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Úvodní slovo
Ve Středočeském kraji je k dnešnímu dni 37 mateřských center, která jsou členem Sítě
MC v ČR a která za aktivní podíl na spolupráci v Síti získala ocenění Společnost přátelská
rodině. Stále častěji se ve světě objevuje termín Caring community – „laskavá obec“
starající se o potřeby všech svých občanů. Mateřská centra rozvoji takových obcí velmi
přispívají.
Mateřská centra letos oslavují již 15 let od svého vzniku v naší republice.
Přínos mateřských center výstižně shrnula Mgr. Kateřina Příhodová, pověřená
zastupováním ředitelky odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů na MPSV:
„Mateřská centra lze považovat za příklad „Family friendly“ služby, která působí
preventivně proti sociální izolaci rodičů (žen) pečujících o děti na mateřské a rodičovské
dovolené, posiluje mateřskou roli ženy a přispívá k rozvoji občanské společnosti. Naprosto
ojedinělý je přitom potenciál mateřských center v oblasti možné prevence sociálněpatologických jevů v rodině, v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí, sladění
pracovního a rodinného života, potažmo udržování a zvyšování profesní kvalifikace rodičů
– matek pečujících o malé dítě. Tedy v oblastech celoevropsky vnímaných z hlediska
podpory rodičů jako zásadní.“
Rozvoj služeb v oblasti podpory rodiny je dle Národní koncepce rodinné politiky a
Akčního plánu na podporu rodin s dětmi pro období 2006 - 2009 jednou z priorit
rodinné politiky ČR. Z hlediska rodinné politiky je přitom zásadní právě podpora služeb
pro „fungující rodinu“.
Stejně jako ostatní centra v našem kraji dokázalo i MC Dobříšek díky velkému osobnímu
nasazení mnoha dobrovolných i finančně ohodnocených pracovníků udělat spoustu práce.
Jedním z hlavních cílů všeho konání je přímo či zprostředkovaně napomoci zdravému a
šťastnému zrání našich dětí, největšího pokladu nás všech. V budoucnosti našich dětí se
zrcadlí sny nás dospělých a na nás záleží, jaký svět svým dětem připravíme. Tak se
nebojme snít nahlas a možná občas zahlédneme, že svět lidí má ještě naději.
Petra Štěpová, členka rady a koordinátorka MC
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Znáte Dobříšek?
Mateřské centrum je místo pro rodiče s dětmi, kde mohou společně trávit svůj volný
čas, využívat nabízený program nebo jen zázemí, obohacovat své dovednosti nebo se
aktivně podílet na přípravě programů a chodu MC.
MC nabízejí alternativu aktivního využití volného času dětí a rodin, jsou dobrým
příkladem smysluplného využití času s dětmi.
Návštěva MC umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí
o dítě dostávají.
MC posilují mateřskou roli ženy ve společnosti.
Pomáháme začleňovat matky na mateřské/rodičovské dovolené do společnosti
a následně usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu.
Jsme otevřenou skupinou, rádi mezi sebou přivítáme další členy s novými nápady,
uvítáme jakoukoliv pomoc.
Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a snažíme se být jeho nedílnou
součástí (např. pomoc při výstavbě dětských hřišť, zapojení do KPSS).
Fungujeme na principu rodinné výpomoci, na základě dobrovolné práce ochotných lidí
a díky podpoře dárců a sponzorů.

A co nabízí?
Hernu plnou zajímavých hraček; tvořivé, vzdělávací, hudební a sportovní programy
pro děti od batolecího věku po mladší školní věk. Vzdělávací kurzy s hlídáním dětí
pro rodiče. Dále divadelní představení pro nejmenší, společné výlety, přednášky a
besedy s odborníky, mnoho jednorázových akcí pro celé rodiny, setkání s novým
i přáteli, smysluplnou náplň volného času, nové zkušenosti, poznatky, možnost
seberealizace při podílení se na chodu centra.
Poradenství a aktuální informace týkající se problematiky rodičů na MD/RD.
Nízké vstupné, dostupné všem: člen 5 Kč, ostatní 20 Kč za dopolední hernu, první
návštěvu zdarma!
Členský příspěvek pro dospělého 100 Kč/pololetí, děti příspěvek neplatí. Členství
ve sdružení není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen užívá slevy vstupného na akce
MC a mnoho dalších výhod.
Bezplatnou půjčovnu didaktických pomůcek a her, odborné literatury a časopisů.
Možnost občerstvení a nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých
dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).
Bezplatnou inzertní službu.
Přístup na internet zdarma.
Venkovní hřiště „Noemova archa“, veřejnosti otevřeno denně od 9 do 19 hodin,
určeno dětem od 3 do 12 let pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé osoby, která
zodpovídá za svěřené děti. Platí zde zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.
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Historie MC
Rok 2001 – 2006
MC Dobříšek je občanské sdružení, které v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši
působí od roku 2001, kdy se stalo členem Sítě mateřských center v České republice.
Síť MC má v současné době již 218 členů a její přínos pro rozvoj občanské společnosti
byl oceněn na mezinárodním poli udělením titulu Žena Evropy 2003 Rut Kolínské,
v roce 2006 obdržela Rut Kolínská od Schwabovy nadace titul sociálně prospěšná
podnikatelka za inovátorské řešení podpory matek s malými dětmi.
Od roku 2003 vytváříme opakovaně ve spolupráci s ÚP Příbram pracovní místa
pro ženy s malými dětmi.
Jsme držitelé ocenění „Family Friendly Society“ – „Společnost přátelská rodině“.
V roce 2005 jsme vybudovali díky podpoře kraje, města, několika nadací a za pomoci
dobrovolníků hřiště pro děti a mládež „Noemova archa“.
Podařilo se nám zkoordinovat, naplnit a na úrovni zrealizovat sérii vzdělávacích
seminářů pro pracovníky NNO a dále jsme nabídli vzdělávání rodičů v rámci kurzů
ICT a pro podnikání, realizované ve spolupráci se Sítí MC a Gender studies. Kvalitou
i zajištěním vzdělávacích seminářů jsme se dobře zapsali do povědomí široké
veřejnosti i vedení města Dobříše.
Od roku 2006 nabízíme kurzy práce na PC se zajištěným hlídáním dětí, pravidelné
zážitkové semináře s psychoterapeutem a internet zdarma v rámci projektu Zpět
do práce financovaného z ESF.
Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a stáváme se tak jeho nedílnou
součástí: výstavba a provoz hřiště pro děti a mládež, podíl na přípravě a tvorbě
Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) Dobříšska, členství v Místní akční
skupině (MAS) regionu Brdy – Vltava, programu Leader, příprava a vedení
setkání zástupců NNO, státní správy a samosprávy u tzv. Kulatých stolů.

