Přehled hospodaření za rok 2013

V roce 2013 nás ﬁnančně či materiálně podpořili

Náklady 2013

 Letiště Václava Havla Praha
– Podpora pravidelných programů pro rodiče s dětmi

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

1 173,00
5 638,00
1 659,00
4 089,00
9 778,00
40 023,00
53 551,00
115 911,00
31 500,00
31 500,00

Cestovní náhrady
Telefonní poplatky
Účetní a jiné služby
Odborné kurzy a přednášky
Nájemné
Služby celkem

565,00
4 500,00
24 557,00
72 650,00
144 000,00
246 272,00

Provozní náklady celkem

393 683,00

Dohoda o provedení práce (úklid)

11 562,00

Dohoda o provedení práce (ostatní)

59 535,00

Zákonné pojištění Kooperativa
Mzdové náklady celkem

550,00
71 647,00

Pojištění
Bankovní poplatky

2 006,00
403,00

Členský příspěvek Síti MC

1 000,00

Ostatní daně a poplatky
Jiné náklady celkem

390,00
3 799,00

Celkové náklady roku 2013

469 129,00

 Středočeský kraj
– Podpora činnosti sdružení (Fond hejtmana)
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Podpora vzdělávacích aktivit
(Dotační program Rodina a ochrana práv dětí)
 Městský úřad Hostivice
– Podpora tradičních kulturně-společenských
akcí pro děti a rodinu

Výroční zpráva 2013
Rodinné centrum
Člen Sítě mateřských center v České republice

 doma a.s.
– Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek
 STARNET CZ s.r.o.
– Internetové připojení pro zaHRÁTku
 ACTIVE 24, s.r.o.
– Poskytnutí zázemí pro web zaHRÁTky a našeho emailu
 Časopis BABYBOOK
– Podpora v propagaci a organizaci některých akcí
 Fotoateliér IJFoto
– Pomoc ve zvěčnění významných okamžiků
 MALVÍK - Malvel s.r.o.
– Podpora programů pro těhotné a rodiny s miminky
 Hospůdka u Jarouše
– příspěvek na lampiónový průvod

Výnosy 2013
Vstupné – programy dopoledne

36 410,00

Vstupné – kroužky pro děti

5 120,00

Vstupné – kroužky pro rodiče

2 825,00

Vstupné – jednorázové akce

42 914,00

Vstupné – kurs Respektovat

52 600,00

Výnosy – ostatní služby

7 964,00

Výnosy – reklama, propagace
Tržby za vlastní výkony celkem

117 000,00
264 833,00

Dary právnických osob

100 000,00

Dary fyzických osob
Přijaté členské příspěvky
Přijaté příspěvky celkem

1 800,00
1 900,00
103 700,00

Město Hostivice

34 000,00

Dotace MPSV

35 386,00

Dotace Středočeský kraj
Dotace celkem

30 000,00
99 386,00

Bankovní úroky
Jiné ostaní výnosy
Ostaní výnosy celkem
Celkové výnosy roku 2013
Hospodářský výsledek 2013, zisk

12,00
1 897,00
1 909,00
469 828,00
699,00

 Bufet Na náměstí
– příspěvek na lampiónový průvod
 MUDr. Blanka Storková, Ph.D.
– příspěvek na lampiónový průvod
 Květinářství Evžen Zelenka
– příspěvek na lampiónový průvod

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 2013 byli:
Ing. Jitka Kuttelwascherová (předsedkyně a statutární zástupce),
Mgr. Lenka Brožková (členka výboru), Věra Švecová (členka výboru),
Bc. Lucie Bednářová, Zuzana Bláhová, Martina Bubeníčková, Marcela
Conová, Mgr. Pavlína Čermáková, Mgr. Tereza Dammerová, Petra
Engstová, Ing. Katarína Hradilová MBA, Eva Hrubá, Barbora Kompanová,
Erika Kulhavá, Monika Poubová, Marina Ristovska, Kateřina Schlegelová,
Ludmila Spoustová, Bc. Ilona Suchánková, Petra Svobodová, Ilona
Tušková, Kateřina Voborníková, RNDr. Jana Vojtová, Ph.D.
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RC zaHRÁTka, o.s.
Za Mlýnem 1748
253 01 Hostivice
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Číslo úctu: 223039228/0300

Slovo úvodem, aneb co přinesl rok 2013

Kdo jsme?

