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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Centra
MATÝSEK, rok 2013 vnímáme jako rok změn, příležitostí
a výzev. Od ledna 2013 jsme začali poskytovat další
sociální službu, a to Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi „KLÍČ“. Tuto službu nabízíme na adrese
J. Hory 903, Roudnice n/L, v centru města Roudnice n/L,
abychom klientům zajistili soukromí a anonymitu. Protože Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „KECKA“
navštěvovalo stále více klientů, byla mu začátkem roku
rozšířena cílová skupina i kapacita. V polovině roku jsme
začali, ve spolupráci s místním OSPOD, organizovat a
zajišťovat vzdělávání a odlehčovací služby pro rodiny
s dětmi v náhradní rodinné péči.
„Významný krok“ jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské
sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským
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sdružením AZ centrum Kralupy n/V. Centrum MATÝSEK
má tedy dvě pobočky - v Roudnici n/L a v Kralupech n/V.
Koncem roku 2013 podalo Centrum MATÝSEK „Žádost na
transformaci na obecně prospěšnou společnost“.
Věříme, že uchopíme všechny příležitosti a výzvy za ten
„správný konec“. Chceme i nadále reagovat na aktuální
potřeby rodin, dětí a mládeže v regionu Roudnice n/L,
a nyní už i v regiony Kralupy nad Vltavou. Moc se těšíme
na působení ve Středočeském kraji, které se slibně vyvíjí.
Děkujeme tímto všem dobrovolníkům, spolupracovníkům, sponzorům a dárcům, kteří se k nám během roku
2013 přidali, a pomáhají nám naplňovat naše poslání, vize
a cíle. Moc si jejich práce, podpory a pomoci vážíme.
Iveta Fidlerová, předsedkyně a ředitelka Centra MATÝSEK

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

HISTORIE ORGANIZACE

POSLÁNÍ

2004 – Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci

Centrum MATÝSEK podporuje aktivní rodičovství a

roku 2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek na

osobní rozvoj všech generací. Prostřednictvím sociální

mateřské dovolené. Hlavním cílem byla koordinace a or-

a komunitní práce pomáhá ohroženým rodinám, dě-

ganizace mateřského centra v prostorách DDM.

tem a mládeži.
2005 – Zahájení činnosti mateřského centra ve „vlastCÍLOVÉ SKUPINY:

ních“ prostorech – v suterénu ZŠ ve Školní ulici v Roud-

Rodiny s dětmi, těhotné ženy, rodiče s dětmi na rodi-

nici n/L.

čovské dovolené, děti a mládež od 6 do 26let, partneři,
senioři, veřejnost

2006 – Rozšíření prostor mateřského centra. Organizace
přijala první zaměstnankyni díky podpoře UP Litomě-

PROVOZOVNY:

řice.

Od poloviny roku 2013 má Centrum MATÝSEK dvě provozovny, a to na adresách:

2007 – Proběhla rekonstrukce vnitřních prostor centra

Neklanova 1807, Roudnice n/L – zde poskytujeme so-

a přístupového schodiště. Chod mateřského centra zajiš-

ciální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ťují již dvě zaměstnankyně a několik dobrovolnic.

KECKA, prorodinné aktivity, alternativu jeslí a MŠ, hlídání
dětí, vzdělávací aktivity, aktivity pro rodiny s dětmi v ná-

2008 – Během letních prázdnin jsme zrenovovali vnitřní

hradní rodinné péči, apod.

prostory centra.

Josefa Hory 903, Roudnice n/L – zde poskytujeme sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2009 – Vzhledem k rozšíření cílové skupiny a progra-

KLÍČ, aktivity pro děti s ADHD, předporodní kurzy.

mové nabídky používá sdružení od listopadu 2009
nový název – Centrum MATÝSEK a funguje jako rodinné
centrum. Centrum MATÝSEK má zbrusu nové webové
stránky a používá nové logo.
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.

výroční zpráva Centra MATÝSEK
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2011 - Centrum MATÝSEK se během léta přestěhovalo

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

do vhodnějších a větších prostor. V září tohoto roku za-

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

hájilo provoz již na nové adrese: Neklanova 1807, 413

KECKA

01 Roudnice n/L. Od podzimu 2011 jsou součástí pra-

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a mládeži po-

covního týmu dvě sociální pracovnice s několikaletou

cházející z města Roudnice nad Labem a okolí, kteří

praxí. Od října v centru poskytujeme realitní, finanční,

jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim

základní sociální a výživové poradenství.

nabízíme doprovázení v jejich obtížných životních situacích, a tím přispíváme ke zlepšení kvality jejich života.

