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Úvodní slovo
Milí návštěvníci a příznivci Domečku,
v září 2012 oslavilo naše rodičovské centrum šest let své existence. V tomto roce čekaly Domeček
velké změny – Město Třebechovice pod Orebem poskytlo Domečku nové prostory pro jeho činnost.
Od března tohoto roku tedy působí naše centrum v přízemí objektu bývalé hotelové školy, prostory
byly díky podpoře z městského úřadu zcela zrekonstruovány tak, aby byly vyhovující pro účely fungování
rodičovského centra. V současné době můžeme využívat tři velké místnosti včetně technického zázemí a
kuchyňky, k dispozici máme i přilehlou zahradu. Větší prostory nám umožňují rozšířit nabídku našich
programů, máme také výrazně lepší zázemí nejen pro pořádání aktivit pro děti, ale především pro
vzdělávání dospělých. Kurzy a přednášky ve stísněném prostoru na dětských židličkách jsou naštěstí již
minulostí.
Představitelům města tak patří velký dík za podporu našeho centra. Berme tuto podporu i jako určité
ocenění naší práce, jako známku toho, že naše organizace se stala pevnou a stabilní součástí sítě
neziskových organizací ve městě, a že nabízí kvalitní služby našim občanům. A to nejen rodinám
s malými dětmi – naše programy jsou zaměřené i na podporu mezigeneračního a mezikulturního
soužití, jako jediná organizace ve městě se zaměřujeme i na pravidelné vzdělávání dospělých.
Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zařizování nových prostor, malování,
stěhování a jiné podpoře RC. Naše úsilí ale stálo za to, v Domečku se cítí dobře děti, jejich rodiče i
prarodiče.
Navíc se podařilo v tomto roce získat 89 100 Kč z dotačního programu rozvoje venkova ČR na
zakoupení nového vybavení a na rekultivaci zahrady.
Na závěr mi nezbývá než popřát Domečku, aby mu zachovali přízeň jak jeho stálí návštěvníci, tak aby
si do něj našli cestu i rodiče, kteří do „nového“ Domečku ještě nezavítali. Vždyť společné trávení
volného času s našimi nejmenšími je tím největším darem nejen pro naše děti, ale i pro nás.

Adéla Dvořáková
předsedkyně sdružení

-3-

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

Poslání:
Posláním sdružení je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.
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 životního prostředí.
Vytváříme příležitost volnočasových aktivit pro celou rodinu.
Svou činností chceme nabídnout matkám (otcům) strávit rodičovskou dovolenou spolu s dítětem
kvalitně, aktivně a kreativně.

Cíle:










poskytování služeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech činností, které jsou zacíleny
na zkvalitnění života rodin s dětmi,
zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou zkvalitnit
výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich života,
iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů u ohrožených
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 snížení možného stresu
vyplývajícího z celodenní péče o dítě,
prostřednictvím činností pro rodiny s dětmi zprostředkovat možnost společného setkávání
s důrazem na vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu k druhým; integrace dětí s postižením,
umožnit setkávání těhotných žen (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 životního prostředí,
pomoc lidem ze třetího světa.
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Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček, o.s.:
Občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček je dobrovolným sdružením rodičů s dětmi
z Třebechovic pod Orebem a okolí.
Zaměřuje se na:
 volnočasové aktivity pro děti od raného věku do 8 let (zájmové kroužky, 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),
 služby pro rodiče pečující o děti, nezaměstnané a těhotné matky.

Historie
V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže zájmový útvar pod názvem Domeček. Založily jej dvě
aktivní maminky, jejichž 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. Postupem času (školní rok 2005 – 2006) se kolem Domečku začal sdružovat 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. V srpnu
roku 2006 skupina rodičů založila samostatné občanské sdružení s názvem Rodičovské Centrum
Domeček. Během školního roku 2006/2007 Rodičovské Centrum Domeček využívalo prostory (hernu)
pronajaté gynekologickou ordinací MUDr. Mohameda Farraga. Od září 2007 se podařilo získat do
pronájmu prostory v sousedství (ul. Čsl. Legií 359), sice také s komerčním nájmem, ale tentokrát zcela
vlastních. Výhodou bylo, že tyto prostory užíval výhradně RC Domeček a mohl je využívat celotýdenně.
S postupným rozšiřováním nabídky programů Domečku se však stále více ukazovala potřeba větších
prostor. V roce 2011 se podařilo dojednat s Městem Třebechovice p. O. poskytnutí tří velkých místnosti
v objektu ve vlastnictví města. V únoru roku 2012 došlo ke stěhování a od 1. 3. 2012 funguje Domeček
v nových prostorách.
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Finanční zpráva
Výsledovka v plném znění za rok 2012 (k 31.12.2012), RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK o.s.
IČ: 27040208 :
Číslo
účtu

