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1. Úvodní slovo
Když tak přemýšlím, čím byl charakteristický rok 2016 pro Mateřské centrum KAROlínka, tak to byl
rok velkých změn. Nevím však, jestli tyto velké změny zaregistrovali běžní návštěvníci MC.
Na začátku roku byl podpořen náš projekt Dětské skupiny KAROlínka podaný do výzvy ESF. Dětská
skupina je nový typ služby hlídání a péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 2 let do zahájení
povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání
dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a
jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Zařízení poskytuje hlídání dětí na
pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem podpory je
zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Umístění dítěte do zařízení by mělo mít
návaznost na ekonomickou aktivitu jeho rodičů.
Naší Dětskou skupinu jsme začali budovat s velkým nadšením, i když od začátku bylo jasné, že to
nebude jednoduché. Prostory jsme si pronajali od města Trutnov ve stejné budově i poschodí kde
sídlí Mateřské centrum. V původních prostorách šaten bylo třeba zbořit zděnou příčku, stavebně
upravit kuchyňku a sociální zařízení. Od stavebního povolení ke kolaudaci a k vybavení herny jsme
ušli dlouhou cestu, a díky pomoci a podpoře dobrovolníků z řad podporovatelů mateřského centra se
vše podařilo stihnout v termínu a 1.9. 2016 jsme otevřeli Dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. I to
bylo pro nás důkazem, že komunita rodičů, která se již více jak 15 let sdružuje kolem Mateřského
centra, dokáže velké věci.
Se zahájením činnosti Dětské skupiny jsme posílili i pracovní tým, ale jak jsem již zmínila, vzhledem
k tomu, že obměna přišla se zahájením nového školního roku, kdy se obměňuje i skladba návštěvníků
a přichází nové maminky s nejmenšími dětmi, mnozí návštěvníci změnu příliš nepocítili. Mateřské
centrum KAROlínka však ano. V roce 2016 významně rozšířilo svou činnost o novou službu.
Věříme, že další rok bude rokem stabilizace a naše rozšířená činnost povede k udržitelnosti
Mateřského centra Karolínka.
Hana Cinková
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1.1. Vize:

Naším hlavním posláním je posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ve společnosti.
Zajímáme se o podporu právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

CÍL:
Vytvářet prostor pro překonání sociální izolace, do které dostávají rodiče s malými dětmi. Podpořit
rodiny a matky na rodičovské dovolené, aby si své období raného mateřství mohly plnohodnotně
prožít.
Nabízet formální i neformální vzdělávání na podporu rodičovských kompetencí.
Podpořit rodiče, aby své děti vychovávali k aktivnímu způsobu života, což je do budoucna
nedocenitelnou nespecifickou prevencí patologických jevů ve společnosti.

MOTTO:
„Navracíme času mateřství hodnotu, která mu právem náleží“
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1.2. Rozsah zprávy:
Tato zpráva zahrnuje činnost Mateřského centra KAROlínka z.s. za rok 2016. Potřetí je zpracována
metodou SRS.
Cyklus podávání zpráv:
Zpráva je zpracována za kalendářní rok 2016, odpovídá tedy roční účetní uzávěrce za rok 2016.
Dodržení standardu SRS:
Zpráva je zpracována podle současné verze standardu SRS. Standard SRS jsme nedodrželi v bodě:
6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. není pro nás relevantní
Formát a struktura zprávy:
Zprávu tvoří 23 stránkový dokument s přílohou: Rozvaha a výsledovka, fotodokumentace, vyjádření
Královéhradeckého kraje a stanovisko místostarosty města Trutnova
Kontaktní osoby:
Ing. Hana Cinková – ekonomka, koordinátorka MC
Kontakt: email: info@mckarolinka.cz, www.mckarolinka.cz
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2. Sociální problém a jeho řešení
2.1. Sociální problém
Sociální izolace rodin
Po narození dítěte se řada rodin dostává do nové, neznámé životní situace. Často pracovně vytížení
lidé řeší náhle nedostatek sociálních kontaktů s někým, kdo má stejné problémy v nové životní etapě,
jakou je péče o malé děti. Jednotvárnost činností při péči o malé dítě může být pro rodiče velmi
frustrující, rodičovská role je nízko společensky ohodnocená, a zároveň se rodiče dostávají do
společenské izolace. Možnost sociálního kontaktu je omezena s ohledem na nízký počet zařízení,
která respektují potřeby malých dětí a umožňují tak společné vyžití osobám pečujícím celodenně o
dítě. Mateřská centra a jím podobné organizace nabízí zázemí pro vytváření a podporu činnosti
svépomocných skupin rodičů, rodiče tak mohou získat nové kontakty a zapojit se v komunitě.

