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1. Úvodní slovo

Uplynul další rok v kalendáři  a přibyl další  rok v kronice Mateřídoušky. Slavili  jsme krásné výročí,
15 let od založení organizace. Jsme moc rádi, když můžeme říci, že uplynulý rok byl zase plný dětského
smíchu a krásných chvil.  Jsme potěšeni, že mezi nás zavítala spousta nových maminek s dětmi, že mnozí
nelitují najet i několik desítek kilometrů, aby přišli na připravený program a hlavně, aby se setkali se svými
kamarády, které si v Mateřídoušce našli. Moc nás těší, že se stále častěji mezi návštěvníky objevují tatínci,
babičky i odvážní dědečkové.  

„Aby mohlo být vítání, musí být loučení“ a tak i my se v průběhu roku s mnohými pravidelnými klienty
rozloučili. Jedno loučení bylo pro nás ale o maličko jiné a přineslo nám krásnou zpětnou vazbu. Tři roky
jsme mezi sebou vídali maminku s chlapečkem, který nemohl nastoupit do školky, neboť mu život do uzlíku
přibalil autismus. Mohli jsme s nimi 3 roky sdílet jeho první kontakty s kolektivem, zapojování se do dětské
hry,  pomáhat  mu zvládat  jeho  postupné  krůčky  důvěry  v nás  „tety“  i  v kamarády.   Těší  nás  slyšet
od odborníků z Centra LIRA a   libereckých poraden, jak velký má Mateřídouška smysl, jak důležité bylo
v životě 6-letého chlapce a jeho matky jejich chození do Mateřídoušky. Moc děkujeme, že nám maminka
tuto zpětnou vazbu předala a tím nám dala další velkou chuť do práce. 

Jaký byl rok 2018? Již na začátku roku se ukázalo, že rok 2018 bude velice náročný na udržení
fungujícího pracovního týmu a  tím na udržení  nabídky programu.   Dlouhodobá podpora Úřadu práce,
zajištění pracovníků na veřejně prospěšné práce, klesla na polovinu a i tato omezená podpora se ukazuje
dlouhodobě  nejistá.  Díky  zkušenosti  pracovníků  se  povedlo  program  udržet  ve  stejné  nabídce,
ale s ohledem na počet pracovníků nemůžeme u většiny programů zajišťovat paralelní hlídání dětí a další
doplňkové služby.  

Pro  jubilejní  rok  2018  jsme  si  připravili  novou  grafiku  v podobě  nových  propagačních  materiálů
a přidali  jsme projekt s názvem „ Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh“ jejímž cílem bylo získat zpětnou
vazbu od klientů za uplynulých 15 let (ukázky příspěvků na dalších stránkách výroční zprávy). 

V době zaměřené na výkon a tvrdá data se snažíme vedle čísel a údajů vykazujících co vše jsme
udělali, poukázat na přínos naší práce, který lze jen těžko vyčíslit. Věříme, že hodnocení našich klientů je
tím správným ukazatelem smysluplnosti  a  účinnosti  naší  činnosti  pro posílení  rodiny a hodnoty rodiny
ve společnosti.

Za Centrum Mateřídouška, z.s.  ředitelka Alena Nováková
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2. Poslání a cíle činnosti

Centrum Mateřídouška bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení
(nezisková organizace). Od roku 2016 jsme zapsaný spolek.

Posláním spolku je podpora  fungující  rodiny,  prostřednictvím  aktivizačních,  vzdělávacích,
volnočasových aktivit pro rodiče a děti.

Hlavním cílem činnosti spolku  pro  naplňování  poslání  je  provozování  mateřského  a rodinného
centra,  jako  zařízení  zaměřující  se  zejména  na  sociální  prevenci  rodin  s dětmi,  na podporu  a  rozvoj
komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. 

Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška v roce 2006 certifikát „Společnost přátelská
rodině“.

V roce  2009  získalo  sdružení  status  „Organizace  uznatelná  MPSV  pro  činnost
v oblasti prorodinných aktivit“.

