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Novinky v Centru
Rok 2012 byl rokem 10-ti letého výročí založení Sítě mateřských center v České republice.
V průběhu celého roku se konalo několik aktivit zaměřených na sdělování významu, který
mateřská a rodinná centra mají v oblasti sociálního života rodičů malých dětí. I Centrum pro
rodinu M.E.D. se zapojilo do některých z nich. Zúčastnily jsme se štafety od Centra k Centru,
která probíhala na jaře v Libereckém kraji. Založily jsme kešku v rámci světové sítě pokladů
geocashing.
Rok 2012 byl pro nás významný i ze dvou dalších důvodů:
1. Velká rekonstrukce
V září 2012 jsme se vrhly do veliké rekonstrukce celého prostoru Centra v DDM
Seddma. Vymalovaly jsme všechny zdi, nakoupily jsme nové skříně, stůl a koberec na
hraní. Pracovaly jsme dnem i nocí, abychom vás již v říjnu mohly přivítat v novém a
útulném prostředí. Upravily jsme hernu tak, aby byla příjemným prostorem pro malé i
velké návštěvníky i návštěvnice.

2. Nový tým a nový začátek
Významně jsme obměnily Radu sdružení. Naše řady opustily letité členky Rady,
některé z nich přešly do nové organizace Semínko země, jiné již mají děti velké a tedy
se věnují jiným aktivitám. Začínáme tedy zase od začátku, s novým týmem maminek,
s novou předsedkyní. Učíme se psát žádosti o granty, organizovat program, učíme se
fungovat jako tým. Je to někdy náročné a obtížné, ale jdeme tou cestou a poznáváme
druhé i samy sebe a rosteme společně.

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.
Od 1. 1. 2012 působí ekovýchovné a zeleně laděné programy, které byly součástí aktivit
Centra pro rodinu M.E.D., pod samostatnou NNO Semínko země. Centrum pro rodinu se tedy
vrátilo ke své kmenové aktivitě a to je nabízení pravidelného programu pro rodiče malých
dětí.

Cíle a poslání
Hlavním cílem a posláním Centra pro rodinu M.E.D. je podpora rodin s dětmi. Prostor, který
nabízíme, umožňuje sdílení a společné prožívání hodnoty rodičovství a dětství. Slouží tedy
jako ochrana před sociálním vyloučením, kterým jsou ohroženy zejména matky na rodičovské
dovolené. V bezpečném prostoru rodinného centra mohou sdílet své starosti, obavy, radosti i
strachy. Mohou se také osobně rozvíjet ve spolupráci s ostatními matkami, které tvoří
program Centra a podílejí se na jeho dalším směřování.
Centrum pro rodinu nabízí tři typy aktivit:
1.
Pravidelný týdenní program
2.
Pravidelné jednorázové aktivity: Akce konané pravidelně každý rok: oslavy svátků
(Den dětí, Mikuláš, oslava Dne matek, letní rodinný tábor, příměstský letní tábor. Účast na
městské dožínkové slavnosti Pecen, na vánočních trzích ZŠ.
3.
Mimořádné akce: Zapojení do aktivit Sítě mateřských center v rámci výročí 10 let od
založení Sítě, regionální setkávání mateřských center v Libereckém kraji. Besedy a přednášky
zvyšující rodičovské kompetence v oblasti výchovy dětí a partnerského soužití.
Centrum pro rodinu M.E.D. je otevřeno pro všechny zúčastněné každý pracovní den od
9 do 12h i pro pouhé pohrání si, bez nutnosti účasti na programu. Uvítáme všechny
nové tváře. Jsme tu pro vás.

