Přehled hospodaření za rok 2014

V roce 2014 nás ﬁnančně či materiálně podpořili

Náklady 2014

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

Kancelářské potřeby
Výtvarné potřeby
Čistící a hygienické potřeby
Potraviny pro děti
Ostatní materiál
Materiálové náklady celkem

354,00
913,00
588,00
6 783,00
17 483,00
26 121,00

Cestovné
Nájemné
Telefony
Školení a kurzy
Ostatní služby
Služby celkem

235,00
175 500,00
500,00
1 475,00
50 577,60
228 287,60

Provozní náklady celkem

254 408,60

Mzdové náklady – úklízečka
Mzdové náklady celkem

16 168,00
16 168,00

Jiné ostatní náklady
Pojištění
Jiné ostatní náklady – přeplatky
Poskytnuté členské příspěvky
Jiné náklady celkem
Celkové náklady roku 2014

165,00
1 003,00
617,40
1 000,00
2 785,40
273 362,00

Bankovní úroky
Jiné ostatní výnosy
Ostatní výnosy

10 750,00
37 160,00
5 950,00
18 190,00
40 229,00
117 000,00
5 580,00
9 504,00
244 363,00
1,31
927,00
928,31

Dary fyzických osob
Přijaté členské příspěvky
Přijaté příspěvky

10 200,00
2 200,00
12 400,00

Dotace Město Hostivice
Provozní dotace

37 000,00
37 000,00

Celkové výnosy roku 2014
Hospodářský zisk za 2014

 doma a.s.
– Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek
 TISKDO1000.CZ
– Podpora aktivit díky tisku propagačních materiálů

Rodinné centrum
Člen Sítě mateřských center v České republice

 STARNET CZ s.r.o.
– Internetové připojení
 ACTIVE 24, s.r.o.
– Poskytnutí zázemí pro web zaHRÁTky a našeho emailu
 Fotoateliér IJFoto Iveta Vrátná
– Pomoc ve zvěčnění významných okamžiků
 Fotolab
– Podpora členek a dobrovolnic rodinného centra
 MALVÍK - Malvel s.r.o.
– Podpora propagace programů pro těhotné a rodiny s miminky
 Mladá fronta
– Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky
 Solná jeskyně Hostivice
– Dary pro návštěvníky a dobrovolníky

Výnosy 2014
Nájemné za prostory RC
Vstupné – programy dopoledne
Vstupné – kroužky pro děti
Vstupné – kroužky pro maminky
Výnosy – jednorázové akce
Reklama, propagace
Kurzy
Tržba, služby ostatní
Tržby za vlastní výkony a za zboží

 Letiště Václava Havla Praha
– Kulturní a společenské akce – podpora rodin
z Hostivice a okolních obcí

Výroční zpráva 2014

294 691,31
21 329,31

Podpora jednorázových akcí
 Advokátka Mgr. Zuzana Fantová
 Babybook – Vydavatelství VIA STILE, s.r.o.
 Bufet Na Náměstí
 Dorty od Rozárky
 Hospůdka u Jarouše
 Květinářství Evžen Zelenka
 Mladá fronta
 Mláďátko
 MUDr. Blanka Storková, Ph.D.
 Plavecká škola Juklík
 Relax Center Family
 Strollering Hostivice Bára Kompanová a Lenka Doubravová

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 2014 byli:
Ing. Jitka Kuttelwascherová (předseda a statutární zástupce), Mgr. Lenka Brožková (členka výboru), Věra Švecová, DiS. (členka
výboru), PharmDr Helena Buzková, Ph.D. (členka výboru), Erika Kulhavá (členka výboru), Zuzana Bláhová, Marcela Conová,
Mgr. Pavlína Čermáková, Adéla Černohorská, Mgr. Tereza Dammerová, Amália Dobiášová, Lenka Doubravová, Ing. Katarína
Hradilová MBA, Eva Hrubá, Barbora Kompanová, Mgr. Kateřina Králová, Jana Kutilová, Tereza Náprstková, Kateřina Nováková,
Petra Paligová, Monika Poubová, Marina Ristovska, Kateřina Schlegelová, Ludmila Spoustová, Bc. Ilona Suchánková, Petra
Svobodová, Bc. Kateřina Školníková, Kateřina Voborníková, RNDr. Jana Vojtová, Ph.D.
Děkujeme také dalším lektorkám aktivit:
Tereza Ambrose, Simona Chmelíková, Hana Kalábová, Hana Kleisnerová, Veronika Kristová, Larisa Loban, Jana Ondo, Alena
Procházková, Marcela Vylítová
Tiráž: RC zaHRÁTKa, o.s. | Výroční zpráva 2014 | Redakce: Mgr. Lenka Brožková a Mgr. Anna Rajchartová | Grafická úprava:
Tomáš Exner | Fotografie: archiv Rodinného centra zaHRÁTKa | Tisk: TISKDO1000.cz | Schváleno k tisku: 25. 7. 2015 | Počet výtisků: 25 ks

