Poděkování partnerům a dárcům
Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní
podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s.

Partneři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřad práce Hradec Králové
Nadace Via
SGJW, s.r.o.
Martina Nosálová
Tomáš Zdechovský
Commservis.com
Miloš Švec, Ovčí farma Běleč n. O.
Restaurace Černý kůň Třebechovice p. O.
Papírnictví U Čadků, Luboš Čadek
Vamp´s – Pavla Lochmanová
Pletařství Miluše Skořepová
Manţelé Šlapákovi

Královéhradecký kraj
Město Třebechovice pod Orebem
Jindřich Drozd
Manţelé Svobodovi
Remarque, a.s.
MUDr. Jana Štěrbová
Monika Fejtková
Naturel s.r.o.
manţelé Vondrovští
Lesy České republiky
Pavel Kodeda ml.
Folková skupina Crabi
Ovoce – zelenina L+M Třebechovice p. O.

Členství v celorepublikové organizaci a regionálních skupinách
člen Sítě mateřských center ČR
člen Místní akční skupiny Nad Orlicí
členství v pracovní skupině strategického plánování rozvoje Mikroregionu Třebechovicko
členství v pracovní skupině komunitního plánování sociálních sluţeb
Získali jsme ocenění Společnost přátelská rodině.
Zapojujeme se do kampaní pořádané Sítí např. Táta dneska frčí (červen 08),
Den otevřených dveří (květen 09), Týden respektu k porodu (květen 09).

Spolupráce
Síť mateřských center
Regionální Síť mateřských center
Třebechovické muzeum betlémů
Středisko místní kultury při TMB
Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem
ţáci ze Základní školy v Třebechovicích pod Orebem
ţáci ze Základní umělecké školy v Třebechovicích pod Orebem
Mateřská škola Třebechovice pod Orebem
Charitní dům Zdislava v Třebechovicích pod Orebem
Místní skupina České křesťanské akademie v Třebechovicích p. O.
Skautský oddíl v Třebechovicích pod Orebem
Sokol Třebechovice pod Orebem
MC Dvoreček Černilov
MC Ratolest Týniště nad Orlicí
Základní škola a Centrum pro zdravotně postiţené Daneta v Hradci Králové
Dětský domov v Sedloňově
SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky

Kontaktní a identifikační data
Čsl. Legií 359
Třebechovice pod Orebem 503 46
tel. 739 705 230
rcdomecek@seznam.cz
www.rcdomecek.com

Rodičovské Centrum Domeček o.s.
výroční zpráva za rok 2008

Orgány organizace
Valná hromada dne 18. 6. 2008 zvolila nové členy rady sdruţení a dozorčí komise.
Rada sdruţení dne 25. 6. 2008 zvolila novou předsedkyní Kateřinu Čapkovou.
Sloţení orgánů sdruţení k 31. 12. 2008:

… pohodové dítě …
… pohodoví rodiče …
… fungující rodina …
… spokojená společnost.

Rada sdruţení

Dozorčí komise

Martina Andrysová
Kateřina Čapková
Petra Jahnová
Monika Kubátová
Helena Polehlová
Alena Potočková
Věra Prášilová

Kateřina Horáková
Milena Svobodová
Jaroslava Štorková

Zaměstnanci, spolupracovníci a lektoři
Zaměstnanci
Kateřina Čapková – vedoucí projektu
Petra Jahnová – vedoucí centra
Pavlína Strnadová – asistentka na částečný úvazek s finanční podporou ÚP HK
Dobrovolní spolupracovníci:
Petra Jánská – grafika a design plakátů Domečku
Helena Karásková – internetová prezentace
Alena Potočková, Marie Reschelová – redaktorky časopisu
Na činnosti Rodičovského Centra Domeček se podílí další dobrovolníci z řad rodičů.
Lektoři zájmových činností a kurzů:
Martina Andrysová – lektorka tanečního krouţku
Irena Dyntarová – lektorka výtvarného krouţku pro předškoláky
Petra Fikartová – lektorka cvičení pro kojence
Martina Forejtková – lektorka hudební výchovy
Alena Halounková – lektorka edukinestetiky
Lucie Havlová – lektorka pohybové výchovy
Petra Jahnová – lektorka přírodovědného krouţku
Petra Jánská – lektorka výtvarného krouţku pro nejmenší děti
Klára Jedličková – lektorka dramatického krouţku
Milena Svobodová – lektorka tanečních krouţků a výuky angličtiny
Jaroslava Štorková – lektorka cvičení pro kojence
Soňa Toucová – lektorka výtvarného krouţku pro starší děti

