Výroční zpráva 2009

1. Úvodní slovo
Občanské sdružení KARO (Klub Aktivních ROdin) provozuje v Trutnově
Mateřské centrum KAROlínka. Sídlí v budově Stacionáře pro tělesně postižené a
zdravotně oslabené v ulici Náchodská.
Z KAROlínky se postupem času stalo oblíbené rodinné a kulturní centrum, jež si
klade za cíl vrátit času mateřství hodnotu, která mu právem patří. Je to místo
setkávání a sdílení, poskytuje solidaritu a otevřenost všem generacím. Chce být
rodinám inspirací. Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji
matku v jiné roli než v domácnosti. Mateřské centrum nabízí možnost seberealizace
pro rodiče a děti a umožňuje jim účastnit se zajímavých kulturních aktivit společně
bez omezení věku dětí.
Rodičovská dovolená se tak může stát obdobím rozvoje, obdobím, v němž si
rodiče osvojí nové kompetence a rozvinou své schopnosti a dovednosti.
Existence a činnost MC má tedy význam nejen pro jednotlivé občany, ale i pro
město jako takové. Díky němu se Trutnov zařadil mezi města s vysokou úrovní
služeb pro rodiče. Využití a potřebnost, takového zařízení dokládá statistika
z návštěvní
knihy.
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2. Poslání a cíle mateřského centra
Mateřské centrum podporuje rodiny a matky na mateřské dovolené, aby si své
období raného mateřství mohly plnohodnotně prožít. Umožňuje rodičům se aktivně
podílet na tvorbě programu a zároveň jim pomáhá překonávat sociální izolaci, kterou
jinak pobyt doma s malými dětmi přináší. Maminkám umožňuje vzdělávat se (výuka
jazyků, využití počítače, ruční práce, přednášky ad.) v přítomnosti svých dětí a
využívat vlastních schopností a znalostí k předávání zkušeností o výchově, zdraví a
psychologii rodinného života. Ulehčuje jim nástup do zaměstnání po skončení MD
tím, že je neustále v kontaktu s větším množství lidí.
Podporuje rodiče v jejich mateřské roli a
motivuje výchovu dětí k aktivnímu způsobu
života, což je do budoucna nedocenitelnou
nespecifickou prevencí patologických jevů
ve společnosti.
Mateřské centrum je místo, kde se
mohou rodiče s malými dětmi scházet, aniž
by se od nich odloučili a dětem nabízí
prostředí vzájemné důvěry. Umožňuje
navázání
prvních
společenských
a
přátelských vztahů se svými vrstevníky
mimo rodinu, překonávat ostych v kolektivu,
posílit vlastní sebevědomí. Dětem od nejútlejšího věku umožňuje získat nové
vědomosti a dovednosti (při výtvarné dílně, naučném vyprávění, cvičení s rodiči,
výuce angličtiny, ručních pracích atd.) Děti během programu navazují nové kontakty,
účastní se různých aktivit, které stimulují jejich sociální, emoční a kognitivní rozvoj.

Vše může dítě prožívat spolu s matkou, posíleno jistotou její přítomnosti, což
pomáhá jeho psychické vyzrálosti a následného bezproblémového vstupu do
předškolního zařízení.
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Maminky zde mohou najít společenství založené na principech dobrovolnosti a
svépomoci. Mohou zde uplatnit své znalosti, dovednosti, realizovat se. Některé se
podílejí přímo na chodu mateřského centra, připravují každodenní svačinky, hrají na
hudební nástroje, zajišťují chod kavárenského koutku. To vše napomáhá udržení
jejich profesní orientace, posílení sebevědomí a větší vyrovnanosti.
Ženy jsou povzbuzovány
ve svých rolích manželek a
matek,
což považujeme
v dnešní době za obzvláště
důležité.
Mohou
být
ubezpečeny, že jejich práce
pro rodinu má smysl a
hodnotu
a
je
také
dlouhodobou investicí do
budoucnosti.
V
rámci
setkávání
nabízíme sociální služby ve
smyslu prevence sociálního
vyloučení
v
podobě
spřátelení,
vrstevnického
programu, sociální podpory
(emocionální podpora, poskytování významných informací, přímá praktická pomoc,
sociální rehabilitace).
Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti.
Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nejen nové
přátele, ale i důležité informace. Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře
fungující rodiny.
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3. Stručná historie
 1999