RC zaHRÁTka
Za Mlýnem 1748
253 01 Hostivice
e-mail: rc@zahratka.cz
www.zahratka.cz
Číslo úctu: 223039228/0300

Slovo úvodem, aneb co přinesl rok 2014
Rok 2014 byl pro RC zaHRÁTka opět rokem úspěšným. Projevilo se to nejen v nabídce programů a kurzů, pro děti od těch nejmenších
po děti předškolního věku, která se stále rozšiřuje, ale také v návštěvnosti programů a kurzů pro rodiče a dospělé. Velký ohlas
zaznamenaly též odborné přednášky a semináře, které se zaměřují na péči o dítě, ale i na práci se sebou samotným či zdravý životní
styl. Hostivické kulturní dění RC zahrátka v roce 2014 obohatila řadou akcí pro rodiny a všechny spoluobčany, mezi něž patří Masopust,
Veselé putování do Sobína nebo Lampiónový průvod. Za podporu nejen výše jmenovaných událostí, bychom rádi poděkovali městu
Hostivice, dlouhodobým sponzorům a v neposlední řadě dobrovolníkům z řad maminek, díky kterým se vše vydařilo a díky nimž může
RC zaHRÁTka i nadále fungovat a poskytovat dětem i dospělým prostor pro rozvoj a aktivní trávení volného času.
Lenka Brožková, předsedkyně RC zaHRÁTka

Kdo jsme?
Jsme spolek (dříve 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.

Aktivity v roce 2014

Návštěvnost pravidelných programů
pro děti i dospělé v centru:
děti dospělí

Pravidelné programy pro děti
klub mami-mimi – 1x týdně

leden

253

271

únor

292

314

březen

238

277

duben

274

301

angličtina pro děti – leden–červen 2 kurzy týdně, září–prosinec 3 kurzy týdně

květen

240

269

hudební hrátky s Larisou – leden–červen 1x týdně

červen

155

172

výtvarný kroužek Pohádkové malování – leden–červen 1x týdně

září

149

148

volná herna – leden–červen 2x týdně, září–prosinec 1x týdně

říjen

375

335

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

listopad

366

356

kurz znakování s miminky – 2 kurzy po 6 hodinách

prosinec

245

233

angličtina pro nejmenší BabySigns – leden–červen 1 kurz

hudební kroužek s Larisou – leden–červen 1x týdně
program pro děti 1–2 roky – leden–červen 2x týdně, září–prosinec 1x týdně
program pro děti 2–3 roky – 1x týdně

hudebně-pohybový kroužek pro děti 2–4 roky – leden–červen 1x týdně
Celková návštěvnost
všech aktivit za rok 2014 3418
průměrný počet
návstěvníků za měsíc

kurz předškolní přípravy pro děti 5–7 let – říjen–prosinec 2 kurzy
3411

380

379

dětská jóga – září–prosinec 1x týdně

Vzdělávací nabídka – přednášky, semináře, besedy a kurzy –
160 účastníků
přednáška Kojení – 23.4., 2.6., 16.9. (10 účastnic)

Kulturně-společenské akce

O co usilujeme?

Co nabízíme?
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 říkanky, písničky, hru na hudební nástroje, jednoduché pohybové hry a výtvarné tvoření.
Dopolední programy doplňují různé zájmové
kroužky pro děti (angličtina, hudební kroužek,
keramika), cvičení pro dospělé (jóga, pilates),
tvořivé dílny pro dospělé a jazykové kurzy (angličtina).
Pořádáme také kurzy a přednášky na aktuální
témata (např. masáže miminek, kojení, nošení
v šátku, látkování, práce s emocemi) pro rodiče
a další pečující osoby.
Pro veřejnost pořádáme jednorázové akce pro
celou rodinu (např. Masopust, divadélka a koncerty pro celou rodinu s dílničkami, pochod Veselé putování do Sobína, Lampiónový průvod,
Mikulášskou nadílku, dětské bazárky ad.).