Pro dospělé:

Taťána Farrag, Martina Nohejlová – lektorka angličtiny pro pokročilé
Kateřina Horáková – lektorka angličtiny pro začátečníky
Šárka Osladilová – lektorka power jógy
Helena Polehlová – lektorka angličtiny pro mírně pokročilé
Děkujeme všem vám, kteří jste se nezištně podíleli na práci Rodičovského Centra
Domeček o.s.
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Víkendové pobyty na horách pro rodiny s dětmi
červen
červenec

víkendový pobyt na horách (Dlouhé Rzy)
14 dospělých, 18 dětí a 1 pes
vodácký výlet Orlici (Kostelec n. O. – Týniště n. O. – Krňovice)
21 dospělých, 24 dětí a 2 psi
vodácký výlet na Orlici (Třebechovice p. O. Krňovice – Blešno)
15 dospělých, 17 dětí a 2 psi

Obsah:
Úvodní slovo
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Poslání a cíle
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Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček o.s.

5

V rámci úterního dopoledního programu jsme pořádali tyto výlety:
15. ledna 2008 – návštěva centra pro zdravotně postiţené DANETA v Hradci Králové
31. května 2008 – cyklovýlet k rybníku Výskyt
30. září 2008 – Plavba na parníčku po Labi v Hradci Králové
18. listopadu 2008 – výlet do „Obřího akvária“ v Hradci Králové

Celoroční projekty
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Finanční zpráva
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Ekologické projekty v Rodičovském Centru Domeček

srpen

Výlety s Domečkem

přírodovědný krouţek pro předškolní děti „Čmelda a Brumda“ se zaměřením na
ekologickou výchovu; děti se zábavnou formou seznamují s říší rostlin, zvířat
a učí se šetrnému přístupu k přírodě (např. dramatické ztvárnění vody od
kapičky po oceán – koloběh vody v přírodě, zábavné a poučné pokusy, sázení
semínek, poznávání obydlí zvířat, zkoumání půdy pod lupou, atd.),
v RC třídíme odpad (papír, plasty, směsný odpad, hliník, sklo),
jiţ 4. rokem organizujeme ekologický program pro rodiče s dětmi ke Dni Země;
součástí je program s ekologickou tématikou, soutěţe, divadlo, ekologické
rukodělné dílničky (př. mozaiky z pet-víček, paletky z barevných rostlin, výroba
větrníků, malování kamínků …); spolupráce s dětmi ze ZŠ; hlavním bodem
programu je sázení stromku na vybraném místě v Třebechovicích; místo zasazení
i druh stromku (lípa, jabloň, jeřabina) se kaţdým rokem záměrně liší,
organizujeme ekologické dílny a programy pro rodiče s dětmi, např. výroba
ručního papíru, přednáška o vyuţití bylinek, vyrábění dárků z bylinek (např.
polštářky plněné bylinkami, bylinkový receptář, šité panenky s pytlíčkem čaje
v kapsičce), ochutnávka přírodních olejů, aroma-masáţe pro kojence i maminky,
v minulém roce jsme sbírali plastová víčka od pet-lahví. Akce se zúčastnila široká
veřejnost z Třebechovic a okolí,
výtěţek z prodeje víček jsme poukázali na projekt Asante Kenya, na pomoc
dětem v Africe,
snaţíme se co nejvíce pořizovat vybavení z ekologických materiálů (dřevěné
a látkové hračky),
celkově se snaţíme přistupovat k ţivotnímu prostředí šetrně, pořizovat jen to
nutné a maximálně vyuţít to, co jiţ máme: vyuţití starých jednostranně
potištěných papírů, starých materiálů (látky, korkové zátky, knoflíky, atd.).