Organizace sdružení
Statutární zástupkyně – předsedkyně:
K 31.1. 2012: Petra Haken
Rada sdružení k 31.12.2012
Petra Haken, Martina Peukerová, Žofie Převrátilová,
Andrea Szabó, Věra Rozkošná, Zuzana Jodasová
Členská základna
K 31. 12. 2012 mělo Centrum pro rodinu M.E.D. o.s. 11 členek.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
Členský příspěvek na rok 2012 byl stanoven na 200,- Kč/ročně.
Členská základna není široká, avšak CPR M.E.D. nabízí své služby široké veřejnosti. Tato
služba je využívána klientkami a klienty Centra. Jsou jimi převážně matky na mateřské a
rodičovské dovolené a jejich děti. Členky sdružení jsou většinou též aktivními
spolupořadatelkami akcí a programů CPR M.E.D.
Zaměstnankyně
Martina Peukerová 2. 9. 2011 - 29. 2. 2012 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
Marcela Makovičková 1.4.2012 – 30.9.2012 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
Zuzana Jodasová 1.10.2012 – 31.3.2013 (v rámci dotace od Úřadu práce na VPP)
Projekty:
V rámci projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v
Libereckém a Jihomoravském kraji“, který probíhal ve spolupráci s Prostorem pro rodinu byly
vytvořeny místa na DPČ a PP pro pečující:
Broučková Alena
Chlumová Jaroslava
Rozkošná Věra
Skřivánková Renata
Stránská Aneta
Vlčková Eva

Dobrovolnice
Petra Haken, 2 děti
Zuzana Jodasová, 2 děti
Martina Peukerová, 2 děti
Žofie Převrátilová, 3 děti
Věra Rozkošná, 3 děti
Renata Skřivánková, 3 děti
Aneta Stránská, 2 děti
Andrea Szabó, 2 děti

DPČ
PP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
PP

4.10.2012
4.10.2012
4.10.2012
4.10.2012
4.10.2012
4.10. 2012
1.12.2012

-

3.12.2012
15.2. 2013
3.3.2013
3.4.2013
3.4.2013
30.11.2012
3.4.2013

Projekty
Projekty na provoz a činnost Centra pro rodinu M.E.D
Pravidelný program CPR M.E.D. 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 (Město Semily)

Projekt hlídání dětí
Medová školka 1.10.2012 – 31.3.2013 (ESF ČR ve spolupráci s o.s. Prostor pro rodinu)
Medová školka vznikla ve spolupráci s o.s. Prostor pro rodinu jako součást projektu
„Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a
Jihomoravském kraji“. Hlavním cílem projektu je vytvořit účinné nástroje pro slaďování
rodinného a pracovního života a obeznámit zaměstnavatele v Libereckém a Jihomoravském
kraji s jejich využitím při uplatňování pro rodinné politiky vůči svým zaměstnancům. Projekt
je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.

Zpráva o činnosti
Pravidelné aktivity pro děti a rodiče
Cvičení ANDÍLCI
Cvičení pro rodiče či prarodiče s dětmi. Toto cvičení je určena pro miminka až do 1 roku
věku. Pomocí zpívání a říkanek si děti zvykají na pohyb a pravidelný rytmus v rámci dne,
týdne i celého roku. Cvičí se také na balonech, děti se učí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.
Cvičení vede již tradičně Martina Peukerová.
Cvičení KOLO KOLO
Cvičení pro děti, které již chodí. Opět pokračujeme s básničkami, říkankami i zpěvem.
Cvičíme na balonech a také hrajeme různé pohybové hry. Děti se tak učí pracovat ve skupině
a více ovládat své tělo. Cvičení vedla Aneta Stránská.
Angličtina
Od ledna do června probíhala angličtina ve formě Rapu pod vedením Michaely Šlechtové,
zábavnou rytmickou formou. V následujícím školním roce na podzim probíhal kurz angličtiny
přizpůsobený potřebám zúčastněných pod vedením Ivany Slavíkové, která se zrovna vrátila
s Irska čerstvě osvěžena aktivní angličtinou. Děti mohly být přítomny v herně během výuky.
Francouzština
Tradiční hodina pro pokročilé vedená Janou Kulhánkovou se konala v první polovině roku.
Power jóga pro rodiče s dětmi
„Strávili jsme společně mnoho krásných hodin, propojených s povídáním o zdraví, pohybu, a také pravidelné
meditace na konci cvičení, které nám pomohli s vyrovnáním napětí, které si každá z nás v sobě nese při
výchově dětiček. Doufám, že příští rok bude Med opět nabízet cvičení pro maminky, které si potřebují na
několik minut odpočinout od běžného rodinného koloběhu.“
Daniela Tunová