Setkání u kulatého stolu - 19. 4. 2006.

Křest charitativního CD - 27. 5. 2006.
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Projekty roku 2006
Projekt „Zpět do práce“
V průběhu dubna loňského roku předložilo Mateřské centrum Dobříšek žádost v rámci
3. kola výzvy grantového schématu SROP – Podpora sociální integrace
ve Středočeském kraji. Žádost byla úspěšná a na jejím základě nám byla schválena
dotace ve výši 891 566 Kč. Česká spořitelna nám poskytla úvěr 400 000 Kč na předfinancování projektu. Díky těmto finančním prostředkům můžeme od září 2006
do června 2008 zdarma nabízet půlroční kurzy práce na PC základní a pokročilé
úrovně se zajištěným hlídáním dětí. Výuka pro obě úrovně probíhá jedenkrát týdně
v prostorách místního Gymnázia, hlídání dětí realizujeme v herně MC. Po úspěšném
splnění závěrečného testu obdrží absolventky certifikát s přehledem dosažených
znalostí. Zhruba jedenkrát měsíčně pořádáme zážitkový seminář s psychoterapeutem,
řešící konkrétní problém, který se může vyskytnout (nejen) při návratu do zaměstnání problémy při komunikaci, práce v týmu, osobní rozvoj apod. Další službou kterou
nabízíme je možnost využití internetu v prostorách herny MC pro ženy, které buď
hledají zaměstnání nebo se chtějí dále vzdělávat. Počítač umístěný v MC mohou také
využívat ty ženy, které se účastní kurzů a nemohou si naučené dovednosti procvičovat
doma. Pro zájemce můžeme dále zajistit hlídání dětí v době jednání s Úřadem práce.
Celý projekt je rozdělen celkem do pěti etap. První etapa byla přípravná a trvala
od července do srpna roku 2006. V průběhu druhé etapy byly zahájeny kurzy výpočetní
techniky včetně všech doprovodných služeb. Základních kurzů se zúčastnilo 15 osob,
z nichž 2 kurz nedokončily, 13 úspěšných absolventů převzalo certifikát
o dosažených znalostech. Pokročilých kurzů se zúčastnilo 14 osob z nichž 2
nedokončily, 12 absolventů převzalo certifikát. Internet v MC opakovaně využilo
14 zájemců. Setkání s terapeutem opakovaně navštívilo 17 osob. Kromě všech výše
zmíněných služeb byl z prostředků grantu financován také nákup 2 notebooků, 40 ks
terapeutických sedáků, informační tabule a kancelářské a výtvarné potřeby.
S radostí musíme konstatovat, že o projekt Zpět do práce je skutečně obrovský zájem.
Do budoucna uvažujeme o jeho dalším rozšíření. Rádi bychom oslovili konkrétní
zaměstnavatele v našem regionu a přizpůsobili systém školení jejich potřebám.
Uvažujeme i o zajištění praxí pro naše absolventky v místních firmách a mnoho dalších
novinek.
Koordinátorka projektu Markéta Dvořáková, DiS.
Přehled o finančním plnění projektu Zpět do práce v roce 2006
Druh nákladu
Materiálové náklady

Náklady celkem

Realizované náklady

Plnění

90 308 Kč

77 567 Kč

86%

Nákup služeb

172 100 Kč

27 935 Kč

16%

Osobní náklady

608 848 Kč

127 383 Kč

21%

3 250 Kč

576 Kč

17%

19 278 Kč

16 993,50 Kč

88%

893 784 Kč

250 454,50 Kč

28%

Cestovné
DPH
Celkem
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Počítačový kurz pro pokročilé v rámci projektu „Zpět do práce“.