Co jsme připravili pro rodiče
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Záměry pro rok 2009
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„Děti zdobí stromečky“
V soutěţi „Děti zdobí stromečky“ šlo o to, aby oslovené dětské kolektivy co
nejkrásněji ozdobily přidělený vánoční stromek ozdobami z přírodních materiálů. 7.
prosince 2008 se konalo slavnostní zahájení soutěţe na Masarykově náměstí v
Třebechovicích pod Orebem. Ozdobené stromky označené číslem a jmenovkou kolektivu
byly umístěny na prostranství u kašny uprostřed náměstí. Od 7. do 20. prosince
probíhalo veřejné hlasování o nejhezčí stromek. Schránky byly umístěné na 4
hlasovacích místech. 21. prosince 2008 proběhlo na Masarykově náměstí před
evangelickým kostelem slavnostní vyhlášení soutěţe a předání cen všem zúčastněným
kolektivům. Zvítězil stromek Mateřské školy v Nepasicích. Protoţe se tyto stromky
nehodily k výsadbě do lesa, jak jsme původně zamýšleli, mohli si zájemci z řad
návštěvníků po vyhlášení stromky „vydraţit“ a vysadit na vlastním pozemku. Výtěţek
této „draţby“ byl poskytnut fondu Asante Kenya na pomoc africkým dětem jako výraz
solidarity. Celá akce se setkala s velkým ohlasem nejen z řad „zdobících“ dětí, ale i
hlasujících příbuzných, známých i náhodných návštěvníků našeho města. Zúčastnilo se
deset dětských kolektivů po cca 20 dětech, tj. 200 aktivních účastníků a hlasovalo
cca 320 lidí.
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Úvodní slovo
Milí rodiče, děti, přátelé,
vidět vyrůstat své děti, znamená neustále se přesvědčovat o tom, jak je čas relativní.
Pro nás dospělé jde o obyčejný rok, zato malé dítě udělá obrovský pokrok, stačí si
představit dobu od narození k oslavě prvních narozenin, z nemluvněte tu máme
téměř batolící se bytost, která ţvatlá svá první slůvka. A tříleté dítě – to uţ je
samostatná osůbka před nástupem do mateřské školky…
Podobně je na tom i náš Domeček. V polovině příštího roku oslaví teprve své 3.
narozeniny, přitom mám pocit, ţe je tu snad uţ od nepaměti. Tři roky nejsou z
pohledu lidského ţivota téměř nic, ale pro Domeček to byla doba intenzivní práce a
znamenala veliký skok. Od nápadu scházet se jednou týdně s dalšími maminkami a
jejich dětmi a něco spolu tvořit, jsme pokročily do dnešního stavu, kdy Domeček
funguje kaţdý den v týdnu, od rána téměř do večera, nabízí spoustu moţností, jak
pro děti, tak pro rodiče, provoz vyţaduje tři zaměstnance na kratší úvazky, a na
krouţcích a vzdělávání se podílí zhruba 18 lektorů.
Stejně tak jako máma k dítěti, někdy máme vůči Domečku velké nároky a očekávání,
a i proto je dobré se občas ohlédnout a říct si, vţdyť jde o tříleté „batole“, které se
stále učí, zato s vervou a s radostí. A na své cestě ţivotem potřebuje hojně povzbudit
a pochválit.
Tři roky ţivota dítěte znamenají pro maminky ukončení rodičovské dovolené. Také
některé zakladatelky Domečku, které v jeho začátcích měly doma miminka, musí
nastoupit zpět do práce a Domeček se s nimi nevesele loučí. Patří jim obrovský dík!
Chtěla bych poděkovat všem, které se podílí na fungování Domečku (jsou to většinou
maminky na mateřské dovolené, zvládající kromě péče o své děti a rodinu, také se
podělit s ostatními dětmi a rodiči o své obdarování - výtvarné, hudební, jazykové,
organizační a další). Velké díky patří taky všem partnerům a tatínkům za jejich
podporu a pomoc, bez které by to nešlo. Děkuji také všem, kteří nám pomohli
finančním nebo věcným darem.

Předsedkyně sdruţení Mgr. Kateřina Čapková
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psaní a podávání grantových ţádostí na činnost sdruţení (viz finanční
zpráva),
rozšíření spolupráce s dalšími subjekty z Třebechovic a okolí,
spolupráce se Sítí mateřských center a mateřskými centry v regionu,
zapojení členek do aktivit spojených s chodem sdruţení,
úspěšná realizace akce „DĚTI ZDOBÍ STROMEČKY“,
úspěšné udrţení a rozšíření řad partnerů, kteří nám pomáhají finančními
a věcnými dary,
vzdělávání členů sdruţení,
spolupráce s Místní akční skupinou Nad Orlicí,
účast v pracovní skupině strategického plánování rozvoje Mikroregionu
Třebechovicko,
účast v pracovní skupině komunitního plánování sociálních sluţeb
v Třebechovicích