Ustavující schůze

 10.9.1999

Registrace stanov, přidělení IČO

 5.4.2001

Zřízení bankovního účtu, webových stránek a e-mailové adresy,
provoz začínajícího mateřského centra je realizován v prostorách
klubovny TJ v budově zimních lázní v Trutnově

 duben 2001

Zahájení provozu v MŠ Náchodská ve vlastních prostorách,
pronajatých od Města Trutnov

 1.9. 2001

Zřízeno pracovní místo pomocné pracovnice, které je dotováno
Úřadem práce Trutnov jako pracovní místo na veřejně prospěšné
práce

 23.3. 2002

MC KAROlínka členem Sítě mateřských center v ČR

 20.2. 2004

III. Valná hromada schválila změnu stanov a změnu jednatelů

 květen 2004

Vznikl projekt „Modernizace vybavení mateřského centra
KAROlínka“

 21.9.2004

Registrace změny stanov Občanského sdružení

 říjen 2004

Udělila Síť MC v ČR mateřskému centru KAROlínka titul
SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

 listopad 2004

Vznik projektu „Personální zajištění péče a služeb
poskytovaných v mateřském centru KAROlínka Trutnov“

 1.září 2005

Správu budovy přebírá Stacionář pro tělesně oslabené a
zdravotně postižené

 25.1. 2006

IV. Valná hromada

 22.11.2007

V. Valná hromada

 10.9.2009

VI. Valná hromada
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4. Zpráva o činnosti
Pravidelný program
Pondělí

Úterý

Středa

8,00 – 15,00

Setkávání maminek s dětmi

10,00 – 11,00

Cvičínek

8,00 – 15,00

Setkávání maminek s dětmi od 1 – 2 let

10,00

Zpívánky s kytarou, hud. nástroji a tanečky

16,00 - 19,00

Odpolední Karolínka- setkání rodičů

8,00 – 15,00

Setkávání maminek s dětmi

10,00

Zpívánky s kytarou a hudeb. nástroji

17,00 – 20,00

„Bříškatění“ – předporodní kurzy pro
manželské páry.

8,00 – 15,00
Čtvrtek

a těhotných žen.
16,00

Pátek

Setkávání maminek s dětmi do jednoho roku
Pilates – cvičení, lektorka M. Slavíková

8,00 – 15,00

Setkávání maminek s dětmi

10,00 –11,00

Výtvarná dílna

Pravidelného
programu
se
účastní
průměrně 230 rodičů s dětmi během jednoho
měsíce. O víkendu probíhají různá setkání a
kurzy (průměrně 20 návštěvníků za měsíc).
V odpoledních hodinách jsou pořádány kurzy, které jsou přístupné všem. Jejich
kapacita je přizpůsobena náročnosti programu. V prázdninových měsících je
návštěvnost nižší, jsou organizovány mimořádné výlety do okolí města Trutnova (4x)
a tábor pro 12 dětí.
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Statistika návštěvnosti
Měsíc:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za rok 2009

Po - Pá
246
282
351
227
246
244
136
184
239
219
221
164
2759

So - Ne
24
17
30
28
13
27
8
13
9
18
34
24
245
1 návštěva = rodič + dítě

Součástí nabízených služeb MC, je možnost zakoupení oběda v místě a během
pobytu je pro děti připravena dopolední svačinka.