Název účtu

Kč

Spotřeba režijního materiálu
Odměny dětem
Občerstvení rodiče/děti:akce MC
Spotřeba kancelářských potřeb
Spotřeba výtvarných pomůcek
Spotřeba hraček, sport. a herních
prvků
Drobný majetek do 3000,Odborné publikace
Drobný majetek nad 3000,Drobný majetek do 3000,- SZIF MAS
Drobný majetek nad 3000,- SZIF MAS
Spotřeba el. energie
Spotřeba plynu
Vodné, stočné
Spotřebované nákupy
Pronájem prostor
Telefonní služby
Poštovné, kopírování
Jiné služby
Internet
Software
Služby
Mzdové náklady - prac. poměr
Mzdové náklady - DPP
Zákonné sociální pojištění ZP
Zákonné sociální pojištění SP
Osobní náklady
Dary
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady

4 081
5 020
3 342
13 101
8 921

Náklady
501100
501101
501102
501200
501300
501301
501400
501500
501401
501600
501601
502100
502200
502300
50x
518100
518200
518300
518320
518500
518600
51x
521100
521200
524100
524200
52x
546000
549000
549100
54x

4 836
6 738
2 194
30 372
4 440
8 154
3653
26 564,74
2 828,63
124 243,37
17 200
18 860
1 237
14 518
3 600
3 312
58 727
55 512
252 932
4 992
13 881
327 317
1 500
2 346
600
4 446

514
733,37

Náklady celkem
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Číslo účtu

Název účtu

Kč

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Permanentky, jednotlivé vstupy
Odpolední kroužky
Jednotlivé vstupy dofinancování SZIF MAS
Výtěžek z benefiční akce
AJ dospělí
hlídání dětí, půjčovné
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Úroky běžný účet
Ostatní výnosy z činnosti – přeplatky, uspořená
daň
Ostatní výnosy
Dary od p.o. - finanční
Pasivní čl. poplatek
Členský poplatek aktivní
Přijaté příspěvky
Výnosy z nároků na prostředky MPSV
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu SZIF
MAS
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu MÚ
Třebechovice
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu KÚ HK
Provozní dotace

135
38 823
27 146
9 900
17 634
81 645
2 560
177 843
507
6 383

Výnosy
601100
602100
602200
602400
602500
602800
60x
644000

64x
682100
684100
684200
68x
691100

692200
692800
69x

Výnosy celkem

6 890
10 000
29
6 767
16 796
214 560
2 694
49 044,37
54 000
320 298,37

521 827,37

Hospodářský zisk

7 094

Zhodnocení významných údajů výsledovky:
50x

501400 Drobný majetek do 3000,-: drobný nábytek a zařizovací předměty, lano
501401 Drobný majetek nad 3000,-: plátno, dataprojektor, PC stůl, sporák,
koberec, fotoaparát Canon
51600 Drobný nábytek, sekačka, kompostér
51601 Flipchart vč. příslušenství, nábytek do učebny a herny

51x

518100 Nájemné prostor 01-02/2012=8 000Kč/měs., pronájem sálu ZUŠ 0102/2012 na večerní cvičení pro ženy
518320 Ostatní služby: např. www doména, člen. poplatek síť MC, údržbářské
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práce, vymalování místností, pojištění organizace, odpady, divadlo, canisterapie,
zápůjčka PC
518600 Licence účetní SW
52x

521100 Dohoda o pracovní činnosti. 1 asistentka 01-12/2012 (13 hod týdně), 1
lektor pohybových aktivit 01-02/2012
Dohoda o provedení práce: 01-12/2012 = manažer projektu, koordinátoři projektu,
účetní/vedoucí rozpočtu
I. pololetí = 9 lektorů kroužků pro děti, 5 lektorů jazykových kurzů pro rodiče, 1
lektor klub rodičů hyperakt. dětí, 2 lektoři dílen, 11 lektorů přednášek
II. pololetí = 8 lektorů kroužků pro děti, 4 lektoři jazykových kurzů pro rodiče,1
lektor klub rodičů hyperakt. dětí, 2 lektoři dílen, 11 lektorů přednášek, 1 lektor
sociál.právní minimum, 6 lektorů rodičovský manuál

