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1. Úvodní slovo 

 

Když před 16 lety vznikala Mateřídouška, byla to organizace plná dobrovolníků a nadšených lidiček 
vytvářet program nejenom pro sebe a zajímavé aktivity. Jak plynul čas z dobrovolníků se stávali pracovníci 
a najednou, po 16 letech, je tu profesionální organizace, která by bez finančních prostředků na provoz už 
asi nedokázala fungovat. Hledání dobrovolníků na pár veřejných akcí v roce je mnohdy těžkým úkolem, a 
tak se finance dostávají stále více do popředí před chuť a nadšení.  

První polovina roku 2019 byla plná nejistoty. Postupně klesající podpora ÚP na pozicích veřejně 
prospěšných prací, a následně v jarních měsících, kdy zazněly návrhy MPSV na zrušení dotačního titulu 
Rodina, který zajišťuje hlavní činnost organizace, bylo toto téma ještě aktuálnější. Nakonec jsme se 
rozhodli, že musíme věřit naší myšlence a plánům a v začaté práci nepolevit. Ukázalo se, že to bylo 
správné rozhodnutí, druhé pololetí přineslo trochu naděje a jistoty pro další rok naší práce. 

Jsme moc rádi, že již dlouhodobě nacházíme podporu v městě Hejnice a sboru dobrovolných 
hasičů Hejnice, s jejichž podporou se nám daří realizovat nejen pravidelný program, ale i mimořádné akce 
pro veřejnost. Vážíme si klientů, kteří k nám nacházejí opakovaně cestu a navštěvují naše programy, a tak 
nám dávají zpětnou vazbu k naší práci. Do budoucna, se ale budeme muset více zaměřit i na vyhledávání 
dobrovolníků a pokusit se tak najít mosty propojující naše projety i v těžkých dobách.   

Konečné ohlédnutí za rokem 2019 je opět krásné a pozitivní. Povedlo se nám vstoupit do spousty 
životů lidiček ve Frýdlantském výběžku, nabídnout jim nové možnosti trávení volného času, možnosti 
setkání s novými lidmi, informacemi a ukázat jim třeba i nové cesty v jejich životě. Děkujeme všem, kteří 
nás potěšili svojí návštěvou a účastí na programech. Doufáme, že pro návštěvníky bude Mateřídouška 
nadále otevřeným prostorem, kde je dostatek místa pro každého. 
 

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 přijímáni 

- 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.  
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3. Činnost v roce 2019 

Členská schůze 12. 12. 2019 

Počet členů ke dni 12. 12. 2019 byl 20 řádných členů, 61 sympatizantů. 

 

Kontrola byla provedena 3. 12. 2019 
 

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 2019  

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)   

• 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 2019 

 

„Rodičem se nikdo nenarodí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor regionálního 

rozvoje a evropských projektů 

od 1. 1. 2019 a končí 31. 12. 2019 

• 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. 2019 do 30. 6. 2019 

• vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les 

 

„Zdravé zoubky v mateřských centrech“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor 

zdravotnictví, tělovýchovy a sportu 

od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 

• 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. 2019 do 31. 12. 2019 

• 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. 2019 do 31. 10. 2019 

• 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 2019“ – účelová dotace, program na podporu veřejně prospěšných aktivit 

Města Hejnice 

od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 

• realizace akce ke Dni dětí 

 

 



 
9 
 

Mimořádné akce: 

Karneval 07. 2. 2019 – 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. 

„Den otevřených dveří – Slavíme 16 let, slavte s námi“ 2. 4. 2019 – 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 25. 5. 2019 – oslava mezinárodního Dne dětí – poznávání pohádkových bytostí, soutěže, 

hry, balónková zábavná show, bublinková minidiskotéka, opékaní vuřtů. 

Indiánský tábor 7. – 13. 7. 2019 – letní pobyt pro rodiče, prarodiče s dětmi s celodenním programem, 

tvůrčí dílny, výlety. 

Martinské slavnosti 11. 11. 2019 – 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 27. 11. 2019  

Účast na Vánočním stromu dětí v MCDO Hejnice 7. 12. 2019 – tvůrčí dílny pro děti 

Mikulášská besídka pro děti, rodiče a prarodiče 4. 12. 2019 – tvůrčí dílna, zvyky – nadílka pro děti, 

muzicírování pro děti 

Vánoční besídka pro děti, rodiče a prarodiče 12. 12. 2019 – tvůrčí dílna, vánoční zvyky, hry pro děti, 

vánoční nadílka 

Úspěchy v roce 2019 

 

• získání finančních prostředků v dotačních programech na činnost spolku 

• získání finančních prostředků na pracovní pozici asistent programového pracovníka z Úřadu práce 

ČR na období ½ roku 

• udržení pravidelného programu od pondělí do pátku včetně mimořádných akcí 

• vydání nového propagačního materiálu organizace (letáčky) 
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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, Frýdlantu, 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. 