2012 – Centrum MATÝSEK získalo pověření k výkonu

V příjemném a důvěrném prostředí svých vrstevníků

sociálně právní ochraně dětí a registraci k sociální

nabízíme dětem a mládeži alternativní volnočasové

službě Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA.

programy a činnosti, které rozvíjí jejich schopnosti

Díky podpoře sponzorů a dárců zrealizovalo pilotní

a dovednosti, zároveň je vhodnou formou upozorňu-

projekt KLÍČ, díky kterému jsme zajistili odbornou práci

jeme na možná rizika plynoucí z dospívání.

s 21 rodinami. Koncem roku získalo Centrum MATÝSEK

Cílovou skupinu tvořili v roce 2013 děti a mládež od

registraci k sociální službě Sociálně aktivizační služby

6 do 26 let z lokality města Roudnice nad Labem a blíz-

pro rodiny s dětmi KLÍČ s platností od 1. 1. 2013.

kého okolí.

2013 – Od ledna 2013 poskytuje organizace sociální

Provozní doba: ÚT, ST a PÁ od 13:30 do 17:30

službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
KLÍČ, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má roz-

Během roku organizujeme pro děti a mládež mimo-

šířenou cílovou skupinu i kapacitu. Centrum MATÝSEK

řádné jednorázové akce typu - semináře, výlety, di-

zajišťuje, od poloviny roku, vzdělávání a odlehčovací

vadlo, besídky, exkurze, muzikoterapie, canisterapie,

služby pro pěstouny. Dne 20. 12. 2013 se občanské

apod.

sdružení Centrum MATÝSEK sloučilo s občanským sdružením AZ centrum Kralupy n/V. Koncem roku podala
organizace žádost na transformaci na obecně prospěš-

Vývoj NZDM KECKA v číslech
Rok

nou společnost.
2012
2013
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Počet
registrovaných
klientů
23
63

Počet
Děti do
kontaktů 12 let

Mládež
od 13 let

688
1910

0
13

23
50

KECKA

2

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

„Jsem nadšená, že je naše služba hojně využívaná a neustále k nám chodí noví a noví zájemci. Bohužel, většina našich
malých a mladých klientů řeší mnoho trápení a problémů. Věříme, že s naší pomocí zvládají svůj život a trápení lépe.
Všichni víme, jak je důležité, mít v někom oporu. Já a mé kolegyně jsme pyšné na to, že jsme, podle slov našich klientů,
oporou právě ‚našim dětem a mládeži. Všem jim děkujeme za důvěru a přejeme jim úspěšný a šťastný život.“
Bc. Martina Laupyová, vedoucí sociální pracovnice NZDM KECKA

výroční zpráva Centra MATÝSEK
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY

půl úvazku. V roce 2013 se nám klientela navýšila

S DĚTMI KLÍČ

o 24 nový rodin, z nichž 16 byla na doporučení

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klíč

OSPOD Roudnice nad Labem.

začala fungovat od 1. 1. 2013. Hlavním cílem služby

je intenzivní sociálně-terapeutická podpora a pomoc

pro rodiče a jejich děti, které se nachází v tíživé životní
situaci nebo jsou orgánem SPOD vyhodnoceny jako

ohrožené. Poskytujeme komplexní odbornou pomoc
ohroženým dětem a jejich rodinám, s důrazem na in-

tenzivní sociálně-terapeutickou práci s celou rodinou/
celým rodinným systémem a v případě potřeby práce
v multidisciplinární formě (tj. zapojení více odborníků

Vývoj SAS Klíč v číslech:
Rok

Počet nových rodin
20

Pilotní projekt 2012
Registro24
vaná služba
2013

Celkový
Počet konpočet rodin zultací
20
67
44

176

do řešené kauzy).
Minimálním cílovým stavem nabízené odborné
práce je zastavit zhoršování situace rodiny tak, aby
byl eliminován či minimalizován její negativní dopad na dítě. Optimálním cílovým stavem je zlepšení
životní úrovně rodiny, zlepšení fungování rodiny,
vytvoření příznivého rodinného klimatu a zvýšení
sociálních dovedností jejích jednotlivých členů.