Nedostatek neformálního vzdělávání
V současné době dochází k omezení možnosti předávání pozitivních vzorců chování v rodinách. A to
z důvodů vyšší rozvodovosti, snižujícího se počtu vícegeneračních rodin apod. V rámci činnosti
svépomocných skupin proto můžeme rodičům nejen zprostředkovat informace týkající se výchovy a
péče o dítě, ale i prezentovat pozitivní vzorce chování rodičů ve vztahu k dětem. Rodiče se tak snaží
podvědomě vyrovnat ostatním, případně pokud řeší nějaký problém, mohou požádat o radu formou
sdílení zkušeností, případně nabízíme informace prostřednictvím kurzů a seminářů nebo jsme
schopni nabídnout odkaz na odbornou pomoc. Tímto posilujeme sebevědomí rodičů a jejich
rodičovské kompetence.

Pasivní rodičovství
V životě rodin hraje také velkou roli pracovní vytížení rodičů, společně strávený čas rodičů s dětmi je
omezen a současně je stále více dětí, kteří tráví čas ve společnosti počítačů a televize. Programy
v mateřských centrech aktivně zapojují nejen děti, které mohou takto aktivně poznávat svět a rozvíjet
svoje schopnosti, ale i rodiče, kteří se často podílejí na přípravě programu a tím využívají své znalosti
a schopnosti, mohou se tak seberealizovat a využít svůj potenciál.

Slaďování pracovního a rodinného života
Pokud se chtějí rodiče (matky) po rodičovské dovolené vrátit do práce dříve než ve 2,5 letech dítěte
(kdy je již možné dítě umístit do MŠ), aby neztratili kontakt se svou profesní kvalifikací, nemají
možnost dítě umístit do zařízení péče o děti. V MC zřizujeme pracovní místo pečovatelky o děti, které
je dotováno, tím je cena za péči o děti pro rodiče přijatelná a zároveň částečně řešíme i problém
s udržitelností MC, prostředky získané tímto způsobem využíváme na úhradu nákladů spojených
s provozem.
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Rodina v krizi
Občas se v rodinách může vyskytnout i závažnější problém, jako je rozvod rodičů, dlouhodobá nemoc
rodičů, úraz apod. V tuto dobu je důležité nabídnout podporu a pomoc nejen odbornou, ale i
možnost sdílení zkušeností s lidmi, kteří si v životě obdobnou situací prošli, popřípadě nabídnout
dětem trávení času s kamarády, vrstevníky a nabídnout jim tak odreagování od stresujících situací.

Udržitelnost MC
Mateřská centra fungují jako neziskové organizace, které zakládají rodiče a jsou závislé na podpoře
institucí a práci dobrovolníků. Aby bylo možné zajistit fungování a hradit náklady na činnost MC, je
důležité organizovat akce, které jsou nejen sociálně prospěšné, ale ve výsledku přináší i prostředky na
zajištění provozu např. nabídka hlídání dětí, bazary oblečení.

2.2. Dosavadní snahy o řešení problému
V Trutnově je širší nabídka služeb pro rodiny s dětmi např. plavecký bazén, další sportoviště,
Středisko volného času, aktivity pro děti nabízí i základní školy, případně jsou zde i zařízení založená
na komerční bázi. Tyto služby jsou založené na nabídce časově omezených aktivit často finančně
náročných. V zařízení typu mateřského centra je návštěva časově neomezená, lze ji přizpůsobit
potřebám dětí a je cenově dostupná, díky dobrovolnické práci a podpoře ze strany nejen města, ale i
krajského úřadu, který má podporu zařízení typu MC zahrnutu do strategického plánu na podporu
prorodinných aktivit. Přesto tato podpora mnohdy nestačí a je třeba hledat vícezdrojové financování
našich služeb.

2.3 Přístup k řešení problému
Naším cílem je budovat a udržovat zázemí pro rodiny s dětmi, kde mohou společně trávit čas,
neformálně se vzdělávat, vytvářet přátelské vazby a budovat komunitu rodin, kde nachází děti nejen
kontakty na vrstevníky a rodiče si vzájemně předávají pozitivní vzorce chování ke vztahu k dětem.
Takto budované společenství (odspodu), které je otevřené všem bez rozdílu, pak poskytuje podporu
rodinám i v době kdy rodina řeší problémy, případně prochází závažnou krizí.
Poskytujeme otevřený prostor pro rodiče s dětmi, který mohou pravidelně navštěvovat a účastnit se
programu, který je velmi podnětný nejen pro rodiče ale i pro děti. Takto lze nenásilně a dobrým
příkladem motivovat rodiče, aby se aktivně podíleli na výchově svých dětí, případně mohli působit i
na společnost a prosazovat změny k lepšímu.
Každodenní přímou prací s rodiči jsme s nimi v neustálém kontaktu a jsme schopni rychle reagovat a
nabídnout pomoc formou sdílení zkušeností případně odkazu na odborníky.
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2.3.1. Odvedená práce
Cílové skupiny
Rodiny – podporujeme rodiče v jejich rodičovské funkci, nabízíme zázemí pro setkávání rodičů s
dětmi a prostor ke sdílení zkušeností, nabízíme možnost slaďování pracovního a rodinného života
Rodiče - formou formálního i neformálního vzdělávání zvyšujeme rodičovské kompetence
Děti – nabízíme prostor k aktivnímu trávení času, nabídka nových podmětů k rozvoji malých dětí
Naší vizí je aktivní spokojená zdravá rodina, která je přínosná pro celou společnost

