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ČÁST A – ZÁKLADNÍ PŘEHLED 

1 ÚVOD 

Činnost Mateřského centra Jablíčko byla zahájena koncem roku 2006, kdy se konal dopolední 

program pro maminky na mateřské dovolené. Postupem času se k dopolednímu programu 

přidávaly na základě poptávky i další aktivity – odpolední kroužky pro děti i dospělé, rodinné, 

sportovní, kulturní či víkendové akce, příměstské a rodinné tábory. Od roku 2010 se Mateřské 

centrum Jablíčko zaměřilo na rozšíření své působnosti v sociální oblasti. Začalo 

spolupracovat s hendikepovanými dětmi i dospělými, realizovalo přednášky na téma zdravého 

životního stylu, výchovy dětí, prevence kriminality, nabízelo přednášky zdarma pro sociálně 

slabé rodiny. V roce 2011 a 2012 se centrum kromě stávajících aktivit více zaměřilo na 

začleňování otců a seniorů do rodinného dění. Zrealizovalo projekt „Babi, dědo, pojďte ven, 

společně si užijem“, uspořádalo první workshopy a kulaté stoly se zajímavými osobnostmi na 

téma - Jak sladit pracovní a rodinný život. V roce 2013 se prohlubovaly a zkvalitňovaly 

aktivity z minulých let, centrum bylo nově vymalováno a byly položeny nové koberce. Rok 

2014 přinesl především změny legislativní, z občanského sdružení se stal spolek, což pro nás 

znamená nemálo změn a úprav především stanov. Na běžný provoz centra tyto změny vliv 

neměly a Jablíčko pokračovalo ve své činnosti s cílem poskytnout rodinám komplexní 

nabídku. A to včetně poradenství – psychologického a sociálního. V závěru roku 2015 byl 

změněn název: Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. a byla dokončena transformace na spolek 

podle Nového občanského zákoníku včetně úpravy stanov. 

Jablíčko je přirozeně otevřeným společenstvím, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým 

dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné 

skupině lidí a tím budovat občanskou společnost postavenou na etických a morálních 

hodnotách jako je rodina, tolerance, soudržnost a úcta.  

Činnost Jablíčka není uskutečňována za účelem dosažení zisku. Přejeme nám všem, abychom 

byli i nadále spojeni snahou dát dětem právo na dětství a možnost vyrůst ve spokojené 

a bezpečné rodině, kde dostanou kvalitní základy do dalšího života. Vždyť právě rodina je 

základem toho, jakým způsobem budeme dál žít. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop na téma slaďování 

zaměstnání a rodiny 

Klub dvojčat 
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1.1 PŘEDMĚT ZPRÁVY 

Předmět zprávy Tato zpráva informuje o činnosti spolku: Jablíčko – 

centrum pro rodinu, z.s. z Jablonce nad Nisou. Centrum se 

zaměřuje na podporu rodin, aktivity pro rodiče a děti, 

snížení sociální exkluze především matek na mateřské 

a rodičovské dovolené (zejména prostřednictvím 

seminářů, besed s odborníky, poradenství, odborných 

workshopů i sdílením ve svépomocných skupinách). 

Kromě toho organizuje prázdninové i víkendové rodinné 

pobyty a příměstské tábory pro děti. 

Platnost zprávy  

a cyklus podávání zpráv 

Zprávou vykazujeme činnost za kalendářní rok 2015. 

Platnost této zprávy je do vydání následné zprávy tj. za 

rok 2016. Zpráva se vydává 1x ročně. 

Aplikace metody SRS Výroční zpráva je zpracovaná podle standardu SRS 

(Social reporting standard - aktuální verze z roku 2014). 

Kontaktní osoba Bc. Martina Zemanová – předsedkyně 

Tel. +420 773 270 271 

Email: info@centrumjablicko.cz 

www.centrumjablicko.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hravé dopoledne 

mailto:info@centrumjablicko.cz
http://www.centrumjablicko.cz/
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1.2 VIZE A CÍLE 

Vize 

Jablíčko – místo, pro všestrannou podporu rodiny, zejména maminek a dětí. Místo pro jejich 

vzdělávání i relaxaci. Místo, kde se vzájemně setkávají bez ohledu na věk, sociální postavení 

či národnost. 

Cíle 

1. Provozování centra pro rodinu s důrazem na organizování dětských programů. 

2. Sociální poradenství a vzdělávání jako pomoc matkám na mateřské a rodičovské dovolené 

a podpora pro nastávající maminky při řešení jejich aktuálních situací. 

3. Organizace vzdělávacích a zábavných programů. 

4. Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro 

mnohé nelehkou, úlohou ženy a matky, nápomoc k návratu na pracovní trh. 

5. Být prostředníkem při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, 

sociálních problémech a psychologii rodinného života mezi odborníky a nastávajícími 

maminkami a mladými rodinami s dětmi. 

6. Pořádání akcí pro veřejnost, navozování vědomí soudržnosti mezi obyvateli města. 

7. Být přirozeně otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, 

osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině 

lidí a tím budovat občanskou společnost postavenou na etických a morálních hodnotách. 

8. Spolupráce s dalšími neziskovými a humanitárními organizacemi. 

9. Propagace zdravého životního stylu; podpora při snižování rizika závislostí (drogy, 

alkohol) a sociálně patologických jevů jako je např. domácí násilí. 

  

Angličtina pro nejmenší Charitativní sbírka hraček pro Ukrajinu  
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ČÁST B – NABÍDKA JABLÍČKA 

2 SOCIÁLNÍ PROBLÉMY A JICH ŘEŠENÍ 

Jablíčko se, vzhledem ke svému zaměření a vzhledem k životní situaci svých klientů, každý 

den setkává se sociálními problémy návštěvníků centra, které jim pomáhá rozličnými způsoby 

řešit. Ačkoliv Jablíčko není registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb., zabývá 

se svou působností nejen řešením již vzniklých problémů v rodinách, ale pomáhá hledat i 

jejich příčiny a věnuje podstatnou část své činnosti prevenci. Sociální problémy, které 

Jablíčko řeší, jsou vypsány jednotlivě v bodě 2. 1. a ke každému z nich jsou doplněny důvody 

jeho vzniku včetně důsledků, které z daného problému vyplývají. Konkrétní přístup řešení a 

logický rámec (vstup-výkon-výsledek-přínos) je následně uveden v souhrnné tabulce – bod 

3.4, strana 25. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 SOCIÁLNÍ PROBLÉMY 

Jablíčko působí dlouhodobě v řešení zejména těchto sociálních problémů, které svou činností 

pomáhá řešit: 

 sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené (MD a RD) 

 pasivní rodičovství 

 nefungující primární prevence 

V následující tabulce názorně představujeme důvody, které sociální problémy vyvolávají 

a následně důsledky (dopady) těchto problémů. Důvody vzniku problémů i jejich implikace se 

prolínají a navzájem spolu souvisí. 

