Výroční zpráva

2015
1

2

OBSAH
Jablíčkov v roce 2015

4

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Základní údaje o organizaci
Výbor sdružení

5
5
5

POSLÁNÍ ORGANIZACE
Cíle aktivit rodinného centra Jablíčkov

6
6

ČINNOST V ROCE 2015
Aktivity na bázi pravidelného týdenního rozvrhu
pro všechny věkové kategorie
Programy pro rodiče s dětmi
Programy pro děti bez rodičů
Programy pro dospělé
Nepravidelné či jednorázové aktivity provázané
s ročními cykly i lokalitou
Jednorázové vzdělávací aktivity
Informační a poradenská činnost

6
7
7
8
11
11
14
15

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015
PODPORA ZDRAVÉ RODINY – Rodičovství jako
zdroj životního štěstí
RC JABLÍČKOV - Podpora aktivního života rodin
s malými dětmi v Praze 10
RC JABLÍČKOV - Podpora aktivního života rodin
s malými dětmi v Praze 10

16

REALIZAČNÍ TÝM
Lektorský tým

18
18

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Rozvaha 2015
Výsledovka 2015

19
19
20

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

22

3

17
17
17

JABLÍČKOV

V ROCE 2015
Vizí pro tento rok bylo zachovat široké spektrum
kvalitních služeb a aktivit pro rodiče - aby Jablíčkov byl mezi rodiči znám jako rodinné centrum, kde se
jim dostane profesionální a zároveň lidské a empatické podpory v situacích, kdy ji jako rodiče potřebují.

A já MOC DĚKUJI VŠEM ČLENŮM TÝMU za jejich
zodpovědný, profesionální, ale také citlivý a lidský
přístup k práci. A za ochotu podílet se na společných
akcích bez nároku na honorář, za odhodlání a chuť
aktivity neustále zlepšovat, hledat nové cesty. Díky
jejich úsilí a osobním vkladům, je Jablíčkov bezpečným prostorem, kde se děti i dospělí cítí dobře. A já si
toho vážím.

Zároveň jsme si chtěli udržet to, čeho se nám podařilo
dosáhnout v letech minulých - být rodinným centrem, kam se rodiny s malými dětmi vracejí, kde využívají všech pro ně smyslupných služeb. Být centrem,
které maminky rády doporučují dál jako důvěryhodného poskytovatele služeb vysoké kvality.

Děkuji také všem – institucím i jednotlivcům, kteří nás
finančně či jinak hmotně podporují.
A nakonec bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům
Jablíčkova, za přízeň, za to že nám přinášejí inspiraci
kam se posouvat dál. I za to, že naše služby doporučují dál.

Zaměřili jsme se na poskytování logicky provázaného celku služeb pokrývajících problematiku života
rodin s malými dětmi v co největší šíři.
Rozhodli jsme se rozšířit nabídku odpoledních
kroužků pro děti o kroužky, které vedou děti k aktivnímu poznávání,hledání souvislostí a porozumění světu
kolem sebe. A tak jsme do nabídky úspěšně zařadili
2 populárně-vědecké kroužky „Výpravy do Pravěku“
a „Zvídavé hlavičky“.

Děkujeme, že jste v tom s námi!
							
			

			
Neopomíjeli jsme ani budování sousedské a mezigenerační solidarity, propojování rodin, které žijí ve
stejné oblasti. V Jablíčkově se toto děje na pravidelných programech i na větších jednorázových akcích –
které bývají často „nahlédnutím pod pokličku“ spektra
služeb, které Jablíčkov nabízí. V roce 2015 jsme zrealizovali o 11 jednorázových akcí víc než bylo obvyklé
v letech minulých.
Vedle realizace aktivit směrem k uživatelům stála před
týmem ještě jedna velká výzva – renovace prostor
Jablíčkova a přebudování výtvarných ateliérů.
A díky nesmírné ochotě všech zúčastněných se i toto
podařilo. A nový školní rok – na podzim 2015 začínaly
výtvarné kroužky „v novém“.

			
			

4

Mgr. Kateřina Bohatá
ředitelka RC Jablíčkov

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Mateřské a otcovské centrum pohody bylo založeno jako občanské sdružení na
podzim roku 2001.
V souladu s NOZ se Mateřské a otcovské centrum pohody stalo od 1.1. 2014 zapsaným spolkem, registrovaným u Městského soudu v Praze.
Činnost MOC Pohody se řídí platnými stanovami a za jeho vedení
a hospodaření zodpovídá pětičlenné představenstvo a revizor.