Projekt „Zpět do práce“je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské
unie v rámci Společného regionálního operačního programu, ze státního
rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje.
MPSV Provoz MC Dobříšek v roce 2006
Díky stěžejní dotaci MPSV jsme mohli zajistit provoz a programy MC Dobříšek
v rozsahu každodenního provozu po celý týden. Vytvořili jsme několik nových
pracovních míst tzv. zkrácených úvazků vhodných pro rodiče malých dětí. Nabídkou
vzdělávání žen na MD/RD napomáháme k udržení jejich profesní orientace a
zvyšujeme tak jejich šance na získání zaměstnání po ukončení RD. Všechny nabízené
programy si kladou za cíl podporovat děti především ve věku od 1 do 6 let v jejich
všestranném rozvoji - osobnostním, fyzickém i psychickém a to způsobem, který je
pro děti zcela přirozený (hra, pohyb, tvoření, zpěv, zapojení fantazie atp.) Dotaci
MPSV ve výši 299 300 Kč jsme využili na úhradu mzdových nákladů, nájemného,
telefonů a nákup drobného materiálu.
Projekt koordinuje Petra Štěpová
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Projekt „Od kulatých stolů ke komunitnímu centru“ Local to local 2006 – 2007
Mateřské centrum Dobříšek a Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši přišlo
s nabídkou organizace pravidelného setkávání tzv. Kulatých stolů. Kulatým stolem
rozumíme setkání zástupců partnerských organizací, NNO a zástupců místní správy a
samosprávy.
Úkolem setkávání bylo především zvýšit a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými
organizacemi, které mezi sebou po dlouhou dobu existence prakticky nekomunikovaly,
ačkoliv působily nedaleko od sebe.
Tato klíčová aktivita podpořila vznik sítě partnerů. V rámci panelové diskuse během
setkání mohly organizace řešit problémy, které je opravdu tíží a díky zástupcům
z ostatních organizací, včetně místní správy sdílet praktické rady usnadňující jejich
situaci.
Od začátku roku 2006 proběhla 4 setkání NNO u kulatého stolu, z kterých jasně
vyplynula potřeba vytvořit KPSS v regionu. MC Dobříšek bylo za NNO přizváno
do MAS a v září se účastnilo dvoudenního setkání a tvorby plánu strategického rozvoje
oblasti a mohlo tak ovlivnit určení prioritních oblastí.
Spolupráci s místní samosprávou bychom chtěli nadále rozvíjet hlavně aktivní účastí
na setkáních místní akční skupiny pro přípravu rozvojových projektů regionu.
Podařilo se nám ještě v závěru roku v rámci setkávání Kulatých stolů vytvořit fungující
pracovní skupinu, která připravila grantovou žádost a poté i získala grant na projekt
„Cesta ke KPSS na Dobříšsku“ o celkovém objemu 870 000 Kč pro město Dobříš.
MC se zavázalo ke koordinaci pracovní skupiny Děti, mládež, rodina a aktivní
spolupráci při tvorbě strategického dokumentu KPSS.
Získali jsme pozornost i uznání nové radnice a lze to považovat za úspěšný začátek naší
plodné spolupráce. Činnost a výstupy MAS regionu Brdy – Vltava v rámci programu
Leader bohužel nesplnila naše očekávání a stále není k dispozici finální podoba
dokumentu strategického rozvoje oblasti, na které se MC aktivně podílelo. Jsme teprve
na začátku naší cesty k realizaci tolik potřebného Komunitního centra pro všechny
generace u nás na Dobříši, ale setrváme.
Na konci projektu v září 2007 obdržíme příspěvek 15 000 Kč, který použijeme na
nákup digitálního fotoaparátu, uhrazení dokumentace a nákladů spojených s pořádáním
kulatých stolů.
Projekt koordinuje Petra Štěpová
Projekty: Pravidelný program pro děti do 6 let v doprovodu rodičů
Kulturní a vzdělávací akce pořádané MC Dobříšek pro rodiče s dětmi
V rámci těchto projektů a díky získané finanční podpoře od města Dobříše jsme mohli
pro návštěvníky MC a širokou veřejnost uspořádat lampionový průvod pohádkovým
lesem, divadelní představení, oslavu 6. narozenin MC, mikulášskou nadílku,
pohádkovou cyklostezku, zahradní slavnost, program pro děti na Květinové a
Svatováclavské slavnosti na zámku Dobříš, divadlo a koncert při křtu charitativního
CD.
Z celkového příspěvku 24 000 Kč jsme hradili nájemné, odměny pro děti, nákup hraček
a her do herny, výtvarný materiál, občerstvení a lektorné v rámci vzdělávacích
seminářů.
Projekt koordinovala Petra Štěpová