Nejen mimořádné akce a kurzy:
 Bazar dětského oblečení a potřeb pro kojence:
Bazar je hojně využíván širokou veřejností a stal se tak úspěšnou tradicí. Průměrná
návštěvnost během bazaru je 250 lidí z řad členů MC i veřejnosti.
Probíhá pravidelně, vždy na jaře a na podzim, po dobu jednoho týdne. Organizují ho
členky občanského sdružení, mají tak možnost zapojit se do činnosti, uplatnit své
znalosti a dovednosti.
Výtěžek z bazaru je použit na financování projektů mateřského centra.
 Společenství rodin
Prostory Mateřského centra využívá i početná skupina Společenství rodin trutnovské
Římsko-katolické farnosti. Schází se 1x měsíčně po nedělní dětské mši svaté.
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Setkání je zahájeno společným obědem, kterého se obvykle účastní kolem 10
dospělých a 20 dětí. Během odpoledne probíhá různorodý program (diskuse nad
výchovným tématem, modlitba, program pro děti dle věku, výlety), který navštěvují i
další rodiny s dětmi.
Kontaktní osobou je Mgr. Jana Bartoňová, telefon: 606 171 014 případně email:
janka.bartonova@centrum.cz
 ZA HUMNY JE DRAK – 16.5.2009
Mateřské centrum zareagovalo na výzvu
města „Trutnov město draka“.
Cílem této kampaně bylo prohlubování
patriotického vztahu k městu s důrazem
na poznávání a propagaci mytologie
města, zejména symbolu draka.
Pro rodiče s dětmi byla v Trutnově v rámci
akce „Za humny je drak“ připravena

naučná stezka s úkoly související s
legendou draka. Na konci stezky
následovalo
zábavné
odpoledne,
soutěže, stavba a malba sochy draka,
ukázka výcviku psů Policie ČR, divadlo
žáků ZŠ Voletiny, opékání buřtů. Nejen
pro tatínky byl pak určen souboj rytířů,
přetahovaná
lanem
a
nechyběl
symbolický dort. Celé akce se zúčastnilo
160 lidí.
 Bříškatění
Kurzy předporodní přípravy „Bříškatění“ byly nabízeny buďto jako pravidelná
setkávání jednou týdně (12 lekcí) nebo jako víkendový formát. V tuto chvíli naši
klienti upřednostňují víkendové semináře, zejména pokud jsou zájemci ze
vzdálenějších měst, což není výjimkou. Kurzy vedou zkušené lektorky předporodní
přípravy: Bc. Klára Borůvková a PhDr. Irena Kuldová (další profesí jsou psycholožky
či psychoterapeutky a duly, podrobnější informace na: www.duly-trutnov.cz ).
V průběhu provozu MC (v den určený pro nejmladší děti, čtvrtek) je poskytováno
laktační poradenství, poradenství psychomotorického vývoje a poradenství pro
rodiče pečující o plačící a neklidné kojence. Maminky mohou konzultovat problémy z
oblasti péče o kojence, nabízíme také možnost nácviku vázání šátků na nošení dětí
apod. Zájemci si mohou prohlédnout moderní látkové pleny, nabízíme základní