Centrum Mateřídouška, z. s. je členem Sítě pro rodinu.
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Centrum Mateřídouška, z. s. nabízí:

1)   POMOC SVÉPOMOCÍ
- vzájemné naslouchání

- výměnu zkušeností

- dávání a příjímání

- vzájemnou službu

- laické poradenství

2) PROGRAMY
Pravidelné a mimořádné
- volná herna

- klubová setkání 

- tematické  oslavy  svátků  a  tradic
v průběhu roku 

- projektové aktivity

- celorepublikové kampaně

- vzdělávací  aktivity  (besedy,  přednášky,
semináře, kurzy)

- volnočasové aktivity

- pobytové akce

- akce  pro  veřejnost  (výstavy,  divadla,
oslavy svátků Vánoc, Velikonoc) 

3) PORADNY
- rodinná poradna s kontaktní linkou

4) DOPROVODNÉ SLUŽBY
- internet, inzerce pracovních nabídek a příležitostí, databáze odborných poraden, paralelní

hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou

5) INTEGRACI 
- rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst

- dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky

- možnost zapojení všech osob bez rozdílu pohlaví a věku

6) PREVENCI
- společenství  v centru  umožňuje  na  principu  příkladu  včasné  pojmenování  problémů

a hledání jejich řešení. Společně tak předcházíme zbytečným konfliktním situacím. V centru
se  rodiny  také  učí  efektivně  využívat  volný  čas,  čímž  dochází  k  podpoře  a  posilování
partnerských a rodinných vztahů.

7) SPOLUPRÁCE
- s organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů

8) ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA 
- založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování

samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, to vše vyžaduje
orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění.

5



3. Činnost v roce 2018

Členská schůze 15. 2. 2018
Počet členů ke dni 15. 2. 2018 byl 14 řádných členů,
56 sympatizantů

Členská schůze 13. 12. 2018
Počet členů ke dni 13. 12. 2018 byl 15 řádných členů,
63 sympatizantů

Kontrola byla provedena 26. 1. 2018 a 13. 11. 2018

Jako  hlavní  zázemí  pro  naši  práci  slouží
prostory  v Hejnicích,  ul.  Petra  Bezruče  387.
Prostory  slouží  k setkávání  klientů,
ke vzdělávacím  a  tvůrčím  aktivitám,  poradně
i pracovním  jednáním.  V prostorách  kanceláře  je  uložen  archiv  a  knihovna  pro  klienty.  Mimořádné
programy probíhají  v zapůjčených či  pronajatých prostorách a mimořádně dle zájmu klientů se některé
vzdělávací programy realizují v prostorách jim bližších – např. zapůjčené prostory jiných MC.

Celoroční  provoz  poskytovaný  prostřednictvím  pravidelného  programu,
mimořádných a projektových akcí, které jsou součástí ročního plánu organizace:

PRAVIDELNÝ  PROGRAM: zahrnoval  dopolední  a  odpolední  programy,  které  byly  k  dispozici
návštěvníkům od pondělí do pátku.

PRO RODIČE S     DĚTMI  :   Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společná setkávání, sdílení
a předávání zkušeností z oblasti rodinných kompetencí. Nabízeny programy, klubová setkání - školičky,
volná herna, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře), diskuzní skupiny, svépomocné skupiny
poradna, kontaktní linka rodinné poradny, výtvarné dílny.

Víkendové, zimní a letní pobyty, výlety, výstavy, akce pro veřejnost konané v průběhu roku - oslavy svátků
a tradic.

PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ PÁRY,  RODIČE,  ŽENY,  MUŽE: Prostory centra byly  stejně tak
k dispozici  návštěvníkům  pro  společné  setkávání,  sdílení  a  předávání  zkušeností  z oblasti  partnerství
a na podporu a posilování rodičovských kompetencí. Výtvarné dílny, pobytové akce, vzdělávací programy
(přednášky, besedy, semináře, individuální poradna), diskuzní a svépomocné skupiny. 

MIMOŘÁDNÉ  AKCE: Zahrnovaly  aktivity,  které  byly  k  dispozici  návštěvníkům  v  pracovních  dnech
v odpoledních hodinách a o víkendech. 