Vybrané ekonomické ukazatele v Kč za rok 2012 (k 31.12.2012)
MAJETKOVÁ BILANCE
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Fixní majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Hotovost
Oběžné prostředky
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Závazky celkem
Jmění, akciový kapitál
Rezervy tvořené ze zisku
Vlastní kapitál celkem
Ostatní pasiva
Pasiva celkem

Skutečnost v Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 955,63
0,00
151 201,54
167 157,17
0,00
167 157,17
2 298
0,00
2 298
7 094
85 737,91
92 831,91
40 116,00
135 245,91

ZISKY A ZTRÁTY
Tržby
Náklady

Skutečnost v Kč
521 827,37
514 733,37
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Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění
Podíly na zisku, dividendy
Nerozdělený zisk

7 094
0,00
7 094
7 094

POMĚROVÉ UKAZATELE
Běžná likvidita
Krátkodobá likvidita
Dlouhodobá zadluženost
Podíl aktiv na vlastním kapitálu
Míra krytí úroků
Rentabilita tržeb
Rentabilita aktiv
Rentabilita vlastního kapitálu
Průměrná denní tržba
Obrat aktiv (dnů)
Obrat oběžných prostředků (dnů)
Doba obratu zásob
Průměrný počet dnů inkasa

Skutečnost v Kč
72,74
72,74
0%
1,80
0,00
1%
4%
8%
1 425,76
117,24
117,24
0,00
11,19

Členění nákladů vynaložených na činnost a správu
V Kč
RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK o.s.
Projekt Celoroční zájmová činnost evid. č. 2012/19238-213 Ministerstva práce a sociálních věcí
Celkové neinvestiční náklady Projektu
364 259
Náklady na správu organizace činí 19,5% z celkového finančního objemu Projektu
z toho:
kancelář. a režijní materiál:
12 284
poštovné, telefony, internet, licence SW:
15 837
nájemné:
10 000
energie:
33 044
Čerpané prostředky z poskytnuté dotace MPSV v rámci Projektu
Náklady na správu organizace činí 14% z poskytnuté dotace MPSV

Cash flow v Kč za rok 2012 (k 31.12.2012)
P.
A.
Z.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období
Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti
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Skutečnost v Kč
154 287,91
-40 246,73
7 094

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.

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv
Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku
Změna zůstatků rezerv
Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a
dohadných účtů
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí
Úpravy oběžných aktiv
Změna stavu pohledávek
Změna stavu krátkodobých závazků
Změna stavu zásob
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
Investiční činnost
Nabytí stálých aktiv
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z prodeje stálých aktiv
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního
majetku
Výnosy z prodeje finančních investic
Komplexní pronájem
Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu
Úhrada závazků z komplexního pronájmu
Finanční činnost
Změna stavu dlouhodobých závazků
Zvýšení dlouhodobých úvěrů
Snížení dlouhodobých úvěrů
Zvýšení závazků z dluhopisů
Snížení závazků z dluhopisů
Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků
Snížení ostatních dlouhodobých závazků
Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací
Upsání cenných papírů a účastí
Přeměna dluhopisu na akcie
Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a
krátkod. fin. majetku
Kapitalizace závazků
Úhrada ztráty společníky
Nárok na dividendy a podíly na zisku
Vyplácení vlastního jmění společníkům
Odpis vlastních akcií
Jiné změny
Rozdíl (R - P – A – B - C)
Stav peněžních prostředků na konci účetního období
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- 23 896,10
0,00
- 4 538,10
- 19 358
0,00
- 16 350,63
0,00
- 16 350,63
0,00
0,00
- 38 526
- 38 526
- 38 526
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 094
82 609,18

Zhodnocení činnosti RC Domeček za rok 2012
V prvním i druhém pololetí roku 2012 nabídlo Rodičovské Centrum Domeček celkem 8 zájmových
kroužků pro děti se zaměřením na výtvarnou, hudební, pohybovou a taneční výchovu i relaxaci. Kroužky
se konaly pravidelně každý týden v dopoledních (pro malé děti do 3 let, které se účastnily s rodiči) i
odpoledních hodinách (pro větší děti do 6 let, které chodí do mateřské školy).
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 3 - 6 let, které navštěvovaly odpolední kroužky v obou pololetích, byl 64.
Celkový počet dětí ve věku 0 - 4 roky, které navštěvovaly dopolední kroužky s rodiči byl v obou
pololetích 44.
Počet členů sdružení za rok 2012 byl 110. Dalších cca 30 rodičů se pravidelně zúčastňovalo aktivit
Domečku jako nečleni, návštěvnost mimořádných akcí pro veřejnost byla 50-120 návštěvníků.
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Co se podařilo v roce 2012?













