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Slovo zakladatelek

Představení organizace
Poslání
Podpora osobního rozvoje všech generací, pomoc ohroženým rodinám, dětem a mládeži.

Cílové skupiny
Rodiny s dětmi, těhotné ženy, rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, děti a mládež od 6 do 26 let, partneři,
senioři, veřejnost

Právní forma
Iveta Fidlerová a Eva Klesová - zakladatelky Centra D8, o.p.s.
Vážení čtenáři a příznivci našeho centra, vítáme Vás na stránkách výroční zprávy za rok 2014.
Rok 2014 - rok dřevěného koně, byl, dle našeho názoru, pro naši organizaci rychlý a expanzivní. Skoro bychom řekly, že jsme se jím všichni prořítili cvalem a během té „jízdy“ jsme toho zvládli opravdu mnoho.
Na jaře se organizace transformovala z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Od 1. září
jsme v Roudnici n/L začali využívat prostory na adrese Lidická 1637, které nám umožnily přiblížit se rodinám
z druhého konce města, a díky kterým jsme mohli rozšířit služby a aktivity. Od 6. září jsme začali používat
nový název Centrum D8, o.p.s., neboť jsme měli již delší dobu pocit, že název Centrum Matýsek již nevystihuje naši celkovou činnost. Nezaháleli jsme ani ve Středočeském kraji, konkrétně v Kralupech n/V. Krom jiného jsme se zapojili do tamního komunitního plánování sociálních služeb, zrealizovali jsme hned dva projekty podporující ohrožené rodiny z Kralup n/V, rozšířili jsme nabídku aktivit AZ centra o prorodinné aktivity a
zažádali jsme o rozšíření výkonu sociálně právní ochrany dětí na město Kralupy n/v a přilehlé obce.
Centrum D8, o.p.s. tedy od září 2014 zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek Roudnice n/L, Mondea centrum Roudnice n/L, AZ centrum Kralupy n/V.
Naše rychlá jízda tímto nekončí, chystáme se pokračovat i v roce 2015, takže více o ní až v další výroční
zprávě. Těšíme se opět na Vás ….
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Ke dni 6. 3. 2014 bylo Centrum MATÝSEK zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, a tím změnilo právní formu na obecně prospěšnou společnost v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Spisová značka: O 533 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Proč Centrum D8?
D8 (neboli dé osmička) trochu symbolizuje „dálnici“, po které se snadno dostanete z jednoho našeho centra
do druhého. Písmeno „D“ (déčko) budete do budoucna vídat v mnoha podobách v naší komunikaci, protože
slova jako „děkuji, děti, dary, důvěra, dynamika, dobrovolníci ... „, budeme používat ještě mnohem více a osmička naležato perfektně vystihuje počet nápadů a projektů, které pro vás máme připraveny - těch je totiž
nekonečně! :)

Naše programy nabízíme na adresách
Neklanova 1807, 41301 Roudnice n/L
Josefa Hory 903, 41301 Roudnice n/L
Lidická 1637, 41301 Roudnice n/L
Třebízského 524, 27801 Kralupy n/V
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Historie organizace
2013 - Centrum MATÝSEK získalo registraci k další sociální službě: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi KLÍČ. V létě se spustil zbrusu nový web.
2012 –

Centrum MATÝSEK získalo pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí a registraci k sociální službě
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA. Díky podpoře sponzorů a dárců zrealizovalo pilotní
projekt KLÍČ, díky kterému jsme zajistili odbornou práci s 21 rodinami. Koncem roku získalo Centrum
MATÝSEK registraci k sociální službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ s platností od
1. 1. 2013.

2011

- Centrum zahájilo provoz na nové adrese: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice n/L. Od podzimu 2011 jsou
součástí pracovního týmu dvě sociální pracovnice s několikaletou praxí. Od října v centru poskytujeme
realitní, finanční, základní sociální a výživové poradenství.

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.

2009

– Sdružení používá od listopadu 2009 nový název - Centrum MATÝSEK a funguje jako rodinné centrum. Organizace má nové logo a webové stránky. Chod centra zajišťovalo již 5 zaměstnankyň.

2008 –

Během letních prázdnin jsme vymalovali veškeré vnitřní prostory.