Cvičení je zaměřeno pro maminky s dětmi, které mohou být v sále přítomny. V druhém
pololetí bylo zajištěno hlídání dětí v Medové školce. 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. Pravidelně se
cvičení účastnilo 3 – 5 maminek.
Těhotenské cvičení „Šeptání do bříška“
Speciální cvičení, oslava těhotenství a mateřství, příprava na porod. Vede dula a laktační
poradkyně Martina Peukerová.
Tvořivé dopoledne pro maminky s dětmi
Každé úterý se v Medu scházíme ke společnému dopoledni, kde se setkávají rodiče a děti
všeho věku ke vzájemnému tvoření, cvičení, kuchaření, hraní divadélka a poobědvání.
Program chystá vždy více maminek společně. Někdo vede cvičení, jiná vymyslí vyrábění,
další uvaří a před společným stolováním některá z maminek (a někdy i tatínek) zahraje dětem
pohádku. Návštěvnost je proměnlivá, ale pevné jádro tvoří asi pět rodin. Jsme moc rádi, že
můžeme takto pokračovat i v dalším kalendářním i školním roce.
Čtvrteční přednášky a besedy
Tento den je vyhrazen na přednášky a besedy, ale také výměnu zkušeností z oblasti výchovy,
zdravého životního stylu, těhotenství a přípravy na porod, partnerství a slaďování potřeb
v oblasti rodiny, profese a osobní realizace. Naše lektorky a lektoři jsou tolerantní k
specifickému prostředí a přítomnosti dětí na přednáškách.
Mateřídouška – povídání s farářkou NO CČSH
Již od samých počátků našeho rodinného centra spolupracujeme s paní farářkou Ladou
Kocourkovou, která se pro mnohé z nás stala přítelkyní, učitelkou, blízkým člověkem, který
vždy dodá sílu, optimismus, chuť pracovat na sobě a nelitovat času věnovaného druhým.
Vždyť mezi nás přichází už sedmý rok a ačkoli je nás někdy jen hrstička ( a jindy zase
požehnaně), vždy s námi nadšeně a plna energie stráví svůj čas a rozmlouvá s námi nad
tématy, která si většinou předem vybereme. Tento rok jsme se věnovali vždy právě
aktuálnímu svátku (setkáváme se 1x za měsíc).
Z mateřídouškového povídání se dá čerpat posila pro všední dny nejméně do dalšího setkání.
.

Odpolední kroužky pro předškolní děti
Letos poprvé jsme otevřely také dva odpolední kroužky pro děti od 3 – 6-ti let, které již
navštěvují dopoledne mateřskou školku.
Výtvarný kroužek
Zúčastnily se děti většinou i s rodiči, které tvoření dětí moc zajímalo. Vyráběly jsme většinou
tematická díla vztahující se k danému období: svícínky na svíčku s průsvitkovými prvky (jako
lampion), dřevěné draky na dveře, vánoční skleněné kouličky na stromeček, adventní věnce.
Děti si vyzkoušely také malbu na porcelánové misky. Z každé hodiny si děti své výrobky
odnesly domů a těšily se z nich

Dramatický kroužek
Slovo, pohyb. Dramatické hry a cvičení, kdy se děti učí, jak pracovat se slovem a řečovým
projevem. Jednoduše, formou hry. Pravidelně se účastnilo 9 -10 dětí. Kroužek vedla Hanka
Eisenbergerová.