registrování 110 členů
přestěhování do nových vhodnějších prostor (tři velké místnosti, kuchyňka, sociální zařízení a
zahrada)
získání grantu ve výši 89 100 Kč na nákup vybavení nových prostor a rekultivaci zahrady
vytváření celoročně atraktivního programu pro děti i dospělé, vedle pravidelných programů RC
uspořádalo i několik víkendových akcí pro celé rodiny
podařilo se rozšířit nabídku vzdělávacích programů pro dospělé (besedy, přednášky s odborníky)
rozšíření nabídky ekoprogramů za využití přilehlé zahrady
realizace projektu „Poznáváme jaro, léto, podzim, zimu“
úspěšné zavedení nové služby pro návštěvníky RC – „Fair tradová kavárnička“
bohatá nabídka doprovodných služeb pro děti i dospělé (výpůjčka elektrické odsávačky,
půjčování odborných publikací a her pro děti, možnost uspořádat narozeninovou oslavu
v prostorách Domečku, pořádání bazárku atd.)
pokračování ve spolupráci s Dětským centrem Veská u Sezemic, Charitním domem Zdislava
zapojení členek do aktivit spojených s chodem sdružení (koordinace akcí, vytváření výrobků na
benefiční prodej, atd.)
úspěšná spolupráce s Městem Třebechovice p. O., s Místní akční skupinou Nad Orlicí, Střediskem
místní kultury atd.
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Společné aktivity pro rodiče a děti
Cílem je umožnit dětem a jejich rodičům strávit volný čas společně a co nejvíce aktivně a tvořivě.
Řada programů byla připravena pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Nabídka aktivit byla určena
nejen rodinám z Třebechovic, ale také z okolí - Mikroregionu Třebechovicko.

Dopolední programy pro nejmenší děti s rodiči
Čtyři dopoledne v týdnu byla v Domečku vyhrazena rodičům na rodičovské dovolené s nejmenšími
dětmi do 4 let. RC Domeček nabídlo programy zaměřené na rozvoj hudebnosti a rytmiky u dětí
(„Zpívánky“), na výtvarný projev („Šikovné pacičky“) a maminkám s kojenci bylo určeno speciální cvičení
pod vedením odborné lektorky. Jednou v měsíci probíhal edukativní program „Všechny barvy duhy“
s tanečky, říkadly či divadlem, v druhém pololetí „Víla Zvonilka a Skřítek Zvoníček“ – program zaměřen
na ekovýchovu. Úterky byly vyhrazeny také společným výletům či aktivitám, které korespondují s
probíhajícím ročním obdobím (velikonoční zvyky, Mikulášská nadílka apod.). V druhé půlce roku
probíhala každé úterý výuka angličtiny pro nejmenší. V nabídce byla také relaxační aromaterapie s
masážemi pro dospělé i děti nebo volná herna bez programu, kdy si mohli rodiče popovídat a děti hrát
ve vybavené herně Domečku. Programy pro rodiče na rodičovské dovolené jsou zároveň možným
návodem, jak s dětmi pracovat doma a rozvíjet je.

Výlety s Domečkem
V roce 2012 jsme pořádali tyto výlety:
 do minizoo a zámecké obory v Častolovicích (12.6.)
 cyklovýlet na hřiště do Týniště nad Orlicí (10.7.)
 výlet na Kozoovčí vyhlídku (7.8.)
 Vandr na Kuks (20.8.)
 Výlet na Stříbrný rybník (28.8.)
 Parníčkem po Labi (18.9.)
 Vánoční dílna v Muzeu HK (14.12.)

Benefiční akce
Rodičovské Centrum Domeček se zúčastnilo akce Kateřinský jarmark – tradiční listopadový benefiční
prodej výrobků dětí a rodičů z RC Domeček na náměstí v Třebechovicích

Mimořádné akce pro rodiče s dětmi
Jednalo se o programy sportovní, zábavné, soutěžní, kulturní a divadelní:
 „Masopustní karneval“ (10.2.)