2007 –

Proběhla rekonstrukce vnitřních prostor centra a přístupového schodiště. Chod mateřského centra zajišťují již dvě zaměstnankyně a několik dobrovolnic.

2006 –

Rozšíření prostor mateřského centra. Organizace přijala první zaměstnankyni díky podpoře UP Litoměřice.

2005 –

Zahájení činnosti mateřského centra ve „vlastních“ prostorech - v suterénu ZŠ ve Školní ulici v Roudnici
n/L.

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.
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Struktura organizace
CENTRA D8 o. p. s.
Centrum D8 o. p. s.
Centrum MATÝSEK

Sociální
služby

• SAS Klíč
• NZDM Kecka

Náhradní
rodinná péče

• Uzavírání
dohod o výkonu
pěstounské péče
• Vzdělávání
pěstounů
• Respitní péče

Prorodinné
aktivity

• Alternativa jeslí
• Programy pro
rodiče
• Tréninkové
aktivity
• Hlídání dětí
• Poradenství

Volnočasové
aktivity
vzdělávání

• Kurzy
• Kroužky
• Jednorázové
akce

AZ centrum

Mondea centrum

AZ Školka

Prorodinné aktivity

• Kurzy pro děti
• Kurzy pro
dospělé
• Jednorázové
akce

• Psychoterapeutické
poradenství

• Cvičení pro děti
• Cvičení pro
dospělé
• Masáže
• Kosmetika
• Manikúra
• Výživové
poradenství
• Psychoterapeutické
poradenství
• Rehabilitace
• Solárium
• Sauna
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• Služba otevírá cestu k novým pohledům na problém a novým způsobům řešení

Centrum MATÝSEK

• Služba nabízí klidné, bezpečné prostředí pro sdílení vašich problémů, naslouchání a odbornou pomoc
při řešení nelehké životní situace
• Služba pomáhá dětem a rodinám, při překonávání nepříznivých sociálních podmínek výchovných vlivů
• Služba respektuje práva klientů a zaručuje mlčenlivost
• Služba je poskytována bezplatně

Služba zajišťuje
- individuální a rodinné konzultace/terapie
- základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi Klíč
Náš příběh
Do poradny se objednali bývalí manželé s dětmi. Byl to jeden z lepších příběhů rodičů, kterým se sice nepodařilo obnovit vztah, ale cítili stále velkou zodpovědnost ke svým dětem. Impulzem pro poradenství byl podnět školy, kde obě děti
začaly selhávat a zhoršilo se jejich prožívání. Pracovali jsme společně na tom, aby se rodičům dařilo lépe komunikovat,
aby se mezera mezi rodiči nestala zdrojem citového vydírání dětmi, aby škola měla jednotný protějšek při jakýchkoliv
nesnázích. Celý rok se nám dařilo víc, než jsem sama očekávala. Děti se ve škole srovnaly, komunikaci mezi matkou a
otcem se podařilo dát nějakou pravidelnou formu. Pokud se objevila nějaká komplikace, okolnost, ve které si rodina
nedokázala poradit sama, vnesly jsme téma do terapie. Sezení se účastnily také děti, jako plnohodnotní členové týmu.
Jako psycholog jsem se stala součástí nelehké cesty této rodiny. Cesta nelehkých rozhovorů, neventilovaných emocí, ale
i drobných vítězství nikoliv „jedince“, ale „týmu“. Naše cesta trvala přibližně rok. Po ukončení terapie odešla rodina se
zkušeností, že existují vyšší hodnoty než řešení starých ran a boj o to, kdo je viníkem nezdařené minulosti. Odcházela
s nadějí, že pokud někdy v budoucnu bude problém, je možnost ho při dobré vůli řešit a vytěží z něj všichni, i když už
nejsou pod jednou střechou.
Je to jeden z mála párů, kterým se povede oddělit své partnerské neshody a s nimi spojené negativní emoce od světa
svých dětí. Velice často k nám přicházejí rodiče s dětmi, které byly zasaženy spory rodičů. Jejich prožívání a ventilované chování je ovlivněno nezpracovanou situací rodičů. Děti se stávají svědky hádek, negativních emocí, očerňování se
rodičů navzájem. Je těžké se pro rodiče zastavit a zamyslet se, co se momentálně děje s naším dítětem. Co si myslí, vidí,
slyší a cítí? Zároveň by rodič pochopil chování dítěte, které volá o pozornost, ať už v podobě uzavřenosti nebo zlobení.
Bohužel si děti odnáší do svého života negativní zkušenosti, které se chtě nechtě projeví v jejich budoucím životě.