Medová školka
„V projektu miniškolky jsem působila jako jedna z pečujících. Vážím si této
nabídky a zkušenosti pečovat o malé děti v bezpečném prostoru mateřského
centra. Vyzkoušela jsem si, co toto zaměstnání obnáší bez těžkého hledání
zázemí a vkládání svých finančních prostředků např. do pronájmu jiných
prostor. Oceňuji výhodu menšího kolektivu v různém věkovém rozmezí a
individuální přístup, který nám byl umožněn díky dobrému zázemí.“
Renata Skřivánková

Medová školka nabízela bezplatné hlídání dětí pro děti od 1,5 roku do 6-ti let v období od 1.
10. 2012 do 31. 3. 2013. Hlídání dětí probíhalo v Centru pro rodinu M.E.D. v DDM Seddma a
také v zelené dřevěnce v Jílovecké ulici. Službu medové školky využívalo 30 rodin s jedním
až dvěma dětmi. Pečující v medové školce byly absolventky Motivačního kurzu "Moje dobrá
práce", který se uskutečnil v Semilech v rámci projektu "Vytváření nástrojů na zlepšování
pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji", financovaným v
rámci programu OPLZZ Evropským sociálním fondem. Celkem pracovalo v medové školce 8
pečovatelek. Tři pečující pokračují v této práci i nadále po skončení projektu. V Semilech
vznikla lesní školka Kořínek, kde pracuje Jaroslava Chlumová a Eva Vlčková a hlídání dětí za
úplatu nabízí také Renata Skřivánková v rodinném centru Gynomai. Projekt medové školky
tedy vedl k rozšíření služeb péče o malé děti v Semilech.

Jednorázové a mimořádné akce
Otevírání studánek
K naší již tradiční oslavě jara patří slavnost Otevírání studánky v lese nad Bítouchovem, v
okolí osady Morava. Ze studánek si můžeme vybírat, jsou tu kousek od sebě dvě, nádherné
pravé lesní studánky. Pár týdnů před tím, než se tu setkáme, cvičíme jarní a studánkové písně,
na místě pak nachystáme děvčatům věnečky, královničku Karolínku ozdobíme tím
nejkrásnějším a kráčíme průvodem držíce se dlouhých pentlí vlajících Karolínce z věnečku a
do kroku si zpíváme studánkové písně. U studánky všichni hrabou listí, vyndavají z vody
bahno, nakonec dáme na vodní hladinu své věnečky a studánce zazpíváme a zahrajeme.
Je to jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších slavností.

Den dětí
I v tomto roce jsme se rádi nechali pozvat paní farářkou z místního husitského sboru k oslavě
Dne dětí u nich na zahradě, jako již vloni tím začala oslava celorepublikově vyhlášené Noci
kostelů. Na úvod jsme zahráli pohádku o Arše Noemově a pak následovaly hry a zpěvy k
tématu: samozřejmě hlaholení písně Já mám kocábku, Tři citronky atd. a hry na padáku, který
symbolizoval archu. Děti přišly v maskách zvířátek a snažily se být do páru, takže s námi
pluli dva lvi, dvě kočky, dva motýli, dva zajíci a další zvířena. Všichni jsme byli zachráněni a
tak jsme si pak na oslavu opekli všeliké dobroty a přikusovali skvělý domácí chléb naší
Věrky.
Tábor v Jesenném
V chatovém táboře v Jesenném se sešlo více jak 10 rodin s dětmi. Každé dopoledne byl pro
děti připraven program a hry, které se týkaly celotáborové zvířátkové hry. Součástí programu
byla ranní rozcvička, hry v okolí tábora. Po obědě a poledním klidu, jsme podnikali
dobrodružné výpravy do širšího okolí tábora (koupaliště v Jesenném, výlet do Vysokého nad
Jizerou aj.) Večer pak zakončil táborový oheň a písničky na dobrou noc. Po uspání dětí se
rodiče scházeli k táborovému ohni, povídání a sdílení a přípravě programu na další den.
Zavítala mezi nás tradičně již i psycholožka Anička Boldišová. Při setkání a sdílení v kruhu
došlo i k pročištění starých neřešených trápení a hledání cest k jejich řešení. Slzy naděje
zakončily toto terapeutické setkání.
Příměstský tábor v dřevěnce
Setkávání maminek s dětmi probíhalo každé pondělí a čtvrtek po celé prázdniny. Pravidelně
se účastnily 4 maminky s dětmi. Cvičily jsme s padákem, česaly vlnu, zalévaly kytičky,
hladily králíčka, v dešti pořádali šnečí závody. Program zajišťovala Andrea Szabó a Marcela
Makovičková.