Co nabízíme?

I v tomto roce jsme nabídli rodinám s dětmi, zejména raného a předškolního věku z Hostivice a okolních obcí, širokou nabídku
programů a akcí. Uplynulý rok byl pro rodinné centrum příznivý, jelikož se nám podařilo získat příspěvky od několika donátorů a díky
tomu zachovat všechny navštěvované programy a udržet ceny na přátelské úrovni. Z příspěvku od Letiště Václava Havla Praha jsme
uhradili zejména velkou část nájmu a služby účetního, dále jsme rozšířili nabídku titulů v knihovně a obnovili drobné hudební nástroje
pro děti. Dotace od MPSV nám umožnila zrealizovat několik přednášek, týkajících se různé rodinné problematiky, za snížené vstupné.
Středočeský kraj přispěl na část nájmu, semináře, školení a drobné vybavení. Finanční podpora od města byla použita standardně na
uspořádání tradičních akcí. Děkuji Vám všem, kteří rodinnému centru pomáháte osobně svojí pomocí, ﬁnančně či materiálně.

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, hru na hudební nástroje,
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) pro
rodiče a další pečující osoby.
Pro veřejnost organizujeme 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 rodiče (cvičení na
balonech, jóga, pilates), tvořivé dílny pro dospělé (korálkování, keramika)
a jazykové kurzy (angličtina).

Jitka Kuttelwascherová, předsedkyně RC zaHRÁTka

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

Program zaHRÁTky ve školním roce 2013
Návštěvnost pravidelného programu
pro děti a kurzů (kroužků) pro dospělé:

Pravidelný program pro děti
 klub Mami-mimi – každé úterý dopoledne

Kulturně-společenské akce – 13 akcí

 program pro děti 1–2 roky – od ledna do dubna 3x týdně,
od dubna do prosince 2x týdně

Kurzy a kroužky pro dospělé

 Tříkrálový a trochu ještě vánoční koncert 6.ledna –
26 dětí, 29 dospělých

 angličtina pro dospělé, mírně a středně pokročilí 1x týdně

 Masopust 9.2. – organizování celoměstské akce s pomocí
dalších organizací – cca 300 dětí, 300 dospělých

 korálkování s Darí – 2 večery v měsíci

děti

dospělí

leden

195

223

únor

235

264

březen

250

297

duben

270

299

květen

222

255

červen

117

133

září

121

146

říjen

295

336

 volná herna pro starší 2 let – 1x–2x týdně, některé s výtvarným programem
pro maminky

listopad

312

348

prosinec

194

214

 keramika pro děti s rodiči – 1x–2x měsíčně

3342

3948

371

438

Celková návštěvnost
všech aktivit za rok 2013
průměrný počet
návstěvníků za měsíc

 program pro děti 2–3 roky 1x týdně
 angličtina pro děti – od září 2 kurzy týdně
 hudební hrátky s Larisou – od února 1x týdně
 výtvarný kroužek Pohádkové malování – 1x týdně v úterý odpoledne
 volná herna pro nejmenší do 2 let – 1x týdně

 program Sluníčka pro děti 3–5 let bez přítomnosti rodičů – 1 dopoledne
v týdnu od ledna do června 2013
 kurz znakování s miminky – od října 1xtýdně, 2 kurzy
 angličtina pro nejmenší BabySigns – od října 1kurz
 hudebně-pohybový kroužek pro děti 2–4 roky – 1x týdně od října