orientaci v problematice látkových plenek, konzultace ohledně vhodnosti jednotlivých
typů pro konkrétní potřeby našich klientů.
 Aškolička:
Projekt Aškolička je výuka anglického jazyka pro nejmenší pod vedením zkušené
lektorky Petry Richterové. Výuka dětí je zaměřena na osvojení pozitivního přístupu
k jazyku formou her. Jako je sledování obrázků, hlasitého opakování slov a frází,
dochází k porozumění, vytváření slovní zásoby a osvojení výslovnosti. Témata jsou
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zaměřena na běžné události roku, základní fráze, pozdravy, pojmenování věcí kolem
nás (ovoce, zeleniny, zvířat, barev atd.). Součástí kurzu, který probíhal 1x týdně je i
svačinka.
Kurzu „A-školičky“ se zúčastnilo 6-8 dětí, některé v doprovodu se svými rodiči.
 Angličtina pro rodiče:
Jazyková škola English Time v loňském roce připravila výuku anglického jazyka
v podobě intenzivních víkendových kurzů v prostorách mateřského centra.
Studenti, rozděleni podle úrovně do tří skupin absolvují výuku, která je zaměřena na
konverzaci a zvládnutí gramatiky. Vyučující byli lektoři i rodilí mluvčí. Úspěšní
účastníci kurzu (v roce 2009 - 20 studentů) obdrželi certifikát o absolvování.
 Angličtina o prázdninách - Jazykové kurzy pro děti s jazykovou školou English
Time v mateřském centru
Tradiční intenzivní týdenní kurzy pro děti ve věku 6 – 12 let jsou přizpůsobeny tak,
aby se mohli účastnit sourozenci. S využitím komunikativní metody – hry, tvoření,
zpívání, pobytem venku ( hitem
tohoto léta byla trampolína),
koupání, opékání buřtů – vše
v angličtině. Letos na téma
„WALL-E“. Část výuky vede
rodilý mluvčí, jinak kvalifikovaná
lektorka Dagmar Vrběcká.
Děti se zde nenásilnou formou
učí jazyk a zároveň si hrají. Ve
skupině je 10 až 12 dětí. Na
závěr je připravena závěrečná
prezentace pro rodiče. Strava a
pitný režim zajištěn po celou
dobu výuky zaměstnanci MC.
 Zpívánky
Na podzim roku 2008 vznikl nový
projekt „ Zpívánky“. Tento projekt
se úspěšně rozvíjí a je o něj velký
zájem
z řad
rodičů.
Do
mateřského
centra
byla
zakoupena kytara, zpěvníky a
další hudební nástroje. Pod
vedením
lektorky
Markéty
Semerákové. Děti s rodiči zpívají
známé písničky a poprvé se
seznamují s hudebními nástroji.
Účastní se i nejmenší děti od 1
roku.
Zpívánky pro velkou oblibu u rodičů i dětí probíhají v úterý a středu. Na závěr
nechybí tanečky.
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 Keramika - spolupráce s „Domem pod jasanem“
S lektorkou keramiky Matinou Poljakovou si rodiče s dětmi v odpoledních kurzech
vytvořili dekorační předměty do svých domovů.
Např. jmenovky na dveře, vánoční ozdoby,
velikonoční dekorace atd.

Kurzů
se
účastní
nejen
pravidelní návštěvníci mateřského centra v průměrném
počtu 30 lidí.

 Panenky lásky
V Mateřském
centru
se
také
pravidelně schází skupina zájemců o
šití textilních panenek plněných
česaným ovčím rounem. Panenky se
v Trutnově začaly šít v roce 2000.
Letos je to tedy právě 10 let. Kurzy
prošlo kolem 80 účastnic a za tu
dobu se narodilo mnoho a mnoho
nových panenek, které nyní přinášejí
radost svým majitelům - našim
dětem.
Kontaktní osobou je Mgr. Jana
Bartoňová, telefon: 606 171 014
nebo
email:
janka.bartonova@centrum.cz
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Akce ve spolupráci se Sítí MC:
 Výstava svatebních fotografií – 9.2 – 13.2.2009
Síť mateřských center i jednotlivá
mateřská centra se připojila ke kampani
Národní týden manželství. Její letošní třetí
ročník nesl motto: „Sliby nejsou chyby“.
Cílem kampaně bylo vrátit se k hloubce
smyslu závazků a slibů, kterým manželství
začíná a které je drží ve zlých i dobrých
časech.

MC KAROlínka se připojilo ke kampani
výstavou svatebních fotografií. Celá
akce se velmi vydařila i díky spolupráci s
Klubem seniorů, kteří zapůjčili své
vzácné
snímky.
Výstavu
shlédli
návštěvníci v hojném počtu a zároveň
se velmi hezky vyjádřili v příspěvku do
místní trutnovské televize. Reportáž byla
natočena, aby prezentovala mateřské centrum právě díky výstavě. Kampaň
sponzorovala trutnovská Pekárna – Pé-Cé výbornými koláči, a květinářství, které
připravilo svatební kytici.
 Den otevřených dveří – 12.5.2009
Den otevřených dveří je inspirován záměrem mateřských center v Libereckém kraji.
Je vyhlášen jakožto kampaň Sítě MC: „Přijďte pobejt“. Mateřská centra se tak mají
možnost představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a
médiím.
Na den otevřených dveří v MC KAROlínka byly pozvány kromě široké veřejnosti i
pracovnice z městského úřadu, se kterými MC spolupracuje. Samotný program se
skládal z ukázky programu - zpívání s kytarou. Podařilo se tak uspořádat milé
setkání s lidmi, kteří MC znají, ale z různých důvodů ho pravidelně nenavštěvují.
 Mediální školení pro MC
V tento den se koordinátorky MC KAROlínka zúčastnily semináře Sítě MC
v Třebechovicích pod Orebem. Společnost Commservis připravila speciální seminář
pro mateřská centra na téma: jak komunikovat s médii, psát výroční zprávy a další
potřebné informace, které jsou důležité pro zvládání chodu mateřského centra.
 Solnice regionální setkání MC- 3.10.2009
Regionální setkání pravidelně organizuje Síť MC. Tentokrát se konalo v Solnici.
Zástupkyně MC se zabývaly tématikou vzdělávání zaměstnanců, zhodnotily činnost a
připravily společné projekty na příští rok.
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 Oceňování společností přátelských rodině – Studio Beseda Klicperova divadla
Hradec Králové - 2.11.2009
Kampaň Společnost přátelská rodině organizuje Síť MC již od roku 2004. Je
zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu pro rodinné politiky.
Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s
malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně
deklarovat, že děti chceme nejen penězi a slovy, ale především činy. Ti, kdo s
podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou
o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali, mohou získat certifikát
Společnost přátelská rodině.
MC Karolínka se pravidelně této kampaně účastní. Dne 2. listopadu 2009 proběhlo
oceňování kampaně „Společnost přátelská rodině“ v Malé besedě Klicperova divadla
v Hradci Králové. MC KAROlínka ocenilo na místní úrovni Obchod s dřevěnými
hračkami – Dřeváček.
Na krajské úrovni ocenilo MC: Dům pod Jasanem Trutnov, Charitu Červený
Kostelec – HOSPIC a English Time Hradec Králové.
Oceňování společností přátelských rodině
proběhlo
pod
záštitou
hejtmana
Královéhradeckého kraje Lubomíra France,
za účasti radního Královéhradeckého kraje za
sociální oblast pana Miroslava Uchytila,
prezidentky Sítě MC Rut Kolínské a zástupců
15
mateřských
center
z celého
Královéhradeckého kraje.
V současné době jsou ocenění udělována na
třech
úrovních:
místní,
krajské
a
celorepublikové.
Na místní úrovni mohou být oceňovány
organizace s nanejvýše místní působností a
místním významem.
Analogicky pak krajská úroveň zahrnuje organizace krajské působnosti a významu a
úroveň celorepubliková organizace působnosti a významu celorepublikového.
Místní a krajská kola tak tedy nemají charakter předkol.
Další informace na: www.familyfriendly.cz
 Rodinné pasy
Rodinné pasy je projekt, který vznikl na podporu rodin s dětmi. Královéhradecký kraj
se jako sedmý v pořadí zařadil mezi kraje, které podporují rodiny žijící v regionu
prostřednictvím projektu Rodinné pasy. Podstatou projektu je vytvoření a realizace
systému poskytování slev rodinám s dětmi, a to na základě slevové karty Rodinný
pas, který je možné využít zejména v oblasti kultury, sportu, ubytování a stravování.
Mateřské centrum Karolínka se na tomto projektu podílelo formou propagací projektu
a hromadných registrací rodin. Tento projekt pokračuje i v roce 2010.
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 Květen- „Přijďte pobejt“ aneb Den otevřených dveří.
Prezídium Sítě MC se inspirovalo záměrem mateřských center v Libereckém kraji a
vyhlásilo na Mezinárodní den rodiny 15.5.2009 kampaň: „Přijďte pobejt“.
Jednalo se o den otevřených dveří, kdy se mateřská centra představují široké
veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím. Mateřské
centrum tak nabízí službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce.