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Projekt „Provoz a údržba hřiště Noemova archa v roce 2006“
Vzhledem k našemu závazku zajistit provoz, údržbu a opravy hřiště, které jsme v roce
2005 za podpory mnoha dárců a dobrovolníků vybudovali, jsme velmi uvítali
poskytnutí finačního příspěvku 12 000 Kč od města Dobříš. Prostředky jsme použili
na prodloužení DPP s panem Josefem Svojtkou, správcem hřiště, který zajišťoval
opravy plotu, altánu, stolu a opakovaně herních prvků, instalaci házecí stěny a branek a
údržbu hřiště. Součástí údržby bylo pravidelné sekání a zalévání trávníku a doplnění
herních prvků o další lavičky. Za ostatní prostředky jsme dokoupili drobné vybavení
hřiště.
Budeme se snažit vytvořit dostatečný rezervní fond na opravy a v budoucnu i
na obnovu nepoužívaného volejbalového hřiště. Při ochraně hřiště nadále
spolupracujeme s městskou policií.
Projekt koordinuje Petra Štěpová
Projekt „Společnost přátelská rodině“
V rámci partnerského projektu Sítě MC a Gender Studies, o.p.s. jsme v listopadu 2006
nabídli ženám na a po MD/RD, v předdůchodovém věku či hledajícím zaměstnání
kurzy ICT zaměřené na praktické využívání informačních a komunikačních
technologií, pro začátečníky a pokročilé a dále ICT kurzy pro podnikání a psaní
projektů. Pomohli jsme tak zvýšit kvalifikaci či zlepšit pozici na pracovním trhu
celkem 46 ženám v rámci tří osmihodinových kurzů. Absolventky měly zdarma
zajištěné hlídání dětí, občerstvení, obdržely skripta, CD Nebojte se počítače a certifikát.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Součástí projektu je oceňování institucí, které nabízejí prostředí vstřícné rodinám jako
bezbariérovost, rodinné slevy, programy pro celou rodinu, provoz ohleduplný
k životnímu prostředí a zaměstnávání rodičů malých dětí na zkrácené úvazky či
flexibilní pracovní doba. MC Dobříšek do 1. celorepublikového kola soutěže
nominovalo Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Proto mohla 13. prosince 2006
převzít ředitelka památníku paní Kristina Váňová certifikát Společnost přátelská
rodině v Galerii Rudolfinum v Praze.
Projekt koordinovala Petra Štěpová
Projekt „Benefice s Divokými husami“ – Vánoční benefiční jarmárek
V prosinci roku 2005 jsme uspořádali vánoční jarmárek, který se stal již tradiční akcí,
která v začátku adventního času přinese návštěvníkům příjemnou atmosféru, možnost
načerpání klidu a inspirace. Připomínáme tak každoročně široké veřejnosti vánoční
zvyky a stará řemesla.
Vánoční benefiční jarmark s ukázkou tradičních řemesel, koncertem irské hudby,
loutkové divadelní představení pro děti, výtvarné dílny pro návštěvníky a dobročinný
obchod s výrobky z dílny chráněnců Domova Sv. Anežky navštívilo cca 90 dětí a 190
dospělých a celkový výtěžek 15 045 Kč nám Nadace Divoké husy začátkem roku
zdvojnásobila. Možnost znásobení našeho výtěžku je vítaným zdrojem
spolufinancování našeho MC, kdy jako nezisková organizace přežíváme v nejistotě
z roku na rok a na státní peníze z grantů podaných na podzim loňského roku čekáme až
do března roku následujícího, případně déle!
Čistý výtěžek akce a grant NDH jsme použili k nákupu výtvarných pomůcek a hraček,
policových systémů a boxů na hračky v herně a na vzdělávací kurzy pro členky rady
MC.
Projekt koordinovala Petra Štěpová
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Naše plány do budoucna
Nadále provozovat a udržovat hřiště pro děti „Noemova archa“.
Pokračovat ve „fundraisingu“ pro MC Dobříšek a sledovat výzvy jednotlivých institucí
k předkládání žádostí o dotace.
Nově vytvářet pracovní místa v MC – tzv. zkrácené úvazky, vhodné pro maminky
s malými dětmi nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP.
Pokračovat v úspěšné spolupráci se zámkem Dobříš a městskou knihovnou.
Spolupracovat i s dalšími MC v kraji a Sítí mateřských center,o.s.
Aktivně se zapojit do tvorby komunitního plánu sociálních služeb na Dobříši.
Do budoucna se chceme zaměřit na vzdělávací projekty, včetně hlídání dětí, jako hlavní
náplň naší činnosti a možný zdroj financování z EU. Naším cílem je zajistit
předfinancování projektů (SROP), abychom se nemuseli vystavit riziku úvěru.