„Slavnostní otevření Domečku“ (23.3.) - prohlídka nových prostor RC, výtvarné dílny s
tématikou jara, hry, soutěže, ukázky tradičních prací
 „Buřtíky“ 5.6. – rozloučení se školním rokem a oslava příchodu léta, soutěže, opékání buřtů
 „Zvířecí den“ 21.9. - odpoledne se zvířátky a oslava 6. narozenin Domečku: dort, soutěže,
jízda na koni, ukázka agility se psy
 „Svatomartinský lampiónový průvod“ 11.11.
 „Advent v Domečku“1.12. – divadlo, vánoční zvyky, tradice, koledy
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Spolupráce s Dětským Centrem Veská
Rodiče z Domečku pokračovali ve spolupráci s Dětským Centrem Veská, kde jsou umístěni kojenci k
osvojení a mladistvé matky s kojenci. V roce 2012 se uskutečnilo několik návštěv rodičů z RC Domeček
ve Veské, společné rukodělné dílny a naopak návštěva klientů Veské v našem centru.

Spolupráce s Charitním domem Zdislava
Cílem této aktivity bylo posílení mezigeneračních vztahů a zlepšení vzájemné komunikace. Maminky
z RC uspořádaly pro seniory 16.10. podzimní dílnu nazvanou „Jablka, jablíčka“ – povídání o jablkách
spojené s ochutnávkou jablečných pokrmů. Děti z RC zase připravily pro seniory vánoční vystoupení.

Spolupráce s Heldovou městskou knihovnou
3x beseda na téma:
Nejoblíbenější dětské knížky – 17.1.
Přednáška v knihovně jak a proč s dětmi číst – 27.3.
Aktivní čtení s dětmi – 12.6.

Ekologické projekty v Rodičovském Centru Domeček
V Rodičovském Centru Domeček třídíme odpad (papír, plasty, směsný odpad, hliník, sklo).
Zaměřujeme se na pořizování vybavení pro RC Domeček z ekologických materiálů (dřevěné a látkové
hračky), celkově se snažíme přistupovat k životnímu prostředí šetrně, pořizovat jen nezbytné materiály
a maximálně využít ty, které již máme: využití starých jednostranně potištěných papírů, starých
materiálů.
Organizujeme ekologické dílny a programy pro rodiče s dětmi, přírodovědný kroužek pro předškolní
děti Moudivláček, vyrábění dárků z bylinek a přírodních materiálů (např. vonné pytlíčky), aroma-masáže
pro kojence i maminky. Ve druhém pololetí roku 2012 také vznikl nový program „Víla Zvonilka a skřítek
Zvoníček“, který je zaměřený na ekovýchovu nejmenších dětí.
Díky přestěhování do nových prostor má RC Domeček k dispozici zahradu, kterou využívá pro
nejrůznější ekovýchovné programy. Za pomoci dětí je zde založen tzv. „jedlý les“, zahrada je osázena
plodícími rostlinami, děti jsou zapojeny do sázení a péči o rostliny a živočichy (krmení ptáků apod.)
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Co jsme připravili pro děti
Vedle dopoledních aktivit pro nejmenší děti s rodiči Rodičovské Centrum Domeček připravuje pro
každý školní rok (již 7. rokem) nabídku zájmových kroužků pro předškolní děti. Kroužky se konají v
odpoledních hodinách pod vedením zkušených lektorů s příslušným vzděláním a praxí.

Přehled zájmových činností za leden – červen 2012:
(včetně dopoledních kroužků pro rodiče s dětmi)
Cvičení pro kojence – cvičení rodičů s miminky (6 týdnů – 2,5 roku)
Edukinestetika – zdravotní cvičení (pro děti 4 – 6 let)
Školička na nečisto – hravá příprava na 1. třídu (pro děti 5 – 6 let)
Moudivláček – přírodovědný kroužek (pro děti 3 – 6 let)
Šikovné pacičky – výtvarná výchova (pro děti 1 – 3 roky)
Taneček – taneční a pohybová výchova (pro děvčata 3 – 6 let)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 1 – 3 roky)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 3 – 6 let)
Maceška – zábavný program pro děti bez rodičů (od 2 let)

Přehled zájmových činností za září – prosinec 2012:
(včetně dopoledních kroužků pro rodiče s dětmi)
Angličtina pro rodiče s dětmi – (1 – 3 roky)
Cvičení pro kojence – cvičení rodičů s miminky (6 týdnů – 2,5 roku)
Hokus pokus – ukázky různých pokusů (pro děti 4 – 6 let)
Moudivláček – přírodovědný kroužek (pro děti 3 -6 let)
Šikovné pacičky – výtvarná výchova (pro děti 1 – 3 roky)
Taneček – taneční a pohybová výchova (pro děvčata 3 – 6 let)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 1 – 3 roky)
Zpívánky – hudební výchova (pro děti 3 – 6 let)
Maceška – zábavný program pro děti bez rodičů (od 2 let)

