Přehled hospodaření za rok 2012

V roce 2012 nás ﬁnančně či materiálně podpořili

Náklady 2012

 Městský úřad Hostivice
– Podpora tradičních kulturně-společenských akcí
pro děti a rodinu

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

4 527,40
1 115,00
515,00
1 140,00
6 076,00
3 384,00
5 551,00
22 308,40

Energie
Energie celkem

31 500,00
31 500,00

Cestovní náhrady
Telefonní poplatky
Účetní a jiné služby
Opravy a udržování
Odborné kurzy, přednášky pro členy
Nájemné
Služby celkem

490,00
2 000,00
37 496,24
500,00
2 100,00
144 000,00
186 586,24

Provozní náklady celkem

240 394,64

Dohoda o provedení práce (úklid)
Zákonné pojištění Kooperativa
Mzdové náklady celkem
Pojištění
Bankovní poplatky
Členský příspěvek Síti MC
Ostatní daně a poplatky
Jiné náklady celkem
Celkové náklady roku 2012

15 288,00
550,00
15 838,00
1 003,00
113,00
1 000,00
460,00
2 576,00
258 808,64

 doma a.s.
– Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek

Výroční zpráva 2012
Rodinné centrum

 STARNET CZ s.r.o.
– Internetové připojení pro zaHRÁTku
 ACTIVE 24, s.r.o.
– Poskytnutí zázemí pro web zaHRÁTky a našeho emailu
 MALVÍK - Malvel s.r.o.
– Podpora programů pro těhotné a rodiny s miminky
 Časopis BABYBOOK
– Podpora v propagaci některých akcí
 Fotoateliér IJFoto
– Pomoc ve zvěčnění významných okamžiků

Příspěvek na opravu klavíru
 MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
 Kateřina Spizzirri
 Antény Švec
 Cukrárna U Černých
 Hudební studio pana Ing. Pavla Kapplera
 Květinářství Evžen Zelenka
 Lékárna Mgr. Dagmar Suchánkové

Výnosy 2012
Vstupné – programy dopoledne
Vstupné – kroužky pro děti
Vstupné – kroužky pro rodiče
Vstupné – jednorázové akce
Výnosy – ostatní služby
Výnosy – reklama, propagace
Tržby za vlastní výkony celkem

29 305,00
5 515,00
21 155,00
24 515,00
3 524,00
117 000,00
201 014,00

Dary právnických osob
Dary fyzických osob
Přijaté členské příspěvky
Přijaté příspěvky celkem

2 750,00
8 309,00
1 500,00
12 559,00

Město Hostivice
Dotace celkem

45 000,00
45 000,00

Bankovní úroky
Jiné ostatní výnosy
Ostaní výnosy celkem
Celkové výnosy roku 2012

Hospodářský výsledek 2012, zisk

1,76
5000,00
5001,76
263 574,76

4 766,12

 Potraviny F+F
 Železářství Burger
 a další anonymní dárci z řad rodičů a příznivců rodinného centra

Poděkování
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří připravovali v uplynulém roce pravidelný program a jednorázové akce. Děkujeme také jejich rodinám za
velkou podporu a pochopení pro tuto činnost.

Členové sdružení v roce 2012 byli:
Ing. Jitka Kuttelwascherová (předsedkyně a statutární zástupce),
RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. (členka výboru do června 2012), Ing. Katarína
Hradilová MBA (členka výboru do června 2012), Mgr. Jitka Motyčková
(členka výboru do června 2012), Bc. Ilona Suchánková (členka výboru
do června 2012), Mgr. Lenka Brožková (členka výboru od června 2012),
Věra Švecová, DiS (členka výboru od června 2012), Bc. Lucie Bednářová,
Zuzana Bláhová, Martina Bubeníčková, Marcela Conová, Mgr. Tereza
Dammerová, Lenka Doubravová, Petra Paligová, Mgr. Marta Holečková,
Ludmila Spoustová, Mgr. Petra Svobodová, Ilona Tušková
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RC zaHRÁTka, o.s.
Za Mlýnem 1748
253 01 Hostivice