Vedení MC Dobříšek
Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové
rady jsou statutárními zástupci MC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho
roku. Rada MC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření
MC a schází se 1x měsíčně.
Členové MC zvolení valnou hromadou 9. března 2006:
Stanislava Bedřichová, Markéta Dvořáková DiS., Dagmar Hametová, Lea Hampejsová,
Mgr. Markéta Svobodová, Petra Štěpová, Noemi Trojanová.
Kontrolní komise Markéta Dvořáková DiS. a Petra Štěpová.
V roce 2006 se stali placenými zaměstnanci na částečné úvazky: Eva Šejnová, Petra
Štěpová, Dagmar Hametová, Markéta Dvořáková a Jitka Pogranová. Mzdové náklady
byly hrazené z finančních prostředků získaných od Úřadu práce v Příbrami nebo MPSV.
Velký dík patří všem lektorkám programů, které v roce 2006 v Dobříšku pracovaly
v rámci DPP za symbolickou odměnu a svým nadšením dětem zprostředkovaly
nezapomenutelné zážitky.
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Pavlína Novotná.
Údržbu, provoz a opravy hřiště a zahrady v rámci DPP zajišťoval pan Josef Svojtka.

V roce 2006 mělo MC Dobříšek 65 stálých členů, tzn. 65 rodin s dětmi, další
desítky neevidovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce.

10

Programy v roce 2006
Dopolední herny denně od 9 do 12 hodin: děti ve věku od 1 do 6 let si za
přítomnosti rodičů hrají se svými vrstevníky, ztrácí tak ostych a připravují se na
pozdější začlenění do školkového a školního kolektivu. V rámci herny si děti rozvíjejí
svoje osobnostní i motorické dovednosti v rámci speciálně zaměřených programů.
Barevné tvoření pro děti od 4 do 6 let. Výtvarné činnosti na různá témata. V úvodu se
děti seznámí s příběhem a téma pak různými technikami zpracovávají. Rozvíjí se tak
jejich morální i lidské kvality a vzájemné vztahy. Lektorka N. Trojanová.
Divadélko pejska a kočičky pro děti od 1 do 6 let. Po divadélku následují písničky,
říkanky, pohybové hry a na závěr výtvarná činnost. Nenásilnou formou se tak děti
naučí základům chování, vzájemné toleranci a osobní hygieně. Lektorka J. Kylarová.
Hrajeme si s přírodou pro děti od 3 do 6 let. Program zahajuje pozorování přírody,
děti se naučí zábavným způsobem ekologickým návykům, zdravému životnímu stylu,
třídění odpadu apod. Na závěr malá výtvarná činnost. Lektorky S. Bedřichová a M.
Vtípilová.
Kouzelné jesličky a Kouzelná školka všestranný program pro děti od 2 do 6 let.
Pohybové hry se zpěvem a tanečky, rytmické cvičení a zpívání s pomocí hudebních
nástrojů, rozvoj pohybových schopností dětí. V malé skupině si tak děti za asistence
rodičů společně třídí a rozšiřují své znalosti (písničky, básničky..), rozvíjejí jemné
motorické dovednosti a estetické cítění a připravují se tak na úspěšné zvládnutí
dovednosti školáka. Lektorka O. Ludačková.
Angličtina pro děti od 5 do 9 let. Lektorka J. Pogranová při práci s malou skupinou
7 dětí využívá interaktivní metodu Play Way to English, podporující dlouhodobé
uchování jazyka v paměti dítěte pomocí hudby, pohybu, rytmizace a veršů.
Plavání pro děti s výukou lektorů - výuka neplavců od 3 do 7 let v přítomnosti
rodičů.
Návštěva dětského dopravního hřiště v Příbrami. Děti absolvují výuku a praktický
nácvik pravidel provozu a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s instruktorem.
Posezení s pohádkovou babičkou paní Švehlovou v dětském oddělení Městské
knihovny, pásmo předčítání pohádek na různá témata. Rodiče mohou během
programu nerušeně využít služeb oddělení pro dospělé.
Stříhání dětí v MC v rámci herny ostříhá kadeřnice Veronika Knesplová vaše děti.
Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé se zajištěným hlídáním dětí. Rodiče
se tak mohou vzdělávat i během MD/RD. Lektorky M. Dvořáková a J. Pogranová.
Výtvarná dílna aneb tvoření a relaxace zároveň, keramika a jiné výtvarné techniky s
vedoucí Výtvarné dílny Zahrada Z. Hutňanovou.
Zdravé vaření s majitelkou obchůdku Jíme zdravě Markétou Dvořákovou, spojené
s povídáním o BIO potravinách, výrobou a ochutnávkou nových receptů.
Kurzy výuky práce na PC základní a pokročilá úroveň, v rámci projektu Zpět do
práce se zajištěným hlídáním dětí a možností využítí internetu v herně MC zdarma.
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Mimořádné akce
Měsíc