„Jsem ráda, že jsem mohla být u zrodu služby Klíč.
Těší mě, když vidím rodiče a jejich děti, že ve svém
životě zvládají udělat pozitivní změnu. Jsem přesvědčená o tom, že má tato služba smysl. Ráda bych tímto
poděkovala všem dětem a jejich rodičům za projevenou důvěru, se kterou sdílí své problémy“.
Bc. Kamila Klupáková,
sociální pracovnice a rodinná terapeutka

Zkompetentnění klientů nejen uvnitř rodiny, aby
byla zachována plná funkčnost, ale i rodiny směrem
ke společnosti.
V tomto roce byla služba, vzhledem k finančním
prostředkům, poskytována v rámci otevírací doby:
pondělí, úterý 8:00 do 17:00., středa 9:00 do 11:00.
Službu zajišťovala jedna odborná pracovnice na
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KLÍČ

PODPORA AKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

principy, Poruchy identity dítěte, Spoření a investování,

Tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi

Rozumné zadlužování a prevence zadlužování, apod.)

Již od začátku naší činnosti podporujeme rodiče na je-

- psychosociální aktivity (cyklus „Táta a máma jako tvůrci

jich cestě rodičovstvím. Součástí našich aktivit jsou

svého života“ – Poznej sám sebe, Já režisér svého života,

i tzv. „tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi“, v rámci

Já a mé peníze, Jak být spokojená sama se sebou, Psycho-

kterých rodičům ukazujeme, nebo je učíme, jak mohou

hygiena, Zdravý životní styl, svépomocné skupiny rodičů).

přispět k všestrannému rozvoji svých dětí, a k upevnění
jejich vzájemného vztahu.
RODINY S DĚTMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
V roce 2013 probíhaly:

V polovině roku 2013 jsme, ve spolupráci s OSPOD

Hudební aktivity pro rodiče s dětmi

v Roudnici n/L, začali organizovat vzdělávání pěstounů.

Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi
Výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi
Masáže kojenců a batolat
Předporodní kurzy

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ

V průběhu vzdělávacích aktivit jsme pěstounům zajišťovali hlídání jejich dětí.
„Pěstoun je rodič jako každý jiný. Alespoň je tak vnímám
ve své práci. Jako každý jiný rodič zažívá své dítě
v různých méně i více náročných situacích. Potýká se
s více i méně známým v povaze dítěte, zažívá stejně pestré
pocity, a snaží se dítěti dát to nejlepší. Jsem ráda, že jsem
k jeho cestě rodičovstvím byla „Klíčem“ přizvaná.“
Mgr. Johana Elisová, psycholožka

Vzdělávání rodičů považujeme za důležitou součást
naší činnosti. Snažíme se je vzdělávat zajímavou a zábavnou formou, aby jej nevnímali jako „nutné zlo“. Tyto
aktivity jsou pro rodiče dětí nabízeny zdarma, nebo za
příznivou cenu, aby se jich mohlo účastnit co nejširší
spektrum rodičů. V roce 2013 jsme nabízeli:
- interaktivní přednášky a besedy (Výživa dětí, Jak
předejít vadnému držení těla dětí, Zdravý pohyb, Zdravotní rizika dnešní populace, apod.)
- kurzy, workshopy, semináře (Komunikace v rodině, Vliv
rodičů na vývoj dítěte, Sourozenecké vztahy, Partnerské

Na konci roku 2013 jsme podali žádost o rozšíření rozsahu Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
ve smyslu§ 48 a násl. zákona č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů o:
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b
zákona).
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu
pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující

výroční zpráva Centra MATÝSEK
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o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna vý-

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

chovnou a poradenskou péči poskytnout.

Již od počátku naší činnosti nabízíme krátkodobé hlídání dětí, které probíhá buď v prostorách centra, nebo

Věříme, že se nám v následujícím roce podaří nabídku

v domácím prostředí dětí. Tuto služby využívají ze-

vzdělávacích programů, akcí a aktivit pro pěstouny

jména matky na RD, které navštěvují určité kurzy nebo

dále rozšiřovat a zdokonalovat.

semináře, pracují při RD na částečné úvazky, nebo si
potřebují vyřídit nejrůznější záležitosti na úřadech, návštěvu lékaře, apod.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, REALITNÍ A FINANČNÍ

Součástí každé vzdělávací aktivity pro rodiče, pořádané

PORADENSTVÍ

Centrem MATÝSEK, je nabídka krátkodobého hlídání

Již od roku 2011 poskytujeme zdarma základní soci-

dětí.