Člen Sítě mateřských center v České republice

Slovo úvodem, aneb co přinesl rok 2012
V uplynulém roce se nám podařilo zachovat všechny navštěvované programy a udržet ceny na úrovni roku 2011, i když jsme
neobdrželi požadovaný příspěvek z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Byli jsme tak silně odkázáni na ﬁnanční podporu od
města Hostivice a místních dárců.
Štědrost občanů se projevila zejména na jaře po vyhlášení výzvy, že sháníme peníze na opravu klavíru, který jsme výhodně pořídili
z grantu v předchozím roce s tím, že bude potřeba v budoucnu ještě investice na generální opravu. Díky všem sponzorům se nám
podařilo plně zásah pokrýt, z čehož máme velkou radost.
S příchodem nového školního roku jsme na středeční dopoledne do programu zařadili novinku – program pro děti bez maminek, aby
si děti nepřijaté do MŠ zvykaly na pobyt v kolektivu.
Děkuji Vám všem, kteří rodinnému centru pomáháte fungovat. Přeji si, abychom měli i v budoucnu dost chuti ho i nadále společně
rozvíjet.
Jitka Kuttelwascherová, předsedkyně RC zaHRÁTka

Kdo jsme?

Co nabízíme?

Jsme občanské sdružení, nezisková organizace,
která byla založena v Hostivici roku 2008 a plynule
navázala na činnost mateřského centra Hostík. Program rodinného centra vymýšlí a realizují převážně
maminky na mateřské či rodičovské dovolené.

Hlavní náplní centra jsou pravidelné programy pro děti s rodiči rozdělené
podle věku dětí (do jednoho roku, od jednoho do dvou let a od dvou do tří
let). Tyto programy obsahují říkadla, písničky, jednoduché pohybové hry
a výtvarné tvoření.
Pořádáme také kurzy (masáže miminek) a přednášky na aktuální témata
(např. kojení, dětský vzdor, spaní a uspávání, sourozenecká rivalita) a jednorázové akce pro celou rodinu (např. divadélka, Masopust, Velikonoční
koncert s dílničkami, pochod Veselé putování do Sobína, slavnost na konci
a začátku školního roku, Lampiónový průvod, Mikulášská nadílka)
Jako doplňující aktivity nabízíme různé zájmové kroužky pro děti (výtvarný kroužek, hudební kroužek a keramiku), cvičení pro dospělé (cvičení na
balonech, jóga, pilates), tvořivé dílny pro dospělé (korálkování, keramika)
a jazykové kurzy (angličtina, němčina). Rodiče si v naší knihovničce také
mohou zapůjčit nejnovější literaturu z oblasti těhotenství, péče o miminko
a batole, výchovy dětí, partnerských vztahů atd.

O co usilujeme?
Jako rodinné centrum jsme tu zejména pro rodiče
na rodičovské dovolené, kteří se chtějí pravidelně
setkávat a společně s dětmi 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.

Program zaHRÁTky ve školním roce 2012
Návštěvnost rodinného centra v jednotlivých
měsících a celkově:
děti

dospělí

leden

196

153

únor

215

166

březen

134

151

duben

149

138

květen

219

203

červen

129

121

září

80

82

říjen

202

191

listopad

466

479

prosinec

259

246

celkově za rok 2012

2049

1930

průměrný počet
návstěvníků za měsíc

228

214

Pravidelný
program pro děti
 klub Mami-mimi – od ledna do června 2x měsíčně,
od září do prosince 4x měsíčně
 program pro děti 1–2 roky – od října 3x týdně
 program pro děti 2–3 roky
 angličtina pro děti (4 kurzy)
 program Sluníčka pro děti 3-5 let bez přítomnosti rodičů – od září 2012
 hudební hrátky s Larisou – od ledna do června 2012
 výtvarný kroužek Pohádkové malování
 volná herna s výtvarným či hudebním programem
 volná herna pro nejmenší do 2 let – od října 2012
 kurz keramiky pro děti – od ledna do června 2012
 keramika pro děti (2 jednotlivá setkání v měsíci)