Rodiče s dětmi
Aktivity se pravidelně střídají během týdenního dopoledního programu:
Pondělí: Svišti – cvičení pro maminky s chodícími dětmi, svépomocná skupinka
Volná herna pro rodiče s dětmi
13,30 – 14,30 Podpůrná skupina kojení – setkávání kojících a těhotných maminek,
které společně řeší témata spojená s kojením pod odborným vedením
Úterý: Žížalky – cvičení pro maminky s ležícími miminky (od 5 měsíců)
Broučci – cvičení pro maminky s lezoucími miminky
Prostor pro sdílení zkušeností nastávajících i novopečených maminek
Středa: Svišti – cvičení pro maminky s chodícími dětmi, svépomocná skupinka
Opičky – cvičení pro maminky s dětmi od 2 let
Volná herna pro maminky s dětmi
Čtvrtek: Zpívánky s Drážou a Blankou společné muzicírování, poznávání základních dětských a
lidových písní, tanečky, první zkušenost s hudebním nástrojem
Pátek: Kreativní dopoledne, svépomocná skupina – sdílení zkušeností s vývojovými dovednostmi
Stručný popis: Během dopoledního týdenního programu se schází podpůrné svépomocné skupiny
rodičů se zaměřením dle věku dětí, případně je možné řešit vždy konkrétní problém. Podpůrné
rodičovské skupiny pracují na principu sdílení a naslouchání, vzájemná podpora, přirozené učení a
učení se, dávání a přijímání.
Poplatky: vstupné je 30 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti při pravidelných návštěvách nabízíme
zvýhodněné vstupné ve formě permanentek, pokud je program veden odborníkem je předem
stanovena cena vyšší zpravidla 50 Kč.
Předpokládaný přínos: zvýšení schopností a dovedností dětí, matek, otců, rodičů i prarodičů =
zvýšení sebevědomí rodičů
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Přínos pro celou rodinu: rodina součástí sociální skupiny, stabilizace rodiny, vědomé a zodpovědné
rodičovství
Nepravidelné aktivity:
Zlepšování prostředí a zázemí pro činnost MC
Stručný popis: V MC se pravidelně snažíme pořizovat nové pomůcky pro rozvoj schopností dětí, které
jsou finančně náročné a případně pro děti využitelné jen omezenou dobu např. didaktické pomůcky,
tyto pak používáme při programech v MC a tím se stanou dostupnějšími pro rodiče s dětmi.
Předpokládaný přínos: Nabídka atraktivního prostředí pro rodiče s dětmi, obnova vybavení, rozvoj
schopností a dovedností dětí nabídka nových podnětů, vytváření prostředí pro udržení návštěvnosti
MC.
Půjčování prostor pro rodinné akce o víkendech
Stručný popis: MC má dobře vybavené prostory a zázemí pro rodinné akce, tyto prostory mohou
rodiny využít na uspořádání větších akcí, které z kapacitních důvodů není možné pořádat doma.
Poplatky: 500 Kč za odpolední akci o víkendu
Předpokládaný přínos: stabilizace a podpora širší rodiny, podpora mezigeneračních vztahů, odměna
za dobrovolnickou práci pro MC, finanční zdroj pro MC
Sezonní aktivity:
Pravidelné sezonní bazary vždy v dubnu a v říjnu
Stručný popis: aktivní členové spolku organizují pravidelně bazar dětského oblečení a dětských
potřeb. Během jednoho týdne se přijme oblečení, nabídne se k prodeji a neprodané věci se vrací
zpět, případně se odvezou na charitu. Rodiče tak dále nabídnou oblečení, které je již jejich dětem
malé, za velmi výhodné ceny o to dále slouží dalším dětem.
Poplatky: za každou zapsanou položku prodávající zaplatí 3 Kč, a MC dále získá 10% z prodané
položky.
Předpokládaný přínos: nabídka kvalitního cenově dostupného oblečení pro děti – řešení
ekonomického problému rodin. Udržování pracovních návyků a využití pracovních dovedností rodičů
ve prospěch komunity, sociální podnikání – finanční zdroj pro MC,
Rodiče
Aktivity během týdenního dopoledního programu
Individuální poradenství pro rodiče: vždy v odpoledních hodinách
Stručný popis: poradenství navazuje na témata otevřená během svépomocných skupin a individuálně
řeší problémy rodičů týkající se vztahů v rodině, a při výchově dětí, případně odkážeme na odbornou
pomoc.
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Poplatky: v rámci činnosti svépomocné skupiny
Předpokládaný přínos: včasné pojmenování a řešení problému, snížení patologických jevů v rodině i
společnosti, snížení zdravotních problémů, snížení sociálních problémů, snížení ekonomických
problémů
Předporodní kurzy pro těhotné: vždy v pondělí od 15,00 hod, pro předem přihlášené
Stručný popis: Úskalími těhotenství a porodu provází porodní asistentky trutnovské porodnice Eva
Havelková a Olga Fojtíková
Poplatky: Pronájem prostor lektorům
Předpokládaný přínos: posílení rodičovských kompetencí
Zájmové jazykové kurzy: vždy v úterý od 18 do 20 hod angličtina
Stručný popis: Rodiče si udržují znalosti a dovednosti, které zúročí při návratu na trh práce po
skončení rodičovské dovolené
Poplatky: pronájem prostor lektorům
Předpokládaný přínos: posílení sebevědomí při návratu na trh práce, zvýšení kvalifikace, uplatnění na
trhu práce
Masáže a rehabilitační cvičení
Stručný popis: Péče o děti představuje zátěž pro pohybový aparát, vhodným cvičením a masáží je
možné tuto problematiku konzultovat a předcházet civilizačním chorobám. Probíhá vždy jednou
měsíčně ve čtvrtek, během programu zajišťujeme hlídání dětí.
Poplatky: masáž 30 min. 200 Kč
Předpokládaný přínos: snížení zdravotních problémů, prevence sociálního vyloučení rodičů