ální, realitní a finanční poradenství pro rodiny s dětmi.
Nejčastěji nás zájemci kontaktují emailem či telefonem.
V případě potřeby zajišťujeme společné osobní setkání

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI

s odborníkem na dané téma. Mnohdy zájemci těchto

Komunitní a volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi

služeb následně využívají nabídku sociální služby Soci-

jsou podstatnou součástí naší činnosti. Díky těmto ak-

álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ.

tivitám máme možnost s klienty nejprve neformálně
komunikovat, poznat je, získat jejich důvěru, apod. Na
základě toho můžeme odhalit případné problémy v ro-

ALTERNATIVA JESLÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

dině a nabídnout, v případě potřeby, „pomocnou ruku“.

MATÝSKÁČEK

V Centru MATÝSEK mají rodiče s dětmi možnost vy-

Aktivita „Matýskáček“ je jakousi alternativou jeslí a MŠ,

užívat herní prostor, kde mají k dispozici různé herní

která probíhá 2x v týdnu dopoledne již od roku 2008.

vybavení. Hračky a další vybavení jsou všem volně pří-

Je určena pro děti od dvou let bez doprovodu rodičů.

stupné, a pokud přijde rodič s dítětem pouze do herny,

Podporujeme individualitu dětí, dále jejich rozvoj

není jeho čas žádným způsobem organizován. Záleží

a adaptaci do větších kolektivů. Díky této aktivitě se

na uživatelích, zda chtějí pouze využít hernu jako

mohou rodiče, zejména matky, účastnit nejrůznějších

„veřejné hřiště“, nebo zda chtějí navázat nový kontakt

vzdělávacích aktivit, nebo aktivit podporující jejich

a sdílet s ostatními své osobní rodičovské zkušenosti.

osobní rozvoj a psychickou pohodu. V roce 2013 jsme
evidovali 365 návštěv dětí.

8
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Přírodovědný kroužek
Matýskáček

2

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
Mašinkou na koně

Mašinkou na koně

Pěstouni

Matýskáček
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Během roku 2013 jsme opět zorganizovali několik jed-

nizovali týdenní program pro děti s ADHD „Letní škola

norázových akcí pro rodiče s dětmi a veřejnost (Karne-

předškoláka“. Na podzim 2013 proběhl dvoudenní in-

val, výlet, Oslava narozenin Centra MATÝSEK, divadlo,

teraktivní workshop pro děti od 10 do 15 let „Jak se učit

Mikulášská besídka, atd.)

rychle a efektivně“. Současně od roku 2013 nabízíme
doučování dětí navštěvující ZŠ.

V roce 2013 jsme také nabízeli odpolední volnočasové
aktivity pro neorganizované děti z Roudnice n/L. Kon-

RELAXAČNÍ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ

krétně se jednalo o Přírodovědný kroužek, Zumbu pro

Jsme přesvědčení o tom, že pro rodiče, a vůbec pro

děti a Tanečky.

člověka, je velmi podstatná a důležitá jeho psychická
pohoda a harmonie. Proto jsme do nabídky služeb cen-

OSTATNÍ ČINNOST:

tra zařadili i nejrůznější relaxační aktivity.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ

V roce 2013 jsme nabízeli: Psychosomatické cvičení pro

Od září 2012 do května 2013 jsme organizovali vzdělá-

dospělé, Jóga pro ženy, Jóga pro ženy i muže

vací kurz „Když se chce, tak to jde“. Byl určen pro pracov-

Organizace dětských narozeninových oslav

níky NNO, ale i veřejnost. Jeho specifikem bylo, „ušít ho“

V případě, že chtějí rodiče svým dětem uspořádat vel-

účastníkům přímo „na míru“. Probírala se témata: Vznik

kou narozeninovou oslavou s mnoha hosty, v příjem-

a forma NNO, Projektový cyklus, Marketing, Prezentace,

ném prostředí se spoustou hraček a herního vybavení,

apod. Vedení jednotlivých seminářů a workshopů zajiš-

mohou využít prostory Centra MATÝSEK.