Kulturně-společenské akce
 divadelní představení Sváťova divadla z Litoměřic pro děti –
O třech prasátkách 21. ledna (cca 30 dětí a 30 rodičů)
 tradiční Masopustní průvod 17. února (cca 70 dětí, 50 rodičů)
 jarní koncert s hudební a tvořivou dílnou pro děti 1. dubna
(19 dětí, 15 dospělých)
 veselé putování do Sobína k příležitosti Mezinárodního dne
rodiny 12. 5. 2012 (cca 80 dětí a 80 dospělých)
 letní slavnost k rozloučení se před prázdninami 13. června
(cca 70 dětí a 70 dospělých)
 otevření zaHRÁTky do nového školního roku se Sváťovým
dividlem z Litoměřic a pohádkou Pejsek a kočička 17. 9.
(cca 40 dětí a 40 dospělých)
 svatomartinský lampionový průvod 13. 11.
(cca 250 dětí a 250 dospělých)
 mikulášská nadílka 5. 12. (100 dětí a cca 100 dospělých)

Kurzy
a kroužky
pro rodiče a dospělé
 němčina pro dospělé, začátečníci –
od ledna do června 2012
 němčina pro dospělé, mírně pokročilí
 angličtina pro dospělé, středně pokročilí
 korálkování s Darí (2 večery v měsíci)
 keramika pro maminky (1 večer v měsíci) –
do června 2012
 kurz keramiky (liché středy)
 cvičení Pilates s náčiním
 Kundalini jóga – od září 2012 2x týdně
 cvičení pro těhotné – od září 2012
 cvičení na balonech

Vzdělávací nabídka –
přednášky, besedy a kurzy
 přednášky pro maminky s novorozenci a kojenci
o kojení, příkrmy a stravování dětí do 1 roku, znakování
s miminky, budu už bez plínek
 psychologické přednášky Zvládání emocí (8. 3.), Rivalita mezi
sourozenci (15. 3.), Dětský vzdor a potřeba hranic (19. 4.),
Dětské strachy a úzkosti (17. 5.)
 přednáška Jíme s radostí nejen o makrobiotice 30. 3.
 přednáška o Spaní a uspávání kojenců a batolat 15. 11.
 kurz Masáže miminek a základy aromaterapie
v dubnu

Publikační činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jitka Kuttelwascherová a Jana Vojtová: RC zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 15 a 16, č. 1, leden 2012
Jana Vojtová: Začátek nového roku v rodinném centru, Hostivický měsíčník, str. 13, č. 2, únor 2012
Marta Holečková: Masopustní průvod, Hostivický měsíčník, str. 14, č. 3, březen 201
Jitka Kuttelwascherová a Jana Vojtová: RC zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 17, č. 4, duben 2012
Marta Holečková: Jarní a trochu aprílový koncert, Hostivický měsíčník, str. 8 a 9, č. 5, květen 2012
Jitka Kuttelwascherová: Veselé putování do Sobína, Hostivický měsíčník, str. 10 a 11, č. 6, červen 2012
Marta Holečková: Letní slavnost, Hostivický měsíčník, str. 9 a 10, č. 7–8, červenec–srpen 2012
Jitka Kuttelwascherová a Jana Vojtová: Po prázdninách opět fungujeme, Hostivický měsíčník, str. 16 a 17, č. 10, říjen 2012
Lenka Brožková: Co je u nás nového, Hostivický měsíčník, str. 10 a 11, č. 11, listopad 2012
Lenka Brožková, Jitka Kuttelwascherová a Věra Švecová: Naše zaHRÁTka se na zimní spánek rozhodně nechystá, Hostivický
měsíčník, str. 15, č. 12, prosinec 2012