Nepravidelné akce
Přednášky pro rodiče:
Témata: 1. třídou bez problémů, Rodiče nebojme se říkat – ne, Základy 1. Pomoci, Běžné dětské
nemoci a možnosti jejich samoléčby, Homeopatie pro děti a maminky – cyklus přednášek 1. Základní
informace a principy homeopatie, 2. rýma, kašel a stresové situace. Cyklus přednášek Rodičovství
jako umění. Masáže kojenců a batolat.
Stručný popis: Vzdělávání rodičů, sdílení, posílení rodičovských kompetencí, přímá praktická pomoc
Předpokládaný přínos: posilování rodičovských kompetencí
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Patchwork, Šití panenek z ovčí vlny:
Stručný popis: Pravidelné setkávání žen různého věku, které mají společný zájem – ruční práce,
během setkání diskutují různá témata jako je rodinný život a vztahy v rodině, aktivní trávení volného
času – setkání fungují jako svépomocné mezigenerační skupiny, 1 x za 14 dní o víkendu
Poplatky: vstupné je 30 Kč za dopolední setkání během víkendu
Předpokládaný přínos: zapojení a aktivace generace seniorů, zapojení a aktivace menšin a
„odlišných“ rodin
Udržování tradic a rituálů a jejich důležitost:
Stručný popis: během roku u příležitosti různých svátků (Vánoce, velikonoce, Mikuláš a jiné.)
Probíhají besedy s tvořením, vyprávěním o udržování tradic v rodinách, zvyky lišící se podle regionů.
Spolupráce s organizacemi Dům pod Jasanem, Společnost česko- německého přátelství – besedy se
studenty.
Poplatky: dle programu svépomocných skupin
Předpokládaný přínos: Podpora a posílení tradiční rodiny, udržení tradic.
Děti
Aktivita: Cvrček muzikant
Stručný popis: Speciální výukový program pro děti i dospělé. Děti se učí prostřednictvím
jednoduchých lidových písní a říkadel číst, psát, zpívat a hrát hudební zápis na klavír nebo na
housličky, vždy ve středu 13,00 – 17,00 hod
Poplatky: pronájem prostor lektorům
Předpokládaný přínos: zvýšení schopností a dovedností dětí, matek, otců, rodičů i prarodičů =
zvýšení sebevědomí, vyšší vzdělanost, přehled = zvýšení sebevědomí, nabídka nových forem
vzdělávání
Aktivita: Výtvarný kroužek
Stručný popis: Odpolední kroužek pro děti od tří let bez rodičů, cílem je rozvoj estetického cítění a
fantazie. Podpora kreativity prostřednictvím různých výtvarných. Vždy ve středu od 16,30 do 17,30
hod. Dále navazuje na studium v LŠU.
Poplatky: 50 Kč za výukovou hodinu
Předpokládaný přínos: zvýšení schopností a dovedností dětí
Aktivita: Joga pro děti, bobři
Stručný popis: Odpolední kroužky pro děti zaměřené na rozvoj psychomotorického vývoje
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Poplatky: 50 Kč za výukovou hodinu
Předpokládaný přínos: Zvýšení schopností a dovedností dětí
Aktivita: Příměstské tábory pro děti
Stručný popis: tři týdny o letních prázdninách připravujeme příměstské tábory pro děti ve věku od 5
do 10 let, kdy je připraven tematický program.
Poplatky: 1200 Kč, 1400 Kč za týden
Předpokládaný přínos: zvýšení schopností a dovedností dětí, nabídka programů pro dětí během
letních prázdnin – slaďování pracovního a rodinného života, finanční zdroj pro MC.
Aktivita: Dětská skupina
Stručný popis: od dubna 2016 jsme začali realizovat projekt Dětská skupina KAROlínka podpořený
z ESF. V dubnu – srpnu jsme stavebně upravili prostory ve stejné budově a stejném podlaží jako je
provoz Mateřského centra. Jednalo se o rozbourání zděné příčky, stavební úpravu kuchyňky a
sociálního zařízení . 1.9.2016 zahájila svou činnost Dětská skupina KAROlínka s kapacitou 12 dětí.
Poplatky: školné při pravidelné návštěvě 800 Kč, stravné 65 Kč na den
Předpokládaný přínos: nabídka péče o děti pro rodiče, kteří se vrací na trh práce. Vytvoření dvou
pracovních míst v mateřském centru, rozšíření nabídky služeb pro rodiče.
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3.
Zdroje
3.1.
Hmotné zdroje
Od září 2011 sídlí MC v původním bytě školníka v budově školy ve Školní 13 v bezprostřední blízkosti
trutnovského náměstí. Budovu dále využívá i ZUŠ a oblastní charita Trutnov. Prostory MC tvoří čtyři
místnosti (17,3 m2, 32,6 m2, 33,4m2, 29,4m2), kuchyňka vybavená sporákem, ledničkou a myčkou na
nádobí a sociálním zařízením (WC pro dospělé, dvě malé klozetové mísy pro děti a sprcha) z chodby
MC je vstup do přebalovacího koutu (9m2). Místnost 33,4m2 je zařízena jako herna s dětským
nábytkem, prostorem k posezení a kuchyňským koutem.
Místnost 32,6 m2 je oddělena posuvnými dveřmi, je tedy možno tyto dvě místnosti využívat jako
jednu velkou hernu, odděleně jako tělocvičnu nebo seminární místnost.
Místnost 17,3m2 slouží jako kancelář a sklad materiálu.
Místnost 29,4 m2 je vyhrazena pro pobyt rodičů s kojenci a batolaty, je vybavena odpovídajícím
nábytkem, také zde probíhá individuální poradenství. Toto rozdělení prostor umožňuje variabilnější
využití a souběh různých programů MC (především pořádání seminářů a besed pro rodiče s hlídáním
dětí). Prostory jsou pronajaté od města Trutnov a město hradí nájemné a spotřebu energií a vody
formou provozní dotace
Projekt Dětská skupina: V roce 2016 rozšířeny prostory MC o hernu 24 m² + šatnu, kuchyňku a
sociální zařízení
Personální zdroje
V Mateřském centru jsou zaměstnány dvě koordinátorky na celkem 1,5 úvazku. Další lektoři jsou
zaměstnáni na DPP, případně pracují dobrovolnicky. V Dětské skupině jsou zaměstnány dvě
pečovatelky na plný úvazek.
Finanční zdroje
Město Trutnov poskytuje organizaci provozní dotaci ve výši nájmu a spotřeby energií a vody.
Další prostředky na činnost jsou získávány prostřednictvím grantů a dotací popřípadě sponzorských
darů.
3.2. odvedená práce
Během každého týdne se v mateřském centru scházejí svépomocné skupiny a probíhají další
programy, jejichž návštěvnost je doložena tabulkou.
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Tabulka návštěvnosti programů MC v roce 2016:
2016