Přehled zájmových činností za leden – červen 2008:
Čmelda a Brumda – přírodovědný krouţek (pro děti 4-6 let)
Dramaťáček – dramatická výchova (pro děti 4-6 let)
Edukinestetika – zdravotní cvičení (pro děti 4-6 let)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 1-3 roky)
Tanec Slunce – taneční a pohybová výchova (pro děvčata 4-6 let)
Tanec Sluníček – taneční a pohybová výchova (pro děti 1-3 roky)
Angličtina hravě – výuka angličtiny (pro děti 4-6 let)
Angličtinka s písničkou – výuka angličtiny pro nejmenší (1-3 roky)
Šikovné pacičky – výtvarná výchova (pro děti 1-3 roky)
Šikovné ručičky – výtvarná výchova (pro děti 4-6 let)
Výtvarka – výtvarná výchova (pro děti 6-10 let)
Šikulové – zaměřený na „klučičí“ zájmy a dovednosti (3-6 let)
„Koníci jsou naši kamarádi“ – základy jízdy na koních

Přehled zájmových činností za září - prosinec 2008:
Čmelda a Brumda – přírodovědný krouţek (pro děti 4-6 let)
Edukinestetika – zdravotní cvičení (pro děti 4-6 let)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 1-3 roky)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 3-5 let)
Taneček - taneční a pohybová výchova (pro děvčata 4-6 let)
Angličtina hravě – výuka angličtiny (začátečníci)
Angličtina hravě – výuka angličtiny (pokročilí)
Šikovné pacičky – výtvarná výchova (pro děti 1-3 roky)
Šikovné ručičky – výtvarná výchova (pro děti 4-6 let)
Výtvarka – výtvarná výchova (pro děti 6-8 let)
„Koníci jsou naši kamarádi“ – základy jízdy na koních
Cvičení pro kojence – cvičení a masáţe miminek (6 týdnů – 18 měsíců)
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Historie

Poslání a cíle

V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeţe, který funguje jako rozpočtová
organizace města Třebechovice pod Orebem, zájmový útvar pod názvem Domeček.
Zaloţily jej dvě aktivní maminky, jejichţ cílem bylo společně se setkávat s dalšími
rodiči na rodičovské dovolené, aktivně a tvořivě trávit volný čas se svými dětmi. Ve
školním roce 2003 – 2004 se Domeček scházel jedno dopoledne v týdnu.

Vize RC Domeček - pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená
společnost.

Postupem času (školní rok 2005 – 2006) se kolem Domečku začal sdruţovat stále
větší okruh rodičů s dětmi (cca 35 matek a 60 dětí ve věku od 0 do 4 let), proto
se aktivity Domečku rozšířily na dvě dopolední setkání v týdnu a jednu sobotní
odpolední akci v měsíci, která se zaměřovala svým programem na celou rodinu včetně
tatínků, prarodičů a starších školou povinných dětí.

Posláním sdruţení je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a
vzdělávacích aktivitách.

V srpnu roku 2006 skupina rodičů zaloţila samostatné občanské sdruţení s názvem
Rodičovské Centrum Domeček. Během školního roku 2006 – 2006 Rodičovské
Centrum Domeček vyuţívalo prostory (hernu) pronajaté gynekologickou ordinací MUDr.
Mohameda Farraga.

Vytváříme příleţitost volnočasových aktivit pro celou rodinu.

Od září 2007 se podařilo získat do pronájmu prostory v sousedství (ul. Čsl. Legií
359), sice také s komerčním nájmem, ale tentokrát zcela vlastních. Velikou výhodou
je, ţe tyto prostory uţívá výhradně RC Domeček a můţe je vyuţívat celotýdenně,
k dispozici máme kuchyňku, dvě oddělené místnosti a malou zahrádku za domem.

Zhodnocení činnosti RC Domeček za rok 2008
V období od ledna do června 2008 nabídlo Rodičovské Centrum Domeček celkem 13
zájmových krouţků pro děti se zaměřením na výtvarnou, hudební, pohybovou, taneční
výchovu i relaxaci. Krouţky se konaly pravidelně kaţdý týden v dopoledních (pro malé
děti do 3 let, které se účastnily s maminkami) i odpoledních hodinách (pro větší děti
do 8 let, které chodí do MŠ a ZŠ). Od září 2008 nabídlo Rodičovské Centrum
Domeček 12 zájmových činností.
Cílem zájmové činnosti je vést děti k aktivitě, tvořivosti,
vlastní iniciativě, podpořit jejich zvídavost a zájmy, aby
rozvíjely své schopnosti, fantazii a naučily se novým
dovednostem i poznatkům. U menších dětí (1-3 roky)
se zaměřujeme na rozvoj sociálních i psychomotorických
dovedností v kolektivu formou volných heren a věku odpovídající výtvarné, hudební a
pohybové výchově.
Celkový počet dětí ve věku 5-8 let, které navštěvovaly odpolední krouţky, byl 41.
celkový počet dětí ve věku 1-4 roky, které navštěvovaly dopolední krouţky s rodiči,
byl 63.