Základní údaje o organizaci
Název: 					
Právní forma organizace: 		
Datum vzniku: 				
IČO: 					
Sídlo organizace: 			
Adresa místa rodinného centra:		
					
Telefon: 				
Email: 					
URL: 					
Číslo účtu: 				

Mateřské a otcovské centrum pohody
Zapsaný spolek
1.11.2001
26546132
U kombinátu 29/2800, 100 00 Praha 10
Jablíčkov, Dvouletky 24/naproti
100 00 Praha 10
724 349 241
mail@jablickov.cz
www.jablickov.cz
2500239340/2010 Fio Banka a.s.

Výbor sdružení
zvolený valnou hromadou dne 4.2. 2015
předseda sdružení			
Mgr. Kateřina Bohatá
místopředseda sdružení			
Veronika Udeaja
členové představenstva			
Mgr. Marcel Dejdar, Kateřina Perglerová,
					
Kateřina Šteffková
revizor sdružení 			
Mgr. Jana Švicová

Kateřina Bohatá a Veronika Udeaja
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Činnost v roce 2015

1. Vytvářet podnětné prostředí pro zdravý osobnostní
rozvoj všech generací, od miminek po prarodiče, v
největší míře pak předškolních dětí od 0 do 7 let.

Rodinné centrum Jablíčkov nabízí celou paletu
aktivit pro všechny věkové kategorie.

2. Podporovat přirozené pozitivní vztahové klima v
rodinách i v širší komunitě a preventivně působit proti
výskytu negativních psychosociálních jevů.

Na kombinované programy pro rodiče s dětmi k nám
již tradičně chodí nejen rodiče s dětmi, ale i prarodiče
se svými vnoučaty, či aktivit využívají „hlídací tety“ a
chůvy. Na jednorázových akcích se objevují celé rodiny – včetně babiček a dědečků, sestřenic apod.
Jednotlivé programy na sebe navazují a tvoří tak
kompaktní logicky provázaný a funkční celek.
Vzdělávací a poradenské aktivity jsou provázané s
aktivitami volnočasovými.

3. Podporovat rodiče na rodičovské dovolené i v procesu znovuzačlenění se do pracovního života.
Stěžejní aktivitou občanského sdružení
Mateřské a otcovské centrum pohody je provoz
RODINNÉHO CENTRA JABLÍČKOV na Praze 10.

V rámci volnočasových programů realizujeme krátké
vzdělávací vstupy či konkrétně zaměřené krátké poradenství. Následně jsou rodiče upozorněni na možnost
využití přednášky či individuálního poradenství v dané
oblasti. Témata přednášek a besed s odborníky volíme
na základě poptávky rodičů.

Cíle aktivit rodinného
centra Jablíčkov
1. Vytvářet přátelský prostor pro setkávání rodin
s malými dětmi

Rodinné centrum pořádá také jednorázové akce
s cílem posilovat vytváření a udržování vztahů mezi
lidmi v rámci lokality Strašnic a Malešic, s cílem připomínat a oživovat tradice, propojenost života s ročními
cykly a přírodou vůbec.

2. Poskytovat logicky provázaný komplex pedagogicky kvalitních programů pro všechny věkové
kategorie předškolních dětí, rodiče i prarodiče
3. Posilovat rodičovské kompetence, preventivně
působit proti burn-out syndromu pečujících
a výskytu negativních psychosociálních jevů
v rodinách (domácí násilí, rozvodovost, zneužívání
psychoaktivních látek, zanedbávání péče o děti,
apod.)
4. Podporovat komunitní soužití
v lokálních podmínkách - pěstování
vazeb k místu, oživení vztahů
mezi lidmi
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Aktivity na bázi pravidelného týdenního rozvrhu
pro všechny věkové kategorie

PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI
Mimihry I a II

Program pro rodiče s miminky do 1 roku věku
(skupinky rozděleny dle vývojového stupně miminka
na „ležící“, „lezoucí“ ).
Program je zaměřený na podporu rodičů v péči o
miminko. Je pro ně nejen vytržením z relativního
stereotypu péče o miminko a příležitostí navázat nové
sociální kontakty, ale také zdrojem inspirace a poučení
v oblastech jako jsou: péče o miminko, správná manipulace s miminkem a batoletem, rozvoj hrubé i jemné
motoriky, jednotlivých smyslů, či rozvoj řeči.

Motýlci, Sovičky, Berušky, Broučci,
Káčátka, Koťata
Kombinované programy pro rodiče s dětmi 1-2 roky, 1,5 – 4 roky
jsou zaměřené na podporu rodičů dětí v této věkové kategorii. Během těchto programů je kladen důraz na pestrý program, který respektuje omezenou schopnost soustředění u dětí tohoto věku a zároveň poskytuje rodičům dostatek inspirace pro komplexní
rozvoj jejich dětí.