ťovali odborníci v daném oboru s několikaletou praxí.
Jsme rádi, že někteří účastníci tohoto kurzu s Centrem

MAGIC THE GATHERING

MATÝSEK, i po jeho ukončení, nadále aktivně spolupra-

Již od roku 2012 se v Centru MATÝSEK každý pátek

cují.

odpoledne schází členové klubu Magic the Gathering,

V roce 2013 jsme pro návštěvníky centra nabízeli kurzy

mezi které patří děti i dospělí.

FJ a AJ.

Co je to Magic the Gathering?
Magic je sběratelská karetní hra. Magic je hra s dvaceti-

AKTIVITY PRO DĚTI S ADHD, DOUČOVÁNÍ DĚTÍ

letou historií a velkou komunitou hráčů. Magic vytvořil

V roce 2013 jsme začali aktivně spolupracovat se spe-

před dvaceti lety americký matematik Richard Garfield.

ciální pedagožkou. Díky této spolupráci vznikla nová

Za tu dobu vyšly desítky sad a v nich tisíce karet. Také

pravidelná aktivita centra, určená pro děti s ADHD

za tu dobu Magic hrály miliony lidí po celém světě.

„Předškolák“. Během letních prázdnin 2012 jsme zorga-

10
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Mašinkou na koně

Zdravotní gramotnost

Letní škola předškoláka

2

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
Mikulášská nadílka

Jak být spokojená sama se sebou

kurz Když se chce, tak to jde

DOBROVOLNICTVÍ:

výroční zpráva Centra MATÝSEK
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Od počátku fungování centra se do jeho činnosti

V hlavě se mi zrodil plán, jak zpříjemnit i tak nabitý

zapojují dobrovolníci a dobrovolnice. Někteří dlouho-

program na volnočasové aktivity dětí, které navštěvují

době a pravidelně, někteří jednorázově a jiní třeba jen

Kecku, která v té době zrovna rozjížděla svůj projekt.

jedenkrát …. Vážíme si všech, kteří se rozhodli k nám

Děti nemají rádi dlouhé přednášky o tom jak se chovat,

připojit a jakýmkoli způsobem nám pomáhají. Jsme

co by měly a neměly, ale když jsou samy zapojené do

rádi, že se už nejedná jen o maminky navštěvující

tématu a je jim umožněn dialog, rázem se přednáška

pravidelně Centrum MATÝSEK, nebo o naše příbuzné.

i na nudné téma stává zajímavým.

Máme radost, že máme mezi dobrovolníky stále více

Od září 2012 navštěvuji Kecku každý měsíc, nejenže si

lidí, kterým se prostě líbí to, co Matýsek dělá, a chtějí

povídáme o problémech, které děti trápí, ale doposud

„být u toho“.

měly možnost se seznámit s některými obory kriminalistických technik, téma šikany bylo pro děti taky zajímavé a s přicházejícím jarem jsme si osvěžili i BESIP.

PŘÍBĚHY DOBROVOLNÍKŮ

Spolupráce s Matýskem se nadále vyvíjí a do budoucna

„Před deseti lety jsem se společně s celou rodinou

plánujeme, i ve spolupráci s dalšími mými kolegy, zají-

přestěhovala do Roudnice nad Labem. V té době jsem

mavé projekty, které budou nejen hrou a zábavou, ale

opustila nejen své rodiště na Moravě, ale i aktivity,

hlavně naučí děti správně se zachovat ve vyhrocených

které byly spojené s volnočasovým programem pro

situacích, předcházet patologickému chování a v nepo-

rodiče a děti.

slední řadě naučí děti o svých problémech hovořit.“

Děti mi odrostly a zhruba v polovině loňského roku
dobrovolnice Bohdana

jsem si uvědomila, že je nejvyšší čas něco podniknout.
Prostřednictvím internetu jsem získala mnoho cenných informací, jak lze v našem státě pomáhat jako
dobrovolník. Když jsem o svém rozhodnutí přemýšlela,

Jsem na mateřské dovolené a moje pozornost se pře-

a ujasňovala jsem si, co od této aktivity očekávám, a co

sunula přirozeně na péči o dítě. Kladu si otázky, kdo mi

mohu dobrovolnictví obětovat ze svého volného času,

pomůže při výchově, jak nedopustit, aby se moje dítě

rozhodla jsem se, že nejlepší alternativa bude své ak-

jednou nedostalo mezi nesprávné lidi, kde bude trávit

tivity směřovat, co nejblíže k Roudnici nad Labem. No

svůj volný čas. Kam se mohu obrátit, pokud by bylo

a pak stačilo málo, jedno setkání s ředitelkou Matýska,

třeba rady či pomoci.

a bylo rozhodnuto.