 

Projekt „Láska, rodina a zdraví“ Projekt „Návrat do práce“  
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SITUACE 

(DŮVODY VZNIKU 

PROBLÉMU) 

SOCIÁLNÍ PROBLÉM DŮSLEDKY 

Péče o dítě doma 

SOCIÁLNÍ IZOLACE 

Nedostatek informací 

Osamělost, chybí komunita 

Ztráta kontaktů 

Zaměstnavatelská politika 

nepříznivá pro rodiny 

Péče převážně matkou 

Nedostatečný mužský vzor 

Obtížný návrat na trh práce 

Finanční náročnost aktivit 

pro rodiny 

Osamělost 

Nákup nekvalitních výrobků 

a potravin 

Nedostatečná součinnost 

v péči o děti v rodině 

/komerční služby 

Špatné vztahy v rodině 

Nedostatečný mužský vzor 

 

 

SITUACE 

(DŮVODY VZNIKU 

PROBLÉMU) 

SOCIÁLNÍ PROBLÉM DŮSLEDKY 

Péče o dítě doma 

PASIVNÍ RODIČOVSTVÍ 

 

Málo znalostí, zkušeností 

Ztráta kontaktů, izolace 

Problém návratu na trh práce 

Změna životní role – 

narození dítěte 

Sociální izolace 

Problém návratu na trh práce 

Konflikty, únava 
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SITUACE 

(DŮVODY VZNIKU 

PROBLÉMU) 

SOCIÁLNÍ PROBLÉM DŮSLEDKY 

Špatný mediální obraz rodiny 

NEFUNGUJÍCÍ PRIMÁRNÍ 

PREVENCE 

Zkreslená realita v životě 

Nereálné požadavky na sebe, 

partnera i děti 

Vysoká rozvodovost 

Změna životní role – 

narození dítěte 

 

Málo znalostí, dovedností 

a zkušeností  

Anonymita, chybí komunita 

Mnoho protichůdných a 

neověřených či 

neověřitelných informací na 

internetu 

Péče o dítě doma 

Odcizení - ztráta kontaktů 

Přetížení osob pečujících  

o děti především matek – 

psychická zátěž – nedostatek 

laického poradenství + 

nasměrování na odbornou 

pomoc 

Nedostatečná osvěta 

Neinformovanost rodičů 

Zátěž pro registrované 

sociální služby 

2.2 DOSAVADNÍ SNAHY OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH AKTÉRŮ 

O ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Řešením situace rodin v ČR se zabývá Síť mateřských center o.s. V roce 1992 založila 

Mgr. Rut Kolínská první MC v ČR, do roku 2001 spolupracovala s ženami zakládajícími MC 

po celé republice na neformální úrovni a následně v roce 2002 vznikla oficiální Síť 

mateřských center, která má k 31. 12. 2014 téměř 300 členských organizací včetně Jablíčka. 

V Jablonci nad Nisou funguje komunitní plánování sociálních služeb i podpora rodinné 

politiky. Kromě Jablíčka je zde řada organizací, které pro veřejnost připravují volnočasové 

i vzdělávací programy. Centrum sociálních služeb se věnuje převážně seniorům, DDM Vikýř 
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školním dětem včetně postižených dětí. Poslední dobou se rozšířila nabídka letních 

příměstských táborů, které řeší problematiku, kam s dětmi o prázdninách. Tuto oblast 

podporuje statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen SMJ) dotovaným příspěvkem pro 

rodiče dětí z MŠ a 1. tříd ZŠ. SMJ vyhlašuje každoročně dotační programy pro sociální služby 

a v pracovních skupinách je snaha o koordinaci nabídky aktivit pro veřejnost. Organizace 

mají možnost propagace na webových stránkách vytvořených SMJ Jablonecká rodina. SMJ 

řeší sociální izolaci rodin již několik let podporou preventivních programů a kulturních akcí 

pro širokou veřejnost a Jablíčko tuto snahu svou činností doplňuje a podporuje. 

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje jednotlivé aktivity mateřských center v rámci dotačních 

výzev různých resortů, v roce 2013 byl poprvé vyhlášen samostatný dotační program na 

podporu činností MC v LK, ze kterého bylo Jablíčko podpořeno i pro rok 2014–2015. 

 

 

Beseda u kulatého stolu Sítě MC s představiteli LK 
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2.3 NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Zde uvádíme schémata jednotlivých sociálních problémů pomocí obrazců znázorňujících 

logickým řetězcem přínosu: 

 

1. Sociální izolace 

 

 

 

 

 

problém:   

SOCIÁLNÍ IZOLACE 

vize: 

ZDRAVÉ FUNGUJÍCÍ RODINY 

vstup: 

SPOLKOVÁ ČINNOST  

výkon:  

PODPŮRNÉ PROGRAMY, 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY 

cílové skupiny: 

RODIČE, DĚTI, SENIOŘI, 
VEŘEJNOST 

přínos: 

 SPOKOJENÍ DOSPĚLÍ, DĚTI, 
SENIOŘI/ZDRAVÁ 

SPOLEČNOST. 
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2. Pasivní rodičovství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problém:   

PASIVNÍ RODIČOVSTVÍ 

vize: 

AKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ/ 
UVĚDOMĚLÍ RODIČE  

vstup: 

PROSTORY, ODBORNÍCI, 
INFORMACE-ODBORNÁ 

LITERATURA 

výkon:  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, 
PORADENSTVÍ, KONZULTACE 

cílové skupiny: 

RODIČE, PRARODIČE, DĚTI 

přínos: 

ZODPOVĚDNÍ A SEBEVĚDOMÍ 
RODIČE, ODLEHČENÍ 

REGISTROVANÝM SOCIÁLNÍM 
SLUŽBÁM, POZITIVNÍ PŘÍSTUP 

K VÝCHOVĚ DĚTÍ, JEJICH 
ROZVOJI A VZDLĚÁVÁNÍ.. 
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problém:   

NEFUNGUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

vize: 

DOSTETEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ 
OSVĚTOVÝCH A PREVENTIVNÍCH 

PROGRAMŮ 

vstup: 

PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ, 
ODBORNÍCI, FINANCE 

výkon:  

LAICKÉ I ODBORNÉ PORADENSTVÍ, 
SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY, 
KAMPANĚ, ORGANIZACE A 
PROPAGACE AKTIVIT PRO 

VEŘEJNOST 

cílové skupiny: 

RODIČE, DĚTI, MŠ, ZŠ, MC 

přínos: 

SNÍŽENÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V 
RODINĚ, SNÍŽENÍ ZDRAVOTNÍCH 

PROBLÉMŮ, PODPORA DOPRAVNÍ 
BEZPEČNOSTI.. 

3. Nefungující primární prevence 
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2.3.1 ODVEDENÁ PRÁCE (VÝKON) A PRIMÁRNÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

Jablíčko nabízí oblasti aktivit zaměřené především na rodiny s dětmi. Souhrn všech aktivit je 

znázorněn v níže uvedené tabulce – viz kapitola 2.3.3. 

Primární cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi 0-6 let, pro které se připravuje 

nejvíce aktivit. Pro děti starší šest let nabízíme příměstské tábory, víkendové tematické 

pobyty, doučování a zájmové kroužky. Rodiče využívají vzdělávací programy a besedy, 

poradenství, zapojují se do svépomocných skupin. Od roku 2013 nabízíme 1x měsíčně 

skupinku pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty a druhou s názvem „Láska, rodina a zdraví“. Další 

skupinky se vytváří spontánně téměř vždy v čase a prostoru hravého dopoledne. Celým 

rodinám včetně seniorů nabízíme rodinné tábory, víkendové pobyty a akce pro veřejnost 

(např. Pohádková přehrada, Masopustní veselice, Stezka odvahy, Velikonoční zajíček, Dětský 

karneval a mnoho dalšího). 

Sekundární skupiny jsou rodinní příslušníci návštěvníků Jablíčka, především manželé, kteří 

vnímají u svých žen navštěvujících centrum, uvolnění napětí, vypovídání se, osobní rozvoj, 

zapojení se do dění v centru popř. i ve městě. V roce 2014 z týmu MC Jablíčko kandidovaly 

dvě ženy v komunálních volbách, další nabídku zvažovala. 

Centrum pro rodinu má vliv na širokou veřejnost - sekundární cílovou skupinu. Té členové 

Jablíčka svou činností v aktivním občanství, uvědomělém rodičovství a ekologickém chování 

jdou příkladem. 