Co se podařilo v roce 2008?
zájmové činnosti navštěvuje cca 105 dětí,
aktivit se pravidelně účastní okolo 80 rodičů,
rozšířit nabídku na pravidelných 13 (resp. 12) zájmových krouţků pro
děti,
realizovat dva celoroční projekty DĚTI A TRADICE (2. ročník) a POJĎME
SPOLU OBJEVOVAT SVĚT,
rozšířit nabídku aktivit pro rodiče (vzdělávací kurzy, besedy, večerní a
víkendové tvořivé dílny),
získat peněţní prostředky z grantu Procter a Gambel na projekt
„SOUTĚŢÍME S DOMEČKEM“,
získat peněţní prostředky od hejtmana Královéhradeckého kraje ve výši
40. 000,-Kč,
maximálně vyuţívat nové prostory,
pravidelné aktualizování webových stránek sdruţení,
zlepšení komunikace s médií, pravidelné posílání tiskových zpráv, více
kontaktů,
od dubna 2007 vydáváme vlastní časopis Človíček,
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Poslání:

Posláním RC Domeček je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného času,
podpořit jejich zájmy, schopnosti a fantazii, posilovat vzájemné kamarádské vztahy a
vést k ochraně ţivotního prostředí.
Svou činností chceme nabídnout matkám (otcům) strávit rodičovskou dovolenou spolu
s dítětem kvalitně, aktivně a kreativně.

Cíle:
poskytování sluţeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech činností,
které jsou zacíleny na zkvalitnění ţivota rodin s dětmi,
zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, které
pomohou zkvalitnit výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich ţivota,
iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně neţádoucích jevů u
ohroţených skupin obyvatelstva (především rodiny s dětmi): vedení dětí od
raného věku k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného času a
vytváření sociálních vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení
rodičů na rodičovské dovolené a ke sníţení moţného stresu vyplývajícímu
z celodenní péče o dítě,
prostřednictvím činností pro rodiny
s dětmi zprostředkovat moţnost
společného setkávání s důrazem na
vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu
k druhým;
integrace
dětí
s postiţením,
umoţnit setkávání těhotných ţen
(poskytování potřebných informací
k přípravě na mateřství),
usilujeme o zapojování a spolupráci dalších organizací a subjektů v regionu do
našich aktivit pro děti a rodiče,
šíření osvěty o ochraně ţivotního prostředí.

Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček o.s.:
Občanské sdruţení Rodičovské Centrum Domeček je dobrovolným sdruţením rodičů s
dětmi z Třebechovic pod Orebem a okolí. Zaměřuje se na:
volnočasové aktivity pro děti od raného věku do 8 let (zájmové krouţky, akce
pro děti – divadlo, výtvarné dílny, edukativní a ekologické dílny, atd.),
volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi (víkendové edukativní, ekologické,
tvořivé a relaxační programy),
rodičovské centrum pro matky (otce) na rodičovské dovolené (vzdělávací,
relaxační a tvořivé programy),
sluţby pro rodiče pečující o děti, nezaměstnané a těhotné matky.
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Celoroční projekty

Co jsme připravili pro rodiče

Od ledna 2008 jsme pokračovali 2. ročníkem v projektu s názvem Děti a tradice a
zahájili jsme jeden projekt nový, s názvem Pojďme spolu objevovat svět.

Dopolední programy pro nejmenší děti s rodiči:

Naším cílem bylo umoţnit dětem a jejich rodičům strávit volný čas společně, aktivně
a tvořivě. Programy byly určeny nejen rodinám z Třebechovic, ale také z okolí,
mikroregionu Třebechovicko i z celého královéhradeckého regionu. V roce 2008 se
těchto našich projektů zúčastnilo kolem 900 dětí a 450 rodičů.

Děti a tradice
Jedná se o projekt, který má dětem přiblíţit české lidové tradice. V průběhu roku
2008 se uskutečnilo 11 charakteristických akcí podle liturgického i světského roku.
Celoroční projekt přinesl dětem zajímavé informace o lidových tradicích i aktivní
zkušenost s tradicí. Děti se aktivně podílely na přípravě i realizaci programů.