PROJEKTOVÉ AKCE A KAMPANĚ: Akce realizované v rámci celorepublikových kampaní Sítě pro rodinu,
z. s.  zaměřené na podporu a zapojení  rodičů a dětí  do dění rodinného centra, obce s cílem posílit  tak
místní  společenství.  Akce  zaměřené  na  podporu  a  zkvalitňování  partnerských,  manželských  vztahů
a posilování rodičovských kompetencí. 
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Poskytované služby v období od ledna do prosince 2018 

Působnost programů:
 místní – mikroregion Frýdlantsko
 krajská – Liberecký kraj

Typy programů: 

Pondělí - pátek
 besedy

 přednášky s diskuzí

 psychosociální program

 konzultační a informační program 

 volná herna (pro rodiče s dětmi bez omezení věku)   

 tvůrčí dílny

 diskuzní skupiny

 svépomocné skupiny

 dopolední mamaklub 

 poradna pro rodinu                  

 individuální poradna pro rodinu

 kontaktní linka rodinné poradny 

 dotazníkové šetření

 internet, knihovna, inzerce, databáze,…

Nepravidelné a víkendové 
 pobyty
 kulturní a sportovní
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Projekty realizované Centrem Mateřídouška, z. s. v roce 2018

„Rodičem  se  nikdo  nenarodí“ –  Liberecký  kraj,  KÚ  LK  odbor  regionálního
rozvoje a evropských projektů
od 1. 1. 2018 a končí 31. 12. 2018

 dofinancování mezd pracovníků, komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi

„Pro  šikovné  ruce  a  úsměv  dětí“  –  Liberecký  kraj,  KÚ  LK  odbor  školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
od 2. 1. 2018 do 30. 06. 2018

 vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les

„Tvoříme a pomáháme s úsměvem“ – Liberecký kraj,  KÚ LK odbor školství,
mládeže a tělovýchovy a sportu
od 12. 3. 2018 do 15. 11. 2018

 pravidelné  tvůrčí  dílny  s rodiči  a  prarodiči,  3  mimořádné  akce  pro  děti,
setkávání dětí a mládeže za účelem participace při akcích Mateřídoušky

„Zdravé  zoubky  v mateřských  centrech“  –  Liberecký  kraj,  KÚ  LK  odbor
zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018

 preventivní  a  zdravotně  podpůrný  program  v mateřských  centrech  ČR
s cílem  osvojení  a  upevnění  správných  orálně  hygienických  návyků,  získání  vědomostí
odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence.

„Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“ – dotační program Rodina MPSV
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

 Projekt je zaměřen na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných
vztahů, podporu rodiny v péči o děti a na harmonizaci práce a rodiny.

„Rodinné centrum v Hejnicích“ – dotační program Města Hejnice
od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018

 provozování  rodinného  centra  jako  zařízení  zaměřující  se  zejména  na  sociální
prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost
všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

„Pohádkový  les  2018“  –  účelová  dotace,  program  na  podporu  veřejně  prospěšných
aktivit Města Hejnice
od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018

 realizace akce ke Dni dětí

Mimořádné akce:

Karneval 08. 02. 2018 – podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně je mimo 
jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. 
Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti.
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„Den otevřených dveří – Slavíme 15 let, slavte s námi“ 12. 04. 2018 – cílem akce je představit široké 
veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím mateřské centrum jako službu 
pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení 
vzájemné spolupráce.

Pohádkový les 26. 05. 2018 – oslava mezinárodního Dne dětí – poznávání pohádkových bytostí, soutěže, 
hry, Wikiho zábavná show s mimoni, bublinková minidiskotéka, opékaní vuřtů.

Indiánský tábor 14. – 20. 07. 2018 – letní pobyt pro rodiče, prarodiče s dětmi s celodenním programem, 
tvůrčí dílny, výlety.

Martinské slavnosti 11. 11. 2018 – tvůrčí odpolední dílny pro děti, rodiče a prarodiče, návrat k lidovým 
tradicím, slavnostní průvod v maskách od CM do Hejnic.