Na den otevřených dveří v MC KAROlínka byly pozvány kromě široké veřejnosti i
pracovnice z městského úřadu, se kterými MC spolupracuje. Samotný program se
skládal z ukázky programu - zpívání s kytarou. Podařilo se tak uspořádat milé
setkání s lidmi, kteří MC znají, ale z různých důvodů ho pravidelně nenavštěvují.
 Výchova v oblasti EKO
V mateřském centru se věnujeme i otázkám životního prostředí a udržitelnému
rozvoji. Propagujeme používání ekologických čisticích prostředků, šíříme informace o
používání dětských látkových plen. Samozřejmostí je i třídění odpadu. K tomuto
tématu jsou určeny i některé programy pro maminky s dětmi, díky kterým aktivně
propagujeme myšlenku šetrného chování k životnímu prostředí.
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5. Záměry pro nadcházející rok
Plánujeme pravidelný provoz od 8 do 15 hod.
V nabídce pravidelného programu bude výtvarná dílna, cvičení rodičů s dětmi,
výuka anglického jazyka pro děti i dospělé, cvičení pro ženy (Pilates, Břišní tance)
keramické tvoření a nové aktivity dle zájmu.
Kurzy předporodní přípravy – Bříškatění v rozsahu 7 lekcí, vždy jednou týdně,
nebo jako víkendové kurzy.
Nepravidelně budou do programu MC zařazeny i zájmové a jazykové kurzy,
divadelní představení pro děti, přednášky ad.
Tradičně na jaře a na podzim proběhne bazar dětského oblečení a dětských
potřeb.
Účast na celorepublikových kampaních Sítě MC v ČR, které mají především
informační a propagační charakter.

6. Členství v Síti MC v ČR
Od března 2002 je MC KAROlínka členem Sítě MC V ČR. Síť MC v ČR spojuje
jinak nezávislá mateřská centra po celé republice. Poskytuje jim určitou návaznost,
vedení, inspiraci a invenci, motivaci k další práci, zprostředkovává informace a
kontakty, výměnu zkušeností mezi jednotlivými MC.
V neposlední řadě prosazuje zájmy matek na celostátní
úrovni, podporuje a propaguje prorodinnou politiku a
zastupuje MC
v mezinárodních organizacích.
Spolupracuje s dalšími organizacemi jako např. MINE
–
mezinárodní síť MC, GROOTS – celosvětová
organizace svépomocných ženských skupin,
Asociace pro rovné příležitosti.
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7. Zpráva o hospodaření za rok 2009
a) stav a pohyb majetku a závazků organizace
název
počáteční stav v Kč
Pokladna
9 569,Bankovní účet
163 441,68
Odběratelé
0,Dodavatelé
67 605,23

konečný stav v Kč
13 370,186 024,4 000,81 934,-

b) náklady
Struktura nákladů
Materiál – hračky,vybavení herny, provozní materiál
Zboží – obědy,bazary,
Nájem
Energie,teplo,voda
Cestovné
Lektorné
Ostatní služby
Hrubé mzdy MPSV
KRAJ
MC
Zákonné pojištění - MPSV
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

57 715 Kč
217 444 Kč
105 875 Kč
81 153 Kč
439 Kč
53 855 Kč
40 424 Kč
301 003 Kč
26 030 Kč
9 000 Kč
62 695 Kč
1074 Kč
1000 Kč