Program projektu

1
Svépomocná
skupina

Poradenství

Vzdělávání
školka,
Dětská
skupina

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

celkem

dospělí 183 202 230 182 218 188

30

0 197 235 287 202

2154

děti

18

0 198 190 291 195

2102

184 205 228 154 230 209

dospělí

0

30

44

10

37

5

0

0

2

1

8

0

137

děti

0

7

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

9

17

4

23

0

0

28

0

0

14

22

23

26

157

děti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

děti

9

20

0

14

29

21

0

0 197 187 230 152

859

dospělí

Zájmové
vzdělávání

dospělí

16

18

38

4

20

2

0

0

5

10

4

0

117

děti

41

32

48

45

46

0

0

0

0

0

3

0

215

Zájmové
kroužky pro
děti

dospělí

13

56

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

děti

56

40

77

36

63

17

0

0

53

98 151

99

690

dospělí

0

0

0

0

0

0

20

82

děti

1

0

0 186

0

Jiné

15 170 112

10 177

5

24

318

10

5

8

508

1

3.3. Dosažené výsledky
Letos jsme v Trutnově koupili s manželem domek a přistěhovali jsme se z Prahy i s půlročním synem.
Manžel pracuje v rodinné firmě a tráví tam hodně času. Já jsem tedy se synem hledala místo, kde
bych našla s nové kamarádky, mohla sdílet své zkušenosti a „zabydlet se“ v novém bydlišti. Toto
místo jsme v KAROlínce jednoznačně našli. Zjistila jsem, že nejen já mohu získávat cenné informace,
ale našla jsem i místo pro seberealizaci, jako lektorka jsem již vedla několik kroužků zaměřených
např. na výrobu tradičních adventních a vánočních ozdob. Máme velkou rodinu, jejíž členové žijí po
celé republice i v zahraničí, ale tady v Trutnově jsme díky KAROlínce našli nové přátele.
E. Ř. Trutnov