Název akce
Počet dospělých
Účast na konferenci Sítě MC v Brně „Být
Leden
2
normální je dnes handicap?“ *
Únor
Výroba textilních tašek
6
Výroba textilních tašek II.
4
Účast na regionálním setkání krajských MC
2
v Rožmitále pod Třemšínem *
Divadlo Kejklíř – Můj medvěd flóra
27
Seminář o původu a vzniku pohádek
10
Březen
Valná hromada MC Dobříšek
8
Malování na sklo vitrážovými barvami
5
Duben
Pohádková cyklostezka
100
Jarní aranžování a velikonoční zdobení
7
Květen
Malování květinami na Svatebním květinovém dni
90
Křest charitativního CD, divadlo, koncert a výstava
90
Účast na regionálním setkání krajských MC
3
v Rožmitále pod Třemšínem *
Návštěva dětského dopravního hřiště
nesledováno
Červen
Seminář „Víte, jaká máte spotřebitelská práva“
7
Návštěva dětského dopravního hřiště
nesledováno
Zahradní slavnost- divadlo, koncert, hry pro děti
69
Návštěva vedení nadace Diplomatic Ladies
8
Association *
Červenec Návštěva dětského dopravního hřiště
3
Srpen
2
Účast na živém vysílání ČR Region z Dobříše *
Svatováclavské slavnosti – pohádkové odpoledne
Září
51
s kašpárkem
Návštěva dětského dopravního hřiště
nesledováno
Říjen
Lampionový průvod pohádkovým lesem
250
Listopad Přednáška prevence onemocnění z potravin
10
Oslava 5. narozenin MC – divadlo, dílny
40
1
Účast na Valné hromadě Sítě MC v Litomyšli *
Předčertovské posezení s pohádkovou babičkou
9
Vánoční aranžování
18
Prosinec Vánoční zdravé vaření
8
Divadlo-dílny-benefice-Mikulášská nadílka
35
Předvánoční posezení s pohádkovou babičkou
6
Celkem
871

Počet dětí
0
9
5
4
33
9
0
6
150
10
150
120
4
nesledováno
6
nesledováno
81
3
5
0
93
nesledováno
330
0
65
0
25
6
12
42
18
1186

*Účast MC Dobříšek na akcích pořádaných Sítí MC v ČR nebo jinými organizacemi.
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Vzdělávací semináře

Počet hodin

Počet účastníků

Seminář osobní rozvoj a sebeuvědomění 27.1.
Co narušuje naše vztahy 11. 4.
Vedení lidí - koučování 2. 5.
Projektový cyklus 24. 6.
Sebeuvědomění s eneagramem 16.- 17. 9.
Seminář sebepoznání,cesta k úspěchu 3. 10.
Efektivní řízení NNO 28. 10.
Kurz ICT pro začátečníky 7.- 8. 11.
Kurz ICT pro pokročilé 14.- 15. 11.
Kurz podnikání a psaní projektů 28. 11.
Seminář komunikace a my 2. 12.
Počítačový kurz pro začátečníky
Počítačový kurz pro pokročilé

4
8
9
9
17
4
9
8
8
6
4
26
26

12
13
11
11
10
2
20
15
15
16
5
15
15

Celkem 13 vzdělávacích kurzů

138

160

Setkání NNO u kulatého stolu

Počet hostů

Počet organizací

19
23
12
12
66

14
19
10
12
55

Setkání 19.4. 2006
Setkání 14.6. 2006
Setkání 27. 9. 2006
Setkání 6. 10. 2006
Celkem 4 setkání

Savování
Patchwork I
Patchwork II
Textilní tašky I
Textilní tašky II
Malování na tělo I
Malování na tělo II
Kamenná mozaika a labyrint
Výroba loutky
Korálkování
Malování na sklo I
Malování na sklo II
Výroba koníka
Korálkový kurz

Počet
dospělých
1
8
4
5
3
9
6
10
10
1
6
4
7
7

Celkem 14 výtvarných dílen

81

Prázdninové výtvarné dílny

Počet dětí
2
3
5
8
5
14
5
12
13
2
7
5
10
4
95

O prázdninách byla herna MC otevřena pro veřejnost pouze ve středu. Každý týden
jsme připravili dvě výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. Jako každoročně proběhlo
o prázdninách třídění, opravy a dezinfekce hraček. Došlo i na velký úklid herny a všech
ostatních prostor. Ostatní dny bylo zavřeno, ale probíhala intenzivní příprava
programů na nový rok. Zpracovávali jsme žádosti o dotace na MPSV, Fond kultury,
Fond sportu, Nadace Via, Český Telecom a Město Dobříš.
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Přehled návštěvnosti MC a počet realizovaných
pravidelných programů v letech 2003 až 2006
Herna a pravidelné programy
Počet
Počet
dospělých*
dospělých*
v roce 2003
v roce 2004
75
76
60
78
70
80
100
100
66
108
81
110
0
0
0
0
44
90
103
147
98
144
73
93
770
1 026

Herna
Počet
dospělých
v roce 2006
33
31
29
31
24
44
6
22
28
38
42
20
348

Počet
dětí
v roce 2006
41
41
36
36
30
54
12
32
31
41
42
25
421

Návštěvnost pravidelných programů v roce 2006

855

909

Návštěvnost herny a pravidelných programů v roce 2006

1203

1330

Počet lekcí
v roce 2005
0
21
0
3
22
0
13
9
19
35
20
0
0
5
12
5
34
7
0
205

Počet lekcí
v roce 2006
0
21
0
11
0
0
0
0
31
31
32
12
0
31
22
0
0
16
7
214

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Název programu
Zdravotní cvičení - maminky
Školička - Kouzelná školka
Kouzelné odpoledne
Kouzelné jesličky
Broučci
Hrátky pro každého
Klíček
Cvičeníčko
Angličtina pro rodiče
Výtvarná dílna pro maminky
Plavání
Angličtina pro děti
Výtvarná dílna pro děti
Barevné tvoření
Divadélko pejska a kočičky
Sluníčko
Pojď si hrát
Hrajeme si s přírodou
Stříhání dětí
Celkem lekcí