Účast na adventním trhu na krajském úřadu Liberec 28. 11. 2018 

Účast na Vánočním stromu dětí v MCDO Hejnice 8. 12. 2018 – tvůrčí dílny pro děti

Mikulášská besídka pro děti, rodiče a prarodiče 5. 12. 2018 – tvůrčí dílna, zvyky – nadílka pro děti, 
muzicírování pro děti

Vánoční besídka pro děti, rodiče a prarodiče 13. 12. 2018 – tvůrčí dílna, vánoční zvyky, hry pro děti, 
vánoční nadílka

Úspěchy v roce 2018

 získání finančních prostředků v dotačních programech na činnost spolku

 získání finančních prostředků na pracovní pozici asistent programového pracovníka z Úřadu práce 
ČR a ½ roku pracovní pozice z dotace Kašpar z.s.

 udržení pravidelného programu od pondělí do pátku včetně mimořádných akcí

 vydání nového propagačního materiálu organizace (letáčky, tužky, samolepky) 
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4. Prezentace a propagace

Sdružení  vytvořilo  a  spravuje  vlastní  webové  stránky  www.materidouska.net,  a  facebook  profil
Centrum Mateřídouška, z. s., na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy, průběhy všech projektů
a zveřejňován pravidelný program.

Odkazy máme umístěny také u našich partnerů a spolupracujících subjektů:

https://www.sitprorodinu.cz

https://www.mestohejnice.cz 

https://www.freedlantsko.eu

https://www.raspenava.cz

https://www.free-time.cz  

Sdružení pravidelně  přispívá svými upoutávkami  či reakcemi na různé akce do zpravodajů města
Hejnice a Raspenava. 

 
Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům.
Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách,
vývěsní  plochy  v Hejnicích,  Raspenavě,  Frýdlantě,  Novém  Městě  pod  Smrkem,  Bílém  Potoce,

Lázních Libverda, informačních centrech, Základní  a mateřské škole v Hejnicích,  v čekárnách dětských
lékařů, v knihovnách apod.

Členům a klientům jsou rozesílány dle potřeby informační e-maily.

Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh 

K  příležitosti  oslav  15  let  od  založení  Mateřídoušky  jsme  připravili  projekt  s názvem  „Dáváme
Mateřídoušce tvář a příběh“, jejímž cílem bylo získat zpětnou vazbu od klientů za uplynulá léta fungování.
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Výběr z příspěvků maminek a podporovatelů k výročí 15. let Mateřídoušky

Do Mateřídoušky již chodíme pátým rokem. Matyáškovi se tam moc líbí. Nechodí si jen hrát, ale rád
s tetami vyrábí, navléká korálky, atd. Já si zase užívám zajímavé přednášky a kafíčko. Super.

Lenka s Matyáškem

Vzpomínám na první den, kdy jsem se odvážila jít s Vojtou do mateřského centra. Rozumějte - vzít
tříletého autistu kamkoliv  do společnosti,  natož mezi  děti,  vyžaduje notnou dávku odvahy.  Měl  tenkrát
takové  hlučnější  období...  prostě  šíleně  ječel.  A  i  přesto  všechno,  co  tam  tenkrát  ten  malý  človíček
předvedl,  se  na  mě  nikdo  netvářil  zle  a  byli  jsme  mile  pozváni  i na příště.  Od  té  doby  chodíme
do Mateřídoušky, jak jen to jde. Z malé ječící sirény, které vadila jen přítomnost dětí ve stejné místnosti, se
stal šikovný a kamarádský kluk. Jasně, autismus nezmizí, ale ten pocit, že i Vojta žije celkem normální
život a obstává v něm, je k nezaplacení.

 
Milá Mateřídouško, z celého srdce ti děkuji za tvůj lidský přístup k nám. Za to, že se ze mě nezůstala
chudinka sedící radši doma. Za to, že se můj syn směje s kamarády. Za všechny pokroky, které i díky vám
všem a vašim programům udělal. Za to, že se u vás měl možnost připravit na další důležitý krok do života.
A v neposlední řadě za dobrý kafe a nová přátelství :-).

Jitka s Vojtíškem a Matějem

Do centra Mateřídouška jsem se svým synem začala chodit proto, že v rodině ani v blízkém okolí
nemáme žádné malé děti. Kolektiv stejně „starých“ dětí v Mateřídoušce nám rozzářil úsměv na tváři. Hraní,
tvoření, hudební školička a jiné aktivity se synkovi moc líbí.