 

 

 

 

 

2.3.2 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY (VČETNĚ PŘÍNOSŮ) U PRIMÁRNÍCH 

I SEKUNDÁRNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN 

Očekáváme, že na základě podnětů a aktivit, které v Jablonci nad Nisou pořádáme, se 

u veřejnosti postupně změní postoj k rodičovství. Rodiče začnou o své úloze přemýšlet dříve, 

Setkání zaměstnanců a dobrovolníků 

Jablíčka – vánoční besídka 

Vánoční besídka 

Setkání zaměstnanců a dobrovolníků 

Jablíčka - porada 
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než se rodiči stanou, budou se zajímat o vše, co s rodičovstvím souvisí, a přicházející 

mateřství a otcovství budou přijímat jako životní dar. 

Tím, že pracujeme se širokou skupinou obyvatel, si dáváme za cíl povzbudit mladé lidi 

k zodpovědnosti nejen k sobě a svým dětem, ale také k celé společnosti. K tomu nám slouží 

účast v nejrůznějších kampaních a osvětových programech. Díky zapojení seniorů se také 

vracíme k tradicím, rukodělným řemeslům a historii. Do dění v centru zapojujeme 

i představitele města, které pravidelně zveme na akce pro širokou veřejnost (sekundární cílová 

skupina). 

Přínosem pro společnost jsou aktivity, které pořádáme pro celé rodiny, čímž se daří pracovat 

na dobrých vztazích, navazování kontaktů a přátelství, díky kterým mohou jednotlivci 

vycházet z izolace. Tuto problematiku řešíme pořádáním letních rodinných táborů. Příměstské 

tábory pomáhají v řešení tíživé situace o letních prázdninách, kdy je omezená možnost umístit 

děti v MŠ a ZŠ. Našich táborů se mohou účastnit děti již od 3 let, což je ojedinělá nabídka ve 

městě. Jsme otevřeni vycházet vstříc novým podnětům i aktivitám našich návštěvníků, 

vycházíme z jejich potřeb a přání, necháváme též prostor všem zájemcům, kteří se chtějí na 

chodu centra podílet. Tím pomáháme udržovat pracovní návyky maminkám na MD a RD, 

rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Prostřednictvím interaktivní výstavy zdraví a Eko-dne 

působíme na primární cílovou skupinu, děti z MŠ a ZŠ, a jejich prostřednictvím zároveň  

na jejich rodiny, tedy sekundární cílovou skupinu, přenesením nově nabytých vědomostí dětí 

do praxe. 

Vytvářením důvěryhodného prostředí vznikají svépomocné skupiny, ve kterých se schází lidé 

nad určitými problémy, vzájemně se sdílí, pomáhají si s hledáním řešení, předávají si 

zkušenosti i rady. Cílem je předcházet krizovým situacím vyžadujícím odbornou péči – 

primární prevence patologických jevů v rodinách. 

Prostřednictvím dětské psycholožky a dalších odborníků, nabízejících sociální a vztahové 

poradenství, Jablíčko zachytává začínající problémy v rodinách a pomáhá s jejich dalším 

řešením (např. nasměrováním na kompetentní instituce). 

2.3.3 PŘEDSTAVENÍ LOGICKÉHO ŘETĚZCE PŘÍNOSU 

 

Cílová 

skupina 

Výkon 

(aktivita/program) 

Poplatky 
(příspěvky na 

provoz a materiál) 

Očekávaný přínos aktivit 

Rodiče 

s dětmi 

Celé rodiny 

Senioři 

s vnoučaty 

 

 

 

 

Hravé dopoledne včetně 

pravidelného programu – tanečky a 

výtvarné tvoření. 1x týdně odborné 

přednášky (komunikační dovednosti, 

finanční gramotnost, aktivní 

rodičovství, zdravý životní styl a 

další) 

 

 

40,-Kč / dospělý, 

děti zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

Přínos pro děti:  

 setkávání se s vrstevníky 

a navazování sociálních 

kontaktů 

 rozvoj schopností a 

dovedností 

 nové podněty k rozvoji 

 bezpečný prostor 

 příprava na MŠ 
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   Přínos pro rodiče:  

 navazování kontaktů  

 sdílení zkušeností  

 pocit sounáležitosti  

 možnost podílet se na 

programu pro děti 

 vytváření nových vztahů- 

sociální začleňování 

 získávání podnětů, 

informací, inspirace na 

aktivity s dětmi 

 trávení času ve vhodném 

prostředí i pro malé děti 

 odpočinek, uvolnění 

napětí – sdílení dohledu 

více rodiči v herně 

 možnost spolupráce-

pomoc s aktivitami a tím 

udržování pracovních 

návyků. 

Děti 3-7 let Kroužky pro děti: 

 Hudebně výtvarný kroužek 

 Tanečky pro děti 

 

 

 Výtvarný kroužek 

 

50Kč/lekce, 

1000Kč/rok 

 

 

60Kč/lekce, 

1800Kč/rok 

Rozvoj dětí v oblasti 

 hrubé i jemné motoriky 

 hudební  

 pohybové 

Zábava pro děti 

pro rodiče: čas pro vlastní potřeby 

Rodiče  

Dospělí 

Místní 

obyvatelé 

Senioři 

Svépomocné skupiny 

spontánní – zdravý životní styl, péče 

o děti, vzdělávání, trávení volného 

času… 

 

 Hravé dopoledne 

 Klub dvojčat 

 Klub pěstounů 

 Projekt Láska, rodina, 

zdraví 

v rámci hravého 

dopoledne 40,-Kč/ 

osoba, děti zdarma 

 

 

40,-Kč/ osoba, děti 

zdarma 

- zdarma (dotační 

program MPSV) 

 prevence- předcházení 

problémů 

 podpora a stabilizace 

rodiny 

 vytváření zdravého 

životního stylu 

 pocit sounáležitosti 

s určitou skupinou 

 důvěrné prostředí – 

odlehčení registrovaným 

soc. službám – úspora 

veřejných prostředků. 

Rodiče 

Děti z MŠ  

a ZŠ 

Dospělí 

Místní 

obyvatelé 

Vzdělávací programy  

 Kurzy 

 Semináře 

 Besedy 

 Výstavy zdraví (vzdělávací 

interaktivní výstava pro děti 

z MŠ a 1. Stupně ZŠ) 

 Eko-den (akce zabývající se 

environmentální výchovou) 

program zdarma – 

dotace 
 zvyšování znalostí, 

dovedností a schopností 

účastníků-vyšší 

vzdělanost 

 zvyšování sebevědomí 

 zlepšení možnosti návratu 

na trh práce 

 aktivní rodičovství 

 osobní rozvoj 

Výstava zdraví:  

 osvěta v oblasti zdravého 

životního stylu. 

Eko-den (Den Země): 

 osvěta v oblasti ekologie 

a třídění odpadů. 
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Celé rodiny 

Místní 

obyvatelé 

Turisté-

návštěvníci 

města 

Akce pro veřejnost: 

 Velikonoční zajíček 

 Mikulášská besídka 

 Maškarní bál 

 

 Pohádková přehrada 

 Stezka odvahy 

 Výtvarné dílny 

při velikonočních 

a vánočních trzích a dalších 

akcích města 

 Masopustní veselice 

 Město tónů (mezinárodní 

Folklórní festival) 

 Den rodiny, otců, dětí 

 Cesta za pokladem 

 Strollering – závody 

kočárků  

 Projekt Máma-žena všech 

krás (cyklus přednášek pro 

ženy) 

 

předprodej lístků 

40 Kč 

 

 

10,-Kč/osoba 

 

 

- částečně zdarma, 

příspěvek 

na materiál 10,-Kč 

 

- Zdarma 

- Závody 

kočárků –

startovné 

100,-Kč, část 

výtěžku byla 

použita na 

charitativní 

účely. 