Odpověď jsem začala hledat v Centru Matýsek u nás
v Roudnici n/L. Osobní návštěva centra naplnila mé

12

výroční zpráva Centra MATÝSEK

očekávání. Atmosféra v centru je příjemná a kolem vás

Dobrovolníci v roce 2013: Irena Poláčková, Zdena

je slyšet spokojenost dětí.

Pechrová, Mirek Poláček, Jakub Čaněk, Bodana Te-

Místní nadšení mě rychle strhlo a již mi nestačilo být

melová, Jakub Zavřel, Hana Šťastná, Klára Strýhalová,

pouze uživatelem centra. Chtěla jsem se do činnosti

Honza Dolínek, David Štěpánek, Eva Kovaříková, Míla

zapojit, neboť za fungováním centra je spousta práce.

Kohoutová, Lenka Lukačinová, Lucie Pokorná, Mi-

Není snadné zajistit, aby centrum bylo životaschopné,

luška Šulcová, Drahuše Holitzerová, Pavla Sobotková,

jak finančně, tak personálně. Jako dobrovolník můžu

Zděnek Pechr, Jaroslava Králová, Eva Fidlerová, Eva

pomáhat s administrativou, podílet se na tvorbě aktivit

Čaňková.

pro děti nebo pomoci s udržováním pořádku v centru.
Pocit ze smysluplné práce, která těší jak uživatele Matýska, tak i ostatní pracovníky centra, je k nezaplacení.

SLOUČENÍ ORGANIZACÍ

Jsem přesvědčená, že stát se dobrovolníkem je často

Jednou z účastnic vzdělávacího kurzu „Když se chce

pouze o přeskládání vlastních priorit. Pokud se člověk

tak, to jde“ byla i předsedkyně občanského sdružení

zamyslí, co může ze svého denního programu oželet,

AZ centrum Kralupy n/V. Po ukončení kurzu začalo

aniž by strádal on sám a jeho rodina, zjistí, že je tu stále

Centrum MATÝSEK s AZ centrem Kralupy n/V úzce

čas, který se dá využít smysluplně.

spolupracovat. Zmíněná spolupráce byla natolik pří-

Jsme součástí dění kolem nás. Vše souvisí se vším.

jemná a plodná, že se organizace k 20. 12. 2013 slou-

Bohužel, vidět to, co má člověk přímo před nosem,

čily. Centrum MATÝSEK má tedy od 21. 12. 2012 dvě

vyžaduje neustálé úsilí. Chceme-li vést kvalitní život,

pobočky a to v Roudnici n/L a Kralupech n/V. Sídlo

je, z mého pohledu, nemožné určovat hodnotu všeho

organizace Centrum MATÝSEK a jeho IČ jsou beze

v tomto světě odpovědí na jedinou otázku: kolik to

změn.

vynese.
Jaké máme možnosti, pokud chceme mít v našem
okolí lepší a důvěrnější prostředí pro nás a naše děti?
Máme možnost konat, zapojit se a pomáhat dle svých
možností, nebo jen o takovém prostředí snít.
Klára, dobrovolnice Centra MATÝSEK

výroční zpráva Centra MATÝSEK
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Magic the Gathering
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Děti
Dospělí
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2000

500

0

1500
Trénink. aktivity /Vzděl. a aktivity pro dospělé / Matýskáček /

Volnočas. aktivity / Aktivity pro děti s ADHD /Narozeninové oslavy

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Iveta Fidlerová
1000

Mgr. Vlasta Sekerová
Bc. Martina Laupyová
500

Nikola Zavázalová

ředitelka
vedoucí NZDM KECKA
sociální pracovnice
NZDM KECKA
sociální pracovnice
NZDM KECKA

