Výroční zpráva
2011

Z historie vzniku občanského sdružení
Centrum pro rodinu M.E.D. o.s. (držitel certifikátu „Společnost přátelská rodině“
udělovaným Sítí mateřských center, člen Sítě mateřských center) vzniklo jako občanské
sdružení v prosinci roku 2006. Předtím však již 3 roky pracovalo pod zřizovatelem
Náboženskou obcí Církve československé husitské v Semilech. Z původní skupiny několika
aktivních rodičů, kteří se pravidelně dvakrát týdně scházeli a dále pořádali různé mimořádné
akce (slavení svátků – Mikuláš, Den dětí, Svatojánská slavnost…) se postupně stala fungující
organizace nabízející své služby pro cílovou skupinu – rodiče s malými dětmi ze Semil a
okolních menších obcí.
Pod zřizovatelem NO CČSH se podařilo získat dotaci v grantovém řízení MPSV (2006),
Nadace Via (2005-6) a jako partner projektu z dotačních fondů Evropské unie. Tím se rozšířil
program i kvalita nabízených služeb, vybavení, návštěvnost, přestěhovali jsme se do nových
prostor v DDM. Více jsme se zapojili do života obce, ale také značně vzrostla administrativa,
proto se po vzájemné domluvě Centrum pro rodinu M.E.D. o.s. (dále CPR M.E.D.) stalo
občanským sdružením.
Na mimořádné valné hromadě v listopadu 2011 bylo rozhodnuto, že ekovýchovné a zeleně
laděné programy, budou od 1.1.2012 působit pod samostatnou NNO Semínko země pro větší
přehlednost a dle odpovídajícího poslání organizací.

Cíle a poslání
Hlavním cílem CPR M.E.D. je provozování centra pro rodinu, kterého dosahuje specifickými
cíli na třech úrovních:
1.
Pravidelný týdenní program
2.
Pravidelné jednorázové aktivity:
Akce konané pravidelně každý rok: oslavy svátků (Den dětí, Mikuláš, oslava Dne matek,
happening pořádaný k Týdnu opravdových plen, pálení čarodejnic, zahradní slavnosti v
dřevěnce …), letní rodinný tábor, příměstský letní a vánoční tábory.
Účast na městské dožínkové slavnosti Pecen, na vánočních trzích ZŠ.
Další pravidelnou činností byly ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy a
výtvarné dílničky pro celé rodiny.
3.
Mimořádné akce:
Výstavy z činnosti, regionální setkávání mateřských center v Libereckém kraji, mimořádné
slavnosti a besedy, aktivní spoluúčast na oslavách Dne Země vyhlášených
městem Semily v roce 2011. Spolupráce s o.s. Zrnko naděje (sdružující rodiny se zdravotně
postiženým členem) na akci „Město na vozíku“ , „Pochod s bobinou“ a jiné společné aktivity.

Posláním sdružení je umožnit společné prožívání hodnoty rodičovství a dětství.

Organizace sdružení
Statutární zástupce – předsedkyně:
k 31.12.2011: Romana Smetáčková
od 1.1.2012: Petra Haken
Rada sdružení k 31.12.2011
Žofie Převrátilová , Šárka Bažantová, Karolina Nedělová,
Romana Smetáčková, Lenka Hřibová, Renata Nosková
Veronika Vodičková, Anna Hudská, Dita Kačírková
Rada sdružení od 1.1.2012
Petra Haken, Martina Peukerová, Žofie Převrátilová,
Karolina Nedělová, Andrea Szabó, Věra Rozkošná, Renata
Skřivánková

Členská základna
K 31. 12. 2011 mělo Centrum pro rodinu M.E.D. o.s. 22 členek.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
Členský příspěvek na rok 2011 byl stanoven na 200,- Kč/ročně.
Členská základna není široká, avšak CPR M.E.D. nabízí své služby široké veřejnosti. Tato služba
je využívána klienty Centra. Jsou jimi převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené a jejich
děti. Členové sdružení jsou většinou též aktivními spolupořadateli akcí a programů CPR M.E.D.

Zaměstnanci
Šárka Bažantová
Romana Smetáčková
Jana Cinková
Romana Krausová
Martina Peukerová

1. 2. 2010 - 31. 1. 2011 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
1. 2. 2010 - 31. 1. 2011 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
3. 5. 2010 – 30. 4. 2011 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
1. 4. 2011 - 30. 9. 2011 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
2. 9. 2011 - 29. 2. 2012 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)

V následujícím roce 2012 bylo opět vytvořeno pracovní místo dotované Úřadem práce
v rámci veřejně prospěšných prací.

Projekty
Projekty na provoz a činnost Centra pro rodinu M.E.D
Pravidelný program CPR M.E.D.

1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 (Město Semily)

Projekt D.O.Ma (Dětství, Otcovství, Mateřství) – podpořen MPSV
Projekt je zaměřen na podporu a posilování rodičovských kompetencí, s důrazem na individuální
potřeby dětí. Prostřednictvím přednáškové činnosti, besed a prožitkových seminářů budou předány
informace jak zvládat optimálně rodičovské role ve stále se měnícím společenském prostředí, jak
prohloubit vztahy v rodině, předcházet sociálně patologickým jevům.