Co se uskutečnilo:
leden
únor
březen
duben
červen
září
listopad
prosinec

Tříkrálové zpívání
výroba masopustních masek a masopustní karneval
vynášení Morany, Velikonoce v Domečku
Čarodějnický slet v čarodějnické škole
Slavnosti Slunce na slunovrat
Posvícení s Domečkem
Martinský lampiónový průvod, Kateřinský jarmark
Přijede k nám Mikuláš, Vánoce v Domečku

Pojďme spolu objevovat svět
Jedná se o celoroční výchovně vzdělávací tematický program pro děti od raného věku
do 12 let. Kaţdý měsíc byl zaměřen na určité téma, které bylo dětem
zprostředkováno různou formou. V průběhu roku 2008 se v rámci projektu „Pojďme
spolu objevovat svět“ uskutečnilo 10 akcí se zaměřením na rozvoj schopností a
dovedností dětí. Děti byly cíleně podněcovány k hlubšímu chápání ţivota kolem nás,
ke schopnosti empatie, solidarity a úcty k sobě navzájem i k lidem s handicapem, či
jinou odlišností. V tomto směru jsme v roce 2008 rozvinuli velice úspěšně spolupráci
se zařízením Daneta v Hradci Králové.

Co se uskutečnilo:
leden
únor
březen
duben
květen
září
říjen
listopad
prosinec
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„Pomáháme si“ (lidé) – výtvarná dílna „Kolik barev má
duha?“, smyslové záţitkové hry
„Jako to bylo, pohádko?“ (příklady, vzory, ideály) – karneval
pohádkových masek, výtvarná soutěţ „V pohádkovém světě“
„Probouzení přírody a zvířátek“ (zvířata) – přineste si domů
svou kosatku
„Jak se zachraňuje Země“ (ochrana přírody) – ekologická
dílna + zasazení stromu
„Táta dneska frčí“ (rodina) – výtvarná dílna „jaké kytice se
tatínkům líbí“, cyklovýlet „Táta šlape, já se vezu“
„Měsíc barev a umění“ (umění) – výtvarná dílna „Umělecká
díla z přírodních materiálů“
„Zdravý ţivot ve zdravém prostředí“ (zdraví) – beseda se
stomatologem, výtvarná dílna „K čemu je nám mýdlo?“
„Doteky kořenů“ (lidové tradice) – rukodělná dílna „Pleteme
košíky z pedigu“, rukodělná dílna „Malované hrníčky“
„Betlémské Vánoce“ (duchovní tradice) – tvořivá dílna
„Barborka“

Dopolední programy probíhaly v roce
2008 čtyřikrát týdně, a to od 9 do 12
hodin. Od 10 hodin s organizovaným
programem, mezi 9 a 12 mohly děti
vyuţívat dobře vybavenou hernu Domečku.
V úterý probíhal tzv. „Úterní Domeček“ směs výletů, tvořivých dílen, besed
s odborníky, vařeníčka pro nejmenší. Ve
středu se konaly úspěšné „Zpívánky“, kde
se děti naučily nejen zpívat mnoţství jednoduchých písniček, ale získaly také základy
rytmických dovedností. Ve čtvrtek pak probíhala výtvarná výchova pro nejmenší
„Šikovné pacičky“, kde se děti pod vedením zkušené lektorky učily nejzákladnějším
výtvarným dovednostem (jak správně drţet tuţku, štětec, nůţky,…). Pátek byl od
září 2008 vyčleněn pouze pro nastávající matky a matky s kojenci. Program se
skládal z fyzioterapeutického cvičení s dětmi a z masáţí kojenců s vyuţitím
aromaterapie. Průměrně se scházelo dopoledne kolem 10 rodičů a 12 dětí.

Hlídání nejen pro maminky
„Hlídání“ je program pro rodiče bez přítomnosti dětí, koná se ve večerních hodinách,
nepravidelně jednou aţ dvakrát do měsíce. Základem jsou tvořivé dílny, různé besedy,
jak s odborníky, tak se zajímavými lidmi. Součástí těchto večerních setkání se stal
v roce 2008 i klub rodičů s hyperaktivními dětmi. Okruh rodičů, kteří se programů
účastnili, byl cca 30.