S čím můžeme pomoci
- při řešení rozvodových sporů,
- při řešení výchovných problémů dětí,
- při řešení vztahových problémů v rodině,
- při řešení záškoláctví a závislostí v rodině,
- při potřebě duševní stabilizaci

SAS Klíč

Počet nových rodin

Celkový počet rodin

Počet konzultací

2012

20

20

67

2013

24

44

176

2014

34

65

226

Službu zajišťují
Mgr. Johana Elisová - psycholožka
Mgr. Kamila Klupáková - sociální pracovnice a rodinná terapeutka
Mgr. Jana Švadlenová - rodinná terapeutka

Bohužel, ne všechny příběhy našich klientů, výše uvedené sociální služby, končí takto pozitivně. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že naše podpora a pomoc je pro tyto rodiny z Roudnice n/L a blízkého okolí velmi přínosná a potřebná.
_
Mgr. Johana Elisová - psycholožka SAS KLÍČ
Mgr. Kamila Klupáková, Dis - sociální pracovnice a rodinná terapeutka SAS KLÍČ
_

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ vznikla na základě zjištěné potřeby roudnických rodin. 95% klientů služby jsou na doporučení OSPOD Roudnice n/L.
• Služba poskytuje terapeutickou pomoc jednotlivcům/rodinám, které se ocitli v nelehké životní situaci
(osobní vztahové problémy – partnerské či rodinné, problémy s komunikací, řešení náročné životní situace, krize)
8 |

Elisová, Klupáková, Švadlenová
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Podporujeme zapojení uživatele do běžného života v jeho přirozeném prostředí, posilujeme jeho samostatnost a nezávislost. Naše služba dbá na to, aby klientovi nevznikla na službě závislost.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
KECKA
Příběh:
Před dvěma lety začala do Kecky chodit 15ti letá slečna, můžeme jí říkat třeba Alex. Zprvu chodila pouze na počítače,
do ničeho se moc nezapojovala. Při každé návštěvě klubu jsem si s ní povídala o tom, co jí baví, co ráda dělá. Postupně
jsem si získávala její důvěru a budovala přátelský vztah. Alex nechodila do klubu pravidelně. Což také prodlužovalo tuto
fázi navázání vzájemné důvěry.
Po čase jsem usoudila, že náš vztah se zdá být pevný a rovnocenný. Vysvětlila jsem ji, od čeho tu také náš klub je. Že
tu nabízíme pomocnou ruku dětem a mládeži, kterou něco trápí a neví, komu by se mohla svěřit. Zeptala jsem se ji,
jestli pro ni mohu momentálně něco udělat. Alex mi začala vyprávět, že ji trápí vztah s mámou. Několikrát ji prý nařkla
z toho, že doma ukradla peníze. Alex mi vysvětlovala, že v tu dobu s nimi doma žila přítelkyně staršího bratra, a že je sebrala ona, ale nikdo jí prý doma nevěří. Každý ji prý vidí jako „průserářku“. Proto se také doma moc nezdržuje, raději tráví čas venku. Já jsem Alex věřila, měla slzy v očích, když o tom mluvila. Velmi ji trápilo, že je takhle, především v rodině,
„označkovaná“. Po vlně silných emocí a vypovídání se jsme společně přemýšlely, jak pokažený vztah s mámou napravit.
Alex o to moc stála, přála si, aby si s mámou mohla normálně povídat a svěřovat se jí.
Navrhla jsem, co by pro to Alex mohla udělat. Alex se s tímto řešením ztotožnila a souhlasila. Ano, bylo to úplně obyčejné řešení. Člověk, který je zaplaven emocemi, nemá nadhled a potřebuje někoho, kdo mu jen „otevře oči“, a dodá
odvahu a sebedůvěru něco s tím udělat.