Do Trutnova jsem se vrátila s dvouletou dcerou po nepříjemném rozchodu s manželem. Vrátila jsem
se vlastně do svého rodiště k rodičům, kteří mi v této době poskytli zázemí v těžké situaci.
V Mateřském centru jsme našla podporu a možnost vypovídat se s tíživou skutečností kdy manžel
žijící v Praze chtěl a stále chce do střídavé péče naší dvouletou dceru. Každá jeho návštěva, kdy si bral
dceru na víkend, probíhala dramaticky, stále mě slovně napadal a to i v případě, kdy předání dcery
proběhlo v Mateřském centru. Přesto, že situace stále není uspokojivě vyřešena, se to trochu zlepšilo
tím, že k předávání dochází v klubu Zvonek Oblastní charity Trutnov (sídlí ve stejné budově jako MC),
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kde k předání dítěte dochází pod dohledem kvalifikovaných pracovníků. Jsem ráda, že s dcerou
mohu trávit čas v takovém zařízení jako je KAROlínka, kde se potkávám s maminkami, které v životě
řeší různé situace.
P. Č. Trutnov
Do KAROlínky jsem začala chodit s dcerou před dvěma lety. Hledali jsme pro sebe nové kamarády. I
když jsem vystudovala pedagogickou školu a pracovala jsem jako učitelka v mateřské škole, občas
jsem potřebovala ujistit v tom, že je vše „správně“. Chodila jsem nejen na dopolední program, ale
moc se mi líbili i přednášky Andrei Žilkové, která velmi empaticky dokáže vyjádřit, čím vším si rodiče
během výchovy svých dětí prochází a dokáže poradit. V lednu 2016 jsem dostala nabídku od
koordinátorky MC na lektorování odpoledního kroužku Jóga pro děti. S jógou jsem zkušenosti
neměla, ale chtěla jsem si vyzkoušet, jestli i když mám vlastní dítě, mne stále naplňuje práce s malými
dětmi. Velmi mne překvapilo, že se zvýšil počet dětí, které do kroužku nadšeně chodily a vše
fungovalo tak jak má. Znovu jsem se utvrdila v tom, že práce s dětmi má pro mne smysl a po skončení
mateřské dovolené budu hledat práci v tomto oboru. Lidi kolem mateřského centra jsou velmi
inspirující a jsem ráda, že mohu trávit čas mateřské dovolené a této společnosti.
I. K. Trutnov
3.4. Shrnutí zdrojů
Provozní náklady organizace jsou hrazeny z provozní dotace města Trutnov.
Poskytování služeb v rámci programu MC zajišťují během roku 2 kvalifikované pracovnice na 1,5,
úvazku, jejichž mzda je hrazena z 50% z veřejných zdrojů, 50% ze zdrojů z vlastní činnosti.
V Dětské skupině jsou provozní náklady i náklady na mzdu zaměstnanců plně hrazeny z projektu ESF.

3.5. Postup hodnocení výsledků a kvality práce
Hodnocením kvality naší práce je především zpětná vazba od našich návštěvníků, kteří navštěvují
pravidelně programy.
„Co pro mě znamená mateřské centrum KAROlínka?“:
Je to můj druhý domov, druhá rodina. V KAROlínce si vždycky odpočinu a nabiji novou energií. Je to
možnost promluvit si občas s někým dospělým. B.Radiměřská
Setkání s příjemnými a usměvavými lidmi  Nápady na trávení volného času. Seberealizace.
Místo pro setkávání maminek, dětí. Přátelské prostředí s možností konzultace s odbornými
zaměstnanci. Rozvoj a podpora dětského vývoje. Nabídka mnoha aktivit pro děti a maminky. Za MC
KAROlínka moc děkuji 
Setkání s jinými maminkami. Možnost si o všem popovídat. Dítě si tu krásně vyhraje. Je tu moc
příjemné prostředí.
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Mateřské centrum je pro mě důležité zázemí v mateřství. Jako matka a žena získávám plno cenných
rad, vědomostí, zkušeností, i nová přátelství. Dítě zkušenosti z kolektivu a plno aktivit. Lenka