Projekty Střediska ekologické výchovy – M.E.D.věd
Středisko ekologické výchovy M.E.D. podpořilo Město Semily
Cílem projektu je položit základy pro fungování malého střediska ekologické výchovy v
prostorách památkově chráněné dřevěnky a zahrádky, a také umožnit rodinám, žákům
MŠ a ZŠ z bytovek a panelových domů zažít romantický prostor dřevěnky a zahrádky při
aktivních rukodělných činnostech a zahradnických pracích, kompostování, řezání dříví.
Podpořeno Městem Semily
K přírodě blíže a častěji – podpořen MŽP
Cílem projektu je otevřít téma odcizování dětí přírodě široké veřejnosti, zmapovat situaci (i
legislativní) a společně hledat možnosti vědomých aktivit a akcí vedoucích k zmírnění tohoto
obecného trendu, vzájemně se inspirovat příklady dobré praxe u nás i v zahraničí (komunitní
zahrady, městské farmy, dětská přírodní hřiště, lesní školky atd.).
MEDvěd na cestách – podpořen Libereckým krajem
Zázemí našeho ekostřediska v roubence v Jílovecké ulici neumožňuje z provozních a prostorových
důvodů programy pro starší děti (od 4.třídy).
Rozhodli jsme se tedy projekt rozšířit i mimo chaloupku a Semily. Cílem projektu je nabídnout
témata pro 2. stupeň ZŠ a stávající programy pro MŠ a ZŠ nabídnout i školám a školkám v okolních
městech a vesnicích.

Na zelenou s rodiči – podpořen Libereckým krajem
Cílem projektu je hledat cesty ke zvýšení efektivnosti EVVO v předškolním věku, a to především
spoluprácí, zapojením a informováním rodičovské veřejnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že tato
věková skupina nemůže být jakkoliv vytrhávána z kořenů (ale i vlivu) rodiny, a že je nutné a
žádoucí získat pro ekologické chování především rodiče. Projekt začal v roce 2010.

Ostatní projekty
Medová jablíčka - podpořila Nadace Partnerství
Na tomto projektu se podílíme s farmou Klokočí. Součástí je výsadba ovocné aleje a křovinných
jedlých pásem, sušení ovoce. Možnost aktivního zapojení rodin s dětmi do života na farmě
Klokočí, praktický zážitek cesty jídla ze stromu či pole na náš talíř. Vybudování sezónního
zázemí pro pravidelné návštěvy farmy. Projekt započat v roce 2010.
Sladíme MEDEM - podpořen Nadací VIA
Cílem projektu, který podpořila Nadace Via z Fondu místního rozvoje Veřejně osvětleno, je
zapojit co nejširší veřejnost do tematiky a procesu schvalování a připomínkování nového
územního plánu Semil,
který ve své dopravní části, dle našeho mínění, nebere ohled na rodiny s malými dětmi (těsné
vedení dopravy
kolem 12 školních a předškolních zařízení z celkových 14) ani na kulturní a historické památky
města (státem chráněné památky v Jílovecké ulici). Při veřejných projednáních návrhu územního
plánu byla sice veřejnost vyslechnuta, nebyly však akceptovány její výhrady a připomínky.
Bohužel cílová skupina, které se tento problém dotýká (rodiny s malými dětmi), se může těžko
účastnit veřejného politického života (zasedání zastupitelstva, veřejná projednání).

Zpráva o činnosti
Pravidelné aktivity pro děti a rodiče
Cvičení ANDÍLCI, SVĚTÝLKA, MOTÝLCI
Cvičení pro rodiče či prarodiče s dětmi, od útlého věku, cvičení je rozděleno dle věku dětí a
přizpůsobeno jejich potřebám. Cvičíme a hrajeme si za pomoci zpívání a říkanek, které se
váží k jednotlivým ročním obdobím. Cvičíme na balonech, rozvíjíme jemnou i hrubou
motoriku.
Výuka jazyků – AJ, Fr.J
Nabídka výuky jazyků pro začátečníky i pokročilé, odborné lektorské vedení. Děti mohou být
přítomny v herně během výuky.
Cvičení pro maminky s fyzioterapeutkou
Cviky jsou zaměřeny na posílení všech partií, které byly porodem a těhotenstvím zatíženy.
Soustředíme se na posílení svalů dna pánevního, protažení zkrácených svalů a celkové
protažení a uvolnění páteře. Do cvičení jsou zařazeny prvky jogy, pilates a také cviky na páteř
dle Ludmily Mojžíšové.
Tvořivé dopoledne pro maminky s dětmi
Cvičení se zpívánkami a dětskými hrami, společné tvoření rodičů a dětí. Součástí dopoledního
rogram je krátké divadélko pro děti a společný oběd.
Čtvrteční přednášky a besedy
Přednášky a besedy, ale také výměna zkušeností z oblasti výchovy, zdravého životního stylu,
těhotenství a přípravy na porod, ekologie a trvale udržitelného rozvoje, aj. Naše lektorky a
lektoři jsou tolerantní k specifickému prostředí a přítomnosti dětí na přednáškách.
Mateřídouška – povídání s farářkou NO CČSH
Jednou měsíčně jako součást úterního dopoledne. V jednotlivých povídáních, jejichž náplň si
určují účastníci programu, se můžete například dozvědět mnohé užitečné o jednotlivých
církevních svátcích, které stále slavíme (Vánoce, Velikonoce, dušičky), ale jejichž obsah nám
vinou zrychleného životního tempa uniká.
.