„

„Rádi bychom chodili
vícekrát týdně,
bohužel už jsou
všechny ostatní
kurzy obsazené“

Rodiče získávají náměty na různé druhy činností, naučí se řadu nových říkanek, písniček a her. Lektoři využívají celé škály tradičních i netradičních pomůcek a materiálů,
programy jsou vedeny v kontextu s událostmi okolo - v souladu s ročními obdobími,
nevyhýbají se tématům jako je ekologie a recyklace apod.
Rodiče mají možnost vidět své dítě v kontaktu s druhými dětmi a pomáhat mu při
učení se být v kolektivu, či pozorovat jeho talenty a cíleně je podporovat. V neposlední
řadě jsou tyto programy příležitostí k navázání nových přátelství mezi rodiči i dětmi.

„Z lekcí si odnášíme
mnoho tipů a nápadů na aktivity doma,
které obvykle
hned zkoušíme
a opakujeme“

“
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Logohrátky I a II
Programy pro rodiče s dětmi ve věku 3-5 a 5-7 let
jsou zaměřené na podporu řečového vývoje a rozvoje
všech dílčích schopností důležitých pro vstup do školy.
V rámci těchto programů lektorka formou skupinového
poradenství poskytuje rodičům informace o správném
řečovém rozvoji dítěte, cvičeních i nejrůznějších aktivitách pro domácí využití.

Little stars a Little monkeys
Program pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 2,5 roku a 3-5 let zaměřený na podporu rodičů v seznamování dítěte s novým cizím jazykem.
Program je vedený hravou formou, využívá přirozené schopnosti malých dětí
„vrůstat do jazyka“ skrze pojmenovávané činnosti a zážitky a poskytuje rodičům návody a inspiraci jak v učení cizí řeči pokračovat doma s dětmi sami. Programu také
mohou využívat rodiče, kteří přišli do ČR z jiných zemí a (prozatím) nemluví česky
a chtějí se nějakým způsobem začlenit do místní komunity.

PROGRAMY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ
Školička, Mimiškolička
Z hlediska rodičů tyto programy z části suplují nedostatek míst v mateřských školkách v okolí,
a přinášejí rodičům příležitost efektivně skloubit
pracovní a rodinný život. Z četných zpětných vazeb
od rodičů vyplývá, že děti, které tyto programy v
Jablíčkově navštěvovaly, bez potíží zvládají nástup
do klasické MŠ.

Vícehodinové kombinované programy pro děti bez
rodičů nabízí vedle dostatku podnětů pro všestranný
rozvoj osobnosti dítěte také příležitost stávat se čím
dál více samostatnými.
Na postupné prohlubování schopností postarat se
sám o sebe je v těchto programech kladen důraz, a to
jak v oblasti sebepéče, tak zvládání interpersonálních
konfliktů v dětském kolektivu.
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Hudebníčci
Specificky zaměřený program pro děti bez rodičů
nabízí prostor pro hlubší rozvoj konkrétních talentů,
které jsou podkladem pro mnoho dalších schopností.
Základním cílem je poskytnout dětem pocit úspěchu,
růstu a zlepšení vlastních schopností. Nejde zde o to
„vychovat hudebníky či zpěváky“, ale podnítit v dětech
muzikální talent, radost z pohybu a cit pro hudbu i rytmus (rytmus jako základ rovnováhy v životě – protože
rytmus má naše srdce, i příroda a svět okolo).
Na konci pololetí se mohou děti pochlubit svým
rodičům a blízkým při komorních vystoupeních, která
mívají kouzelnou atmosféru.

Páni Kluci
Program pouze pro kluky
Tento kroužek vznikl na základě poptávky rodičů po
„něčem pro kluky“. Je zcela v režii 3 lektorů = mužů,
obsahem pak dle jejich motta je „pojďme dělat to, co
nás maminky doma dělat nenechají“ - v kurzu se tedy
řeže, piluje, zatlouká, lepí, střílí ze vzduchovky, ale
také staví vláčkodráhy a hrají kuličky.
Řada maminek tento kroužek uvítala pro své syny
i z důvodu „chybějícího aktivního mužského vzoru
doma“ - když tátové jsou zaměstnaní a chodí domů
pozdě či například nejsou zruční a nářadí v jejich rukách syn neuvidí. Kroužek se stal natolik populárním,že se z jedné skupinky rozrostl na skupinky dvě.