3.6. Srovnání s předcházejícím obdobím
Návštěvnost svépomocných skupin v dopoledních hodinách je omezena na rodiče, kteří jsou na
rodičovské dovolené, tito se pravidelně obměňují a návštěvnost dopoledního programu je během
roku mírně roste oproti minulým letům. Odpolední programy jsou uzpůsobeny tak, aby je mohli
navštěvovat i rodiče, kteří mají již větší děti a chodí do práce, tyto programy jsou pro ně nejen
zdrojem informací, ale i možností dále udržovat sociální kontakty.
4. Plánování a výhled do budoucna
4.1. Plánování a cíle
Naším cílem je udržet nabídku programů a návštěvnost na stávající úrovni, tak aby byla zachována
kvalita nabízených služeb. Dále chceme využít našich odborných znalostí a i nadále spolupracovat
s orgánem OSPOD městského úřadu v systému péče o ohrožené děti. Pokud bude v roce 2017
vyhlášena výzva z ESF chtěli bychom opět zažádat o podporu projektu Dětské skupiny.
4.2. Vnější faktory: příležitosti a rizika
Pro udržení kvality poskytovaných služeb je pro nás klíčové zajistit finanční zdroje na mzdové
prostředky kvalifikovaných a zaškolených zaměstnankyň.
Důležitá je pro nás i spolupráce s městem Trutnov, které nám poskytuje provozní dotace.
5. organizační struktura a tým
5.1. Organizační struktura
Na zajištění provozu MC se podílejí dvě koordinátorky.
Koordinátorka MC – řídí projekty, je zodpovědná za finanční řízení organizace
Koordinátorka programu MC – zajišťuje běžný denní provoz, s lektory připravuje program,
komunikuje s návštěvníky, plánuje a organizačně zajišťuje program MC.
Lektoři kurzů, seminářů, zaměstnanci z projektů – zajišťují odborný program MC
Aktivní návštěvníci MC – podílejí se na běžném denním provozu.

5.2.Představení zapojených jednotlivců
Zaměstnanci:
Bc. Šárka Linková – koordinátorka programu mateřského centra 1 úvazek leden – srpen 2016
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září – prosinec 2016 – pečovatelka o děti v Dětské skupině
Ing. Hana Cinková – koordinátorka mateřského centra, ekonomka 0,75 úvazku leden – březen2016
březen – prosinec 2016 koordinátorka MC 0,5 úvazku, manažerka projektu DS 0,5
úvazku
Blanka Matysková – září – prosinec 2016 – pečovatelka o děti v Dětské skupině
Nicole Lisá – září – prosinec 2016 koordinátorka MC, pečovatelka o děti v Dětské skupině
DPP:
Nicole Lisá – lektorka cvičení rodičů s dětmi – leden – červen 2016
Petra Richtrová – lektorka příměstských táborů, a programů pro rodiče s dětmi
Jana Švecová – lektorka výtvarného kroužku pro děti

Lektoři:
Mgr. Andrea ŽilkováPhD. Lektorka seminářů, supervize, Eva Havelková, Olga Fojtíková – porodní
asistentky, Lukáš Chudoba – Výuka hry na klavír, Lenka Jiranová - Cvrček muzikant, Lucie Pavlíček
Migdalová – kurzy šití panenek
Lucie Kuhnová – uklízečka

5.3. Partnerství, spolupracující organizace
Našimi partnery jsou především organizace se stejným působením v regionu, tedy MC především
z Královéhradeckého kraje sdružená v Síti MC.
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Část C
6.Organizace
6.1. obecné informace o organizaci
Název organizace

Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Sídlo organizace

Školní 13, Trutnov 541 01

Statut organizace

Spolek

Kontaktní informace

www.mckarolinka.cz, email: info@mckarolinka.cz



Telefonní číslo
Odkaz na stanovy (URL)
 Fax
 E-mail
Registrace
 Webové stránky (URL)
 Jméno rejstříku/registru
IČO
 Číslo registrace


https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=806315
Rejstříkový soud Hradec Králové L3787
69863938

Datum registrace

Přepočtený počet zaměstnanců
2015

2016

Celkový počet zaměstnanců

3

4

Z toho na plný pracovní úvazek

2

4

Z toho externí pracovníci

4

0

Z toho dobrovolníci

0

0

(v závorkách: přepočteno na plné pracovní úvazky)

V organizaci nepracují dobrovolníci podle zákona O dobrovolnictví. V našem případě jsou
dobrovolníky spolupracovníci, kteří se podílejí na činnosti bez nároku na finanční odměnu.
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
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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“
březen 2005 zřízena dvě odborná pracovní místa koordinátorek MC
1.září 2005 Správu budovy přebírá Stacionář pro tělesně oslabené a zdravotně postižené
31.12. 2006 zrušeno pracovní místo dotované Úřadem práce na veřejně prospěšné práce
25.1. 2006 IV. Valná hromada
22.11. 2007 V. Valná hromada
10.9. 2009 VI. Valná hromada
22.3. 2011 VII. Valná hromada
Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit
1.8.2011 Stěhování do nových prostor v ulici Školní 13, ZUŠ
1.9. 2011 zřízení pracovního místa pečovatelky o děti na 6 měsíců na půl úvazku
2.3.2012 Valná hromada
23.3.2013 Valná hromada
10.6.2015 Valná hromada – změna názvu organizace, změna stanov