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.
Snažíme se předejít sociálnímu vyčlenění rodičů v souvislosti s narozením
dětí, rodičovskou dovolenou, podporujeme seznamování rodin v rámci komunity a posílení občanské odpovědnosti a zapojení do života v obci. V rámci
jednotlivých aktivit se zaměřujeme na posílení rodičovských kompetencí a aktivní trávení času s dětmi.

Publikační činnost
1. Lenka Brožková, Jitka Kuttelwascherová: Nový rok v Rodinném centru zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 23, č. 1, leden 2014.
2. Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 14, č. 5, květen 2014.
3. Lenka Brožková, Jitka Kuttelwascherová: Rodinné centrum zaHRÁTka se na 3 měsíce loučí, Hostivický měsíčník, str. 12, č. 6,
červen 2014.
4. Lenka Brožková: Prázdniny a září v Rodinném centru zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 16, č. 7, červenec–srpen 2014.
5. Lenka Brožková: zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 19, č. 8, září 2014.
6. Lenka Brožková: Podzimní Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 17, č. 9, říjen 2014.
7. Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka Hostivice, Hostouňský zpravodaj, str. 15, č. 71, červenec–září 2014.
8. Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka v barvách podzimu, Hostivický měsíčník, str. 17, č. 10, listopad 2014.
9. Lenka Brožková, Věra Švecová: Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 17, č. 11, prosinec 2014.

Masopustní průvod – 22.2.
(cca 200 dospělých a 200 dětí)
Velikonoční koncert s tvořivou dílnou
pro děti – 13.4. (25 dospělých a 25 dětí)
Pálení čarodějnic u hasičů – 30.4.
(cca 50 dospělých a 50 dětí)

přednáška Příkrmy a stravování kojenců do 1 roku – 7.4., 18.9., 2.12.
(28 účastnic)
přednáška Látkování aneb kurz zdravého přebalování – 20.2. a 23.10.
(14 účastníků)
kurz Masáž miminek a základy aromaterapie – 3 kurzy květen, říjen a listopad
(23 účastníků)
přednáška s ochutnávkou Zhubněte zdravě – 23.1. (1 účastnice)

Veselé putování do Sobína – 17.5.
(cca 70 dospělých a 70 dětí)

beseda O vztahu imunity a stravy s ochutnávkou – 10.4.

Den dětí a pohybu – 31.5.
(účast na akci CDP s aktivitami pro děti)

seminář Jakou škol(k)u pro moje dítě? – 26.4. (8 účastnic)

Městské pivní slavnosti – 13.9.
(účast na akci města Hostivice, stánek
s dílničkou pro děti a propagace aktivit)

seminář Nošení dětí v šátku – 9.10. (16 účastníků)

Den otevřených dveří s divadelním
představením „O pejskovi a kočičce“ –
15.9. (49 dospělých a 58 dětí)

konzultace vývoje miminka s fyzioterapeutkou – 18.10. (7 rodin s miminky)

Mezinárodní den mateřských center
s tvořením pro děti a rodiče – 10.10.
(10 dospělých a 12 dětí)
Lampiónový průvod – 11.11.
(cca 200 dospělých a 200 dětí)

seminář Respektovat a být respektován – 16.1.2014 (16 účastníků)
kurz Práce s emocemi – 25.9. (13 účastníků)
seminář Jak na péči o miminko – 18.10. (17 účastníků)

Kurzy, kroužky a setkání pro rodiče a dospělé
angličtina pro dospělé, mírně a středně pokročilí – 1x týdně
cvičení Pilates s náčiním – leden–červen 1x týdně
kundalini jóga – 2x týdně
kundalini jóga pro ženy po porodu – září–prosinec 1x týdně

Mikulášská nadílka – 5.12.
(40 dospělých a 40 dětí)

cvičení pro rodiče s dětmi – únor–prosinec 1x týdně

Focení dětí a rodin – 28.9. a 30.11.

kreativní kurzy pro dospělé s Dobrotetami – 2x měsíčně v podvečer

Dětský bazárek (oblečení a další potřeby
pro děti) – 21.–22.3. a 3.–4.10.

tvořivá setkávání – 24.10. (háčkované čepičky) a 12.12. (bambulkové šály)

Bazárek her, hraček a sportovních
potřeb – 21.–22.11.

Plus
knihovna – knihy o dětech a rodičích,
výchově a výživě, zdravém životním stylu
a aktivitách pro děti
geocaching – spravujeme multikešku
(součástí série kešek Sítě mateřských
center)
bazárek – nástěnka v prostorách,
na webu a facebooku

jemná jóga pro dospělé – září–prosinec 1x týdně

podpůrná skupina Respektování – leden–červen (18 účastníků)