Zvídavé hlavičky, Výlety do Pravěku
Novinka roku 2015 – populárně – vědecké kroužky pro děti od 3 let. Smyslem a cílem kroužků bylo poskytnout
dětem prostředí a nástroje, díky kterým mohou zkoumat svět kolem sebe hlouběji, seznámit se s nejběžnějšími přírodními zákonitostmi, pochopit principy a souvislosti. Ze začátku byl problém s obsazeností kroužků – rodiče bývají
k novinkám „opatrní“, ale kvalita kroužku a spokojenost dětí, které je navštěvují je pomalu přesvědčila.
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Keramikohraní, Keramická
dílna, Neposedná pastelka,
Nářez štětcem
Výtvarné programy pro děti s rodiči i děti bez rodičů mají za
cíl podpořit chuť tvořit, pracovat s hmotou, seznámit
s tradičními i netradičními výtvarnými technikami a nalézt
vlastní vztah k výtvarnému umění.
Účastníci nejen tvoří, ale také se vzdělávají – získávají základy terminologie v oblasti umění, společně chodí na výstavy,
učí se umění vnímat i správně hodnotit – s přihlédnutím
nejen k výsledku práce, ale celému tvořivému procesu. Nedílnou součástí těchto kurzů jsou pravidelné výstavy – vždy
ke konci pololetí.
Účastní se jich celé rodiny a jsou doprovázeny bohatým programem plným podnětů pro všechny lidské smysly.

Diplom za umístění v zemském kole soutěže Zlaté
slunce. Projekt byl zařazen
do celostatní soutěže neprofesionalních filmů, která
proběhne v červnu 2016.
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Relaxační cvičení pro
ženy těhotné a po porodu
Večerní keramická dílna
Tyto pravidelné programy mají za cíl oslovit
rodiče na několika úrovních – jde zde o relaxaci,
možnost vyjít ze stereotypu rodičovské role „na plný
úvazek“, mít možnost být v kontaktu „jen s dospělými
lidmi“ - což je důležitý prvek v prevenci řady negativních jevů kterými jsou rodiče na RD ohrožení.
Vedle prvku relaxace je zde především u cvičebních
programů prvek fyzioterapeutický a edukativní – jak
předcházet přetěžování určitých svalových skupin, jak
si ulevit při/po porodu, jaká je správná životospráva to jsou jen některá z probíraných témat.

NEPRAVIDELNÉ ČI JEDNORÁZOVÉ
AKTIVITY PROVÁZANÉ S ROČNÍMI CYKLY
I LOKALITOU
Veškeré tyto aktivity jsou určeny pro celou rodinu,
a často se stává, že se jich účastní celé rodiny, vč.
prarodičů. Tyto akce jsou místem, kde se mimo jiné
buduje místní komunita a povzbuzuje sousedská solidarita. Návštěvníci Jablíčkova nám říkají, že se díky
Jablíčkovu více znají, navzájem na ulici poznávají a
dávají do řeči. Což přispívá k tomu, že se ve Strašnicích cítí „doma“.

Vzhledem k tomu, že několik z akcí je již tradičních,
návštěvnost je rok od roku vyšší. Například na NOVINCE ROKU 2015 – POHÁDKOVÉ BOJOVCE bylo
60 dětí (tedy cca 40 rodin) a na Martinské slavnosti
cca 120 rodin (dětem jsme rozdávali svítící tyčinky a
rozdali jich 200) . A lampiónový průvod obsáhl celý
park před strašnickým divadlem.

Martinská slavnost
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Datum
14.02
18.02
11.03
14.03
27.03
28.03
01.04
29.04
04.05
20.05
03.06
16.06
03.10
08.10
15.10
16.10
17.10
18.10
08.11
19.11
21.11
25.11
28.11
28.11
03.12
10.12
10.12
17.12

Název
Karneval – masopustní radovánky plné tance, hudby a soutěží
Motýlí závěs a dárkové krabičky – tvořivá dílna pro dospělé
Jarní dekorace a papírové květy – tvořivá dílna pro dospělé
Velikonoční keramická dílna
Pohádková bojovka – putování pohádkovým světem pod širým
nebem
Noc v Jablíčkově – dobrodružné přespání pro děti
Velikonoční odpoledne pro celou rodinu
Čarohraní – oslava svátku čarodějnic pro nejmenší
Tanec jako oslava života
Otvírání studánek – oslava jara- hudebně-tanečně-soutěžní
odpoledne pro celou rodinu
Střihněme si na kalhoty – tvořivá dílna pro dospělé
Letní slavnost – oslava začátku prázdnin- soutěže, divadlo
a tvořivé dílny pod širým nebem
Dýňové lampičky a strašidýlka – dílnička pro celou rodinu
Dejte si prázdniny za rámeček – dílnička pro celou rodinu
Nejkrásnější lžička na světě – dílnička pro celou rodinu
Dortíky od maminky – tvořivá dílna pro dospělé
Sklízíme plody podzimu – keramická dílna
Drakiáda a Miniolympiáda
Martinská slavnost – lampiónový průvod s hudbou a venkovní
divadelní představení
Dýně a dýňové dekorace – dílnička pro celou rodinu
Vánoční ozdoby – keramická dílna
Šijí s námi všichni čerti aneb zateplíme celou rodinu
Originální vánoční dárky – keramická dílna
Adventní věnce – tvořivá dílna pro dospělé
Mikulášská nadílka – zábavné odpoledne s koledou
Voňavá mýdla a veselé talíře – dílnička pro celou rodinu
Adventní zpívání s J. Krčkem
Voňavé soli a zdobené misky – dílnička pro celou rodinu

