší země. V roce 
2012 jsme se byli podívat na Jedlovské vodopády, poznávali jsme krásy Jizerských hor 
na rozhlednách Ještěd, Nisanka a Petřín, prohlédli jsme si ranč U potoka ve městě 
Smržovka. Navštívili jsme také muzeum hraček Detoa v Albrechticích, Jičín město 
pohádek, IQ park a labyrint v Liberci, Motýlí dům v německém městě Johnsdorf. 

 

AKCE PRO CELOU RODINU 

 

Zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci jsme pořádali akce pro rodiny s aktuální 
tématikou. Další rodinné akce, které jsme realizovali v roce 2012: Masopust, Vítání 
jara, Pohádková přehrada, Ekoden, Jablíčkové posvícení, Podzimní pouť, Drakiáda, 
Silvestr a další. Tyto programy jsou tradiční, každý rok je opakujeme a těší se velké 
oblibě.  Akce byly opět plné soutěží pro děti a zábavy a odpočinku pro dospělé.  
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Některé z akcí byly podpořené v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2012. 

 

AKCE PRO DĚTI 

 

Mimo kroužků pořádaných v MC Jablíčku organizujeme i další akce pro děti. Jednou 
z nich je příměstský tábor, jenž nabízí aktivní sportovní trávení volného času v rámci 
letních prázdnin a pomoc zaměstnaným rodičům v době, kdy je provoz v MŠ omezen 
a v ZŠ uzavřen. Příměstský tábor je určen pro děti od tří let. V rámci programu se děti 
hravou a zábavnou formou seznamují s ekologií, zdravým životním stylem, 
problematikou šikany, intolerance, atd.  

Další takovou akcí je Velikonoční zajíček - zábavné odpoledne s programem na téma 
Velikonoc. Účel akce je oživení kulturních tradic. Zajíček si s dětmi povídá o 
Velikonocích, o symbolech Velikonoc, významu, zvycích a obyčejích. Potom 
následuje program plný her, soutěží. 

Mezi zábavně-vzdělávací aktivity patří i akce pro děti, realizované na dopravním 
hřišti, kde se děti učí formou přednášek i nácviku praktických zkušeností a to za účasti 
zaměstnanců městské policie. Cíl - prevence kriminality a sociálně patologických jevů.  

Další akce pro děti pořádané v roce 2012: Zdravé zoubky, Letní prázdninová 
olympiáda, Loučíme se s prázdninami, Dětská diskotéka, spaní v mateřském centru, 
bungriáda a další. 

 

AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 

Vzdělávací akce: Projekt „Šance“ - vzdělávací semináře pro osoby poskytující službu 
péče o děti, které realizovala Síť mateřských center v prostorách MC Jablíčka. 
„S úctou a v dobrém“ pásmo přednášek a besed s rodinnou tématikou, výchovou dětí, 
cíl – podpora manželského, či partnerského soužití. Besedy "Kulatý stůl", kterých se 
účastnili  zástupci firem, představitelé města a další zajímavé osobnosti. Projekt MC 
Naděje realizovaný ve spolupráci s MC Jablíčko „Na vlastní noze“ – poradenský 
program zaměřený na podporu podnikání, cíl - zlepšit situaci cílové skupiny na trhu 
práce pomocí drobného podnikání. 
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Pravidelně jsme pořádali také výtvarné dílny pro dospělé. Témata byla různá, většinou 
aktuální k blížícím se svátkům či ročnímu období. V tomto duchu jsme tvořili 
valentýnské, velikonoční a vánoční dekorace, adventní věnce, scrapbookové alba a 
dárky, velikonoční kraslice a pomlázky, pekli jsme perníková vejce, mazance a 
vánočky, vyráběli rodinné kalendáře, šperky z přírodních materiálů, pletli jsme z 
papírového pedigu, atd. 

 

AKCE S MĚSTEM A OKOLNÍMI OBCEMI 

 

S městem i okolními obcemi jsme spolupracovali na mnoha akcích – pořádali jsme  
výtvarné dílny na velikonočních, podzimních i letních trzích, na folklórním festivalu, 
Národním týdnu manželství, Dnu rodiny, Dnu otců, Dnu památek, veletrhu Euroregion 
tour. 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, 
Kuličkiády a organizujeme Dětský den na slavnostech rozhledny Nisanka. Výtvarné 
dílničky pořádáme i na akcích města Liberec. 