Vzdělávání a relaxace rodičů
Smyslem vzdělávacích aktivit RC Domeček je pomoci rodičům na rodičovské dovolené
zprostředkovat důleţité znalosti, získat potřebné dovednosti a tím udrţet krok
s vývojem na trhu práce a usnadnit jim uplatnění po několika letech strávených péčí
o děti.
V roce 2008 probíhaly souběţně tři jazykové kurzy anglického jazyka: začátečníci,
středně pokročilí a pokročilí. Od ledna jsme otevřeli „Kurz počítačových dovedností“.
Důleţitou součástí ţivota na rodičovské dovolené je také čas pro aktivní odpočinek a
relaxaci. RC Domeček proto v roce 2008 uspořádal několik samostatných víkendových
workshopů, jak tvořivých zaměřených na náročnější výtvarné techniky (např. práce
s pedigem, smaltování), tak např. workshop ohnivého tance salsy. Proběhl také
výtvarný kurz v 10 lekcích. Kaţdý týden se pak scházely maminky na relaxační
cvičení powerjógy.

Časopis Človíček
I v roce 2008 vycházel časopis s názvem Človíček, který začali vydávat rodiče z RC
Domeček jiţ v dubnu 2007. Je určen nejen všem členům a příznivcům, ale i široké
veřejnosti, k dispozici je v RC Domeček a v místní knihovně. Aktuálně je také umístěn
na www stránkách.

Záměry pro rok 2009:
pro velký zájem uspořádat druhý ročník soutěţe „Děti zdobí stromečky“,
uskutečnit jazykový kurz francouzštiny pro začátečníky,
udrţet vysokou kvalitu odpoledních krouţků i dopoledních programů,
reagovat flexibilně na poptávku klientů,
zpestřit program pro matky s kojenci (besedy, ukázky atd.),
uskutečnit záměr cvičení pro těhotné přímo v našem centru.

11

Finanční zpráva

Vybrané ekonomické ukazatele
sestaveno k 31. 12. 2008

Cash Flow

Majetková bilance
Dlouhodobý hmotný majetek
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
Dlouhodobý finanční majetek
0,00
Fixní majetek
0,00
Zásoby
0,00
Pohledávky za Úřadem práce
8000,00
Krátkodobý finanční majetek
0,00
Hotovost
166465,26
Oběţné prostředky
174465,26
Ostatní aktiva
0,00
Aktiva celkem
174465,26
Krátkodobé závazky (předpis mezd a pojistného12/2008, fa splatné 2009) 23046,00
Dlouhodobé závazky
0,00
Závazky celkem
23046,00
Jmění, akciový kapitál
57874,26
Rezervy tvořené ze zisku
0,00
Vlastní kapitál celkem
57874,26
Ostatní pasiva
93545,00
Pasiva celkem
174465,26

Zisky a ztráty
Trţby
Náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění
Podíly na zisku, dividendy
Nerozdělený zisk

612137,49
563286,00
48851,49
0,00
48851,49
48851,49

Členění nákladů na vynaloţené na činnost a správu
Celkový objem neinvestičních nákladů vynaloţených na celoroční činnost:
Celkové náklady na správu organizace činí 11%
Z toho:
Nákupy reţijního, kancelářského materiálu
Internet, poštovné, pronájem prostor…
Mzdové náklady pomocný provozní zaměstnanec, účetní
Ostatní náklady

563286,00
62139,00
21274,00
20792,00
15688,00
4385,00

Projekt Celoroční zájmová činnost evid.č.1 0205/001 Ministerstva práce a sociálních
věcí:
Celkové neinvestiční náklady
560868,00
Čerpané prostředky z poskytnuté dotace MPSV
235802,00
Náklady na správu organizace činí 7,7%
18158,00

10

sestaveno k 31. 12. 2008
P.
A.
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
B.
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.3.
B.3.1.
B.3.2.
C.
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
D.
R.