Ing. Hana Zavřelová
0

sociální pracovnice
NZDM KECKA

Magic the Gathering

Mgr. Barbora Rajchlová

externí spec. pedagožka

Kateřina Helclová

pedagogická pracovnice

Mgr. Johana Elisová

psycholožka

Mgr. Jana Tomanová, PhD

externí psycholožka

Mgr. Ivana Vaverková

externí supervizorka

Kateřina Štěpánková

vedoucí provozu,
administrativa

Anna Macková
Jaroslava Vydrová

pracovník v sociální službě
externí účetní

Karolína Hejnová
recepční
Bc. Kamila Klupáková Trénink. aktivity
sociální/Vzděl.
pracovnice
a aktivity pro dospělé / Matýskáček /
Volnočas. aktivity /
Jiřina Slavíková
technický pracovník
a terapeutka SAS KLÍČ
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ORGANIZAČNÍ GRAF

Valná hromada

Správní rada
Externí účetní

Provoz

Recepční a provozní

Technický pracovník

Sociální služby

NZDM Kecka

Vedoucí NZDM a
sociální pracovník

Supervizor

Prorodinné a volnočasové aktivity

SAS KLÍČ

Koordinátorka aktivit

Sociální pracovnice a odborná poradkyně

Psycholog

Sociální pracovnice a rodinná terapeutka

Psycholog

Pedagogický pracovník

Ředitelka,
fundraising

Revizor

Kontaktní pracovník

Pracovník v sociální službě

Vzdělávací aktivity pro MŠ a ZŠ

Lektor

Sociální pracovnice
Dobrovolníci
Pedagogický pracovník

Dobrovolníci

ORGÁNY SDRUŽENÍ A KONTAKTNÍ OSOBY
Valná hromada: počet členů 15
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
Jméno: Iveta Fidlerová
Kontakt. adresa: Neklanova 2706, 413 01 Roudnice n/L
Telefon: 776 004 289
E-mail: fidlerovaiveta@email.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

Jméno: Jan Dolínek
Kontakt. adresa: Malkovského 597, 199 00 Praha
Telefon: 724 825 933
E-mail: jan.dolinek@seznam.cz

Revizor
Jméno: Jindřich Hejduk
Kontaktní adresa: P. O. BOX: Jindřich Hejduk 100, 400 01
Ústí n/L
E-mail: jindrich.hejduk@volny.cz

Jméno: Jana Bělková
Kontakt. adresa: Hlavní 93, Kleneč, 413 01 Roudnice n/L
Telefon: 602238232
E-mail: a.factum@tiscali.cz
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FINANCOVÁNÍ

Měěsto
Město
M
sto Roudnice nad Labem
Krajský úřad
Krajský
úřad
úř
ad Ústeckého kraje
Úřad
Ú
Úř
řad
ad práce Litoměř
Litom
Litoměřice
ěřice
ice
Holcim,
H
olcim, a. s.
Nadační
Nada
N
adačční
ní fond Albert
MPSV
M
PSV
NROS
Dary
Sbírka
Nezisková činnost
Členské příspěvky
Zisková činnost

478467.00
15000.00
272385.00
1803.16
50000.00
499651.00
18469.00
135588.00
3655.00
75813.00
2400.00
289746.00

16%

26%

0%
4%
0%

7%
7%

1%

1%

15%

Město Roudnice nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
Úřad práce Litoměřice
Holcim, a. s.
Nadační fond Albert
MPSV
NROS
Dary
Sbírka
Nezisková činnost
Členské příspěvky
Zisková činnost

3%0%

27%
0%
0%

NÁKLADY
Osobní náklady
Spotřeba
Nájemné a služby
Ostatní náklady
Příspěvky, daně a poplatky
Náklady celkem

29%
Osobní náklady
Spotřeba
Nájemné a služby
Ostatní náklady
Příspěvky, daně a poplatky

1085441
177050.5
530972
8175.94
1850
1803489.44

60%
10%
0%

VÝNOSY
Provozní dotace
Dary
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Výnosy celkem

20%

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ
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Provozní dotace
Dary
Tržby z prodeje služeb
Úroky

1343972
143446.16
365559
16.87
8%
1852994.03

73%

49504.59

PODPORUJÍ NÁS:

SPOLUPRÁCE:

VEŘEJNÉ ZDROJE:

Síť MC ČR

MPSV ČR

Domov pro seniory Roudnice n/L

Ústecký kraj

Dobrovolnické centrum v Ústí n/L

Město Roudnice nad Labem

RC Mozaika Lovosice

UP Litoměřice

Perspektiva, o.s.