Počet lekcí
v roce 2003
13
12
22
22
13
0
11
0
0
24
11
37
19
0
0
0
0
0
0
184

Počet
dospělých*
v roce 2005
123
76
116
164
138
94
0
0
56
123
135
46
1071

Počet lekcí
v roce 2004
8
19
31
0
34
30
32
9
9
30
12
0
0
0
0
0
0
0
0
214

* V letech 2003 až 2005 sledován pouze počet dospělých s jedním a více dětmi.
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Pravidelné programy MC Dobříšek v roce 2006
Název programu
Barevné tvoření
Hrajeme si s přírodou
Divadélko pejska a kočičky
Kouzelná školka
Kouzelné jesličky
Angličtina pro děti
Angličtina pro dospělé
Plavání
Výtvarná dílna pro maminky
Stříhání dětí
Celkem 10 programů

počet lekcí
31
16
22
21
11
12
31
32
31
7
214

počet dospělých počet dětí
0
165
99
129
134
180
134
161
53
60
0
89
156
97
nesledováno
nesledováno
279
0
0
28
855
909

Vzhledem k omezené kapacitě stávajících pronajatých prostor se letos
nezvýšil počet nabízených pravidelných programů, ale stoupla jejich
návštěvnost a významně vzrostla nabídka mimořádných akcí a vzdělávacích
seminářů určených pro širokou veřejnost.
MC v roce 2006 připravilo 56 mimořádných akcí.
Návštěvnost MC Dobříšek
3000
2500

počet rodin - pravidelných
členů MC
počet klientů pravidelných
programů
počet pravidelných programů

2000
1500
1000

počet mimořádných akcí

500

návštěvnost rodin na
mimořádných akcích

0
2003

2004

2005

2006

2003
47
770
184
22
1381

Počet rodin - pravidelných členů MC
Počet klientů pravidelných programů
Počet pravidelných programů
Počet mimořádných akcí
Návštěvnost rodin na mimořádných akcích
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2004
55
1026
214
19
1105

2005
63
1071
205
30
1741

2006
65
2533
214
56
2459

Finanční zpráva za rok 2006
Náklady
Kancelářské potřeby
Výtvarné pomůcky, hračky
Čisticí a hygienické potřeby
Občerstvení
Odborná literatura
Materiál na soutěže
Ostatní materiál
Drobný majetek
Materiál celkem
Občerstvení
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Telefon
Poštovné
Nájemné
Vzdělávání
Ostatní náklady celkem
Mzdové náklady
Dohody o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Kooperativa
Mzdové náklady celkem
Úroky z úvěru
Bankovní poplatky
Členský příspěvek Sítě MC
Ostatní náklady
Náklady celkem

4 289,50
22 874,00
764,50
6 518,00
4 798,00
1 677,50
24 274,00
91 789,00
156 984,50
1 133,00
2 700,00
1 657,00
17 945,00
125 510,50
31 321,50
2 008,00
52 200,00
13 500,00
224 540,00
352 450,00
95 600,00
123 375,00
984,00
559 947,00
1 623,10
2 282,43
1 000,00
99,00
982 373,03

Příjmy
Vstupné na akce
Semináře
Ostatní služby
Úroky
Ostatní příjmy
Dary právnických osob
Dary fyzických osob
Přijaté členské příspěvky
Dobrovolné příspěvky
Dotace MPSV
Středočeský kraj
MÚ Dobříš
ÚP Příbram
Příjmy celkem

Výsledek hospodaření za účetní období je – 307 831 Kč.
Zůstatky peněžních prostředků
Pokladna
Bankovní účet eBanka
Bankovní účet Česká spořitelna
Bankovní účet Česká spořitelna - úvěr

K 1.1. 2006 K 31.12. 2006
5 673,87
9 020,00
36 242,93
77 888,53
0,00
10 578,23
0,00 -229 669,50
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73 368,50
57 472,00
6 519,00
67,36
31,13
29 065,00
24 650,00
8 800,00
11 614,00
299 300,00
40 000,00
36 000,00
87 655,00
674 541,99

Hlavními zdroji příjmů MC Dobříšek byly získané přípěvky z grantů a dotací
především od MPSV, ÚP Příbram, KÚ Středočeského kraje, Města Dobříše, Nadace
Divoké husy a finanční dary soukromých dárců a firem. Ty převážily nad vlastními
příjmy za poskytované služby – vstupné na programy, semináře a ostatní služby
nabízené MC a členské příspěvky.
Do výdajů byly poprvé zahrnuty i poplatky za telefon a další náklady, které dosud
hradili členové sdružení ze svých rodinných rozpočtů, symbolicky byla odměněna
mnohahodinová práce lektorů při zajišťování programů. I nadále se na zajištění
provozu centra a nabídce jeho programů podílí řada dobrovolníků.
Hlavní část výdajů MC v roce 2006 byla použita v rámci projektu Zpět do práce, na který
jsme čerpali úvěr u České spořitelny ve výši 400 000 Kč. Ostatní výdaje plynuly
na mzdové náklady a zákonné pojištění, úhradu nájemného, provozní náklady, údržbu a
vybavení pronajatých prostor a hřiště Noemova archa, nákup materiálu na programy,
cestovné a telefony.
Na www.ebanka.cz můžete sledovat transakce až rok zpětně na našem transparentním
účtu č. 1461013001/2400.