Projekt „Poznáváme jaro, léto, podzim, zimu“
V roce 2012 byl realizován projekt Poznáváme jaro, léto, podzim, zimu podpořený Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje.
Cílem projektu bylo nabídnout dětem možnost aktivního a smysluplného trávení volného času, děti
měly možnost získat nové znalosti o ročních obdobích, seznámit se s novými výtvarnými technikami a
materiály. V neposlední řade bylo cílem vytváření kladného vztahu dětí k přírodě a prostředí kolem sebe
(během aktivit byl kladen důraz na používání tradičních, přírodních materiálů, probíhalo třídění
odpadu).
Obsah projektu:
V každém ročním období proběhla:
: jedna velká víkendová akce, jejíž náplní bylo formou her, soutěží a tvůrčích dílen seznámení s daným
obdobím, jeho přírodními zákonitostmi a tradicemi,
: jedna až dvě odpolední výtvarné dílny, kde se děti měly možnost naučit pod vedením zkušených lektorů
nové výtvarné či rukodělné techniky související s daným ročním obdobím,
: jedno komponované edukativní dopoledne pro nejmenší s tématikou ročních období.
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Projekt DĚTI A TRADICE
Již 6. ročník celoročního projektu oživující české lidové tradice.
Akce v rámci projektu Děti a tradice v roce 2012:







„Masopustní karneval“ 10.2.
„Svatomartinský lampiónový průvod“ 11.11.
„Kateřinský jarmark“ 24.11. (prezentace a prodej výrobků dětí a maminek)
„Mikulášská besídka“ 4.12.
„Výroba adventních věnců“ 29.11.
„Advent v Domečku“1.12. – divadlo, vánoční zvyky, tradice, koledy
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Co jsme připravili pro rodiče
Programy pro rodiče jsou určeny zejména rodičům na rodičovské dovolené s dětmi do 4 let. Smyslem
této činnosti v RC Domeček je zpříjemnit pobyt rodičů na rodičovské dovolené prostřednictvím
nabízených služeb a programů, pomoci rodičům na půdě RC Domeček navázat osobní kontakty,
zprostředkovat informace (rodičovství, výchova, životní styl), posílit rodičovské kompetence, získat nové
dovednosti, podpořit schopnost rodičů být aktivní a tvořiví, ale zároveň odpočívat a načerpat síly.
V roce 2012 došlo k rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro rodiče nejen na RD, byla
uspořádána celá řada přednášek a besed s odbornými lektory.

Vzdělávací aktivity pro rodiče:
RC Domeček nabídl v roce 2012 několik typů vzdělávacích aktivit, zejména díky podpoře MPSV a KÚ
Královéhradeckého kraje.
V rámci tréninkové aktivity „Dopoledne pro miminka“ proběhly 3 besedy pro těhotné a kojící matky:
O kojení a přechodu na pevnou stravu – 9.3., Psychomotorický vývoj dítěte – 4.5., Stravovací návyky –
22.5.
Byl realizován cyklus přednášek na téma „Prevence problémů v rodině“, vždy pod vedením odborného
lektora (např. psycholog, pedagog, právník atd.)
Pozitivní komunikace v rodině I. – 18.1.
Vývojové poruchy učení – 7.2.
Puberta a dospívání – 12.4.
Poruchy chování – 26.4.
Nadané dítě – 29.5.
Právní minimum pro rodiče – 3.9.
Sourozenecké vztahy – 10.9.
Máme doma prvňáčka – 1.10.
Pozitivní komunikace v rodině II. - 18.10.
O stresu – 22.10.
Zátěžové situace v rodině – 12.11.
Beseda o zdravém životním stylu – 16.11.
Jak nepřetěžovat naše děti – 6.12.
V rámci vzdělávací aktivity „Jak mluvit s dětmi o…“ se uskutečnila beseda:
Média a děti – 11.1.
Jak mluvit s dětmi o smrti – 29.2.
Jak mluvit s dětmi o drogách – 15.5.
Sexuální výchova dětí – 24.9.
Multikulturalismus – 9.10.
Etnika a etnické skupiny – 20.11.
Třetí svět (pro děti) – 28.11.
Třetí svět (pro dospělé) – 28.11.
Proběhly také dvě informačně konzultační sezení pro těhotné s pediatrem (20.4.) a gynekologem (8.6.)
a beseda informačně konzultačního charakteru pro rodiče ze sociálně právní oblasti – Příspěvky v
mateřství a rodičovství (10.4.).
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„Hlídání nejen maminek“
Specifické postavení má program s netradičním názvem „Hlídání nejen maminek“. Je určen pro širší
okruh veřejnosti, nejen pro rodiče na rodičovské dovolené. Cílem je zejména nabídnout možnost
setkávání a relaxace, v roce 2012 proběhl například večer s názvem „Americká kuchyně“(19.10.) nebo
již čtvrtý ročník soutěže „cukrování“ (19.12.) o nejlepší vánoční cukroví s ochutnávkou, atd.
Součástí nabídky bylo i cvičení pro ženy – každé úterý od 20 hod.