2

Centrum HLÁSKA
NADAČNÍ ZDROJE:

DDM Štětí

Ústecká komunitní nadace

DDM Trend

Nadační fond Albert

MŠ POHÁDKA

Nadace Terezy Maxové

MŠ PAMPELIŠKA

Nadace rozvoje občanské společnosti

SOU a SOŠ v Neklanově ulici
Jazyková škola Robinson

FIREMNÍ A OSTATNÍ ZDROJE

ZŠ Školní Roudnice n/L

E1N DESIGN

ZUŠ Roudnice n/L

BOHEMIAPAPER, s.r.o.

Městský úřad Roudnice n/L

UniCreditBank, a.s.

Městská knihovna Ervína Špindlera

Holcim, a.s.

UP Litoměřice

CS BETON, a.s.

UP Roudnice n/L

Graphtech, s.r.o.

MC Žabka Štětí

Mladá fronta, a.s.

MC Mája Hoštka

DAPP, spol. s.r.o.

Nová dimenze, s.r.o.

Elektroinstalace Chládek

Vzdělávací centrum INSPIRO

L&M Conzulting, s.r.o.

Deník Litoměřicko

Irena Šimková

AZ Centrum KRALUPY

Tina Mělník

DDM Rozmarýn

PRALAK prášková lakovna

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. Litoměřice

Drobní sponzoři a dárci

Naděje, o. s.
Unie center
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PODĚKOVÁNÍ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se Název organizace: Centrum MATÝSEK
jakýmkoli způsobem zapojili do činnosti centra, nebo

Organizační forma: občanské sdružení

Matýska podporovali.

Sídlo: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem

Jmenovitě děkujeme: Ireně Poláčkové, Miroslavu Po-

Tel.: 775 579 735, 776 004 289, 775 289 735

láčkovi, Míle Kohoutové, Lucii Pokorné, Evě Kovaříkové, Email: matysek.roudnice@seznam.cz,
Kláře Strýhalové, Bohdaně Temelové, Hance Zavřelové, infomatysek@seznam.cz
Jarce Vydrové, Jakubovi Zavřelovi, Zděnce Pechrové,

Web: www.centrummatysek.cz

Lence Lukačinové, Jakubovi Čaňkovi, Evě Čaňkové
Poláčkové, Janě Tomáškové, Janě Bělkové, Honzovi

Registrace: 29. 9. 2009 VS/1-1/58955/04-R

Dolínkovi, Janě Bartošové, Aleši Musilovi, Svatce Jir-

IČ: 266 81 471

musové, Václavu Hamrozimu, Aleši Riessnerovi, Šárce

Banka: UniCreditBank, a.s., pobočka Roudnice n/L,

Kalové, Jarce Králové, Milušce Šulcové, Renatě Po-

č. účtu: 2109564853/2700, 2100519132/2010

láčkové, Renče Písařové, Daniele Havlákové, Hance

č. sbírkového účtu: 2108991140/2700

Kosové, Petru Blažkovi, Haně Blažkové, Janě Maťkové,
Monice Legnerové, Petru Francovi, Světlaně Valtýřové,
Drahuši Holitzerové, Haně Šťastné, Ivetě Holubové,
Jindřichu Hejdukovi, Ivetě Krobové, Jindře Beránkové,
Haně Knotkové, Ále Hrstkové, Pavlíně Sobotkové, Jitce
Francové, Jirkovi Kubešovi, Petru Vanclovi, Martině Pěnkové, Lence Papáčové, Lence Černé, Evě Klesové, Ondrovi Novému, Martinu Rehárikovi, Tomáši Lukačinovi,
také těm, kteří si nepřáli být jmenováni.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Tisk: Tiskárna BOHEMIAPAPER, s.r.o., Petra Tesařová
Grafické práce: E1N design, Zuzana Černá
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VEŘEJNÉ ZDROJE:

FIREMNÍ A OSTATNÍ ZDROJE:

NADAČNÍ ZDROJE:

