VÝROČNÍ ZPRÁVA
CENTRA MATÝSEK
ZA ROK 2010
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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé našeho
Matýska,
chvíli jsem přemýšlela nad správným a výstižným výrazem nebo přívlastkem pro, již uplynulý rok 2010. Věřím,
že nejsem sama, kdo by ho označil jako úspěšný.
Od začátku roku jsme pracovali na tom, abychom naplnili cíle, které jsme si dali v druhé polovině roku 2009.
Po celý rok jsme se usilovně snažili, aby si naši návštěvníci, široká veřejnosti a ostatní organizace, jak v Roudnici n/L, tak v blízkém okolí, vžili a zvykli na nový název
organizace, který jsme začali používat až koncem roku
2009. Opět jsme se aktivně zapojovali do KPSS města
Roudnice n/L a na podzim jsme, s úspěchem, zorganizovali „náš první“ kulatý stůl na téma „Prorodinná politika
v Roudnici n/L a mezigenerační soužití“.
Velkým přínosem pro činnost a rozvoj Matýska byly kurzy a semináře zaměřené na efektivní řízení NNO
a komunikační dovednosti, kterých se účastnily dvě zaměstnankyně sdružení.
Udělalo nám velkou radost, že v prosinci 2010 se „objevil“ v našem Matýsku stůl. Bílý, starý, oprýskaný,
kancelářský stůl. Kouzelný stůl! Jeho historie sahá až
k sametové revoluci a úžasné atmosféře počátku devadesátých let, kdy se z nadšení a obrovské energie mnoha lidí začala znovu vytvářet občanská společnost a s ní
i neziskový sektor. Stál v kancelářích několika organizací
jako např. Výbor dobré vůle, Bílý kruh bezpečí a JAHODA. Protože všem uvedeným organizacím přinesl štěstí,
dali jsme mu přívlastek „kouzelný“.
Věříme, že to že se ocitl právě v našem MATÝSKU
a v Roudnici n/L není náhoda. Pozoruhodné je, že si naše město „našel“ právě v období, řekněme, zvláštním,
kdy se zde opakovaly komunální volby, které se nějak
nepovedly ani na druhý pokus a na radnici panovalo, již
delší čas, nepříjemné klima a obyvatelé města už nějak
ztráceli důvěru v cokoli a kohokoli. Právě na tomto sto2
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le mohli návštěvníci Matýska a obyvatelé Roudnice n/L
přidat svůj podpis pro petici na změnu volebního zákona. Že by první kouzlo? Kdo ví …
Doufám, že Matýsku se díky němu splní i ta nejtajnější
přání, třeba v podobě krásných velkých prostor se zahradou, díky kterým budeme moci naši činnost dále
rozvíjet a rozšiřovat.
Věřím, že nám všem z Roudnice n/L pomůže splnit
všechny neziskové, občanské, rodičovské a dětské
sny…. Už teď se těšíme na chvíli, kdy stejně jako ve Výboru dobré vůle, v Bílém kruhu bezpečí nebo v JAHODĚ
usoudíme, že nastal čas, kdy se bude „kouzelný stůl“ stěhovat, aby plnil přání tam, kde je to více potřeba.
Necháme se překvapit, jaké „kouzlo“ nám přinese v roce
2011 ….

Ivet
a Fidlerová

POSLÁNÍ
Centrum MATÝSEK od roku 2004 podporuje a naplňuje
principy aktivního rodičovství. Prostřednictvím sociální
a komunitní práce pomáhá ohroženým rodinám, mladým lidem a dětem. Přispívá k vytvoření fungující občanské společnosti v Roudnici nad Labem a okolí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Maminky s dětmi na rodičovské dovolené, děti od narození do 10 let věku, rodiče, prarodiče, partneři, manželé,
těhotné ženy.

HODNOTY MATÝSKA
SMYSLUPLNOST – Každý den v Matýsku má pro Vaši rodinu a náš tým smysl.
VSTŘÍCNÁ KOMUNIKACE – Každý den v Matýsku Vás přivítáme s úsměvem.
AKTIVITA – Každý den v Matýsku se stále něco děje i díky
Vám.
PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ – Každý den v Matýsku se můžeme navzájem naučit něco nového.
POHODA – Každý den v Matýsku se můžete cítit jako
doma.
MATÝSEK SVOU ČINNOSTÍ:
• umožňuje rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat
• obohacuje děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízí jim prostředí vzájemné důvěry, vede je
ke snášenlivosti a toleranci poskytuje prostor pro
vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a služby
spolupracujeme s jinými organizacemi na programech pro maminky s malými dětmi a s orgány státní správy a samosprávy získává a předává odborné
poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného
života.
výroční zpráva Centra MATÝSEK
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HISTORIE organizace
2004 – Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci
roku 2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek
na mateřské dovolené. Hlavním cílem byla koordinace a organizace mateřského centra v prostorách
DDM, které nabízelo vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiče a jejich děti z Roudnice nad Labem
a okolí. Chod MC zajišťovaly pouze členky sdružení,
a to 3x v týdnu v dopoledních hodinách.
2005 – Zahájení činnosti ve „vlastních“ prostorech
- v suterénu ZŠ ve Školní ulici v Roudnici n/L. MC je
otevřeno pro veřejnost každý všední den dopoledne
i odpoledne.
2006 – V tomto roce jsme zkrášlovali a rozšířili prostory centra o další podpůrnou hernu a nabídli jsme
dětem a rodičům více pravidelných i jednorázových
aktivit centra. Tento rok jsme přijali první dvě zaměstnankyně.
2007 – Přibyla nám výtvarno-keramická dílna a kancelář. Díky sponzorům jsme vyměnili několik starých
oken za nová plastová, zakoupili jsme nové vchodové
dveře a díky příspěvku od města Roudnice n. L. jsme
zrekonstruovali přístupové schodiště do vnitřních prostor centra. Od září 2007 jsme opět mírně rozšířili naši
nabídku služeb a aktivit pro děti a rodiče. Chod centra
zajišťovaly 2 zaměstnankyně a 3 externí pracovnice.
2008 – Centrum má již 3 zaměstnankyně a 2 externí
pracovnice. Během letních prázdnin jsme vymalovali
veškeré vnitřní prostory.
2009 – Vzhledem k rozšíření cílové skupiny a programové nabídky používá sdružení od listopadu 2009
nový název - Centrum MATÝSEK a funguje jako ro4
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dinné centrum. Centrum MATÝSEK má zbrusu nové
webové stránky a používá nové logo. Chod centra zajišťovalo 5 zaměstnankyň.
2010 – V tomto roce jsme získali od Krajského úřadu pověření k veřejné sbírce, založili jsme sbírkový účet a veřejnost může přispět na činnost centra pomocí DMS.
Podstatně se zvýšila návštěvnost centra, podali jsme
a uspěli s největším počtem projektů v historii Matýska. Zorganizovali jsme kulatý stůl na téma Prorodinná
politika v Roudnici n/L. Centrum Matýsek bylo vybráno
jako jedno z pěti center v Ústeckém kraji, kde budou
probíhat v roce 2011 a 2012 poradny pro zájemce o zaměstnání v rámci projektu Krok k zaměstnání, navázali
jsme užší a pravidelnou spolupráci s Domovem pro seniory v Roudnici n/L, nadále jsme se aktivně zapojovali
do KPSS v Roudnici n/L. Opět jsme opravili a vymalovali
část prostor centra. I v tomto roce zajišťovalo chod Centra MATÝSEK 5 zaměstnankyň.

10 ÚSPĚCHŮ ROKU 2010
• Získali jsme od Krajského úřadu pověření ke sbírce,
založili jsme sbírkový účet.
• Podpořit dobrou věc je opravdu jednoduché!. Získali jsme prověření od Fóra dárců, díky kterému nás
může veřejnost podpořit pomocí dárcovské SMS DMS.
• Podali jsme a uspěli s největším počtem projektů
v historii Matýska.
• Zvýšila se návštěvnost centra a počet klientů.

• Uspořádali jsme 6 jednorázových akcí pro širokou
veřejnost.
• Do přípravy a realizace jednorázové akce „Matýskův jarmark plný řemesel“ se zapojilo několik skupin
obyvatelstva z Roudnice n/L (senioři, zdravotně postižení, romové a studenti).