Výlet na ranč Kocanda
Na ranči Kocanda jsme se seznámili se všemi zvířátky, která zde žijí. Děti měli možnost je
zažít venku v jejich přirozeném prostředí. Svezly se také na koni a opekly si na ohni buřty a
jiné dobroty. V rámci tohoto výletu jsme se setkali s mateřským centrem Rodinka z Jilemnice
a předali jim štafetu mateřských center, která putovala od centra k centru v rámci roku oslav
10-ti letého výročí vzniku Sítě mateřských center.

Návštěvy v Domově seniorů s písničkami, říkadly a tanečky
Naším již tradičním a oblíbeným "výletem" je návštěva zdejšího Domova důchodců, kam
chodíme babičkám a dědečkům předvést, co společně děláme při našich setkáních. Takže
zpíváme, tancujeme, říkáme říkanky, hrajeme divadélko, když se to právě hodí a stihneme to,
přineseme dědečkům a babičkám pro potěchu něco, co jsme společně vyrobili. Děti i my
dospělí máme tyto návštěvy moc rádi, je vždy tak krásné vidět radost, jiskru, štěstí,
úsměv na tvářích stařečků. Nakonec ještě zůstáváme na popovídání, děti obcházejí dědy a
babičky, povídají si s nimi, sedají jim na klín, nechají se pohladit. Je úžasné, jak si ta
nejmladší generace s nejstarší rozumí, jak je jim společně dobře. Každá taková návštěva nás
oblaží, pohladí po duši a my se moc těšíme, až sem zase přijdeme. Domov seniorů
navštěvujeme tak 4x do roka, většinou na podzim, před Vánoci, kolem Masopustu a Dne
matek.

Zdravý úsměv
Již tradičně proběhla preventivní akce zaměřená na péči o ústní dutinu nejmenších dětí ve
spolupráci s mateřským centrem Mateřídouška. Paní lektorka vyprávěla, co se může stát, když
se správně nepečuje o zuby. Ukazovala, jakou správnou techniku používat. Na konci všichni
dostali balíčky v hodnotě cca 150kč. Byla šance si i některé produkty zakoupit.
Slaďování rodinného a pracovního života
Ve spolupráci s organizací Aperio proběhl interaktivní seminář o tom, jak úspěšně sladit své
osobní, rodinné a profesní potřeby a přání. Jak se věnovat své práci, svým koníčkům,
realizovat své sny a přání a zároveň vycházet vstříc vývojovým potřebám dětí a potřebám
svého partnera. Zúčastnilo se 12 maminek na rodičovské dovolené, jejichž děti byly také
přítomny.
Ženský kruh
Setkání žen všeho věku a stavu, těhotných, kojících, matek i babiček ke společnému sdílení,
tanci, povídání, předávání zkušeností. Vede dula a laktační poradkyně Martina Peukerová.
Geocashing
I my jsme se zapojili do této celosvětové hry hledání pokladů. V Semilech jsme na krásném
místě schovali kešku, kterou se můžete vypravit hledat a přitom objevit kouzlo a hodnotu
mateřských center. Cesta je nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi. Možno ji absolvovat
s kočárkem (golfky nejsou příliš vhodné), nebo na kole s vozíkem za kolo. Kešku jsme
založili také jako jednu z akcí pořádaných v rámci výročí 10-ti let od založení Sítě mateřských
center. Výchozím bodem je právě Centrum pro rodinu M.E.D.: N 50° 36.062', E 15° 20.133'
Více informací ohledně hledání naší kešky najdete tady:
http://www.geocaching.com/geocache/GC3KCG3_rodina-19-m-e-d?guid=78dcac18-10ae4965-9785-f241faa49c52
V rámci mateřských center bylo založeno kešek několik v libereckém a středočeském kraji a
byla vyhlášena hra o nejlepšího sběratele a poutníka od kešky Centra k Centru.