 

 

 
 

 

 

https://www.sitprorodinu.cz/
https://www.mestohejnice.cz/
https://www.freedlantsko.eu/
https://www.raspenava.cz/
https://www.free-time.cz/
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Pokračování kampaně „Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh“  

 

K příležitosti oslav 16 let od založení Mateřídoušky jsme pokračovali v úspěšném projektu s názvem 

„Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh“, jejímž cílem bylo získat zpětnou vazbu od klientů za uplynulá léta 

fungování. 

 

Básnička od maminky – klientky k výročí 16 let Mateřídoušky 

 

Mateřídouška 
 
Já povím vám příběh obyčejné matky, 
jíž osud zavál z Prahy na Frýdlantsko zpátky. 
Náhle ocitnuvší se na skoro vesnici, 
po ruchu velkoměsta tesknící. 
Na procházkách venku já matek nepotkala mnoho, 
celý den sama s dětmi jen a smutno mi bylo z toho. 
 
Až jednou poznala jsem maminku malé holčičky, 
co spolu jezdily do Hejnic do školičky. 
V centru Mateřídouška se prý koná, 
a každé pondělí je právě pro nás. 
Pro mého Petříka, co sotva dva roky má, 
v ranní školičce si pohraje i zazpívá.  
 
Každý najde si v centru, co ho baví, 
stačí jen vybrat den co pro vás je ten pravý. 
Zpívání, tvoření, hraní, semináře, přednášky, 
velká, skvělá herna pro maličké rarášky. 
Pro ty co chodí do školky, jako má starší dcera 
je tu odpolední tvoření, to zpráva je přeci skvělá. 
K tomu různé akce pořádají se, třeba Pohádkový les, 
Svatomartinské posvícení, či maškarní ples…. 

 
Klára s Pepíčkem a Michaelou. 
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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 

Andrea Mojžíšová – programový pracovník 

Romana Kordíková – provozní a programový pracovník 1. 8. - 31. 12. 2019 

Lada Bulušková – programový pracovník 14. 11. - 16. 12. 2019  

 

 

Programoví pracovníci, lektoři, DPP  

Radka Čapková 

Mgr. Michaela Horáčková 

Romana Kordíková 

Eva Machková  

Alena Nováková 

Aneta Nováková 

Mgr. Lenka Porubská 

Mgr. Zdeňka Svobodová 

Ivana Šnábelová, DiS. 

Lenka Jakešová 

Lada Bulušková 

 

 

Ostatní  

Renata Kučerová – účetní 

Radka Čapková – webové stránky 

Dobrovolní pracovníci a aktivní lidé – 35 osob 

 

 

ZAMĚSTNANCI – HPP 4 osob (plné a částečné úvazky)  

      DPP 11 osob  
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6. Statistika 

Návštěvnost 2019  

Měsíc 

Počet osob Průměrná 

účast 

osob / 1 

program 

               Počet programů 

Dospělých   Dětí Celkem 
Pravidelné 

programy 

Mimořádné 

a jednorázové 

Celkem za 

měsíc 

Leden 133  160 293 12,2  20 4 24 

Únor 182 192 374 14,4 20 6 26 

Březen 188 229 417 13,9 24 6 30 

Duben 279 311 590 17,4 23 11 34 

Květen 438 515 953 28,9 23 10 33 

Červen 141 133 274 10,5 20 6 26 

I. pololetí 1 361 1 540 2 901 16,8 130 43 173 

Červenec 109 171 280 15,6 16 2 18 

Srpen 93 118 211 14,1 14 1 15 

Září 191 193 384 13,2 22 7 29 

Říjen 209 250 459 14,3 23 9 32 

Listopad 192 199     391 13,8 23 6 29 

Prosinec 108 107     215 12,6 15 2 17 

II. pololetí 902 1 038 1 940 13,9 113 27 140 

Celkem  

bez služeb 

  2 263 2 578 4 841 15,5 243 70 313 

Doprovodné služby       153       153      2     2 

Celkem  2 416 2 578 4 994 15,9 243          70 315 

 

Vysvětlivky:             

       