Já zase mohu za sebe doporučit  zajímavé besedy a přednášky.  Program je pestrý,  tety z centra
skvělé, a jestli ještě s návštěvou Mateřídoušky váháte, přijďte se podívat mezi nás.

Díky Mateřídoušce jsme poznali nové přátele.

Jana - maminka z Hejnic

Mateřídouška v očích Jardy Demčáka 

Je to nelehký úkol dát na papír pár řádků o tom, jaké myšlenky, vzpomínky a události mě napadnou
v souvislosti s vyslovením pojmu Centrum Mateřídouška. První mé setkání a vzpomínky se tradují někdy
k roku 2006, kdy jsme chystali volební kandidaturu a hledali vhodné lidi a uvědomili si, že se v Hejnicích
nachází mateřské centrum, které vedou nadšené maminy. Tenkrát se ještě jednalo o půjčované prostory
v domě DPS v Lázeňské ulici.

Více jsem do organizace nahlédl jednoho léta, kdy jsem pomáhal s organizací příměstského tábora.
Nevím, jak na mě přišli, když já sám velké dítě jsem měl pomáhat s pravými dětmi. Dosud mám před očima
to nadšení, radost dětí a krásné dny toho léta… 

…Pamatuji si i obrovský vzestup programů a činností centra, který byl spojen s dobrými podmínkami
dotací a grantů a také nadšením vedoucích činitelek. Je jasné, že jako všude i tady po zestárnutí dětí se
vedení trošku proměnilo a současný styl financování takových služeb se podepsal na úpravě programu
centra. I tak si ale nadále vážím jeho fungování v Hejnicích, obdivuji  dobrovolníky a dobrovolnice, kteří
v centru pomáhají a rád podporuji jejich aktivity. A to jak z pozice města a grantových fondů, tak i za sebe
jako občana. 
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Takže  milá  Mateřídouško,  přeji  Ti  do  těch  dalších  let  mnoho  štěstí,  úspěchů  a spokojených
návštěvníků, kteří se k Tobě budou vracet. 

Jaroslav Demčák, starosta Města Hejnice

Mateřídouška je pro nás velmi příjemným místem, kde můžeme aktivně odpočívat :).

Petra a Sam

Naše děti milují děti. Jak se narodily, dávaly nám to všemožně na vědomí. Centrum Mateřídouška
pro nás má obrovský význam – nejen, že děti jsou celé blažené, když se dostanou do party dalších dětí.
Ale mohou též pobývat v příjemném a bezpečném prostředí, plném atraktivních vjemů a činností. Navíc
obrovská ochota personálu kdykoli s čímkoli pomoci pro nás dělá Mateřídoušku malým rájem – takových
míst v regionu opravdu více není. Jezdíme do CM až z Horní Řasnice. Děkujeme!

 Jolana s kluky dvojčaty a dcerou
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5. Organizační struktura

Rozhodovací orgán – Rada spolku

Zvolena na Členské schůzi 13. 12. 2018

 Eva Machková – statutární zástupce, předsedkyně spolku

 Alena Nováková – statutární zástupce, místopředsedkyně spolku

 Ing. Jana Dvořáková – člen rady 

Kontrolní orgán - Kontrolor 

Zvolen na Členské schůzi 13. 12. 2018

 Radka Čapková  

PRACOVNÍ TÝM

HPP
Alena Nováková – ředitel, koordinátorka, administrativní pracovnice, programová pracovnice
Mgr. Lenka Porubská – programový pracovník do 31. 8. 2018
Romana Kordíková – provozní a programový pracovník  1-2. a 8-12. 2018
Andrea Mojžíšová – asistent programových pracovníků od 1. 4. 2018 
Pavlína Frolíková – pomocný programový pracovník do 31. 7. 2018
Pavla Procházková – asistent programových pracovníků do 31. 3. 2018

Programoví pracovníci, lektoři, DPP 
Radka Čapková
Mgr. Michaela Horáčková
Mgr. Tatiana Kárová
Eva Machková
Alena Nováková
Aneta Nováková
Mgr. Igor Pavelčák
Mgr. Lenka Porubská
Mgr. Zdeňka Svobodová
Ivana Šnábelová, DiS.
Mgr. Jan Kršňák
Lenka Jakešová