Finanční zpráva 2012
Hospodářská ztráta

- 48.522,92 Kč

Náklady 2012:
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem
Rozepsání nákladových položek
Materiál
501010
kancelářské potřeby
501020
Výtvarný materiál
501040
Čistící a úklidové prostředky
501050
Literatura
501060 Drobný majetek
501070 Ostatní materiál
501080
Pobyt Jesenný
Celkem
Služby
511000
518010
518020
518030
518040
518041
518050
518070
518080

Opravy a udržování
Ostatní služby
Nájemné
Poštovné
Lektorné
Vzdělávání
Telefon,internet
Propagace
Software
Celkem

Mzdové a osobní náklady
521010 Mzdové náklady
521020
Mzdové náklady DPP
524010
OSSZ +ZP
Celkem
Ostatní daně
538000
Ostatní daně a poplatky
Celkem

40 230,00 Kč
58 527,00 Kč
252 478,00 Kč
100,00 Kč
6 859,00 Kč
358 194,00 Kč

1 681,00 Kč
1 368,00 Kč
233,00 Kč
299,00 Kč
16 869,00 Kč
6 818,00 Kč
12 962,00 Kč
40 230,00 Kč

1 122,00 Kč
1 988,00 Kč
41 272,00 Kč
744,00 Kč
3 400,00 Kč
300,00 Kč
4 818,00 Kč
887,00 Kč
3 996,00 Kč
58 527,00 Kč

187 111,00 Kč
2 840,00 Kč
62 527,00 Kč
252 478,00 Kč

100,00 Kč
100,00 Kč

Ostatní náklady
542000 Ostatní pokuty a penále
549010
Jiné ostatní náklady
Členské příspěvky
549020 organizacím
Jiné ostatní náklady - zák.
549030
poj.
Celkem

2 000,00 Kč
340,00 Kč
1 000,00 Kč
3 519,00 Kč
6 859,00 Kč

Výnosy 2012:
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy - úroky
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Celkem
Rozepsání výnosových položek
Tržby za služby
602010
Příjmy za vstupy a cvičení
602040
Pobyt Jesenný
602090
Ostatní služby
Celkem
Úroky z banky
644000 Úroky
Celkem

53 460,00 Kč
8,08 Kč
150 043,00 Kč
106 160,00 Kč
309 671,08 Kč

26 520,00 Kč
22 750,00 Kč
4 190,00 Kč
53 460,00 Kč

8,08 Kč
8,08 Kč

Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky mezi
681010
organizacemi
682010 Dary
684010
Přijaté členské příspěvky
Celkem

136 883,00 Kč
11 560,00 Kč
1 600,00 Kč
150 043,00 Kč

Provozní dotace
691010
Dotace Město Semily
691020
Dotace Úřad práce
Celkem

40 160,00 Kč
66 000,00 Kč
106 160,00 Kč

* 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 2012

Stav a pohyb majetku a závazků organizace
211010
221010
311010
325010
331010
331020
336010
336020
342010
385010

Pokladna
Banka
Odběratelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zaměstnanci DPP
OSSZ
ZP
Zálohová daň
Příjmy příštích období

8 753,00 Kč
56 115,62 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
35 457,00 Kč
1 400,00 Kč
11 521,00 Kč
4 940,00 Kč
285,00 Kč
51 184,00 Kč

Poděkování
Za podporu a vstřícnou spolupráci všem děkujeme:
Město Semily
Prostor pro rodinu o.s.
Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Úřad práce Semily
Sluníčko – hračky Elišky Vodvárkové za bezplatné umístění propagační nástěnky
Síť mateřských center o.s.
Semínko země o.s.
Zrnko naděje o.s.
Mgr. Anna Boldišová
Mgr. Jan Mazánek
Mgr. Jan Haken
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 fungovat.

Kontakty
Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.
Sídlo: Tyršova 380, 513 01 Semily
IČO: 270 518 54
bankovní spojení: 213528060/0300
telefon: 739 699 210, 777 226 127
e-mail: med.semily@seznam.cz
www.medsemily.cz
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