Rukodělné a výtvarné dílny (večerní i víkendové):
Velký zájem byl ze strany maminek i jejich dětí o výtvarné dílny. Většina z nich proběhla díky podpoře
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Maminky i děti měly možnost seznámit se s novými
výtvarnými technikami, novými materiály, použity byly např. různé přírodní materiály, některé dílny se
tématicky vztahovaly k danému ročnímu období.
9.3.- filcování, 1.4.- zdobení velikonočních perníčků, 11.5. – smaltování, 31.7. - korálkování, 14.8. malování na sklo, 14.9. - výroba krepových panenek, 20.10.- korálkování , 9.11.- tvorba z fimo hmoty

Mimořádné akce pro rodiče:
Jarní a podzimní bazárek: 20.4. a 16.11.

Kurzy pro dospělé:






3x kurz angličtiny pro různě pokročilé (celoroční)
kurz angličtiny pro úplné začátečníky (celoroční)
kurz angličtiny pro rodiče na RD – dopolední, s hlídáním dětí (celoroční)
Klub pro rodiče hyperaktivních dětí a dětí s poruchami učení (celoroční)
Cvičení pro ženy (celoroční)

Služby pro rodiče:






půjčování elektrické odsávačky kojícím matkám,
knihovnička (odborné knížky i časopisy: Děti a my, Informatorium, dětské stolní hry)
„Fair tradová kavárnička“
Doprovodné hlídání dětí u vzdělávacích programů
Zprostředkování sociálně právního poradenství – 16 hodin, konzultace s odbornou poradkyní
zejm. v otázkách mateřské a rodičovské dovolené
 „Rodičovský manuál“ – 12 odborných informativních článků z oblasti rodičovství, výchovy,
psychologie, společnosti atd., zveřejněno na webových stránkách RC Domeček.

Rodinné pasy
RC Domeček je zapojen do projektu pro rodiny s dětmi Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji.
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Záměry pro rok 2013











udržet vysokou kvalitu odpoledních kroužků, dopoledních programů i víkendových akcí
rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů pro dospělé – počítačový kurz, kurz německého jazyka
upravit nabídku programů podle poptávky rodičů (např. zavést „dopoledne pro maminky“)
pomocí např. lepší propagace zvýšit účast na méně navštěvovaných programech (Maceška,
Šikovné pacičky apod.)
dokončit úpravy zahrady (osázení, trávník, instalace laviček atd.)
hledat nové zdroje financování
zapojovat se do celorepublikových kampaní a hnutí
udržovat spolupráci s ostatními MC v regionu
pokračovat ve spolupráci s Dětským Centrem Veská
pokračovat v aktivitách zaměřených na pomoc třetímu světu (např. nákup fair tradových
produktů, podpora charitativních projektů).

Orgány organizace
Valná hromada dne 4. 6. 2012 zvolila nové členy Rady sdružení a Dozorčí komise.
Rada sdružení dne 4. 6. 2012 zvolila novou předsedkyní paní Adélu Dvořákovou.
Složení orgánů sdružení k 31. 12. 2012:

Rada sdružení

Dozorčí komise

Adéla Dvořáková
Erika Hostinská
Eliška Hudcová
Monika Kubátová
Eva Kučerová
Jana Vítová
Marcela Borůvková

Dozorčí komise
Ivona Bartošová
Kateřina Čapková
Alena Potočková
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Zaměstnanci, spolupracovníci a lektoři
Zaměstnanci
Adéla Dvořáková – vedoucí projektu
Monika Kubátová – programová vedoucí
Erika Hostinská - koordinátorka projektu
Eliška Hudcová – koordinátorka projektu
Pavlína Strnadová – asistentka
Eliška Mandache – vedoucí rozpočtu, účetní

Dobrovolní spolupracovníci:
Na činnosti Rodičovského Centra Domeček se podílí další dobrovolníci z řad rodičů.