Poděkování
Za podporu
a pochopení našim drahým manželům a dětem
P. Stanislawu Górovi
vedení Města Dobříše, starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi, zastupiteli Michalu
Dudlovi, paní Bohumile Budkové
Krajskému úřadu Středočeského kraje, náměstkovi hejtmana Mgr. Josefu Vackovi
a zastupiteli MUDr. Filipovi Prusíkovi
Síti MC v ČR, především Rut Kolínské, Lucii Slaukové a Janě Fajtové
za přípravu programů pro děti: Stáně Bedřichové, Lee Hampejsové, Olině
Ludačkové, Janě Kylarové, Noemi Trojanové, Jitce Pogranové a Mirce Vtípilové.
za zpracování a koordinaci projektů, grantové žádosti, fundraising a firemní dárcovství,
propagaci – Markétě Dvořákové a Petře Štěpové
výrobu a tisk letáků, vizitek, grafické práce, webové stránky, foto a videodokumentace
Dáše a Martinu Hametovým
Za spolupráci
všem zaměstnancům MC a panu Josefu Svojtkovi, správci hřiště
pí Suché a p. Bartůňkovi z ÚP Příbram
Zuzce Hutňanové za inspiraci a vedení výtvarných dílen
Lídě Musilové, Janě Kořínkové a Marušce Šochové z Pastoračního centra sv. T.
Pavlíně Novotné za vedení podvojného a mzdového účetnictví
Ředitelce Památníku Karla Čapka Kristině Váňové
Jiřímu Tománkovi z Dobříš NETwork za sponzorský webhosting
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redaktorům Haně Hofmanové a Karlu Součkovi
Jindře Kastnerové z KD Dobříš a všem z Computer Design
floristce Martině Krátké z firmy Letizia
panu Krejcárkovi, správci zámku Dobříš
paní Švehlové z Městské knihovny Dobříš
TJ Sokol Dobříš
MUDr. Prusíkové, Mgr.J. Štěpovi, M. Mochánovi, M. Semančíkovi, p. Dragounovi
Cyklo Kraken Shopu
Jance Vokurkové, Aničce a Magdě Pogranovým za hlídání dětí při programech
zaměstnancům Aquaparku a Dopravního hřiště Příbram
Za mediální propagaci
Dobříšským listům a Infocentru Dobříš, Městské knihovně Dobříš, Periskopu, Příbramskému
deníku, Příbramskému zpravodaji, MF Dnes, Občasníku Tomáš, časopisu Děti a my, Máma
a já, Půl na půl, Rádiu Blaník, Rádiu Regina Praha, Rádiu ČR Region.
Za finanční podporu, kterou nám na naši činnost v roce 2006 poskytli
Ministerstvo práce a sociálních věcí
299 300 Kč
Úřad práce Příbram
87 655 Kč
Středočeský kraj
40 000 Kč
Město Dobříš
36 000 Kč
Nadace Divoké husy
15 045 Kč
Nadační fond Letorosty
10 000 Kč
Paní Lenka Ptáčková Melicharová
10 000 Kč
Paní Martina Krátká firma Letizia
6 000 Kč
Cukrárna paní Stáni Kortánové
5 000 Kč
Paní Klára Kaiserová
3 650 Kč
Materiální podporu nám laskavě poskytli
Tiskárna Petra Dvořáka Dobříš, Tiskárna Prima Příbram, Cukrárna Stáni Kortánové,
Obchodní středisko Bedřich, Letizia Martiny Krátké, Klára Kaiserová, Lesy ČR, Strž –
památník Karla Čapka, paní Jirmářová Zahradnictví Chouzavá, Ráj vitamínů, Barvy
Color – Speciál paní Moletzová.

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k provozu Mateřského centra Dobříšek.
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Slovo závěrem…
Václav Havel
Poselství k 15. Výročí Mateřských center

Praha 17. dubna 2007
Velmi si cením vytrvalosti, s níž už patnáct let překonáváte nejen problémy, které jste si
překonávat předsevzaly, ale i ty, které vám připravuje lidská lhostejnost a byrokracie.
Držím Vám palce, abyste se v příštích letech setkávaly s tím lepším, co v české
společnosti dříme.
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člen Sítě mateřských center o.s.

http://www.materska-centra.cz

Zpracovala: Petra Štěpová
Korektor: Noemi Trojanová
Graficky upravila: Dagmar Hametová
Foto: Archiv MC Dobříšek
Vytiskli: Petr Dvořák - Tiskárna Dobříš
Mateřské centrum Dobříšek
občanské sdružení
Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
Tel.: 608 459 559, 608 906 559, 732 249 015
IČO: 265 42 820
Číslo účtu: 1461013001/2400 eBanka Praha
www.mc.dobris.net
mc.dobrisek@tiscali.cz
Vydáno v červenci 2007 v nákladu 150 výtisků
20