6.2. Řízení a správa organizace
6.2.1. Výkonný orgán
Výkonný tým má 3 členy, řídí organizaci mezi Valnými hromadami
Složení výkonného týmu:
Ing. Hana Cinková, Bc. Šárka Linková, Pavla Adamová
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6.2.2. Dozorčí rada
Organizace neměla v roce 2015 tento orgán
6.2.3 Střet zájmů
Není relevantní
6.2.4. Vnitřní systémy kontroly
Organizace funguje podle platných a schválených vnitřních předpisů.
6.3. Vlastnická struktura, členství v jiných organizacích
6.3.1. Vlastnická struktura
Mateřské centrum KAROlínka je spolek. Členem spolku se může stát každá osoba, která splňuje
podmínky určené ve stanovách organizace. Člen je povinen řídit se stanovami spolku.
Všechny programy MC jsou určeny pro širokou veřejnost.
Nejvyšším orgánem je valná hromada, tvoří ji všichni aktivní členové spolku a je svolávána nejméně
jedenkrát za rok.
Výkonný tým má 3 členy. Řídí chod spolku mezi Valnými hromadami. Jednatel/ka je z hlediska
pracovněprávních vztahů zástupcem organizace
6.3.2. Členství v jiných organizacích
Naše organizace je členem Sítě MC o.s. od března 2002, podporuje a účastní se pravidelných
regionálních setkání Královéhradeckého kraje včetně celorepublikových kampaní a společných
projektů.
6.4. Environmentální a sociální profil
V mateřském centru máme umístěny odpadkové koše na tříděný odpad, k tomuto vedeme naše
návštěvníky a téma třídění odpadu i další témata související s ochranou životního prostředí
v souvislosti s vedením domácnosti pravidelně diskutujeme s rodiči – našimi návštěvníky.

7. Finance a účetnictví

7.1 Účetnictví a účetní závěrka
Organizace účtuje v systému podvojného účetnictví.
Za vedení účetních záznamů zodpovídá Ing. Hana Cinková
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stav a pohyb majetku a závazků organizace za rok 2016
Název
Pokladna
Bankovní účet
Odběratelé
Dodavatelé

Měnová jednotka

počáteční stav
1 037,430 646,4 121,34 109,-

konečný stav
6 098,744 834,21 686,51 310,-

2014

2015

2016

162 523

261 144

207 143

Dotace krajský úřad - sociální odbor

80 000

38 000

27 000

Dotace krajský úřad – volný čas

33 000

0

0

0

90 000

0

Dotace město Trutnov - provoz

196 313

166 898

194 051

Dotace město Trutnov - činnost

15 000

15 000

15 000

0

0

896 027

20 000

20 000

10 000

Příjmy z vlastní činnosti – od uživatelů

276 220

297 051

346 547

Příjmy z vlastní činnosti – prodej zboží bazar

260 184

265 579

248 271

Ostatní výnosy

19 933

14 232

16 866

Výnosy celkem

1 115 433

1 167 904

1 960 905

73 641

51 927

74 954

0

0

314 890

Nákup zboží - bazary

213 942

220 969

212 942

nájemné

107 463

107 463

10 463

0

0

35 467

52 761

57 442

58 114

Dotace ze státního rozpočtu

Dotace Úřad práce

Dotace ESF – Dětská skupina
Sponzorské dary

Materiálové náklady
materiálové náklady – Dětská skupina

nájemné - Dětská skupina
Energie, teplo, voda
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Energie, teplo, voda – Dětská skupina

0

0

14 817

Osobní náklady - MPSV

162 523

261 144

207 143

Osobní náklady – Síť MC

55 460

0

0

Osobní náklady – KH Kraj

80 000

38 000

27 000

0

90 000

0

185 865

205 544

213 633

0

0

412 292

60 181

65 827

78 374

0

0

207 756

Ostatní náklady

2 855

5 385

5 846

Náklady celkem

994 591

1 103 701

1 873 691

Náklady příštího období – Dětská skupina

0

0

153 700

Roční zisk (výnosy mínus celkové náklady)

120 842

64 203

-66 486

Osobní náklady – Úřad práce
Osobní náklady – vlastní zdroje
Osobní náklady – Dětská skupina
Služby
ostatní služby – Dětská skupina

7.4. finanční situace a plánování
V tomto roce jsme investovali část peněz do projektu Dětské skupiny, vzhledem k tomu, že jsme
v minulých letech hospodařili s mírným ziskem, daří se nám překlenout období, kdy čekáme na platby
dotací jak z MPSV tak esf. I v dalších letech budou pro nás klíčové projekty, které pokryjí náklady
spojené s financováním mezd zaměstnanců, což přispěje k udržitelnosti organizace.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

Výroční zpráva 2016 Mateřské centrum KAROlínka z.s.