Ostatní 
Renata Kučerová – účetní
Radka Čapková – webové stránky

Dobrovolní pracovníci a aktivní lidé – 35 osob

ZAMĚSTNANCI  -  HPP 6 osob (plné a částečné úvazky)
      DPP 12 osob 
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6. Statistika

Návštěvnost 2018
   

Měsíc

Počet osob
Průměrná 
účast
osob / 1 
program

               Počet programů

Dospělých   Dětí Celkem
Pravidelné 
programy

Mimořádné 
a jednorázové 
programy

Celkem 
programů za
měsíc

Leden 165  168 333 10,1  26 7 33

Únor 187 184 371 9,8 29 9 38

Březen 172 173 345 10,8 26 6 32

Duben 234 278 512 11,6 29 15 44

Květen 419 466 885 21,6 28 13 41

Červen 134 136 270 8,7 26 5 31

I. pololetí 1 311 1 405 2 716 12,4 164 55 219

Červenec 128 169 297 13,5 18 4 22

Srpen 92 122 214 12,6 13 4 17

Září 142 173 315 11,3 25 3 28

Říjen 248 274 522 12,7 35 6 41

Listopad 218 261 479 12,6 29 9 38

Prosinec 158 169 327 15,6 20 1 21

II. pololetí 986 1 168 2 154 12,9 140 27 167

Celkem 
bez služeb

  2 297 2 573 4 870 12,6 304 82 386

Doprovodné 
služby 

     150      150   1     1

Celkem   2 447  2 573  5 020          83 387

Vysvětlivky:

Pravidelné programy = Statistika MPSV 2018 (Přednášky a besedy, pobytové akce, kulturní aktivity, vzdělávací aktivity, diskuzní 
a svépomocné skupiny, psychosociální aktivity, konzultační a poradenská činnost) 
Mimořádné a jednorázové akce = Statistika organizace 2018 (Kulturní a sportovní aktivity, vzdělávací aktivity /v MŠ, pěstounské 
rodiny …/, volnočasové aktivity – tvůrčí dílny, matematika)
Doprovodné služby = Statistika MPSV 2018 (Komunitní práce a doplňkové služby)
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Statistika 2007 až 2018