ZAPOJILI JSME SE DO KAMPANÍ:
• Národní týden manželství
• Táta dneska frčí
• Světový týden respektu k porodu
• 10 – 10 – 10 – 10. výročí vzniku Mateřských center
v Evropě

• Centrum MATÝSEK bylo vybráno jako jedno z pěti
center v Ústeckém kraji, kde bude probíhat projekt
Sítě MC ČR „Krok k zaměstnání“.
• Zorganizovali jsme první kulatý stůl na téma „Prorodinná politika v Roudnici n/L a mezigenerační soužití“. >
• Volnou hernu mohli návštěvnici využívat zdarma.
• Navázali jsme užší spolupráci se zdejším Domovem
pro seniory a SOŠ a SOU v Neklanově ulici.
výroční zpráva Centra MATÝSEK
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PROJEKTY ROKU 2010
MATÝSEK 2010 – nově, aktivně a pro celou rodinu
Projekt byl zaměřen na aktivity a akce pro rodiče (zejména matky na RD), rodiče s dětmi, celé rodiny a širokou veřejnost. V rámci projektu jsme také uspořádali
besedu u kulatého stolu na téma „Prorodinná politika
v Roudnici n/L a mezigenerační soužití.
MATÝSKÁČEK, MALÝ ŽÁČEK
Podporujeme rozvoj dětí
ve věku od dvou do čtyř let
z Roudnice n/L a blízkého
okolí. Projekt byl určen pro
rodiče dětí, kteří chtějí své
dítě připravit na vstup do
větších kolektivů MŠ, nebo
jejich dítě do MŠ nebylo přijato z důvodu nedosažení tří
let, či nedostatečné kapacity
MŠ v Roudnici n/L.
MATÝSEK 2010 – zábava a poznání
Díky tomuto projektu jsme v průběhu roku nabízeli pro
neorganizované děti z Roudnice n/L 7 volnočasových
kroužků a proběhlo 6 jednorázových akcí pro širokou
veřejnost.
ČESKÉ TRADICE S MATÝSKEM
Projektem jsme podpořili vzájemné setkávání
rodin a dětí z Roudnice
nad Labem a blízkého
okolí a rozvoj kulturního a spolkového života
v Roudnici nad Labem.
6
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Akce tohoto projektu byly zaměřeny na jednotlivé
české tradice.
5X VÍCE RAD, JAK SE SPRÁVNĚ STRAVOVAT
Stravování dětí ovlivňují zejména jejich rodiče, proto
jsme pro ně uspořádali několik přednášek a besed na
téma: dětská obezita, stravování dětí do tří let, celiakie
u dětí, poruchy přijmu potravy, zdravé vaření pro celou
rodinu, apod.

5X VÍCE ZDRAVÍ S MATÝSKEM
V Centru MATÝSEK proběhlo v rámci tohoto projektu
několik aktivit a akcí, díky kterým jsme se snažili, nenásilnou formou, ovlivnit děti a jejich rodiče nejen v oblasti zdravého životního stylu, ale i fyzického a duševního
zdraví. Děti si během akcí pochutnaly na rautu plném
zdravých dobrot, zacvičily si, zasoutěžily a něčemu se
i přiučily.

NABÍDKA AKTIVIT
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
Pravidelně v centru probíhají aktivity pro rodiče s dětmi, při kterých si společně nejen zazpívají, zacvičí
a zavýtvarničí. Každodenně mohou rodiče s dětmi využívat volnou hernu, kde mají k dispozici různé herní
vybavení. Záleží pouze na nich, zda chtějí využít pouze
hernu, jako veřejné hřiště, nebo zda chtějí navázat nový kontakt a sdílet s ostatními své osobní rodičovské
zkušenosti.
VOLNOČASOVÉ
Během roku nabízíme několik kroužků pro neorganizované děti mladšího školního věku, prožitkové semináře pro ženy, kondiční a relaxační cvičení, tvořivé
výtvarné dílny a zábavné programy pro děti. Každoročně organizujeme několik volnočasových akcí pro
celou rodinu a veřejnost.
VZDĚLÁVACÍ
Jednou z priorit
naší činnosti je
vzdělávání dospělých a dětí.
V roce 2010 jsme
pořádali besedy
s rodinnou psycholožkou a finančním
poradcem, kurzy
předporodní přípravy, informativní
semináře na téma
„Zdravá
výživa“,
„Výživa dětí“, „První pomoc u dětí“,
„Nošení miminek v šátku“, výtvarné a jiné kurzy pro ženy
a zábavné vzdělávací akce pro děti z MŠ a ZŠ.

