Přehled hospodaření za rok 2011

V roce 2011 nás ﬁnančně či materiálně podpořili

Náklady 2011

 Ministerstvo práce
a sociálních věcí

 doma a.s.

 Městský úřad Hostivice

 ACTIVE 24, s.r.o.

Kancelářské potřeby
Potraviny pro děti
Čistící a hygienické potřeby
Výtvarné potřeby
Drobné vybavení
Literatura
Drobný majetek
Ostatní materiál
Materiálové náklady celkem

14 286,87
6 199,40
1 959,40
17 020,84
14 433,00
4 115,00
36 103,00
5 516,00
99 633,51

Energie
Energie celkem

31 500,00
31 500,00

Cestovní náhrady
Cestovní náhrady celkem
Telefonní poplatky
Internet
Poštovné
Účetní služby
Přednášky pro rodiče
Odborné kurzy, přednášky pro členy
Nájemné
Ostatní služby
Služby celkem

576,00
576,00
2 500,00
298,00
231,00
7 425,00
68 878,00
1 900,00
144 000,00
30 441,58
255 673,58

Provozní náklady celkem

387 383,09

Dohoda o provedení práce (úklid)
Dohody o provedení práce (MPSV)*
Dohody o provedení práce (ostatní)*
Dohoda o provedeni práce (HF)**
Dohody o provedení práce celkem

17 192,00
58 374,00
29 299,00
40 000,00
144 865,00

Zákonné pojištění Kooperativa
Mzdové náklady celkem

550,00
145 415,00

Pojištění
Bankovní poplatky
Ostatní daně a poplatky
Jiné náklady celkem
Celkové náklady roku 2011

1 003,00
248,00
1 240,00
2 491,00
535 289,09

Výnosy 2011
Vstupné – programy dopoledne
Vstupné – kroužky pro děti
Vstupné – kroužky pro rodiče
Vstupné – odborné kurzy, přednášky
Vstupné – jednorázové akce
Výnosy – reklama, propagace
Tržby za vlastní výkony celkem
Členské příspěvky
Přijaté příspěvky celkem
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Město Hostivice
Krajský Humanitární fond (HF)
Dotace celkem
Bankovní úroky
Jiné ostatní výnosy
Ostatní výnosy celkem
Celkové výnosy roku 2011
Hospodářský výsledek 2011, zisk:
*

26 675,00
23 875,00
13 560,00
48 855,00
8 617,00
117 000,00
238 582,00
1 250,00
1 250,00
124 374,00
35 000,00
140 666,00
300 040,00
10,65
1 050,80
1 061,45
540 933,45
5 644,36

celkem pro 17 lektorek RC za vedení programů,
zajištění jednorázových akcí a chodu centra
** za vedení a koordinaci RC pro předchozí předsedkyni centra

 STARNET CZ s.r.o.

 Středočeský kraj
(Humanitární fond)

Publikační činnost

Výroční zpráva 2011
Rodinné centrum
Člen sítě mateřských center v České republice

Brožury říkadel:
1. Barbora Chmelíková, Jana Vojtová a Ludmila Spoustová: Říkadla a pohádka pro mimi a batolátka (říkadla s popisem pohybového
doprovodu). Ilustrace: Pavla Staňková. Rodinné centrum zaHRÁTka,
2. vydání, 2011
2. Jana Vojtová, Ludmila Spoustová a Ilona Tušková: Říkadla a písničky
pro kluky a holčičky (s popisem pohybového doprovodu). Ilustrace:
Pavla Staňková. Rodinné centrum zaHRÁTka, 2. vydání, 2011
Články o činnosti RC zaHRÁTka:
1. Jana Vojtová: Mikulášské setkání v zaHRÁTce, Hostivický měsíčník,
ročník 38, str. 15, leden 2011
2. Jitka Kuttelwascherová: Co nového v zaHRÁTce, Hostivický měsíčník,
ročník 38, str. 11, únor 2011
3. Jitka Kuttelwascherová: Zveme vás…, Hostivický měsíčník, ročník
38, str. 15, březen 2011
4. Jitka Kuttelwascherová: Masopustní průvod, Hostivický měsíčník,
ročník 38, str. 11, duben 2011
5. Jana Vojtová: Výprava ke krmelišti a stopování zvěře, Hostivický
měsíčník, ročník 38, str. 11, duben 2011
6. Jana Vojtová: Velikonoční dílničky, Hostivický měsíčník, ročník 38,
str. 11, květen 2011
7. Jitka Kuttelwascherová a Jitka Motyčková: Dopravní hřiště, Veselé
putování do Sobína, Hostivický měsíčník, ročník 38, str. 10–11,
červen 2011
8. Jana Vojtová: Vítání ptačího zpěvu 2011, Hostivický měsíčník, ročník
38, str. 11–12, červen 2011
9. Marta Holečková: Letní slavnost, Hostivický měsíčník, ročník 38, str.
11, č. 7–8, červenec-srpen 2011
10. Jitka Kuttelwascherová: Kdo jsme, Hostivický měsíčník, ročník 38,
str. 9, září 2011
11. Jana Vojtová: RC zaHRÁTka-zahájili jsme další rok naší činnosti,
Hostivický měsíčník, ročník 38, str. 11, říjen 2011
12. Jitka Kuttelwascherová, Jana Vojtová: Co je u nás nového, Hostivický
měsíčník, ročník 38, str. 8–9, listopad 2011
13. Jana Vojtová, Lenka Brožková: RC zaHRÁTka, Hostivický měsíčník,
ročník 38, str. 11, prosinec 2011

Poděkování
Velmi děkujeme všem maminkám, které připravovaly dopolední programy a jednorázové
akce rodinného centra v uplynulém roce. Děkujeme rovněž jejich manželům a rodinám
za jejich velkou podporu a pochopení pro tuto činnost.
Na chodu centra se v roce 2011 podílely: Ing. Jitka Kuttelwascherová (předsedkyně a statutární zástupce), Ing. Katarína Hradilová MBA (členka výboru), Mgr. Jitka Motyčková (členka
výboru), Bc. Ilona Suchánková (členka výboru), RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. (členka výboru),
Bc. Lucie Bednářová, Mgr. Lenka Brožková, Lenka Bukovská, Martina Bubeníčková, Tereza
Černá, Mgr. Tereza Dammerová, Lenka Doubravová, Mgr. Marta Holečková, Ing. Radka
Kotenjatkinová, Veronika Krupičková, Martina Lavičková, Ludmila Spoustová, Věra Švecová
a Ilona Tušková.
Rovněž děkujeme všem, kteří vedli v rodinném centru kroužky pro děti či jazykové nebo
tvořivé dílny pro dospělé. Jmenovitě děkujeme Mgr. Tereze Ambrose, Lence Doubravové,
Drahomíře Fejtkové, Mgr. Dianě Freiové, Mgr. Martě Holečkové, Mgr. Regině Huďové,
Mgr. Veronice Kristové, Valerii Lažo, Larise Loban, Mgr. Markétě Nedvědové, Aleně
Procházkové, Anetě Soudkové a Ing. Zuzaně Trhlínové, Ph.D.