2007 
264 akcí s účastí 3 466 osob

 198 pravidelných programů, 66 mimořádných akcí
|

2008
485 aktivit s účastí 7461 osob 

423 pravidelných programů, 62 mimořádných akcí
|

2009
913 aktivit s účastí 13240 osob 

811 pravidelných programů, 102 mimořádných akcí
|

2010
870 aktivit s účastí 11606 osob

778 pravidelných programů, 92 mimořádných akcí, včetně doprovodných služeb
|

2011
881 aktivit s účastí 10721 osob

723 pravidelných programů, 158 mimořádných akcí, bez doprovodných služeb
|

2012
491 aktivit s účastí 8580 osob

375 pravidelných programů, 116 mimořádných akcí a doprovodných služeb
|

2013
462 aktivit s účastí 6519 osob

364 pravidelných programů, 98 mimořádných akcí a doprovodných služeb
|

2014
421 aktivit s účastí 5243 osob

335 pravidelných programů, 86 mimořádných akcí a doprovodných služeb
|

2015
354 aktivit s účastí 4243 osob

299 pravidelných programů, 55 mimořádných akcí a doprovodných služeb
|

2016
359 aktivit s účastí 4396 osob

299 pravidelných programů, 60 mimořádných akcí a doprovodných služeb
|

2017
385 aktivit s účastí 4766 osob

285 pravidelných programů, 100 mimořádných akcí a doprovodných služeb

|

2018
387 aktivit s účastí 5020 osob

304 pravidelných programů, 83 mimořádných akcí a doprovodných služeb

15



7. Finanční zpráva 

Přehled hospodaření organizace za rok 2018

Příjmy v členění dle zdrojů

Příjmy celkem v Kč 1 396 823

Dotace 866 099

MPSV 487 023

Úřad práce 185 476

Liberecký kraj 193 600

Dary a ost. příspěvky 189 749

Příspěvky měst a obcí 134 000

Dary právnických a fyzických osob 55 749

Ostatní příjmy 340 975

Členské příspěvky 7 000

Přijaté bankovní úroky  

Příspěvek Centrum Kašpar 80 400

Příjmy z vlastní činnosti 253 575

Přehled o výdajích

Výdaje 
Celkem v Kč

z toho

celkem  projekt
MPSV

správa

1 367 103 976 421 390 682

Materiálové náklady 202 077 135 666 66 411

Kancelářské potřeby 17 996 8 270 9 726

Pomůcky a spotřební materiál 119 337 65 883 53 454

Ostatní 5 135 3 196 1 939

Drobný majetek 2 430 2 430 0

Elektrická energie, voda, teplo 57 179 55 887 1 292
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Nemateriálové náklady 259 427 236 355 23 072

Cestovné 24 009 21 136 2 873

Ekonomické a právní služby 24 420 24 420 0

Telefon, internet 9 651 8 374 1 277

Vzdělání 19 600 1 600 18 000

Pobytové akce 129 552 129 552 0

Opravy a udržování 3 849 3 849 0

Ostatní 48 346 47 424 922

Mzdové náklady a OON 904 429 604 280 300 149

Mzdové náklady - HPP 575 868 365 666 210 202

Mzdové náklady - DPP 129 310 112 310 17 000

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 195 795 124 325 71 470

Ostatní zák. pojištění 3 456 1 979 1 477

Ostaní náklady 1 170 120 1 050

Bankovní poplatky 120 120 0

Ostatní 1 050 0 1 050

Celkové příjmy 1 396 823

Celkové výdaje 1 367 103

Hospodářský výsledek v Kč 29 720
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Stav a pohyb majetku a závazků organizace

AKTIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018

Majetek - drobný hmotný majetek 43 559 9 600

Oprávky k majetku -43 559 -9 600

Pokladna 222 15 568

Bankovní účty 602 141 609 792

Odběratelé 0 9 600

Zálohy dodavatelům 45 600 55 000

Nároky na dotace 9 286 4 000

Nároky na dotace - ÚP 23 952 30 000

Náklady příštích období 1 017 789

CELKEM AKTIVA 682 218 724 749

PASIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018

Dodavatelé 320 0

Zálohová daň z mezd 0 0

Srážková daň z mezd 0 0

Zák. poj. zaměstnanců 1 017 789

VZP -959 0

Výdaje příštích období 0 0

Výnosy příštích období 63 700 76 400

Dohadné účty 5 200 4 900

Vlastní jmění 634 008 612 940

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -21 068 0

CELKEM PASIVA 682 218 695 029

Hospodářský výsledek za běžné období v Kč  29 720
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Spolek  hospodaří  s movitým  i  nemovitým  majetkem  v souladu  s posláním  a programovými
i strategickými  cíli  spolku.  Centrum  Mateřídouška,  z.s.  vede  účetnictví  (dříve  nazývané  podvojné
účetnictví). Náš hospodářský rok se shoduje s kalendářním rokem. Řídíme se platnými předpisy legislativy
ČR. Za vedení účetních záznamů zodpovídá Renata Kučerová.

V průběhu března 2018 spolek  obdrželo  potvrzení  o  bezdlužnosti.  Spolek  nemá v evidenci  daní
zachycené  daňové  nedoplatky.  Nemá nedoplatky  na  pojistném,  nemá penále  na veřejném zdravotním
pojištění, sociálním zabezpečení ani na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Jak nás můžete podpořit? 

• Sponzorským finančním darem v libovolné výši
• Sponzorskou službou nebo věcným darem, dle vašich možností
• Propagací naší organizace na Vašich webových stránkách
• Dobrovolnickou prací
• Svou účastí na našich akcích a programech
• Slevou z vámi poskytovaných služeb
• Máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím
  podpořit konkrétní projekt nebo akci    
                                              

číslo účtu je: 2900471237/2010 Fio Banka

Přínos pro Vás

• Garance efektivně vynaložených prostředků
• Dobré jméno a uznání mezi místními obyvateli
• Upevnění vzájemných sousedských vztahů a pocitu sounáležitosti
• Vynaložení prostředků pro dobrou věc

8. Plány spolku na rok 2019

Nadále budeme pokračovat v činnosti v souladu s posláním a dlouhodobými cíli spolku.  Regionální
spolupráce v rámci Sítě pro rodinu, z. s. a dalších nevládních neziskových organizací. Nadále budeme
pokračovat v aktivizačních, vzdělávacích a poradenských službách pro rodinu.
 