Stav peněţních prostředků na začátku účetního období
69061,77
Peněţní tok z hlavní výdělečné činnosti
48551,00
Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti
48851,49
Úpravy o nepeněţní operace
34585,00
Odpisy stálých aktiv
0,00
Odpis opravné poloţky k úplatně nabytému majetku
0,00
Změna zůstatků rezerv
0,00
Změna zůst. časového rozlišení nákladů a výnosů a dohad. účtů
34585,00
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
0,00
Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí
0,00
Úpravy oběţných aktiv
13966,00
Změna stavu pohledávek
-8000,50
Změna stavu krátkodobých závazků
21966,50
Změna stavu zásob
0,00
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
0,00
Investiční činnost
-28592,00
Nabytí stálých aktiv
-28592,00
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
-28592,00
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
0,00
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
0,00
Výnosy z prodeje stálých aktiv
0,00
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
0,00
Výnosy z prodeje finančních investic
0,00
Komplexní pronájem
0,00
Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu
0,00
Úhrada závazků z komplexního pronájmu
0,00
Finanční činnost
0,00
Změna stavu dlouhodobých závazků
0,00
Zvýšení dlouhodobých úvěrů
0,00
Sníţení dlouhodobých úvěrů
0,00
Zvýšení závazků z dluhopisů
0,00
Sníţení závazků z dluhopisů
0,00
Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků
0,00
Sníţení ostatních dlouhodobých závazků
0,00
Zvýšení a sníţení vlastního jmění z vybraných operací
0,00
Upsání cenných papírů a účastí
0,00
Přeměna dluhopisu na akcie
0,00
Peněţ. dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátk. fin. majetku 0,00
Kapitalizace závazků
0,00
Úhrada ztráty společníky
0,00
Nárok na dividendy a podíly na zisku
0,00
Vyplácení vlastního jmění společníkům
0,00
Odpis vlastních akcií
0,00
Jiné změny
0,00
Rozdíl (R - P - A - B - C)
48851,49
Stav peněţních prostředků na konci účetního období
137872,26
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Výsledovka v plném znění
sestaveno k 31. 12. 2008
Náklady
Spotřeba reţijního materiálu
Spotřeba kancelářských potřeb
Spotřeba výtvarných pomůcek
Spotřeba hraček
Drobný majetek do 3000,Drobný majetek nad 3000,Spotřebované nákupy
Cestovné
Odměny dětem
Pronájem prostor
Telefonní sluţby
Poštovné, kopírování
Lektorné
Jiné sluţby
Semináře, odborné publikace
Internet
Software
Sluţby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění ZP
Zákonné sociální pojištění SP
Osobní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

9856,50
22990,50
40656,50
19099,50
13526,00
28592,00
134721,00
384,00
1601,00
64000,00
16967,50
1503,50
20700,00
20717,00
8418,00
5000,00
3546,00
142837,00
233389,00
12110,00
35014,00
280513,00
5215,00
563286,00

Výnosy
Permanentky 08, jednotlivé vstupy
Odpol. krouţky 08
Odpol. krouţky nečleni 08
Výtěţek z benefiční akce
AJ dospělí
Odpol. krouţky dospělí 08
Výnosy z reklamy
Trţby za prodané zboţí
Trţby za vlastní výkony a za zboţí
Ostatní výnosy
Dary od p.o. - finanční
Dary od p.o. věcný
Dary od f.o. - finanční
Pasivní čl. poplatek 08
Členský poplatek aktivní 08
Dary a členské poplatky
Dotace z MPSV
Dotace MU Třebechovice
Dotace Hejtman
Příspěvky od Úřadu práce
Příspěvky KÚ Hradec Králové
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem

28147,00
21970,00
7040,00
13955,00
56950,00
19540,00
1500,00
1540,00
150642,00
25,49
27997,00
3000,00
20050,00
150,00
7000,00
58197,00
235802,00
35000,00
24528,00
87943,00
20000,00
403273,00
612137,49

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem
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Zhodnocení významných údajů výsledovky:
Do spotřeby hraček byly zahrnuty sportovní, edukativní pomůcky a hudební nástroje
včetně cen do soutěţí.
Drobný majetek v pořizovací ceně do 3000,- jako např. švédská lavička, skluzavka,
fotoaparát.
Drobný majetek v pořizovací ceně nad 3000,- jako např. zastřešení pro kočárky,
vysavač, tiskárna, skříň.
Nájemné je zásadní poloţka, 01-08/2008 5000,-/měsíc, 09-12/2008 6000,-/měsíc
Lektoři fakturující své sluţby: zdravotní cvičení pro ţeny, angličtina pro dospělé 1.
pololetí, PC kurz.
Ostatní sluţby např.: pronájem PC učebny, členské poplatky v MAS, Síti MC, pojištění
organizace, propagační materiály.
Pracovní poměr: 1 pomocný provozní zaměstnanec 02-12/2008 úvazek 0.7, 1
vedoucí projektu 03-12/2008 úvazek 0,25,
1 vedoucí rodičovského centra 03-12/2008 úvazek 0.3. Na mzdu
pomocného provoz.zam. jsme pobírali dotaci od Úřadu práce v
Hradci Králové.
Dohoda o provedení práce: 11 lektorů krouţků pro děti, 3 lektoři AJ pro dospělé, 1
účetní, 6 organizátorů projektů.

48851,49
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