Pravidelné programy = Statistika MPSV 2019 (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 2019 (Kulturní a sportovní aktivity, vzdělávací aktivity /v MŠ, pěstounské 

rodiny …/, volnočasové aktivity – tvůrčí dílny, matematika) 

Doprovodné služby = Statistika MPSV 2019 (Komunitní práce a doplňkové služby)  
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Statistika 2007 až 2019 

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 
| 

2019 
315 aktivit s účastí 4994 osob 

243 pravidelných programů, 72 mimořádných akcí a doprovodných služeb  
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7. Finanční zpráva  

Přehled hospodaření organizace za rok 2019 

 

Příjmy v členění dle zdrojů   

    

Příjmy celkem v Kč 1 335 656   

Dotace 804 440   

MPSV  561 050   

Úřad práce 105 000   

Liberecký kraj 138 390   

Dary a ost. příspěvky 219 340   

Příspěvky měst a obcí 158 000   

Dary právnických a fyzických osob 61 340   

Ostatní příjmy 311 876   

Členské příspěvky 13 800   

Přijaté bankovní úroky, zaokrouhlení 1   

Příjmy z vlastní činnosti 298 075   

    

 

Přehled o výdajích   

    

Výdaje  

Celkem v Kč 

z toho 

celkem projekt 

MPSV 
správa 

1 339 476 1 132 415 207 061 

Materiálové náklady 205 506 192 982 12 524 

Kancelářské potřeby 9 590 9 590 0 

Pomůcky a spotřební materiál 98 770 88 774 9 997 
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Ostatní 15 830 15 408 423 

Drobný majetek 25 427 25 427 0 

Elektrická energie, voda, teplo 55 888 53 783 2 105 

Nemateriálové náklady 315 968 284 016 31 952 

Cestovné 17 294 14 712 2 582 

Ekonomické a právní služby 22 000 22 000 0 

Telefon, internet 8 401 7 720 681 

Vzdělání  28 510 6 910 21 600 

Pobytové akce 193 200 193 200 0 

Opravy a udržování     0 

Ostatní 46 563 39 474 7 089 

Mzdové náklady a OON 815 752 655 417 160 335 

Mzdové náklady – HPP 513 003 402 072 110 931 

Mzdové náklady – DPP 127 250 114 250 13 000 

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 172 669 136 265 36 404 

Ostatní zák. pojištění 2 830 2 830 0 

Ostatní náklady 2 250 0 2 250 

Bankovní poplatky     0 

Ostatní 2 250   2 250 

    

Celkové příjmy 1 335 656   

Celkové výdaje 1 339 476   

Hospodářský výsledek v Kč -3 820   
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Stav a pohyb majetku a závazků organizace 

 

AKTIVA Stav k 1.1.2019 Stav k 31.12.2019 

Majetek – drobný hmotný majetek 9 600 9 600 

Oprávky k majetku -9 600 -9 600 

Pokladna 15 568 12 721 

Bankovní účty 609 792 612 305 

Odběratelé 9 600 0 

Zálohy dodavatelům 55 000 5 000 

Nároky na dotace  4 000 9 639 

Nároky na dotace – ÚP 30 000 0 

Náklady příštích období 789 0 

CELKEM AKTIVA 724 749 639 665 

   

PASIVA Stav k 1.1.2019 Stav k 31.12.2019 

Dodavatelé 0 353 

Zálohová daň z mezd 0 -3 214 

Srážková daň z mezd 0 0 

Zák. poj. zaměstnanců 789 -814 

VZP 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 

Výnosy příštích období 76 400 0 

Dohadné účty  4 900 4 500 

Vlastní jmění 612 940 642 660 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 29 720 0 

CELKEM PASIVA 724 749 643 485 

Hospodářský výsledek za běžné období v Kč  - 3 820 
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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 srpna 2019 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 či 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 2020 

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  

-      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 

Nové Město pod Smrkem 

Finanční dary 

Petr Beran, elektro firma 

CiS systems s. r. o. 

Jaroslav Demčák 

Vendula Chvojková 

Renata Kučerová 

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. 

NOVUS Česko, s.r.o. 

Materiální dary 

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 

Sbor dobrovolných hasičů Hejnice 

Síť pro rodinu, z. s. 

Římskokatolická farnost Hejnice 

Za lepší Hejnice, z. s. 

Základní a mateřská škola Hej
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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!    
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CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, z. s. 

Výroční zpráva 2019 

 

Zpracovala: Alena Nováková 

Foto: Archiv Centrum Mateřídouška, z. s. 

Datum uzávěrky: 30. května 2020 

 

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

 