 Velikonoční koncert s tvořivou dílnou 24.3. – 25 dětí,
27 dospělých
 Čarodějnice u hasičů 30.dubna – cca 50 dětí,
50 dospělých
 Veselé putování 18.května – 36 dětí, 40 dospělých
 Den dětí – účast na akci se 2 stanovišti
 Táta frčí v neděli 16.června – cca 300 dětí,
300 dospělých
 městské slavnosti – účast na akci města Hostivice,
stánek s dílničkou pro děti a propagací aktivit
 den otevřených dveří a duhohrátky s klauny – 35 dětí,
35 dospělých
 dětský bazárek 2x – květen a říjen 2013

 němčina pro dospělé – 1x týdně leden–červen
 cvičení Pilates s náčiním – 2x týdně leden–červen,
od září 1x týdně
 Kundalini jóga – 2x týdně
 cvičení pro těhotné – 1x týdně od ledna do června
 cvičení pro plnoštíhlé – od října ve středu v podvečer
 setkávání „tvořilek“ v pátky či soboty dopoledne – 12.4. (jarní
čepičky), 20.4 (košíky z pedigu), 22.3. (velikonoční ozdoby),
8.3. (bambulkové šály)
 kreativní kurzy pro dospělé s Dobrotetami – od září každý
sudý pondělní večer

Plus
 knihovna – knihy o porodu, výchově a výživě dětí, o zdravém
životním stylu

Vzdělávací nabídka – přednášky, besedy a kurzy – 26 vzdělávacích akcí pro 229 osob

 předvánoční focení – 26.10. a 9.11.

 přednáška o péči o zuby od miminek po předškoláky 24.1.
– 19 osob

 seminář o manipulaci s novorozenci a kojenci v dubnu Jak
na péči o miminko 27.4. a 1. prosince – 20 maminek a tatínků

 lampionový průvod 12.11. – cca 200 dětí, 200 dospělých

 přednáška o kojení 29.1., 18.4., 13.6., 20.9., 18.11.
– 23 účastnic

 konzultace pro lektorky Jak cvičit s dětmi raného věku
ve čtvrtek 25. dubna a 20.9. – 9 účastnic

 přednáška o příkrmech a stravování kojenců do 1 roku 18.9.
– 13 účastnic

 2 kurzy Masáží miminek se základy aromaterapie – v květnu
a červnu – 9 maminek s miminky

 přednášku Škola láskou v rodině I.–III. – Výchova láskou
a empatická komunikace v rodině 20. února, Cesta, jak se
stát jistějším člověkem, partnerem či rodičem 20. března,
Řád v systému rodiny 17. dubna – celkově 42 účastníků

 beseda Žij zdravě 3. června – 12 účastnic

2. Jitka Kuttelwascherová a Jana Vojtová: Jémine, dómine, Masopust ať žije! , Hostivický měsíčník, str. 16, č. 2, únor 2013

 kurz Respektovat a být respektován od října do prosince –
22 účastníků na 7 setkáních

3. Jana Vojtová: Masopust 2013, Hostivický měsíčník, str. 13 a 14, č. 3, březen 2013

 přednáška Příprava na nástup do mateřské školky 6. března
– 9 osob
 semináře finanční gramotnosti Rodinný rozpočet a přivýdělek 8. dubna, Finanční produkty v praxi 22. dubna, Důchod
– jak optimálně spořit 20. května – 15 osob
 seminář o nošení dětí v šátku v 23.dubnu – 2 maminky

 beseda o Vztahu imunity a výživy 8.11. – 5 osob
 kurz první pomoci pro rodiče a pečovatele v 23. listopadu
– 17 osob

 Mikulášská nadílka 5.12. – 80 dětí a 80 dospělých

 geocaching – spravujeme multikešku (součástí série kešek
Sítě mateřských center)

Publikační činnost
1. Lenka Brožková, Jitka Kuttelwascherová, Věra Švecová: Mikulášská u zaHRÁTky, Hostivický měsíčník, str. 18, č. 1, leden 2013

4. Lenka Brožková: Co je nového v Rodinném centru zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 19, č. 4, duben 2013
5. Co se událo v zaHRÁTce, Hostivický měsíčník, str. 14, č. 6, červen 2013
6. Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka stále frčí, Hostivický měsíčník, str. 14, č. 7–8, červenec–srpen 2013

 seminář Zdravá záda v těhotenství a mateřství 1.prosince
– 3 osoby

7. Lenka Brožková a Věra Švecová: Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 14, č. 10, říjen 2013

 seminář o Vztahu sourozenců 2.prosince – 9 účastníků

9. Lenka Brožková, Jitka Kuttelwascherová: Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 19, č. 12, prosinec 2013

8. Lenka Brožková: zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 18, č. 11, listopad 2013