Těhotenské cvičení „Šeptání do bříška“
Speciální cvičení, oslava těhotenství a mateřství, příprava na porod. Vedenou dulou a laktační
poradkyní.

Kroužek v dřevěnce v Jílovecké ulici
Určen pro rodiče s předškoláky a pro děti mladšího školního věku. Využíváme přirozené prostředí
areálu památkové chráněné dřevěnky (řezání dříví, starost o zahrádku …), zkoušíme rukodělné a
výtvarné činnosti z přírodních materiálů (vlna, dřevo, vosk …).

Jednorázové a mimořádné akce
•
•
•
•
•
•

slavnosti (Den matek, Den dětí, Jablíčková slavnost, Mikuláš, Den Země …)
Týden pro Zemi, Týden respektu k porodu, Týden opravdových plen …
Prázdniny 2011 (PO a ČT v dřevěnce, týdenní vzdělávací pobyt v Jesenném)
Návštěvy v Domově seniorů s písničkami, říkadly a tanečky
Společné výlety
Výtvarné dílničky v dřevěnce pro celou rodinu

Finanční zpráva 2011
Hospodářský výsledek:

ztráta Kč 48 458,-

NÁKLADY 2011
drobný majetek
ostatní materiál
nákup potravin Jesenný
spotřeba energie
materiálové náklady

63 449
52 744
14 435
460
177 515

cestovné
ostatní služby
nájemné
poštovné
lektorné
vzdělávání
telefon, internet
software
propagace
nemateriálové náklady

14 420
209 000
35 068
1 640
134 365
4 050
2 720
9 048
90 057
500 368

Jiné ostatní náklady
ostatní daně a poplatky
dary
členské příspěvky
ostatní náklady

2 778
100
30 620
1 400
34 898

OSOBNÍ NÁKLADY
mzdové náklady - mzdy
mzdové náklady - DPP
zákonné sociální pojištění
mzdové náklady

NÁKLADY CELKEM

128 585
124 800
43 721
297 106

1 009 887

PŘÍJMY 2011

PŘÍJMY
tržby za vlastní výrobky
příjmy za vstupy, cvičení, kurzy …
výukové programy EVVO
rodinné pobyty

tržby za vlatní činnost celkem
úroky
členské příspěvky
dary od fyzických osob
Nadace Partnerství-Medová jablíč.
Nadace VIA*
MŽP
MPSV
Město Semily
Úřad práce
Liberecký kraj*

dotace celkem

PŘÍJMY CELKEM

* U dotací, které probíhaly více
zdaňovacích období bylo provedeno
časové rozlišení, dle skutečného
čerpání prostředků. Jako příjmy jsou
zde uvedeny výnosy dle výnosových
účtů za období 2011

1 348
33 210
40 150
28 250

102 958
47
3 300
6 800
52 800
120 000
225 000
77 550
54 000
154 581
164 393

855 124

961 429

Stav a pohyb majetku a závazků organizace

účet č.

název účtu

211 010

Pokladna

221 010

Bankovní účty

311 010

stav k 1.1.2011

stav k 31.12.2011

16 797

588

222 129

43 747

Odběratelé

7 241

5 000

321 010

Dodavatelé

1 471

0

325 010

Ostatní závazky

0

0

331 010

Zaměstnanci

28 313

7 214

331 020

Zaměstnanci DPP

0

0

336 010

Sociální pojištění

-9 441

3 649

336 020

Zdravotní pojištění

4 047

0

342 010

Daň zálohová

- 3 583

0

342 020

Daň srážková

0

0

368 000

Závazky k účastníkům sdružení

20 000

9 000

384 010

Výnosy příštích období

80 000

0

385 010

Příjmy příštích období

42 952

71 500

Poděkování
Za podporu a vstřícnou spolupráci všem děkujeme:
Město Semily
MŽP
MPSV
Liberecký kraj
Nadace Partnerství
Nadace VIA
o. s. Zrnko naděje
Mgr. Anna Boldišová
Ing. Jan Mazánek
Romana Krausová
Sluníčko – hračky Elišky Vodvárkové za bezplatné umístění propagační nástěnky
Síť mateřských center o.s.
A samozřejmě děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na činnosti centra, na jeho pravidelných
i mimořádných akcích. Bez Vaší práce a podpory, by Centrum pro rodinu M.E.D. o.s. sotva mohlo
zvládnout to, co se za rok 2011 podařilo.

Město Semily

Kontakty
Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.
Sídlo: Tyršova 380, 513 01 Semily
IČO: 270 518 54
bankovní spojení: 213528060/0300
telefon: 777 226 127, 731 988 640
e-mail: med.semily@seznam.cz
www.med-semily.cz
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