RC zaHRÁTka, o.s.
Za Mlýnem 1748
253 01 Hostivice

e-mail: rc@zahratka.cz
www.zahratka.cz
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Slovo úvodem, aneb co přinesl rok 2011
Uplynulý rok byl pro rodinné centrum příznivý. Plně běžely dopolední programy pro rodiče s dětmi a rozšířili jsme nabídku
kroužků i jednorázových akcí. To vše také díky ﬁnanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, města Hostivice a příspěvku
z Humanitárního fondu Středočeského kraje.
Velký počin byl nákup klavíru a rozšíření fondu drobnějších hudebních nástrojů, což podpořilo již zavedené programy pro rodiče
a děti i hudební kroužek, a dále umožnilo obohatit program o muzicírování v rámci volné herny a uspořádat Vánoční koncert pro
děti a dospělé. Pokračovali jsme také v pořádání již zavedených jednorázových akcí, jako je Lampiónový průvod, Mikulášská nadílka,
Masopust, Dopravní hřiště, rodinný pochod Veselé putování. Kromě toho jsme rozšířili nabídku naučných vycházek a nově jsme
vyzkoušeli Velikonoční dílničky, které měly také velký úspěch. Velkou účast zaznamenalo též divadelní představení uspořádané na
konci a začátku školního roku. Pro rodiče jsme zase připravili kurz psychologických přednášek „Respektovat a být respektován“,
zdravotnický seminář ZDrSEM MAMA a sérii přednášek pro „čerstvé“ maminky.
Děkuji všem, kteří „naše“ centrum podporují a zasluhují se o jeho fungování. Přeji Vám hodně chuti, nápadů a sil, abychom ho mohli
nadále společně rozvíjet.
Jitka Kuttelwascherová, předsedkyně RC zaHRÁTka

Kdo jsme?

Co nabízíme?

Jsme občanské sdružení, nezisková organizace, která byla založena v Hostivici v roce 2008
a navázala na tradici a činnost mateřského centra
Hostík. Program a náplň rodinného centra zajišťují
maminky na mateřské či rodičovské dovolené.

Hlavní náplní centra jsou pravidelné dopolední programy pro rodiče a děti rozdělené podle věku dětí (do jednoho roku věku, od jednoho do dvou 2 let, od
dvou do tří let a pro děti starší tří let). Tyto programy obsahují říkadla, písničky,
jednoduché pohybové hry a výtvarné tvoření.
Pořádáme také přednášky a kurzy pro rodiče (např. Respektovat a být respektován, zdravotnický seminář ZDrSEM MAMA) a jednorázové akce pro celou
rodinu jako např. Lampiónový průvod, Mikulášská nadílka, Vánoční koncert,
Masopust, Dopravní hřiště, vycházky do přírody (Stopování zvěře a Vítání ptačího zpěvu), Historickou vycházku po městě Hostivici, rodinný pochod Veselé
putování a slavnost na začátku a na konci školního roku.
Jako doplňující aktivity nabízíme volnou hernu a různé zájmové kroužky pro
děti (tanečky, keramiku, angličtinu, dramatický kroužek a hudební kroužek)
a pro rodiče tvořivé dílny (keramiku, korálkování), cvičení (pilates, jógu, cvičení
na balónech) a jazykové kurzy (angličtinu a němčinu).

O co usilujeme?
Jako rodinné centrum jsme tu zejména pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti, kteří
se chtějí pravidelně setkávat a společně něco
podnikat. Naším hlavním cílem je posilovat rodinné vztahy, nabízet inspiraci pro tvořivou činnost
s dětmi a vytvořit prostředí pro vzájemné sdílení,
podporu i vzdělávání.

Kalendář akcí
Leden
28. 1.

Nošení dětí v šátku
(přednáška)

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – začátečníci
Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče – pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka s Larisou
Program pro rodiče a děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 2–3 let
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Mimi s Verčou
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Korálkování (1. a 3. týden v měsíci)
Keramika pro maminky
(jednou měsíčně)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti – kurz 3
Keramika pro děti
Čt: Francouzština pro děti
Volná herna

Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Keramika pro děti
(první týden v měsíci)
Mimi s přednáškou
(jednou měsíčně)
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Korálkování (1. a 3. týden v měsíci)
Keramika pro maminky
(jednou měsíčně)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Pilates
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti – kurz 3
Keramika pro děti
Čt: Výtvarný ateliér pro děti
Volná herna
Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 225
děti: 398
Návštěvnost jednorázové akce
dospělí: 13
děti: 16

Březen

Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 213
děti: 390

8. 3.
17. 3.