MATÝSKÁČEK, MALÝ ŽÁČEK
Touto aktivitou podporujeme rozvoj dětí od dvou let
a jejich adaptaci do kolektivu bez přítomnosti rodičů.
Aktivitu využívají zejména rodiče dětí, kterým nepřijali jejich dítě do MŠ z důvodu nedosažení 3 let a rodiče
dětí, kteří chtějí své dítě nenásilnou formou připravit na
bezproblémový vstup do větších kolektivů MŠ. V roce
2010 jsme evidovali na této aktivitě 465 návštěv dětí ve
věku od dvou do čtyř let.

NABÍDKA SLUŽEB
Centrum MATÝSEK zajišťuje hlídání dětí.
Organizujeme a zajišťujeme narozeninové oslavy v prostorách centra.
V roce 2009 vzniklo „Matýskovo divadlo“, které slaví
úspěchy nejen v Roudnici n/L, ale i v okolních obcích
a městech. V roce 2010 odehrálo 45 divadelních představení v místních i okolních MŠ a ZŠ.

výroční zpráva Centra MATÝSEK
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NÁVŠTĚVNOST ZA ROK 2010
Měsíc

Děti

leden
únor
březen
duben
květen
červen
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Dospělí
522
547
408
539
577
453
63
515
506
564
373
5067

417
421
358
310
362
322
16
211
275
345
169
3206

STRUKTURA VÝNOSŮ CENTRA V TIS. KČ:
Prům. počet
osob/den
45
48
32
41
44
38
6
42
32
42
39

V roce 2010 jsme evidovali celkem 8 273 návštěv. Z toho
5 067 dětí a 3 206 dospělých.

HOSPODAŘENÍ CENTRA
STRUKTURA NÁKLADŮ CENTRA V TIS. KČ:
Spotřeba materiálu (501)
Prodané zboží (504)
Spotřeba energie (502)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentaci (513)
Ostatní služby (518)
Mzdové náklady (521)
Zákonné sociální pojištění (524)
Jiné ostatní náklady (549)
Poskytnuté příspěvky (582)
Náklady celkem
8
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154,955
27,714
23,980
0,332
0,312
368,702
718,034
211,016
5,892
1
1511,937

Tržby z prodeje služeb (602)
Tržby z prodeje zboží (604)
Tržby za vlastní výrobky (601)
Úroky (644)
Přijaté příspěvky – dary (682)
Přijaté členské příspěvky (684)
Provozní dotace celkem (691)
Výnosy celkem

300,264
26,191
13,440
0,027
34,650
2,4
1087,012
1463,98

Hospodářský výsledek: - 47,954
Ztráta roku 2010 byla hrazena ze zisku roku 2009.

ORgÁNY SDRUŽENÍ
A KONTAKTNÍ OSOBY
Valná hromada: počet členů 14
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
Jméno:
Iveta Fidlerová
Kontaktní adresa: Neklanova 2706,
413 01 Roudnice n/L
Telefon:
776 004 289
E-mail:
fidlerovaiveta@email.cz
Jméno:
Jan Dolínek
Kontaktní adresa: Stavbařů 1788,
413 01 Roudnice n/L
Telefon:
724 825 933
E-mail:
jan.dolinek@seznam.cz
Jméno:
Renata Písařová
Kontaktní adresa: Stavbařů 1787,
413 01 Roudnice n/L
Telefon:
725 297 706
E-mail:
renipis@seznam.cz

ŘEDITELKA A PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ
Jméno:
Iveta Fidlerová
Kontaktní adresa: Neklanova 2706,
413 01 Roudnice n/L
Telefon:
776 004 289
E-mail:
fidlerovaiveta@email.cz
REVIZOR
Jméno:
Ivana Volfová
Kontaktní adresa: Újezdec 27, Praha
Telefon:
602 203 359
E-mail:
jana.ja@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
VEŘEJNÉ ZDROJE:
MPSV ČR
MŠMT ČR
Ústecký kraj
Město Roudnice nad Labem
UP Litoměřice
NADAČNÍ ZDROJE:
Nadace OKD
Nadační fond Albert
Nadace rozvoje občanské společnosti
ODBOROVÉ ZDROJE:
Fórum dárců
FIREMNÍ A OSTATNÍ ZDROJE
E1N DESIGN.cz
BOHEMIAPAPER, s.r.o.
BAKERO, s. r.o.
Graphtech, s.r.o.
Mladá fronta, a.s.
Masna Procházka, s.r.o.
PENTABUSINESS, s.r.o.
ŠINFELT, s.r.o.
DAPP, spol. s.r.o.