6%
23%
11%
8%
0,5%
5%
1%
32%
4%
1%
6,5%
1%
1%

957 707 Kč

100%

MPSV

363 347 Kč

37%

KH kraj

26 000 Kč

2%

Město
Příjmy od uživatelů
Prodej zboží
Členské příspěvky
Úroky

192831 Kč
140 510 Kč
238 400 Kč
11 040 Kč
1 234 Kč

20%
14%
25%
1.5%
0,5%

Celkem

973 361 Kč

100%

Celkem
c)výnosy
Struktura výnosů
Státní dotace a granty:
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8. Struktura organizace, zaměstnanci
Členem občanského sdružení KARO se může stát každá osoba, která splňuje
podmínky určené ve stanovách organizace, po vyplnění přihlášky ke členství.
Člen je povinen řídit se stanovami občanského sdružení.
Nejvyšším orgánem je valná hromada, tvoří ji všichni členové sdružení a je
svolávána nejméně jedenkrát za dva roky.
Výkonný tým má 5 členů, jeho dva členové jsou jednateli sdružení. Řídí chod
sdružení mezi valnými hromadami
Jednatelé jsou z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucími organizace.
Složení výkonného týmu:
Jednatelky:

Ing. Hana Cinková
Bc. Šárka Linková

Členky výkonného týmu: Bc. Markéta Semerádová
Lucie Kunová
Ing. Michaela Sadílková
Zaměstnanci:
Ing. Hana Cinková – účetní, funraising
Bc. Šárka Linková – koordinátor programu
Lucie Kuhnová – koordinátor MC
Dohody o provedení práce:
Mgr. Jana Bartoňová – kurzy šití panenek z ovčí vlny
Ing. Hana Cinková – zpracování účetnictví
Využívané prostory:
budova Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené
Náchodská 359, Trutnov
Třída: 63 m2 – rozdělena posuvnými dveřmi na dvě části (herna a jídelna)
kuchyňka, šatny, sociální zařízení 35 m2
Propagace a prezentace:
Radniční listy města Trutnov
webové stránky www.mckarolinka.cz
nástěnka MC
leták
webové stránky města Trutnova www.trutnov.cz
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9. Poděkování
Za finanční podporu:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Městu Trutnov
Krajskému úřadu Královehradeckého kraje
Síti MC v ČR
našim rodinným rozpočtům
Za podporu a spolupráci:
Síti MC v ČR, Městu Trutnov a Stacionáři pro tělesně postižené a zdravotně
oslabené Trutnov
Za dlouhodobou podporu:
PhDr. Lence Hüblové
Za tvorbu webových stránek:
Mgr. Soně Holubcové
Správci počítačů:
Gertu Čechovi
Jazykové škole ENGLISH TIME:
Mgr. Dagmar Vrběcké s týmem učitelů
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Přílohy:
Orlickokrkonošský patchworkový klub
Byl oficiálně založen 13.7.2007 absolventkami kurzů patchworku. V současné době
máme 20 členek z celého Královéhradeckého kraje (Žamberk, Náchod, Nové Město
nad Metují, Úpice, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Pilníkov).
Je nás 20 kamarádek a pravidelně 1 x
měsíčně se scházíme v Mateřském
centru Karolínka v Trutnově. Věnujeme
se zde šití, sbírání inspirace, pořádáme
zde i kurzy pro další zájemce o
patchwork.
Každoročně pořádáme výstavu za
Radnici v Trutnově, letos to bude již 3.
ročník. Další výstava byla na zámku
v Novém
Městě
nad
Metují,
v Ratibořicích a v Červeném Kostelci.
Účastníme
se
festivalů
patchworku, letos jsme byly
aktivními účastnicemi 4. Prague
Patchwork Meeting, což je světová
výstava v Praze. Tam jsme se
s úspěchem
prezentovaly
klubovým quiltem.
Za poskytnuté zázemí mnohokrát
Mateřskému centru KAROlínka
v Trutnově děkujeme.
Za OKPK o.s. – Olga Lešáková,
jednatelka klubu
www.okpk.cz
tel. 605 545 160
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KARO
Občanské sdružení
Registrace: MV č.j.: VS/1-1/41 202/99 R (10.9.1999)
Sídlo: Náchodská 359, Trutnov
605 822 355
mckarolinka@volny.cz
IČO: 69863938
Statutární zástupce: Bc.Šárka Linková , Ing. Hana Cinková
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Trutnov
Číslo účtu:170 338 485/0300
http://www.mckarolinka.cz
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