 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi, která propojuje různé komunity a násobí se tím tak 
přínos jednotlivých akcí, je jedním z cílů mateřského centra Jablíčko. Díky zapojení 
MC do komunitního plánování docházelo k velmi dobré komunikaci se subjekty 
pracujícími na území města a nejen s nimi. V roce 2012 MC Jablíčko spolupracovalo s 
Českým svazem žen, Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Českým 
Červeným křížem, Novoveským Okrašlovacím Spolkem, s občanskými sdruženími: 
Compitum, Generace, Naděje, Fokus Liberec, dále s Centrem sociálních služeb a 
dalšími mateřskými i rodinnými centry. 

 

VÍCEGENERAČNÍ SOUŽITÍ 

 

Dle sociologických studií působí na děti i seniory velmi pozitivně kontakty přes 
generace.  Proto jsme zrealizovali projekt „Babi, dědo, pojďte ven, společně si 



11 

 

užijem“, který probíhal formou hry. Na začátku si babičky a dědové vyzvedli se svými 
vnoučaty  hrací karty. Pak se účastnili různých akcí, výletů, výtvarných dílen, 
kulturních představení a dalších aktivit pořádaných MC Jablíčkem, na kterých vždy 
získali srdce, jako symbol jejich srdce, které bije pro vnoučata. Pokud získali na hrací 
kartu čtyři taková srdíčka, složili si z nich čtyřlístek a čekala je odměna. Cílem 
projektu bylo předávání zkušeností napříč generacemi, vytvoření nových přátelství.  
V roce 2012 jsme také pokračovali v aktivitě „Babičky čtou dětem“, kdy aktivní 
členky Českého svazu žen a Centra sociálních služeb docházely do mateřského centra, 
kde v rámci dopoledního programu četly dětem pohádky. 

 

PODPORA OTCŮ 

 

MC Jablíčko se snažilo i o upevňování úlohy otce v rodině, jako důležitou a nedílnou 
součást harmonické rodiny. Pořádali jsme pravidelné cvičení tatínků s dětmi, 
výtvarnou dílnu pro otce s dětmi, stanování otců s dětmi, aktivně jsme se účastnili akce 
„Den otců“, na víkendových pobytech a táborech jsme podporovali naše tatínky v 
„mužských dovednostech“, jako je stavění stanů, rozdělávání ohně, výběr trasy výletů, 
atd. 

 

ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ A DOBROVOLNÍKŮ 

 

Tak jako v předešlých letech, myslíme i na dobrovolníky, kteří MC Jablíčku pomáhají 
při akcích po celý rok. Vymýšlíme pro ně akce, které nezatíží jejich rodinné rozpočty a 
celou rodinu přitom obohatí o pěkné chvíle strávené s přáteli. V roce 2012 jsme celé 
dobrovolnické rodiny pozvali na víkendový pobyt v Českém Dubu, v létě jsme 
uspořádali zahradní grilování, v zimě byli pozváni na  Mikulášskou nadílku a Vánoční 
besídku dobrovolníků. 
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ROK 2012 V OBRAZECH 

 

AKTIVITY PO CELÝ ROK 

 

Dopolední setkávání rodičů a dětí v herně 

 

 

Kroužky pro děti od 2 let 

 

 

 

 

 

 

Výlety po okolí i vzdálenějších 
místech 

 

 

 

 

Přednášky a semináře 
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LEDEN 

 

 

 

 

 

Sunárek - beseda na téma zdravé výživy pro miminka 

 

 

Výstava zdraví - program pro MŠ a ZŠ na téma zdraví, zdravá 
výživa a úloha pitné vody v životě člověka 

 

 

 

Papírový pedig – ukázka ekologické výchovy, recyklace 
letáků, maminky a babičky si vyzkoušely, co vše se dá 
vyrobit z papíru  

 

 

 

 

Zapojení seniorů do chodu MC a vyzdvihnutí jejich úlohy 
v rodině v rámci projektu „Babi dědo pojďte ven, 
společně si užijem“. 
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ÚNOR 

 

Dlouhodobé partnerské vztahy -  beseda s psychologem na 
téma partnerských vztahů. Další besedy probíhaly během 
celého " Týdne partnerství " 

 

 

 

Beseda o zdraví  - tentokrát na téma vhodné a 
nevhodné příkrmy 

 

 

 

Valentýnský maškarní rej - oblíbená rodinná akce plná her, 
písniček, tance a zábavy  

 

 

 

Valentýnská dílna - tvoření pro naše milované 

 

 

 

 

Masopustní rej - podpora tradic  
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BŘEZEN 

 

Alergie a výživa - pravidelná beseda jak předcházet 
alergiím již v útlém věku 

  

 

 

Euroregion-tour  - dílnička na téma recyklace plastu 

  

 

 

Perníková vajíčka  

relaxační víkend v mateřském centru nejen pro maminky 

  

 

 

Beseda o zdraví - tentokrát žloutenka a neštovice.  

 

 

 

Dopravně - bezpečnostní akce pro dospělé i děti 
zaměřená na pravidla silniční bezpečnosti a ochrana 
zdraví.     
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DUBEN  

Těšíme se do školky - beseda pro rodiče s představiteli MŠ - 
maminky se dozvěděly potřebné informace k přijetí dětí do 
školek 

 

 

Velikonoční zajíček - podpora velikonočních zvyků, 
zábavně naučný program pro děti 

 

 

Motýlí dům v německém městě Johnsdorf - rodinný výlet 
na podporu úlohy seniorů v rodině, příhraniční spolupráce 

  

 

Velikonoční trhy - každoroční dílnička na 
velikonočních trzích 

  

 

 

Pyžamová párty – noc v mateřském centru pro nejmenší 

 

 

 

Čarodějnice - víkendový pobyt v Českém Dubu s pálením 
čarodějnic a lítáním na koštěti, pro celé rodiny  
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KVĚTEN  

 

 

Prvomájový průvod – oslavili jsme 
společně svátek práce 

 

     

 

 

 

 

Kuličkiáda - netradiční sportovní aktivity pro celé rodiny 

 

  

 

Den Matek - zábavné odpoledne pro maminky, podpora 
sebedůvěry 

  

 

 

 

Slavnosti na Nisance - připomenutí významu rozhleden, akce 
zaměřena na rodiče, děti a seniory 
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ČERVEN  

 

 

Pohádková přehrada - oblíbený 
pochod kolem přehrady plný 
pohádkových postaviček a úkolů 
pro děti i dospělé 

  

 

 

 

Den otců - podpora otce v rodině a důležitá sounáležitost 
rodiny. 

  

 

 

 

 

 

 

Stezka odvahy - pochod pro všechny 
odvážlivce okolo noční přehrady 
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ČERVENEC + SRPEN 

 

Chorvatsko a Bulharsko - ozdravné pobyty pro děti a 
rodiče 

 

 

 

 

 

  

Příměstský tábor určený pro děti od 3 let, 
s programy na téma ekologie, sport, 
výživa a zdraví, bezpečnost. To vše 
hravou a zábavnou formou☺. 

  

 

 

 

Stránov - rodinný víkend s historickou tématikou na 
podporu stmelování rodiny i komunity 

  

 

 

Kristýna - rodinné stanování pro celé rodiny včetně prarodičů, návrat 
k tradicím, poznávání přírody 
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ZÁŘÍ 

Loučení s prázdninami - sportovně ekologické odpoledne 
pořádané pro rodiče s dětmi 

 

  

Na vlastní noze - seminář pořádaný mateřským centrem 
Náruč na téma podnikání pro maminky, které nemají práci, 
pro sociálně vyloučené apod.  

 

 

ŘIJEN 

Jablonecké posvícení - akce na podporu s 

eniorů a rodin, jablečné kreace jedlé i nejedlé 

  

 

Muzeum hraček - rodinný výlet vlakem s prohlídkou muzea 
plného hraček a spoustu jiných zajímavých předmětů ze 
dřeva 

  

 

Eko výtvarka na jabloneckých trzích  

 

Jedlovské vodopády - celodenní výlet v přírodě pro všechny 
věkové kategorie  
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LISTOPAD 

Manželství je umění – začátek semináře o tom, jak si 
udržet, v dnešní době plné rozvodů, kvalitní vztah 

  

 

Piklio -  lektorka zdarma maminkám ukázala, jak si vytvořit 
krásný a originální kalendář či fotoalbum 

  

 

Slavnostní ukončení projektu "Babi, dědo, pojďte ven, společně si 
užijem" s hrami i odměnami pro babičky s vnoučaty ♥. 

 

 

 

 

 

 

Adventní věnce z perníku - maminky samy pekly a ozdobily, pod 
dohledem zkušené cukrářky, nádherný adventní věnec z perníku 

  

 

 

Založení gospelového sboru – zpívání 
s hlídáním dětí pro všechny, kdo mají rádi 
hudbu a zpěv 
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PROSINEC 

 

Adventní věnce z chvojí - maminky si pod vedením zkušené 
floristky vyrobily adventní věnce z chvojí 

 

 

Mikulášská besídka - odpoledne s Mikulášem, andělem a 
čerty. Zpívaly se koledy, tančilo se, děti se podívaly na 
loutkovou pohádku a nakonec se četlo z "knihy hříchů" a 
rozdávala nadílka. Pro velký zájem probíhala akce na 2x - od 
14h a od 16h.  

 

  

 

 

 

Vánoční besídka - poděkování aktivním členům MC Jablíčka za 
celoroční pomoc s provozem centra. Příjemné odpolední 
posezení s překvapením pod stromečkem.  

 

  

Silvestrovská oslava - plno dobrého jídla, pití, 
zábavy a her pro každého. Vrcholem večera byla 
„naše“ půlnoc ve 20 hodin. Přeřídili jsme hodiny a 
všichni si tak užili silvestrovské oslavy a přitom se 
nemuselo ponocovat. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 

AKTIVA - stav k 31.12.2012     PASIVA – stav k 31.12.2012:  

Peněžní prostředky 32.579,- Kč     Závazky vůči dodavatelům 1.499,- Kč 

Drobný hmotný majetek 144.978,- Kč          Ostatní závazky -1.665,- Kč  

Oprávky k majetku -144.978,- Kč          Fondy -679,- Kč  

Pohledávky 7.025,- Kč               Výsledek hospodaření 36.377,- Kč  

Zálohy energie 95.928,- Kč            Dohadné účty 100.000,- Kč  

 Celkem 135.532,- Kč                         Celkem 135.531,- Kč 
        

 

Výnosy: 618.476,- Kč  

Náklady: 582.099,- Kč  

 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012: 36.377,- Kč  

 

Finanční příspěvky dary pro Mateřské centrum na jeho činnost v roce 2012:  

Město Jablonec nad Nisou 160.000,- Kč  

Eurocentrum Jablonec 78.000,-  

Liberecký kraj – 25.000,- Kč  

Nadace Preciosa – 10.000,- Kč  

Nadační fond Veolia – 27.000,- Kč  

Celkem finanční příspěvky 300.000,- Kč  

 

Zpracovala Kamila Lubasová, 20.5.2013 
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PLÁNY DO BUDOUCNA 

 

 

 

Pokračovat v aktivitách předešlých let, a nadále nabízet zajímavý a pestrý 
program pro aktivní trávení volného času rodin 

 

Zjišťovat možnosti hlídání dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání  

 

Zaměřit se více na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách, a to jak 
pořádáním seminářů a kurzů na téma rodina, vývoj dítěte, výchova, zvládání 
stresu, zaměstnání, finanční gramotnost, atd., tak poradenstvím (sociální, 
psychologické, zdravá výživa) 

 

Doučování dětí, jak prvního, tak druhého stupně ZŠ v prostorách MC Jablíčka 

 

Podporovat pěstounské rodiny – nabídnout pravidelná setkávání, poradenství, 
vzdělávání, informace, individuální pomoc v období přijetí dítěte do nové 
rodiny 

 

Dále profesionalizovat vedení centra a vzdělávat dobrovolníky 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

 Děkujeme tímto za podporu městu Jablonec nad Nisou, členkám sdružení za 
celoroční úsilí, všem dobrovolníkům a příznivcům našeho mateřského centra za jejich 
pomoc, vedení Spolkového domu za vstřícnost při užívání prostor v budově našeho 
sídla a dále všem firmám, které nám přispěly věcnými dárky do soutěží, a účastnily se 
při organizaci našich akcí.  Seznam těchto firem najdete na našich webových stránkách 
www.jablicko.estranky.cz. 

 

 

KONTAKTY 

 

Občanské sdružení – Mateřské centrum Jablíčko 

Sídlo:         E. Floriánové 8 

                       466 01  Jablonec nad Nisou 

IČO:                27050432 

č.účtu:             2600388204/2010 

                        www.jablicko.estranky.cz 

 

Jednatel:           Andrea Pravcová 

             jablickomc@seznam.cz, telefon 773 270 271 

            

Koordinátor:  Martina Zemanová 

              zemanovamartina@email.cz, telefon 775 423 321 

            

Ekonom:           Kamila Lubasová 

   kamila.lubasova@volny.cz, telefon 724 073 669  
     