- 500,-Kč 

 příležitost pro setkávání ve 

městě 

 udržování tradic 

 vytváření nových tradic 

 vedení rodin k trávení času 

společně v místě, kde žijí – 

možnost zapojení se do 

příprav 

 naplňování koncepce pro- 

rodinné politiky města. 

Dospělí 

Těhotné 

ženy 

Senioři 

Volnočasové aktivity: 

 

 Výtvarné workshopy 

 Vánoční a velikonoční pečení 

 Focení 

 Seminář web, Facebook 

 

 

 

příspěvek na 

matriál dle aktuální 

akce+ 40Kč/osoba 

 

 relaxace při aktivitách – 

fyzická i psychická 

pohoda 

 rozvoj schopností a 

dovedností, vhodný vzor 

pro děti – čas pro vlastní 

koníčky 

 navazování kontaktů, 

prostor pro sdílení. 

Celé rodiny Rodinné tábory, víkendové pobyty, 

rodinné oslavy v Jablíčku 

 

 Rodinný tábor v Českém Dubu 

 Víkendový pobyt Čarodějnický, 

Halloweenský 

 Rodinné oslavy v Jablíčku 

 Vánoční besídka pro aktivní 

spolupracovníky, dobrovolníky a 

jejich rodinné příslušníky  

 Oslava dne matek, dětí, rodiny a 

otců. 

 

ceny dle typu 

aktivity/pobytu 

 vytváření komunitního 

prostředí, navazování 

kontaktů 

 osobní rozvoj dětí i 

dospělých, trávení času 

celých rodin v přírodě, 

podpora neúplných rodin 

– pomoc matkám 

samoživitelkám 

 rodinné oslavy: 

připravený prostor pro 

setkávání velkých rodin, 

rozvoj mezilidských 

vztahů v rodinách i 

komunitách. 

Široká 

veřejnost 
 Besedy s představiteli města 

 Charitativní akce: sběr hraček a 

oblečení pro Azylový dům, 

Ukrajinu, uprchlíky. 

 Sběr víček od PET lahví 

pro handicapované děti 

 Sběr nebezpečných odpadků 

(baterie, elektro) 

  rozvoj aktivního 

občanství 

 dobrovolnictví 

 pomoc sociálně slabším 

 spolupráce v rámci 

komunity 

 vzorové chování pro děti 
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3 ZDROJE, ODVEDENÁ PRÁCE A VÝSLEDKY 

BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ 

3.1 POUŽITÉ ZDROJE (VKLAD) 

Prostory: Centrum využívá prostory ve Spolkovém domě, což je objekt bývalé základní školy, 

ze které byl v letech 2005-2006 vytvořen Spolkový dům (SPJ), jenž poskytuje zázemí 

neziskovým organizacím a také seniorům. Sídlí zde neziskové organizace převážně se 

sociálním zaměřením například: Centrum sociálních služeb, Floriánka – chráněná kavárna, 

která zaměstnává zdravotně postižené, Český červený kříž – oblastní spolek. V budově je 

k dispozici velký sál, který si Jablíčko pronajímá k pořádání akcí pro veřejnost. Pro potřeby 

Jablíčka využíváme ve třetím patře dvě oddělené místnosti – hernu pro děti a místnost pro 

setkávání, posezení a přednášky, na níž navazuje plně vybavený kuchyňský kout. 

Zakomponována je i malá kancelář, šatna a dětské toalety s přebalovacími pulty. V rámci 

příměstských táborů a dalších akcí využíváme každoročně prostory sportovní haly, dětské 

dopravní hřiště, volnočasový areál Čelakovského a Sluneční louku u městského bazénu. 

Personální zajištění: Spolek pověřuje vedením předsedkyni, která je od roku 2013 zaměstnána 

na plný úvazek. Dále zaměstnává na DPP účetní a provozní centra, jejíž úvazek je 

zprostředkován Úřadem práce Jablonec nad Nisou. Spolupracujeme s maminkami, které 

pomáhají se službami v dopoledních hernách, s dobrovolníky na doučování a pomocné práce 

při organizaci akcí pro veřejnost. Lektoři našich kurzů a zájmových kroužků jsou převážně 

externisté, nabízíme jim spolupráci za vzájemně výhodných podmínek. 

Finanční zajištění: Jablíčko využívá ke své činnosti vícezdrojového financování: 

 Pravidelně získává podporu na činnost od Statutárního města Jablonce nad Nisou. 

 Pro rok 2015 získalo podporu projektu „RODINA – základ (do) života“ z dotačního 

programu na podporu rodiny MPSV. 

 Činnost Jablíčka byla v roce 2014 - 2015 podpořena Libereckým krajem. 

 Síť mateřských center o.s. poskytla Jablíčku finanční prostředky na uspořádání 

workshopů, „Spolu pro MC“, hygienické a  úklidové prostředky od firmy 

ROSSMANN, knihy pro děti od Mladé fronty.  

 Jablíčko bylo také zapojeno do projektu Jablonec nad Nisou 2015, díky kterému byly 

podpořeny tradiční akce pro veřejnost.  

 Vlastní zdroje financí tvoří především příspěvky na aktivity a provoz centra od 

uživatelů a účastníků. 

 Sponzorské dary -  především formou slev na akce. 

Materiální zajištění: materiál potřebný na aktivity a vybavení centra byl pořízen z přidělených 

dotací a vlastních zdrojů. Jedná se o výtvarné a kancelářské potřeby, odbornou literaturu, 

odměny pro děti na akce, občerstvení pro účastníky programů, hygienické a úklidové 

prostředky.  
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3.2 ODVEDENÁ PRÁCE (VÝKON) 

Následuje tabulka statistických údajů o návštěvnosti, počtu aktivit a průměrné návštěvnosti 

Jablíčka v průběhu roku. 

Tabulka 1: návštěvnost dle aktivit 

 

Graf 1: Podíl účastníků vzhledem k aktivitám 

 

 

 

 

20% 

5% 

5% 

16% 

52% 

2% 

hravé dopoledne

vzdělávání

kluby (dvojčata, pěstouni)

kroužky

kulturní a sportovní akce venkovní

kulturní a sportovní akce vnitřní

AKCE  DĚTI  DOSPĚLÍ  CELKEM (OSOB) 
Celkem 

(%) 

hravé dopoledne 1146 974 2120 20% 

vzdělávání 349 557 906 5% 

kluby (dvojčata, 

pěstouni) 
432 253 685 5% 

kroužky 1030 1218 2248 16% 

kulturní a sportovní akce 

venkovní 
4010 3302 7312 52% 

kulturní a sportovní akce 

vnitřní 
205 178 383 2% 

Celkem 7172 6482 13654   
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Tabulka 2: Přehled návštěvnosti hravého dopoledne v průběhu roku 2015 

(o letních prázdninách je centrum k dispozici, bez programu) 

 

Graf 2:Návštěvnost hravého dopoledne v průběhu roku 2015 
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Dospělí 94 114 140 72 88 66 8 12 71 98 103 108 

Děti 104 118 150 83 98 65 25 35 86 120 134 128 

Celkem 198 232 290 155 186 131 33 47 157 218 237 236 
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3.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY (VČETNĚ PŘÍNOSŮ) 

AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Hravé dopoledne 

- aktivní trávení času se svými 

dětmi 

- podněty k osobnímu rozvoji 

- integrace 

- socializace 

- změna životního stylu 

- prevence problémů 

- prevence patologických jevů 

- stabilizace vztahů 

- aktivní občanství 

- iniciativa ke zlepšování životních 

podmínek ve městě 

 

Mě osobně v Jablíčku pravidelně opouští taková ta "únava z mateřství", 

protože si tam téměř vždy najdu to, co mě zrovna ten den pomůže. Buď se 

domluvím s kamarádkou, že se tam potkáme, takže si vcelku nerušeně prima 

pokecáme (děcka jsou celá pryč z nových hraček), nebo tam chodím cíleně na 

výtvarný kroužek, kde žasnu nad šikovností svých dětí a občas si i já sama 

něco přitvořím, takže se vyřádím po umělecké stránce a zároveň jsem u toho se 

svými dětmi a ve společnosti a vše je úplně v pohodě. Když jsem zrovna 

nespolečensky naladěná, dám si prostě kafe a pozoruji ostatní nebo si zalezu do 

kouta na úžasně měkké matrace a občas se zapojím do dětských her. Jana H. 

Jablonec n/N. 

 

Otevřená herna pro veřejnost je 5x týdně: po-pá 9:00 – 12:00  

Průměrně zde probíhají 1-3 spontánní svépomocné skupiny denně. Při nich 

dochází k laickému poradenství, sdílení problémů a vzájemnému předávání 

informací a tipů mezi rodiči. 
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Svépomocné 

skupiny 

- prevence problémů 

- sdílení 

- integrace 

- pocit sounáležitosti 

- laické i odborné poradenství 

- řešení aktuálních témat 

- odlehčení registrovaným 

sociálním službám 

- stabilizace vztahů 

- prevence patologických jevů 

- osvěta veřejnosti  

- aktivní občanství 

 

 

Klub dvojčat vznikl na základě poptávky po setkávání maminek s vícerčaty. 

Setkání umožňují sdílet zkušenosti, předávat si rady a doporučení, ale také 

podělit se o problémy. Rodiče vícerčat v klubu získávají také nadhled, uvolňují 

napětí a stres z řešených problémů (tzv. skupinová terapie). 

 

Druhá pravidelná skupina („Láska, rodina a zdraví“) se schází 2x měsíčně 

a témata vychází z potřeb účastníků, většinou se jedná o osobní rozvoj a 

podporu rodiny. Druhým rokem se věnujeme zájemcům o zdravý životní styl 

v Klubu zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkově v Jablíčku vznikají tyto skupiny: 

Spontánní – během programů pro děti, nejčastěji hravého dopoledne 

Otevřené – odborné i laické semináře/besedy 

Uzavřené – tematické, pod vedením moderující osoby, organizovaná aktivita 

skupiny lidí (klub dvojčat; láska, rodina a zdraví) 
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Vzdělávací 

programy 

- osobní rozvoj 

- zvyšování kvalifikace 

(rekvalifikační kurzy) 

- zlepšení možností návratu na trh 

práce 

- zvyšování sebevědomí, vlastní 

hodnoty 

- informovanost 

- sebevědomí, informovaní občané  

- kratší registrace na ÚP 

- aktivní občanství 

- prevence sociálně patologických 

jevů občanů 

- osvěta, informovanost 

 

 

Pozitivní zpětná vazba na kurz „Máma - žena všech krás“: 

„Kurz Žena všech krás měl pro mě rozhodně 

pozitivní přínos. V první řadě se mi velice 

líbilo, že bylo v mezích možností hezky 

postaráno o mou malou dceru Mařenku. 

Rozhodně mě to donutilo popřemýšlet nad 

sebou, svým životem a chováním k sobě 

samé, a začít s tím vším něco dělat abych se 

cítila a měla lépe. Protože jen šťastná máma 

= šťastná rodina. Každá přednáška byla 

obohacující, byly inspirativní a hlavně povzbuzující. Na kurzu jsem také 

potkala nové, velice zajímavé lidi, se kterými se budu stýkat doufám  

i v budoucnu.“ Iveta V. Jablonec n/N. 

 

Pozitivní zpětná vazba na oslavu Den Země: 3. B. ZŠ Mozartova Mgr. 

Svobodová: vzkaz pro Zemi: Milá Země, my 

ti přejeme, abys byla zdravá a čistá. Aby 

hodně lidí recyklovalo odpady, a ty jsi 

zůstala krásná. Děkujeme ti za zrození nás 

všech a celé přírody. 

 

 

 

 

Pozitivní zpětná vazba na semináře: 

„Vzdělávání na RD je pro mě velice 

důležité, Jablíčko nabízí zajímavá 

témata a skvělé lektory. Díky 

seminářům mám pocit, že se udržuji 

v „psychické kondici“ a také se 

rozvíjím v dovednostech potřebných 

pro návrat do zaměstnání.“ Libuše 

K. Jablonec n/N. 
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AKTIVITA ZMĚNY U JEDNOTLIVCŮ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST 

Akce pro veřejnost 

- zájem o dění ve městě, kde 

žijeme 

- inspirace, podněty k osobnímu 

rozvoji 

- smysluplné trávení volného času 

- získávání informací 

- navazování kontaktů 

- podpora mezilidských vztahů 

- zájem podílet se na veřejných 

akcích 

- aktivní obyvatelé města 

- rodiny trávící čas společně ve 

městě kde žijí 

- aktivní pro rodinná politika 

města 

- podpora kultury a turistického 

ruchu 

- udržování a zavádění nových 

tradic 

 

Jablíčko pořádá každoročně přibližně 12vlastních akcí pro veřejnost a na 

dalších 10 se partnersky podílí. 

Nejvýznamnější veřejnou akcí je Pohádková přehrada, kterou navštěvuje 

průměrně 1800 osob a v roce 2015 se uskutečnil již 7. ročník. 

Pozitivní reakce na Pohádkovou přehradu 2015: „Přátelé z Jablíčka, 

Pohádková přehrada je rok od roku 

úžasnější, škoda, že nám tak rychle 

rostou děti, brzy nebudu mít s kým si 

cestu kolem krásné jablonecké přehrady 

užívat. Letos nás nejvíce s vnoučaty 

zaujala blátivá kuchyň. Děkujeme za 

vaší skvělou práci.“ Babička Jana K. 

Jablonec n/N. 

 

Další uskutečněné aktivity, které jablonecké rodiny obohatily o zážitky, 

informace a možnost setkání: Návrat do práce, Velikonoční zajíček, 

Mikulášská, Karneval, Stezka odvahy, Letní olympijské hry, Masopustní 

průvod, Čarodějnický pobyt, Halloweenský pobyt. 
 

Ve spolupráci: Den rodiny, Den otců, Eko-den, Sezonní trhy pořádané  

SMJN – výtvarná dílnička pro děti, Závody kočárků, Máma - Žena všech krás, 

workshop: Kdo půjde na rodičovskou - já, nebo ty?  

Kampaně: Národní týden manželství, Oslavy Světového dne dětí (Kampaň Sítě 

MC v Libereckém kraji). 
 

Rodinný tábor: 

„Připravit rodinný tábor je práce 

na několik měsíců, pak konečně 

přijde den D. Všichni se těšíme  

a zároveň obáváme, jestli vyjde 

počasí, jestli se bude líbit 

program, prostředí, jestli si budou 

vyhovovat účastníci… Měli jsme 

skvělé téma: 7 návyků opravdu 
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šťastných rodin, bezvadný tým nadšenců a vše se podařilo nejlépe, jak mohlo. 

Po zhodnocení našeho prvního tábora již plánujeme další ročník.“ Lenka A. 

Jablonec n/N. 

 

Příměstské tábory: 

„Pro mě účast na příměstském táboře znamenala dobrý pocit z toho, být 

užitečná dětem, které o letních prázdninách nemají možnost být u babičky 

nebo na jiných aktivitách.  Letní tábor vždy přináší pestrou paletu 

zábavy,  pohybového vyžití a také se děti mnohému naučí. A protože na 

příměstském táboře je vždy široké věkové rozpětí, je i pro mě jako 

vychovatelku přínos poznávat a sledovat, jak se sžívají různé věkové skupiny, 

jak se střetávají různé názory a nápady všech zúčastněných. A rozzářené oči 

dětí a jejich spokojenost je pro nás všechny  tou nejlepší odměnou.“ Jiřina V. 

Jablonec n/N. 

 

 

 
 

„Své děti dávám na příměstské tábory do Jablíčka moc ráda, děti jsou 

spokojené a to je pro mne důležité. Já mám jistotu, že jsou v dobrých rukách 

a mohu s klidem chodit do práce. Líbí se mi pestrost programu a vždy vhodně 

zvolená improvizace podle počasí, které je v Jablonci nevyzpytatelné.“ 

Pavla S. Jablonec n/N 
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3.4 SHRNUTÍ ZDROJŮ, ODVEDENÉ PRÁCE A VÝSLEDKŮ 

ZA VYKAZOVANÉ OBDOBÍ 

VSTUP VÝKON VÝSLEDEK PŘÍNOS 

Finance: 

Vlastní zdroje: 

365.369,- Kč 

Dotace:839.550,- Kč 

 

Personál: 

1 koordinátorka  

1VPP provozní centra 

1 VPP pomocný 

pracovník od 08/2015 

1 účetní 

20 lektorů 

15 dobrovolníků 

 

Čas: 

5120odpracovaných 

hodin  

320 dnů provozu 

Prostory: 

SDJ Jablonec – 

pronájem prostor 

města Jablonce nad 

Nisou, Sportovní hala 

a dětské dopravní 

hřiště – příměstské 

tábory (sponzorský 

dar).  

Celkový počet aktivit:  

Počet účastníků: 

Dospělí: 6482 

Děti: 7172
 

Celkový počet účastníků:  

13 654 

 

Hravé dopoledne: 5x 

týdně  

3 hodiny 

Hravé odpoledne: 1x 

týdně  

3 hodiny 

 

Kroužky pro děti:  

Hudebně výtvarný 

kroužek 1x týdně 1 

hodinu 

Tanečky pro děti 1x týdně  

1 hodinu 

Výtvarný kroužek 1x 

týdně 1 hodinu 

 

Volnočasové aktivity pro 

dospělé: 

 

Vzdělávací programy:  

1x týdně 2 hodiny 

 

Svépomocné skupiny:  

2x týdně 2 hodiny + 

spontánní 5x týdně 

 

Akce pro veřejnost: 12 

vlastních + 10 ve 

spolupráci 

 

Akce pro členy: 2  

Pravidelní 

návštěvníci centra 

se zajímají o dění 

v centru, na 

nabízené aktivity se 

sami hlásí. 

Z vysoké 

návštěvnosti akcí 

pro veřejnost 

usuzujeme, že lidé 

si již zvykli na 

tradiční akce, čímž 

podporují kulturní 

a společenský život 

ve městě.  

Výstava zdraví má 

velký ohlas, MŠ a 

ZŠ aktivitu sami 

poptávají. 

Centrum nabízí 

celoroční provoz  

a prostory vhodné pro 

rodiny s malými 

dětmi. Tím přináší 

rodinám možnost 

trávení volného času 

ve městě za každého 

počasí.  

Obec vnímá Jablíčko 

jako partnera 

v naplňování 

prorodinné politiky 

města, společně jsou 

pořádány akce pro 

veřejnost.  
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3.5 POSTUP HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KVALITY PRÁCE 

Centrum má k dispozici vnitřní řády a směrnice, koordinátorka a provozní centra mají danou 

náplň práce, která má nastavený systém plnění a kontroly. Vnitřní a organizační řád jsou 

vyvěšeny v prostorách centra. 

Každá pozice vyžaduje určité odborné znalosti. Zaměstnancům je nabízeno zvyšování 

kvalifikace vzdělávacími semináři. Problém vidíme v pozici provozní, která se mění v ohledu 

na délku dotovaného místa z ÚP. 

Jablíčko pracuje převážně na základě zpětné vazby od návštěvníků, díky kterým reaguje na 

jejich přání a potřeby. K hodnocení kvality práce nám pomáhají statistické údaje, které nám 

ukazují spokojenost či nespokojenost korespondující s návštěvností a ohlasy na jednotlivé 

akce. Ukázkou kvality nabízených služeb se stala i sociální síť Facebook, kde návštěvnice 

Jablíčka sdílejí své zážitky, zkušenosti a reagují na podněty k diskusím, které nabízíme. 

Jablíčko získalo v roce 2008 certifikát Společnost přátelská rodině od Sítě mateřských center 

jako garanci poskytování služeb pro rodiny. 

3.6 SROVNÁNÍ S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍM: DOSAŽENÉ 

CÍLE, ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A ÚSPĚCHY 

Po nástupu nového vedení na přelomu roku 2013 a 2014 byl kladen důraz na vzdělávání dětí 

i dospělých, začalo fungovat profesionální poradenství (dětský psycholog, vztahový poradce, 

sociální poradenství). Tyto aktivity jsou pro návštěvníky Jablíčka zdarma.  

 

Zkvalitňovalo se také prostředí. Změnil se systém běžné údržby prostor, organizace pomůcek, 

výtvarných potřeb, úklidu a revize hraček + získání nových hraček od sponzorů a příznivců 

centra. Byl nakoupen nový nábytek. Během uvedené doby se také začaly archivovat podklady 

ke všem pořádaným aktivitám a přidávaly se manuály k zajištění plynulé návaznosti aktivit. 

Podařilo se zorganizovat všechny tradiční akce pro veřejnost z minulých let a postupně 

zavádět nové. Program centra se neustále inovoval a přizpůsoboval návštěvníkům akcí centra 

a jejich potřebám. 

 

V roce 2015 Jablíčko pokračovalo ve stávajícím směru, byl kladen důraz na všeobecnou 

podporu rodin při zachování stávajících aktivit. Díky neustálému rozšiřování svých činností 

a zaměření na širší cílovou skupinu se Jablíčko přejmenovalo z mateřského centra na centrum 

rodinné. V rámci zkvalitňování služeb se také přepracovaly webové stránky, jejichž spuštění 

bylo naplánováno na první polovinu roku 2016. 

 

Za jeden z největších úspěchů považujeme, že jsme dokázali v lokalitě města Jablonec nad 

Nisou vytvořit přirozeně otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým 

i hendikepovaným dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit 

sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí a díky osvětě či odborným poradenským aktivitám se 

začlenit zpět do života. 
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4 PLÁNOVÁNÍ A VÝHLED DO BUDOUCNA 

4.1 PLÁNOVÁNÍ A CÍLE 

Na rok 2016 máme stanovené tyto cíle: 

Krátkodobé cíle: 

 Aktivní vyhledávání vhodných spolupracovníků, dobrovolníků a především 

dlouhodobé obsazení pozice provozní centra 

 Rozvoj vzdělávacích akcí pro MŠ a ZŠ – Výstava zdraví, Eko-den 

 Zvýšení počtu svépomocných skupin 

 Úspěšné zajišťování všech připravovaných akcí 
 

Dlouhodobé cíle a plány: 

 Jablíčko jako rovnocenný partner v prorodinné politice města/kraje 

 Jablíčko jako vyhledávaný partner dalšími neziskovým organizacím podporujících 

podobné aktivity jako Jablíčko 

 Rozvoj dobrovolnictví 

 Udržení tradičních akcí pro veřejnost  

 Rozvoj v oblasti PR a fundraisingu – odborník, zaměstnanec Jablíčka 

 Rozvoj spolupráce se samosprávou – smlouva Jablíčka jako součást koncepce rodinné 

politiky města 

 Zajištění udržitelnosti spolkové činnosti Jablíčka / transformace podle aktuální potřeby 

cílové skupiny. Udržitelnost pracovních míst a finančních prostředků 

 Pomoc rodinám ve všech oblastech 

 Finanční nezávislost na státní správě a samosprávě 

 

 

  

Výstava zdraví Příměstský tábor – dopravní hřiště 
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4.2 VNĚJŠÍ FAKTORY: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA 

V tabulce níže jsou uvedeny příležitosti a rizika, která jsou rozdělena na vnější a vnitřní. 

Všechna rizika si plně uvědomujeme a snažíme se jim předcházet. Například u zaměstnanců 

pozitivní motivací, oceňováním dobře odvedené práce či volnou pracovní dobou – dle 

vzájemné dohody. Nedostatku finančních prostředků předcházíme podáváním žádostí 

o dotace, vlastní činností a nabídkou spolupráce společnostem z Jablonce nad Nisou a okolí či 

vyhledáváním sponzorů. Sami si sháníme dobrovolníky na akce, které pořádáme. Příležitostí 

je celá řada, ovšem mnoho z nich nemůže být realizováno při nedostatku stabilního 

personálního a finančního zajištění. Financování NNO v ČR není legislativně zakotveno, 

každoročně musí neziskové organizace první ¼ roku pracovat bez vědomí, kolik peněz jim 

bude přispěno. Proto se Jablíčko dlouhodobě snaží o nezávislé financování. 

PŘÍLEŽITOSTI RIZIKA 

Profesionalizace – moderní metody plánování, 

reflexe činnosti, vykazování. Vnější: 

Rozšíření řad zaměstnanců i členské základny 

s ohledem na rozsah činnosti.  
Nedostatek zájmu o naše programy/aktivity 

Rozšíření propagace našich aktivit. Ukončení nájemní smlouvy – (ne) vhodné prostory 

Spolupráce s městem na projektu Obec přátelská 

rodině a dalších prorodinných aktivitách – 

smlouva o spolupráci. 

Vnitřní: 

Neshody v organizaci 

Posílení v oblasti – fundraisingu. Nezájem členů o realizaci a naplňování cílů 

Rozvoj spolupráce s MŠ a ZŠ v Libereckém kraji 
Nezájem o spolupráci ze strany SMJ a dalších 

partnerů  

Rozšíření spolupráce s podobně zaměřenými 

společnostmi a neziskovými organizacemi ve 

městě. 

Nedostatek osob v managementu/dobrovolníků 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří – ukázková hodina 

výtvarné dílny 

Den otevřených dveří – ukázková hodina 

cvičení 
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4.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Jablíčko má vlastní subjektivitu, na své činnosti se podílí samostatně a nemá žádné pobočky 

ani dceřiné společnosti/spolky. 

 

Valná hromada 2015 

4.4 KLÍČOVÉ OSOBY JABLÍČKA – CENTRA PRO RODINU 

Jablíčko bylo založeno v roce 2006, kdy se posunulo z dobrovolnické a nadšenecké iniciativy 

k poloprofesionální organizaci, která se během pár let stala seriózním partnerem města 

v pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro širokou veřejnost především pro rodiny s dětmi.  

 

Stávající personální obsazení: 

Bc. Martina Zemanová – předsedkyně, koordinátorka 

Lenka Pileková  – místopředsedkyně 

Kateřina Mouchová  –  druhá místopředsedkyně 

Kamila Lubasová  – účetní 

Lucie Grusová  –  provozní do 10/2015 

Anna Ciprová    –   provozní od 11/ 2015 

Pavel Lufinka   –  pomocná pracovní síla od 08/2015 do 02/2016 
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4.5 PARTNERSTVÍ, SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SÍTĚ 

Jablíčko je od roku 2007 členem Sítě mateřských center o.s. a od roku 2013 členem Asociace 

nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji (ANNOLK). 

Spoluprací s dalšími subjekty se snažíme o širší propojení všech věkových skupin a komunit. 

V roce 2015 Jablíčko spolupracovalo se statutárním městem Jablonec nad Nisou, 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Sítí mateřských center o.s., organizací SPORT 

Jablonec s.r.o., Centrem Generace Jablonec z.s., DDM Vikýř, Centrem sociálních služeb 

Jablonec n. N., Asociací rodičů a přátel postižených dětí, Českým červeným křížem, Českým 

svazem žen, sdružením Compitum, Policií ČR, s tiskárnami Hlawa creative s.r.o., LOSMAN, 

Shadowspress, Občanskou poradnou „D“, s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, 

s pediatry a dětskými psychology a dalšími organizacemi. Tak jako v předešlých letech, se 

zástupkyně Jablíčka také aktivně účastnila komunitního plánování sociálních služeb, 

a podílela se tak na tvorbě strategického plánu města a střednědobého plánu sociálních služeb 

Libereckého kraje. 

 

  

Logo Asociace nestátních 

neziskových organizací  

v Libereckém kraji 

Logo Sítě mateřských center  

Znak statutárního města 

Jablonec nad Nisou 

Logo Sport Jablonec nad Nisou 

Logo dotačního programu Rodina a ochrana 

práv dětí MPSV. 
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ČÁST C – PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

V roce 2013 natočila Síť MC ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj dokumentární 

film o mateřských centrech, kde je představeno i Jablíčko, jeho činnost a prostory: 

https://www.youtube.com/watch?v=rrH2deaBoNg  

5 PROFIL ORGANIZACE 

JABLÍČKO-CENTRUM PRO RODINU 

5.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

Jméno organizace 

 

Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. 

Sídlo organizace  

(jak je uvedeno ve stanovách) 
E. Floriánové 8, 46601 Jablonec nad Nisou 

Statut organizace Zapsaný spolek 

Kontaktní informace: 

Poštovní adresa 
E. Floriánové 1736/8, 46601 Jablonec nad Nisou 

Telefonní číslo +420 773 270 271 

E-mail info@centrumjablicko.cz  

Webové stránky (URL) www.centrumjablicko.cz  

 

Odkaz na stanovy (URL) 

 

http://www.centrumjablicko.cz/vyrocni-zprava-2015/ 

Rejstříkový soud: 

Jméno rejstříku/registru 

L 5888 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Registrace u MV  

Krs 01. 01. 2014 úprava údajů 17. 11. 2015 

 

Číslo registrace 

 

VJ/1-1/65977/06-R 

 

Datum registrace 

 

13. 12. 2006 

 3 HPP, 20 DPP, 15 dobrovolníků 

https://www.youtube.com/watch?v=rrH2deaBoNg
mailto:info@centrumjablicko.cz
http://www.centrumjablicko.cz/
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5.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ORGANIZACE 

5.2.1 VÝKONNÝ ORGÁN 

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, volí 

a odvolává Rada. Rada spolku je výkonným a řídícím orgánem. Navenek zastupuje spolek 

předsedkyně- statutární zástupce spolku.  

 

Rada spolku: 

předsedkyně Bc. Martina Zemanová – statutární zástupce 

1. místopředsedkyně Lenka Pileková – členka rady 

2. místopředsedkyně Kateřina Mouchová – členka rady 

 

Organizace zaměstnává: tři osoby na plný úvazek, 20 osob příležitostně vypomáhajících na 

větších akcích či lektorské činnosti na základě dohody o provedení práce a 15 pravidelných 

i příležitostných dobrovolníků, většinou maminek na mateřské dovolené, babiček a studentů. 

5.2.2 DOZORČÍ ORGÁN 

Dozorčím orgánem v Jablíčku je dle stanov členská schůze, která řídí činnost a schvaluje 

plány aktivit. Členskou schůzi svolává rada podle potřeby, nejméně však 1x ročně. 

Usnášeníschopná je členská schůze v jakémkoli počtu přítomných členů.  

Členská schůze: 

 Rozhoduje o změnách stanov spolku 

 Volí a odvolává členy rady  

 Rozhoduje o počtu členů rady  

 Schvaluje výroční zprávu a vyúčtování (roční účetní závěrku) 

 Schvaluje kritéria pro členství a výši členských příspěvků 

 Rozhoduje o zrušení spolku 

5.2.3 VNITŘNÍ SYSTÉM KONTROLY 

Jablíčko dodržuje legislativní rámec pro NNO. Nemáme nastavené přesné systémy vnitřní 

kontroly, kontrolu činnosti, provozu a účetnictví předkládá rada ke schválení členské schůzi. 
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5.3 PODÍLNICKÁ STRUKTURA, ČLENSVTÍ V JINÝCH 

ORGANIZACÍCH A PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE 

Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. je členem zastřešujících organizací:  

Síť mateřských center o.s.- sdružuje téměř 300 MC v České republice. 

ANNOLK (Asociace nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji) – sdružuje 

50 organizací v kraji. 

5.4 ENVIRONMENTÁLNÍ A SOCIÁLNÍ PROFIL 

Jsme otevřená organizace všem sociálním skupinám, svou činností podporujeme ekologickou 

zodpovědnost našich členů i celé společnosti. Podílíme se aktivně na třídění odpadů, 

na ekologických programech a v rámci klubu zdraví předáváme zkušenosti z našich 

ekologických domácností. Například o ekologickém praní, domácích úklidových prostředcích 

bez chemie, přírodní kosmetice, třídění odpadů, dopadech našeho jednání na ekologii země. 

Naše organizace si není vědoma negativního vlivu na životní prostředí v místě, kde působí. 

 

   

 

  

Eko-den - praktický nácvik třídění odpadů  

Eko-den – ukázka práce popelářů 



 

 

Str. 34 

6 FINANCE A ÚČETNICTVÍ 

6.1 AKTIVA A PASIVA 

Majetek: 2014 2015 Zdroje krytí 
majetku: 

2014 2015 

Drobný majetek 156.032,- 150.337,- Fondy 10.000,- 39.393,- 

Odpis majetku - 156.032,- -150.337,- Zisk předešlých let 70.416,- 150.483,- 

Pohledávky 7.970,- 6.500,- Závazky dodavatelé 11.058,- 8.876,- 

Zálohy 
k vyúčtování 

94.428,- 104.100,- 
Závazky z mezd vč. 
pojistného 

20.757,- 30.897,- 

Peněžní 
prostředky 

56.593,- 291.559,- Zúčtování daní -8.208,- -40.168,- 

Přechodné účty 
aktiv 

 30.172,- Dohadné účty 82.369,- 84.532,- 

   Hosp. výsledek 115.029,- 158.318,- 

Aktiva celkem  301.421,- 432.331,-  Pasiva celkem 153.741,- 432.331,-  

6.2 VÝNOSY A NÁKLADY 

Výnosy: 2014 2015 Náklady: 2014 2015 

Výnosy z 
poskytování 
služeb 

296.733,-- 361.369,- Spotřeba materiálu 84.201,- 87.445,- 

Příspěvky z 
města Jablonec 

160.000,- 180.000,- Spotřeba energií 84.141,- 73.800,- 

Dotace MPSV 207.334,- 252.882,- Služby 125.489,- 223.185,- 

Dotace Liberecký 
kraj 

90.782,- 48.438,- 
Mzdové 
náklady+pojistné 

556.987,- 661.891,- 

Ostatní provoz 
výnosy 

243.546,- 4.000,- Ostatní náklady 2.422,- 280,- 

Dotace Úřad 
práce 

 299.640,- Odpisy majetku 30.126,- 0,- 

Dotace 
Eurocentrum 

 58.590,-    

Výnosy celkem  998.395,- 1.204.919,
- 

Náklady celkem  883.366,- 1.046.601,- 
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6.3 FINANČNÍ SITUACE A PLÁNOVÁNÍ 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 se nám podařilo ukončit se ziskem 158.318,- Kč, který 

bude využit na překlenutí finančních nákladů v první části roku, kdy nemáme jistotu zajištění 

prostředků z dotací a na další rozvoj Jablíčka. 

V roce 2016 chceme v Jablíčku nadále pokračovat v aktivitách z minulých let, zůstat 

otevřeným společenstvím pro všechny bez rozdílu věku, náboženství, vzdělání či materiálního 

zajištění, zaměřit se na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách – pořádáním 

seminářů a kurzů na téma rodina, vývoj dítěte, výchova, zvládání stresu, bydlení, zaměstnání 

a návrat do práce, slaďování rodinného a pracovního života; nabízet poradenství – sociální, 

psychologické, zaměřené na zdravou výživu a prevenci zdraví, výchovu dětí; dále doučovat 

děti prvního a druhého stupně ZŠ dobrovolníky, nabízet hlídání dětí 1 hodinu zdarma – to je 

určeno pro rodiče, kteří potřebují k lékaři či na úřad. 

V centru bude také od nového roku 2x do měsíce k dispozici pediatr, vztahový a sociální 

poradce, ti budou řešit individuálně otázky a trápení návštěvníků centra. Rodinám chceme 

pomáhat i formou nespecifickou – provozem herny mateřského centra pro rodiče a děti, 

pořádáním zábavně-vzdělávacích a kulturních akcí, pořádáním pobytů pro rodiny 

s programem i zájmových kroužků po celý rok. 

Cesta, kterou jsme si vybrali, není jednoduchá, ale cítíme, že má smysl. 

7 ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

Samo o sobě by Jablíčko nebylo nic. A proto se vší láskou, pokorou a úctou děkujeme všem, 

kdo se na jeho chodu jakýmkoliv způsobem podílí a pomáhají nám ho „stavět“. Ať už je to 

pomocí při akcích a projektech, finanční či materiální podporou, či dobrým slovem 

v okamžiku, kdy to zrovna nejde. 

Speciální poděkování patří: ·  

 našim sponzorům: MPSV, městu Jablonec nad Nisou, Libereckému kraji  

 členkám sdružení a celému pracovnímu týmu za celoroční úsilí 

 všem dobrovolníkům a příznivcům našeho centra za jejich pomoc  

 našim nejbližším, rodinám, partnerům, dětem, rodičům, přátelům i sympatizantům 

 vedení Spolkového domu za vstřícnost při užívání prostor v budově našeho sídla  

 všem firmám, které nám přispěly věcnými dárky do soutěží, účastnily se při organizaci 

našich akcí (seznam těchto firem najdete na našich webových stránkách 

www.mcjablicko.cz.) 

Děkujeme Síti mateřských center za metodické vedení, morální podporu i možnost spolupráce 

na přínosných projektech, osvětových kampaních i za usilovné lobby na místní, krajské 

i státní úrovni. 
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PROJEKT TRUST - Transparentní Udržitelná, Respektovaná Společnost 

METODA SRS – Social Reporting Standard 

CZ.1.04/5.1.01/B2.00025 

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly 

respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. 

Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard 

- SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována. 

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR. Více o projektu na webových stránkách Sítě mateřských center: 

http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/trust/ 

 

Metoda SRS napomáhá vytvářet citelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro 

partnery z rad státní správy a samosprávy, investoru, podporovatelů a dalších subjektu. Metoda SRS představuje jednotný 

referenční rámec, univerzální šablonu s návodem pro vykazování o organizaci. Je reakcí na nejednotnost 

v terminologii i formě při vykazování vůči třetím stranám. Inovace metody spočívá v učení se rozpoznávat přínos organizace 

pro své okolí. Jinými slovy metoda pomáhá zodpovědět otázku, jaké změny přináší organizací realizované aktivity nejen 

cílové skupině, ale i jejímu okolí a společnosti. Metodika SRS je využívána v Rakousku a v Německu, partnerem projektu je 

rakouská Ashoka (Vídeň) - Innovatorsofthe Public. 
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