Lektoři zájmových činností a kurzů:
Pro děti:
Martina Andrysová – lektorka tanečního kroužku a programu Barvy duhy (celoročně)
Jolana Adamcová – lektorka masáží kojenců (celoročně)
Hana Hegerová - lektorka cvičení pro rodiče s kojenci
Irena Dyntarová – lektorka kroužku pro předškoláky (leden – červen 2012)
Alena Halounková – lektorka edukinestetiky (leden – červen 2012)
Eliška Hudcová - lektorka výtvarného kroužku pro nejmenší děti (leden – červen 2012)
Lenka Koutná - lektorka výtvarného kroužku pro nejmenší děti (září – prosinec 2012)
Kateřina Javornická – lektorka kroužku Hokus pokus pro předškoláky (září - prosinec 2012)
Václava Moravcová - lektorka hudební výchovy pro nejmenší děti (leden – červen 2012)
Kamila Hesová - lektorka hudební výchovy pro nejmenší děti (září – prosinec 2012)
Martina Forejtková – lektorka výuky anglického jazyka pro děti (září – prosinec 2012)
Klára Zdechovská – lektorka hudební výchovy pro starší děti (celoročně)
Ivona Bartošová – lektorka programu Víla Zvonilka a skřítek Zvoníček (září – prosinec 2012) a lektorka
přírodovědného kroužku Moudivláček (celoročně)

Pro dospělé:
Irena Dyntarová – lektorka Klubu pro rodiče hyperaktivních dětí a dětí s poruchami učení (celoročně)
Kateřina Horáková – lektorka angličtiny pro mírně pokročilé (celoročně)
Martina Nohejlová – lektorka angličtiny pro pokročilé (celoročně)
Helena Polehlová – lektorka angličtiny pro středně pokročilé (celoročně)
Lucie Chládková - lektorka angličtiny pro začátečníky (celoročně)
Marta Susová – angličtina – konverzace s hlídáním dětí
Martina Andrysová – cvičení pro ženy (celoročně)
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Poděkování partnerům, dárcům a dobrovolníkům
Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či
věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali s přípravou a organizací akcí Domečku, se
stěhováním a zařizováním nových prostor RC. Velký dík patří našim manželům a partnerům nejen za
jejich aktivní pomoc v Domečku, ale i za jejich toleranci a podporu. Bez nich by se žádná z členek
realizačního týmu nemohla práci pro Domeček věnovat.
Speciální poděkování patří také představitelům Města Třebechovice pod Orebem, jejichž podpora
významně ovlivnila současnou podobu RC a která velmi usnadňuje fungování centra.

Partneři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Královéhradecký kraj
Město Třebechovice pod Orebem
SGJW, s.r.o.
Inkea, s.r.o.
Restaurace Černý Kůň
Vamp s – Pavla Lochmanová
Papírnictví U Čadků - Luboš Čadek
Jolana Adamcová

Spolupráce :
Síť mateřských center
Regionální Síť mateřských center
Třebechovické muzeum betlémů
Středisko místní kultury při TMB
Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem
žáci ze Základní školy v Třebechovicích pod Orebem
žáci ze Základní umělecké školy v Třebechovicích p. O.
Charitní dům Zdislava v Třebechovicích pod Orebem
Místní skupina České křesťanské akademie v Třebechovicích p. O.
TJ Orel v Třebechovicích pod Orebem
Sokol Třebechovice pod Orebem
Dětské Centrum Veská
Základní škola a Centrum pro zdravotně postižené Daneta v Hradci Králové
NaZemi, o.s. – společnost pro Fair Trade
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Členství v celorepublikové
skupinách

organizaci

 člen Sítě mateřských center ČR
 člen Místní akční skupiny Nad Orlicí

Kontaktní a identifikační data
Flesarova 49
Třebechovice pod Orebem 503 46
tel. 739 705 230
e-mail: rcdomecek@seznam.cz
www.rcdomecek.com
registrace u ministerstva vnitra 24.8.2006 pod č.j.VS/1-1/64931/06-R
IČO 270 40 208
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