Čarohraní
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Rodin
20
5
10
15
60
8
19
26
5
15
6
42
12
5
6
11
5
45
120
4
15
6
15
8
30
14
41
14

Dílna Motýlí závěs

Drakiáda

Dílna Dortíky

Karneval

Letní slavnost

Velikonoce

Adventní dílna

Keramická dílna

Adventní zpívání

Mikuláš
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JEDNORÁZOVÉ
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Datum

Název

Účastníků

7.1.
8.1.
19.1.
11.2.
12.2.
26.2.
11.3.

Kurz první pomoci
Sourozenecká láska a rivalita
Promítání porodního filmu a beseda
Kurz první pomoci
Právo a návrat do práce
Ženské pánevní dno pod lupou
Kurz první pomoci

5
14
3
5
10
6
4

26.3.
8.4.
9.4.
13.4.
23.4.
27.4.
3.6.
4.6.
18.6.
24.9.
1.10.
22.10.
5.11.
12.11.
26.11.
10.12.
17.12.
03.12
10.12
10.12
17.12

Kontaktní rodičovství
Kurz první pomoci
Výchova k sebeochraně a prevence šikany
Moderní látkové pleny
Chystáme se do školky a vztahy v dětském kolektivu
Zdravé nošení dětí
Kurz první pomoci
Dobrou noc a dobrou chuť
Prevence traumatu u děti
Vývojové odlišnosti (hyperaktivita, ADHD, Asp.syndrom, ...)
Agrese u dětí předškolního a mladšího školního věku
Výchova k samostatnosti
Hranice ve výchově
Jak na nočník a Loučení s dudlíkem
Školní zralost a co je dobré vědět před zápisem do ZŠ
Kontaktní rodičovství
Povídání o kojení
Mikulášská nadílka – zábavné odpoledne s koledou
Voňavá mýdla a veselé talíře – dílnička pro celou rodinu
Adventní zpívání s J. Krčkem
Voňavé soli a zdobené misky – dílnička pro celou rodinu

4
5
4
3
6
8
4
3
3
7
3
9
10
12
10
3
4
30
14
41
14

Při výběru témat pro přednášky a besedy s odborníky se snažíme postihnout celou šíři otázek, se
kterými se rodiče na rodičovské dovolené setkávají.
O výběru témat či přednášejících komunikujeme s
pravidelnými návštěvníky centra, ptáme se na to, co
potřebují.

pak s lektory domlouvají na individuálním poradenství.
Velmi se nám osvědčily přednášky pro rodiče s hlídáním
dětí. Tuto službu rodiče pozitivně hodnotí. Odpadá jim
problém „kam s dítětem“ když chtějí na nějakou zajímavou přednášku jít. Někteří rodiče navíc toto krátkodobé
hlídání berou jako možnost vyzkoušet si jak dítě (i rodič
sám) bude hlídání zvládat.

Účastníci vzdělávacích akcí mají možnost krátké či
delší konzultace svých potíží a témat, případně se
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„

„Přednášky
v Jablíčkově
rozhodně
doporučuji!
Vždy se dozvím cenné
praktické tipy,
jsem tu už po
několikáté.“

„

„Z přednášky si
odnáším spoustu
konkrétních praktických tipů jak dál. Jak
reagovat v kritických
situacích se synem.
A je skvělé zjistit, že
i v jiných rodinách
zažívají podobné
věci.“

“

“

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ
ČINNOST
Lektorský tým rodinného centra Jablíčkov se snaží být rodičům průvodcem při hledání informací pro ně podstatných.
Lektoři v případě zájmu ze strany rodičů poskytují krátkou
intervenci přímo na programu (když např. vidí určitou situaci mezi rodičem a dítětem, která by šla zvládnout jinak),
dále poskytují informace o poradenských službách, kterých
by rodiče mohli využít (ať už v Jablíčkově, či mimo něj).
Knihovnička RC Jablíčkov je pak dalším ze zdrojů informací, které mohou rodiče využít. Knihy se zde půjčují bezplatně, obvykle na týden.
V roce 2015 mohli rodiče využít přímo v Jablíčkově tohoto poradenství: poradenství ohledně výživy dětí, krizové
psychosociální poradenství (osobní, telefonické či e-mailové), psychologické, logopedické a výchovné poradenství
(osobní). Nově pak poradenství duly pro období těhotenství
a porodu, laktační poradenství, poradenství v oblasti správného psychomotorického vývoje.
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KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

rok 2015 v číslech

Každý týden se během roku 2015
v Jablíčkově konalo

28 pravidelných kurzů.

Centrum navštívilo průměrně

174 rodin

za týden. Celkem proběhlo 461 lekcí jednotlivých
programů, v kurzech bylo zaregistrováno 359

jedinečných studentů (dospělých či dětí).

Celkem se konalo

27 jednorázových akcí,

kterých se zúčastnilo více než 500
Celkem jsme zorganizovali 24

osob.

vzdělávacích

aktivit, kterých se zúčastnilo 240 osob.
Proběhlo

180 hodin odborných pora-

denských konzultací (s psychologem či
logopedem, dulou, fyzioterapeutkou, laktační či
výživovou poradkyní).
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RENOVACE PROSTOR JABLÍČKOVA
V průběhu léta 2015 bylo zrenovováno sociální zařízení i
kuchyňka a byla provedena kompletní nová výmalba všech
prostor Jablíčkova.
Největších změn se dočkaly výtvarné ateliéry, kde vedle drobných stavebních prací byl nainstalován nábytek na míru- tak
aby prostor lépe plnil nároky na něj kladené. Lze tedy říci,že
se Jablíčkov v září 2015 otevíral návštěvníkům ve zcela novém kabátě. A změny si rodiče i děti všimli a moc si ji chválí.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015
Podpora zdravé rodiny

Podpora aktivního života rodin
s malými dětmi v Praze 10

Podpořen dotací ve výši: 342 225 Kč
Podpořen kým: Ministerstvem práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2015

Podpořen dotací ve výši: 100 000Kč
Podpořen kým:
Magistrát hlavního města Prahy
Podpořen dotací ve výši: 48 000 Kč
Podpořen kým: Městská část Praha 10

– Rodičovství jako zdroj životního štěstí

Hlavní cíl projektu: podpora rodičů na rodičovské dovolené v posilování rodičovských kompetencí, zvládání
nároků rodičovské role, prevence výskytu negativních
psychosociálních jevů v rodině v souvislosti s rodičovskou dovolenou.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2015
Cíle tohoto projektu jsou především: všestranný rozvoj
dětí od 3 měsíců do 7 let, aktivizace rodičů, podpora
fungující rodiny v rámci širší komunity, posilování zdravých vzorců rodinného fungování (společné aktivní trávení volného času, mezigenerační komunikace i solidarita,
sdílení ) i budování pozitivních vztahů v rámci širší komunity a vztahu k lokalitě bydliště, posilování sousedské
solidarity a prevenci negativních psychosociálních jevů
pramenících z pocitu anonymity v rámci velkoměstských
aglomerací.

Podpora od firem a soukromých osob
Cukrárna Carossello nám již tradičně peče dort
na karneval a upekla též koláčky na letní a Martinskou
slavnost.
Celá řada rodičů nám chodí dobrovolně pomáhat - ať
už na pravidelné programy či na jednorázové akce,
od rodičů také dostáváme hmotné příspěvky – kreativní
materiál na dílničky apod.

Finanční podpory MPSV, MHMP i
MČ Praha 10 pro naše projekty si
nesmírně vážíme.

Manželé Koreckých přispěli 20 000 Kč na renovaci
sociálního zařízení.
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REALIZAČNÍ TÝM
ředitelka RC Jablíčkov, řešitelka grantů
Mgr. Kateřina Bohatá
koordinátorka projektů
Ing. Petra Macháčková
vize, PR, propagace
Kateřina Šteffková
registrace, komunikace s rodinami, ekonom projektů
Veronika Udeaja
účetní
Ing. Dana Hnízdilová
grafické práce a webmaster
Kateřina Perglerová a Ing. Alexander Vasilenko
správa objektu
Ing. Michal Švic, Ing. Jaroslav Bohatý

LEKTORSKÝ TÝM
Kombinované programy pro rodiče s dětmi
Kateřina Šteffková,Veronika Udeaja, Jana Hýbková, Zdenka Hyttichová, Klaudie Horynová
Školička – Jana Švicová
Hudebníčci a Pohádkové tanečky - Hanka Damborská
Cvičení pro ženy – Jana Pekárková
Jóga pro ženy – Světlana Biskupová
Little stars a angličtina ve školičce
Jana Mihálová
Mimiškolička a hlídání – Irena Salačová, Hanka Kusová
Keramika
Bára Hrubá, Zdeňka Černá, Jana Mihálová
Páni Kluci
Jaroslav Bohatý, Lukáš Macháček, Petr Uhlíř
Zvídavé hlavičky
Lenka Vokatá a Míša Šmejkalová
Výpravy do pravěku – Eliška Kvěchová
Neposedná pastelka – Eva Antošová
Nářez štětcem – Marcel Dejdar, Laďka Poláková
psychologické přednášky a poradenství
Petra Bílková, Kateřina Bohatá
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Rozvaha 2015
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mateřské a otcovské centrum Pohody
U kombinátu 2800/29
Praha 10
100 00

IČO
Účetní jednotka doručí:

26546132

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

317

159

I.

Zásoby celkem

7

29

31

II.

Pohledávky celkem

8

14

3

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

272

123

IV.

Jiná aktiva celkem

10

2

2

Aktiva celkem

11

317

159

Označení

PASIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Stav k posled. dni
účetního období

3

4
197

13

A.

Vlastní zdroje celkem

12

I.

Jmění celkem

13

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

197

13

B.

Cizí zdroje celkem

15

120

146

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

26

26

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

IV.

Jiná pasiva celkem

19

94

120

Pasiva celkem

20

317

159

Sestaveno dne:

06.01.2016

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání
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Pozn.:

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Výsledovka 2015
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřské a otcovské centrum Pohody
U kombinátu 2800/29
Praha 10
100 00

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

26546132

Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele
Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

A.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

167

167

II.

Služby celkem

3

177

177

III.

Osobní náklady celkem

4

1 381

1 381

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

4

4

1 729

1 729

1 039

1 039

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

B.
I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

16

VI.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

17

20

20

VII.

Provozní dotace celkem

18

490

490

Výnosy celkem

19

1 549

1 549

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

-180

-180

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

-180

-180

Sestaveno dne:

06.01.2016

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015
Obecné informace
Název účetní jednotky : Mateřské a otcovské centrum pohody z.s.
Sídlo
: U Kombinátu 2800/29, Praha 10
IČO
: 26546132
Právní forma
: zapsaný spolek
Poslání
: sdružování rodin s malými dětmi za účelem společné
hry a vzdělávání dětí i rodičů
Statutární orgán
: výbor v čele s předsedou – p.Kateřina Bohatá

Údaje o zaměstnancích
• Spolek v průběhu roku uzavřel 3 dohody o pracovní činnosti , 1
zaměstnanec pracuje na hlavní pracovní poměr
• Jednorázově jsou uzavírány dohody o provedení práce
Použité účetní metody, obecné účetní zásady
• Účetní období – kalendářní rok, rozvahový den 31.12.2015
• spolek vede podvojné účetnictví
• Nakoupené zásoby oceňuje pořizovacími náklady, zásoby ve vlastní režii
nevytváří
• Hmotný investiční majetek nebyl v roce 2015 odepisován ani pořizován,
účetní odpisy se rovnají daňovým
• Údaje v cizích měnách – není náplň

ROZVRH Jablíčkova na pololetí září - prosinec 2015
Na kurz i jednorázovou lekci je nutné se přihlásit přes webové rozhraní

jablickov.webooker.eu

Pondělí
Klubík

Čas

Věk dětí

Školička*
Berušky
Broučci
Neposedná pastelka
Neposedná pastelka
Výlety do pravěku
Relaxační cvičení

08:00 - 12:00
09:20 - 10:20
10:40 - 11:40
15:30 - 17:00
17:00 - 18:30
17:20 - 18:20
20:00 - 21:00

Od 3 let - bez rodičů
1,5 - 2,5 let - s rodiči
2 - 4 roky - s rodiči
3 -5 let - bez rodičů
5 -7 let - bez rodičů
4 -7 let - bez rodičů
Dospělí

Čas

Věk dětí

Školička*

08:00 - 12:00

Sovičky

09:00 - 09:50

Mimihry
Hudebníčci
Keramická dílna
Páni kluci
Páni kluci

Klubík

Úterý

Klubík

Cena (lekce z permanentky
/ jednorázově)
1.300 měsíc / 350**
90 / 110
90 / 110
130 / NENÍ
130 / NENÍ
90 / 110
80 / 100

Lektor
Jana Švicová
Hana Nábělková
Hana Nábělková
Eva Antošová
Eva Antošová
Eliška Kvěchová
Jana Pekárková

Od 3 let - bez rodičů

Cena (lekce z permanentky
/ jednorázově)
1.300 měsíc / 350**

Lektor
Jana Švicová

1 - 2 roky

80 / 100

Klaudia Horynova

10:10 - 10:55

6 - 12 měs. - s rodiči

80 / 100

Kateřina Štefková

15:30 - 16:30
16:00 - 17:00

4 - 6 let - bez rodičů
3 - 6 let - bez rodičů

90 / 110
125 / 150

Hanka Damborská
Jana Mihalová

16:10 - 17:10

5 - 7 let - bez rodičů

120 / NENÍ

J. Bohatý, P. Uhlíř

17:20 - 18:20

4 - 7 let bez rodičů

120 / NENÍ

J. Bohatý, P. Uhlíř

Čas

Věk dětí

Lektor

Školička*
Mimiškolička - hlídání

08:00 - 12:00
09:00 - 13:00

Od 3 let - bez rodičů
Od 1 roku bez rodičů

Cena (lekce z permanentky
/ jednorázově)
1.300 měsíc / 350**
1.200 měsíc / 350

Jana Švicová
Irena Salačová

Little Stars
Zvídavé hlavičky
Little Stars

15:40 - 16:20
16:30 - 17:30
16:40 - 17:20

3 - 5 let - bez rodičů
5 - 8 let - bez rodičů
2 - 4 roky - bez rodičů

80 / 110
110 / 120
80 / 110

Jana Mihálová
L. Vokatá a M. Šmejkalová
Jana Mihálová

Klubík

Čas

Věk dětí

Lektor

Školička*
Žabičky
Skřítci
Little Monkeys
Nářez štětcem
Relaxační cvičení

08:00 - 12:00
09:00 - 10:00
10:15 - 11:10
11:20 - 12:00
17:00 - 18:30
20:00 - 21:00

Od 3 let - bez rodičů
2 - 3 roky - s rodiči
1- 2 roky - s rodiči
1,5 - 3 roky - s rodiči
5 - 8 let - bez rodičů
Dospělí

Cena (lekce z permanentky
/ jednorázově)
1.300 měsíc / 350**
90/ 110
90/ 110
80 / 110
110 / NENÍ
80 / 100

Čas

Věk dětí

Středa

Čtvrtek
Jana Švicová
Zdenka Hyttichová
Jana Hýbková
Jana Mihálová
M. Dejdar a L. Poláková
Jana Pekárková

Pátek
Klubík
Káčátka

09:00 - 11:00

12 - 4 roky - s rodiči

Cena (lekce z permanentky
/ jednorázově)
130 / 150

Lektor

Nářez štětcem

15:30 - 17:00

5 - 8 let - bez rodičů

110 / NENÍ

M. Dejdar a L. Poláková

Nářez štětcem

17:00 - 18:30

9 - 13 let - bez rodičů

110 / NENÍ

M. Dejdar a L. Poláková

Jana Švicová

* V RÁMCI PLATBY ZA ŠKOLIČKU JE: 1x týdně hudební kroužek (po domluvě možná i výuka na flétničky) / pondělí, 1x za 14 dní keramika / úterý,
1x týdně angličtina / středa, 1x týdně rozšířená výtvarná činnost / čtvrtek
** - 1 den v týdnu / 1.300 (měsíc), 2 dny v týdnu / 2.400 (měsíc), 3 dny v týdnu / 3.200 (měsíc), 4 dny v týdnu / 3.700 (měsíc) Jana Švicová - tel.: 603 959 486

Rodinné centrum JABLÍČKOV, Dvouletky 24/naproti, Praha 10, www.jablickov.cz, mail@jablickov.cz, 724 349 241
Aktivity pro rodiče s dětmi jsou realizovány díky poskytnuté dotaci MPSV v oblasti podpora rodiny pro rok 2015. Aktivity pro děti jsou realizovány
díky poskytnutým dotacím MHMP a MČ Praha 10 pro rok 2015.
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PŘEDNÁŠKA S BESEDOU
Vývoj řeči dětí do 7 let
s logopedickou asistentkou
Evou Košátkovou

• základy vývoje řeči
• prevence a náprava vad řeči
• příprava na školu
• dotazy
• ukázka hraček, pomůcek
a literatury
• včetně tištěných základních
informací k domácímu využití
v Jablíčkově
30.9. od 16,30h
(s hlídáním dětí)
CENA: 60 Kč, hlídání: 40 Kč / dítě
KDE:
KDY:

Kapacita přednášky je omezená, na přednášku i hlídání je nutné se předem
nahlásit přes rezervační systém jablickov.webooker.eu – záložka akce.

Rodinné centrum JABLÍČKOV, Dvouletky 24/naproti, Praha 10
www.jablickov.cz, mail@jablickov.cz, 724 349 241, www.facebook.com/jablickov.neziskovaorganizace
Akce se uskuteční díky poskytnuté dotaci MPSV v oblasti podpora rodiny pro rok 2013.
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Mateřské a otcovské centrum pohody, zapsaný spolek
U kombinátu 29/2800
Praha 10, 100 00
Mgr. Kateřina Bohatá, 724 349 241