Hlavní cíle:
-      udržení a zachování stávající nabídky služeb rodinám s dětmi
-      rozšíření nabídky aktivit na podporu náhradní rodinné péče
-      pružně reagovat na měnící se potřeby rodin s malými dětmi a hájit jejich zájmy
-      zapojit co nejvíce rodičů do aktivit a zvýšit jejich podíl na vývoji spolku
-      nadále rozvíjet dobrovolnictví v naší organizaci 
-      pokračovat ve vzdělávání pracovníků
-      obohacovat společenský a kulturní život v Hejnicích
-      vytvářet vhodné pracovní příležitosti ve spolupráci s Úřadem práce
-      vyhledávat nové zdroje na financování mzdových nákladů
-      rozvíjet spolupráci s městem Hejnice a okolními obcemi a městy
-      pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery
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9. Spolupráce a podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Libereckého kraje 
Úřad práce ČR
Město Hejnice
Město Raspenava
Obec Bílý Potok
Obec Lázně Libverda

Finanční dary

Petr Beran, elektro firma
CiS systems s. r. o.
FOLDA, s. r. o.
Jaroslav Demčák
Killich s. r. o.
Knorr-Bremse ČR, Systémy pro užitková vozidla
Lékárna RNDr. Brigita Ročková Hejnice
M+S, spol. s. r. o. Pekařství, Hejnice
Jitka Ševčíková - Shop Centre
Za lepší Hejnice, z. s.

Materiální dary

Bartoš nářadí, s. r. o.
Colgate – Palmolive Česká republika s. r. o.
Pila Herap, s. r. o. – Pavel Šomjak
Tomáš Hradil Hejnice
Papírnictví hračky – Bitnarová Blanka
Potraviny Měděnka – Luďka Nejedlá
Potraviny H & Z Hejnice

Alice Baťková – Tabák obchodní činnost
Karel Klouček řeznictví a uzenářství s. r. o., Raspenava

Služby a slevy

Doprava Karel Sádovský
FDLnet.cz
Hejnický zpravodaj
Raspenavský zpravodaj
Služby města Hejnice

Spolupracující organizace

Déčko Liberec, z. s.
Fórum Dárců
Klášter Hejnice 
Městský úřad Frýdlant, Sociální odbor
MAS Frýdlantsko, z. s. (MASIF)
Mateřská a rodinná centra Libereckého kraje
Mateřská a rodinná centra – celorepublikové projekty
Infocentrum Lázně Libverda
Infocentrum Frýdlant
OPTYS, spol. s. r. o.
Poradna Mgr. Michaela Vodičková a Mgr. Zdeňka 
Svobodová
Sbor dobrovolných hasičů Hejnice
Síť pro rodinu, z. s.
Soukromá rodinná praxe Mgr. Igor Pavelčák
Římskokatolická farnost Hejnice
Za lepší Hejnice, z. s.
Základní a mateřská škola Hejnice
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Poděkování

Nezbývá než závěrem této zprávy všem, kdo se na činnosti Centra Mateřídouška, z. s. jakýmkoliv 
způsobem podílejí, upřímně a vřele poděkovat!   

CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, z. s.
Výroční zpráva 2018

Zpracovala: Alena Nováková, Mgr. Lenka Porubská
Foto: Archiv Centrum Mateřídouška, z. s.
Datum uzávěrky: 31. května 2019

Kontaktní a identifikační data

Centrum Mateřídouška, z. s.

Sídlo: Petra Bezruče 387
CZ-463 62 Hejnice
Liberecký kraj
IČ: 26626357

Číslo účtu: 2900471237/2010
www.materidouska.net
Facebook: Centrum Mateřídouška, z. s.

Kontaktní osoby:

Eva Machková
předsedkyně spolku
E-mail: eva.machek@email.cz

Alena Nováková
místopředsedkyně spolku
Mobil: 730 821 875
E-mail: ala.novakova@seznam.cz
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