Návštěvnost jednorázových akcí
dospělí: 8
děti: 10

26. 3.

Únor
5. 2.
25. 2.

Krátké zimní stopování srnčí
i jiné zvěře
Kojení a první příkrmy
(přednáška)

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – začátečníci
Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče – pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka s Larisou pro děti
Program pro rodiče a děti od 3 let
Čt: Program pro rodiče a děti od 2–3
let

Masopustní průvod
Tajný život blech – autorské
čtení
Chovám se moc rádo
(přednáška)

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – začátečníci
Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče – pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro rodiče a děti od 3 let
Čt: Program pro rodiče a děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Keramika pro děti
(první týden v měsíci)
Mimi s přednáškou
(jednou měsíčně)
Muzicírování s Lídou
(dvakrát měsíčně)

Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Korálkování (1. a 3. týden v měsíci)
Keramika pro maminky
(jednou měsíčně)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Pilates
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti – kurz 3
Keramika pro děti
Čt: Výtvarný ateliér pro děti
Volná herna
Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 250
děti: 430
Návštěvnost jednorázových akcí
dospělí: 125
děti: 140

Duben
16. 4.
21. 4.
20. 4.
a 27. 4.
29. 4.

Velikonoční tvořivé dílny
Dopravní hřiště
Respektovat a být
respektován – základní kurz
Budu už bez plínek?
(přednáška)

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – začátečníci
Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče – pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro rodiče a děti od 3 let
Čt: Program pro rodiče a děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Keramika pro děti
(první týden v měsíci)
Mimi s přednáškou
(jednou měsíčně)
Muzicírování s Lídou
(dvakrát měsíčně)
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Korálkování (1. a 3. týden v měsíci)

Keramika pro maminky
(jednou měsíčně)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Pilates
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti – kurz 3
Keramika pro děti
Čt: Volná herna

Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Pilates
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti – kurz 3
Keramika pro děti

Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 250
děti: 430

Návštěvnost jednorázových akcí
dospělí: 217
(+ cca 300 dospělých na Dni dětí)
děti: 168
(+ cca 350 dětí na Dni dětí)

Návštěvnost jednorázových akcí
dospělí: 210
děti: 128

Květen
5. 5.
Respektovat a být
a 18. 5. respektován – základní kurz
14. 5. Veselé putování
(rodinný pochod)
20. 5. Vítání ptačího zpěvu
(vycházka do přírody)
28. 5. Den dětí a volného času
(pomoc Centru drogové
prevence při organizaci akce)
Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – začátečníci
Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče – pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro rodiče a děti od 3 let
Čt: Program pro rodiče a děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Keramika pro děti
(první týden v měsíci)
Mimi s přednáškou
(jednou měsíčně)
Muzicírování s Lídou
(dvakrát měsíčně)
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Korálkování (1. a 3. týden v měsíci)
Keramika pro maminky
(jednou měsíčně)

Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 228
děti: 395

Červen
8. 6.
Respektovat a být
a 15. 6. respektován – pokračující kurz
15. 6. Letní slavnost (loutková
pohádka Zvířátka a loupežníci)
Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – začátečníci
Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče – pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro rodiče a děti od 3 let
Čt: Program pro rodiče a děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Keramika pro děti
(první týden v měsíci)
Mimi s přednáškou
(jednou měsíčně)
Muzicírování s Lídou
(dvakrát měsíčně)
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Korálkování (1. a 3. týden v měsíci)
Keramika pro maminky
(jednou měsíčně)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valérií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Pilates
Jóga pro dospělé

St: Angličtina pro děti – kurz 3
Keramika pro děti
ukončení programu 15. 6.
Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 113
děti: 200

Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Mami + Mimi (dvakrát měsíčně)
Mimi s přednáškou
(jednou měsíčně)

Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Angličtina pro děti – kurz 2
Návštěvnost jednorázových akcí
Angličtina pro děti – kurz 3
dospělí: 95
Korálkování (jednou měsíčně)
děti: 65
Keramika pro maminky
(dvakrát měsíčně)
Září
Út: Pohádkové malování pro děti
19. 9. Otevření centra po prázdninách
Pilates
(loutková pohádka
Jóga
O Koblížkoví)
St: Keramika pro děti
29. 9. První příkrmy (přednáška)
Čt: Cvičení na balónech
Pravidelný dopolední program
Návštěvnost programů a kroužků
Po: Němčina pro dospělé – falešní
dospělí: 268
začátečníci
děti: 342
Program pro rodiče děti od 2–3 let
Návštěvnost jednorázových akcí
Út: Angličtina pro rodiče
dospělí: 18
St: Volná herna
Čt: Program pro rodiče děti od 1–2 let děti: 7
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Pravidelný odpolední program
Út: Pilates
Jóga
Čt: Cvičení na balónech
Návštěvnost programů a kroužků
děti: 103
dospělí: 36
Návštěvnost jednorázových akcí
dospělí: 60
děti: 65

Říjen
21. 10. Nošení dětí v šátku
(přednáška)
22. 10. ZDrSEM MAMA (zdravotnický
seminář)
Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – falešní
začátečníci
Program pro rodiče děti od 2–3 let
Út: Angličtina pro rodiče
Hudebka s Larisou
Angličtina pro děti
St: Volná herna
Čt: Program pro rodiče a děti od 1–2
let
Hudebka s Jůlií

Út: Pohádkové malování pro děti
Pilates
Jóga
St: Keramika pro děti
Čt: Cvičení na balónech
Návštěvnost programů a kroužků
dospělí: 265
děti: 359
Návštěvnost jednorázových akcí
dospělí: 124
děti: 150

Prosinec
5. 12. Mikulášká nadílka 2011
16. 12. Aromaterapie pro zimní období
18. 12. Vánoční klavírní koncert

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé – falešní
začátečníci
Program pro rodiče a děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče
Hudebka s Larisou
Listopad
Angličtina pro děti
10. 11. 4. lampiónový průvod
St: Volná herna
25. 11. Radosti a strasti kojení
Čt: Program pro rodiče a děti od 1–2
(přednáška)
let
26. 11. Historická vycházka po Hostivici
Hudebka s Jůlií
Pravidelný dopolední program
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Po: Němčina pro dospělé – falešní
Mami + Mimi (dvakrát měsíčně)
začátečníci
Mimi s přednáškou
Program pro rodiče a děti od 2–3
(jednou měsíčně)
let
Pravidelný odpolední program
Út: Angličtina pro rodiče
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
Hudebka s Larisou
Angličtina pro děti – kurz 2
Angličtina pro děti
Angličtina pro děti – kurz 3
St: Volná herna
Korálkování (jednou měsíčně)
Čt: Program pro rodiče a děti od 1–2
Keramika pro maminky
let
(dvakrát měsíčně)
Hudebka s Jůlií
Út:
Pohádkové
malování pro děti
Pá: Němčina pro dospělé – pokročilí
Pilates
Mami + Mimi (dvakrát měsíčně)
Jóga
Mimi s přednáškou
St:
Keramika
pro děti
(jednou měsíčně)
Čt: Cvičení na balónech
Pravidelný odpolední program
Návštěvnost programů a kroužků
Po: Angličtina pro děti – kurz 1
dospělí: 132
Angličtina pro děti – kurz 2
děti: 107
Angličtina pro děti – kurz 3
Návštěvnost jednorázové akce
Korálkování (jednou měsíčně)
Keramika pro maminky
dospělí: 197
(dvakrát měsíčně)
děti: 265