JMENOVITĚ BYCHOM RÁDI PODĚKOVALI ZA POMOC
A PODPORU
Jaroslavu Hrstkovi, Lucii Stodůlkové, Jaroslavu Řezáčovi, Hance Zavřelové, Janě Bartošové, Honzovi Dolínkovi,
Jaroslavě Vydrové, Petru Andělovi, Vladislavu Kajzrovi,
Milanu Synkovi, Jarmile Kubaščíkové, Nele Doušové,
Petře Tanečkové, Janě Novosadové, ThDr. Lence Vávrové, Petru Vanclovi, Mgr. Jiřímu Nelibovi, PhDr. Zuzaně
Zrzavé, Evě Kovaříkové, Martině Bakrlíkové, Lence Lukačinové, Šárce Kalové, Renatě Písařové, Ivě Nožičkové,
Milušce Šulcové, Šárce Veselé, Mgr. Janě Hrabánkové,
BcA Evě Synkové, Jindře Beránkové, Martině Plaché,
Milanu a Michaele Koudelkovým, Hance Chaloupkové,
Mgr. Janě Tomanové, Mgr. Martině Smejkalové, Mgr.
Kláře Koubské, Ditě Plíhalové, Mirce Seilerové, manželům Jonákovým, Honzovi Šindelářovi, Miluši Hrnčířové,
Pavlu Ondřichovi, Petru Markvartovi, Irence Poláčkové,
Monice Kovalské, Aleně Hrstkové, Mgr. Monice Legnerové, Haně Knotkové, Evě Peškové, Pavlu Berounskému,
JUDr. Eduardu Kaplanovi, Heleně Jandové, Boženě Bubovjanové, Jarmile Krdové, Evě Cymbrylové, Daniele
Havlákové, DiS
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Grafické práce pro CM: Zuzana Kamenická, Petra Tesařová
Tisk materiálů: Tiskárna BOHEMIAPAPER, s.r.o.
SPOLUPRÁCE
Síť MC ČR
Domov pro seniory Roudnice nad Labem
Centrum HLÁSKA
DDM Trend
DDM Štětí
MŠ POHÁDKA
MŠ PAMPELIŠKA
Farní charita Roudnice n/L
SOU a SOŠ v Neklanově ulici
Jazyková škola Robinson
výroční zpráva Centra MATÝSEK
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DALŠÍ SPOLUPRÁCE
ZŠ Školní Roudnice n/L
KZM Roudnice n/L
ZUŠ Roudnice n/L
Městský úřad Roudnice n/L
Městská knihovna Ervína Špindlera
UP Litoměřice
UP Roudnice n/L
MC Žabka Štětí
MC Mája Hoštka
Vzdělávací centrum INSPIRO
Cukrárna POHODA v Roudnici n/L
Deník Litoměřicko

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Centrum MATÝSEK
Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 775 579 735, 776 004 289, 775 289 735
E-mail: matysek.roudnice@seznam.cz,
infomatysek@seznam.cz
Web: www.centrummatysek.cz
Registrace: 29. 9. 2009 VS/1-1/58955/04-R
IČ: 266 81 471
Banka: Komerční banka, pobočka Roudnice n/L,
č. účtu: 35-9835720277/0100, č. sbírkového účtu:
43-6792830287.

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2010 pomáhali připravovat a realizovat naše programy, aktivity a akce, pomohli nám dobrou radou a vstřícným přístupem, nebo
jiným způsobem přispěli k realizaci a naplnění našeho
poslání a cílů.
Velké poděkování patří i všem rodičům, prarodičům
a dětem, kteří svou návštěvou přispěli k pohodové atmosféře u nás v Matýsku, a zaměstnankyním, aktivním
členům a spolupracovníkům Centra MATÝSEK, díky
nimž byl rok 2010 tak aktivní a úspěšný. Jejich pracovního nasazení, ochoty, a aktivity si moc vážíme.

Grafická úprava výroční zprávy: E1N DESIGN.cz
Tisk výroční zprávy: Tiskárna BOHEMIAPAPER, s.r.o.
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výroční zpráva Centra MATÝSEK

E1N
DESIGN

* VEŘEJNÉ ZDROJE:

* NADAČNÍ ZDROJE:

* ODBOROVÉ ZDROJE:

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
Centra MATÝSEK
za rok 2010