Připojujeme se ke znění Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky, který vyjadřuje zejména
respekt ke klientům a jejich sebeurčení, především tím, že staví na hodnotách lidských práv, jedinečnosti
člověka, potřebě seberealizace klienta, vedení klienta k vlastní odpovědnosti, hledání možností, jak klienta
zapojit do řešení svých problémů.

NZDM Kecka

Počet registrovaných klientů

Počet kontaktů

Děti do 12 let

Mládež od 13 let

2012

23

688

23

0

2013

63

1910

50

13

2014

75

2152

60

15

Službu zajišťují:
Bc. Martina Laupyová
Nikola Zavázalová
Tereza Kloubská
Ivona Paďourová
Petra Matiová

Alex se po delší době ukázala v Kecce. Přiběhla za mnou, celá usměvavá. Líčila mi, jak je to doma s mámou skvělé, že si
promluvily a že se cítí lépe. Už neutíká ven z dusného prostředí doma, protože se právě doma pro ni dýchat dá.
Možná tento příběh vyznívá jako maličkost. Ale já vím, že jsem pomohla jedné slečně umět mluvit o svých pocitech,
ukázala jsem ji, že by se věci měly řešit a nezůstávat v nich pasivně, trápit se tím. Pokud něco v životě chce, musí za to
bojovat. Pokud ji někdo odsoudí, musí mu ukázat, že se spletl. A jestli jsem jen touto malou rozmluvou pomohla napravit vztah mezi matkou a dcerou, a možná trochu změnila její osud, který by ji nejspíše čekal, je to pro mě ta největší
odměna. Alex je dnes už asi 17 let, do Kecky nechodí, ale ví, že tady stále jsme, a že kdykoli může přijít pro porozumění a
podporu.
_
Mgr. Martina Laupyová, vedoucí NZDM KECKA
_

Cítíme jako smysluplné, odborně pracovat s neorganizovanými dětmi, které učíme tomu, aby uměly „vzít život do svých rukou“. Snažíme se o to, abychom je naučili vzít zodpovědnost za své chování a činy, potažmo
život. Učíme je, aby nečekaly, kdo jim kdy něco zadarmo dá. Neučíme je být závislými na sociálních službách.

Snažíme se o rozvoj sociálních kompetencí dětí a mládeže/klientů, chceme zajistit, aby byl klient schopen
vyřešit si svou situaci sám - učíme klienty přebírat zodpovědnost za své činy, postoje, chování/svůj život.
Děláme vše pro to, aby „pocit klientů“, že je vše bezplatné, nevedl k tomu, že si daného prostoru a služby
neváží. V případě, že si klient začně mylně myslet, že vše je zadarmo, může takto docházet k podpoře jejich
sociálního vyloučení, jelikož v reálném životě není nic zadarmo.

Bc. Martina Laupyová

Nikola Zavázalová

Ivona Paďourová

Petra Matiová

Služby pro rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči

Od ledna 2014 byl organizaci rozšířen rozsah pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu§ 48
a násl. zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní 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
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pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o
tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Od roku 2013 organizace organizuje vzdělávací aktivity pro pěstouny z Roudnice n/L a okolí. V roce 2014
proběhlo 17 vzdělávacích akcí, kterých se celkem účastnilo 193 osob/pěstounů.
V roce 2014 jsme uzavřeli 13 Dohod o výkonu pěstounské péče.

Od počátku naší činnosti podporujeme rodiče na jejich
cestě rodičovstvím. V rámci prorodinných aktivit nabízíme, organizujeme či zprostředkováváme:
• základní sociální poradenství
• tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi

Příběh:
Ve chvíli, kdy bylo našemu centru rozšířeno pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí o poskytování a uzavírání
dohod o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, hledali jsme člověka, který by měl služby tohoto typu na starost.
Paní ředitelka oslovila právě mě. Zprvu jsem byla v rozpacích, v tu dobu jsem měla před závěrečnými státními zkouškami na vysoké škole a neměla jsem konkrétní představu, co tato práce obnáší. Stačilo pár dní na rozmyšlenou, abych si
uvědomila, že do toho chci jít. Byla to pro mě velká výzva.
Domluvila jsem si hned několik setkání s odborníky, kteří se této oblasti věnují, a mají dostatečnou praxi. Ti mi poskytli
spoustu cenných informací a rad. Do problematiky mě náležitě zasvětili. Přestože jsem měla teoretické znalosti z vysoké
školy, praxe jsem se obávala.
O pěstouny a jejich svěřené děti se dnes „starám“ už přes rok, a cítím se v této oblasti spíše jako „nováček“. Neustále se
učím, protože život přináší tolik situací, které si člověk v knize nepřečte. Práce s pěstouny mě baví, jsou to lidi, kteří si
zaslouží spoustu uznání a podpory. Nejenže já se snažím pomáhat pěstounům, ale i oni mě pomáhají, a to tím, že díky
nim získávám spoustu zkušeností. Jsme rovnocennými partnery v cestě našich životů. Děkuju jim, že mě do svých rodin
přijali. Těším se na každou návštěvu, i na sobotní semináře, protože vím, že se sejde parta skvělých lidí. Domů pak odjíždím s dobrým pocitem a úsměvem na tváři.
Jsem ráda, že jsem se před rokem této nabídky nezalekla a přijala ji. Rodiny, které mají sepsanou dohodu s naším centrem, beru jako „své“. Snažím se je chránit a podporovat. Vyhledávám různá školení a semináře, abych se dál vzdělávala
a mohla být rodinám nápomocna ještě lépe a více. Chci, aby si byli vědomi toho, že se na mě mohou obrátit kdykoliv a
v jakékoli situaci. To je smyslem mé práce.
_
Bc. Martina Laupyová, sociální pracovnice
Fotka: Martina Laupyová
_

• vzdělávací aktivity pro rodiče
• předporodní kurzy
• kurzy masáží pro batolata
• svépomocné skupiny pro rodiče
• kurzy pro děti s ADHD
• kurzy „Jak se učit rychle a efektivně“
• jednorázové akce pro rodiny s dětmi
• výživové poradenství, finanční poradenství
• krátkodobobé hlídání dětí, apod.

Zeptali jsme se maminek, proč Matýska navštěvují:
• aktivity podporují socializaci dětí
• aktivity mi nabízejí „útěk“ ze stereotypu všedního dne
• mám zde možnost seznámit se s jinými maminkami
• nacházím zde nové nápady na hry a rozvoj mého dítěte
• mé dítě je zde spokojené a šťastné - rozvíjí se ve všech
směrech
• lektorky jsou zde vždy příjemné a ochotné poradit
• často zde najdu zajímavé rady

Prorodinné aktivity
Příběh:

„Do centra docházím se svými dětmi již několik let. Líbí se nám široké spektrum aktivit, které nabízí. Všechny kroužky,
které jsme vyzkoušeli, jsou velmi pestré a zaměřují se na mnohostranný rozvoj dětí. Lektorky jsou šikovné, s některými
jsme dokonce navázaly přátelský vztah. Oceňuji také možnost potkat se s jinými maminkami, které často řeší stejné věci.
Na Matýskových zpívánkách si děti mohou vyzkoušet hru na všelijaké nástroje, učíme se základům rytmu a hlavně zpíváme. Je to dobrá inspirace i pro hraní doma. Zpívánky skvěle doplňují Matýskovi výtvarníci, tvořivý kroužek, ze kterého
si vždycky odneseme nějaký krásný výtvor. Líbí se mi, že děti mají dostatek prostoru vyjádřit se a zapojit svou fantazii.
S nejmladším dítětem navštěvujeme ještě Světýlka, která jsou určena pro ty nejmenší. Pomocí jednoduchých říkadel,
písniček a základních pomůcek procvičujeme jemnou i hrubou motoriku. Navíc zde děti často poprvé přicházejí do kontaktu s jinými dětmi.“
Jitka Štěpánková, maminka

• mám tu ráda sdílení rozdílných názorů a nápadů s
ostatními ženami
• smysluplně zde trávím volný čas se svým dítětem
• cítím se tu já i mé dítě příjemně
• je zde zábava pro mě i mé dítě
• líbí se mi zdejší prostředí a náplň cvičebních hodin pro
děti a rodiče
• mám možnost se zde protáhnout i já, ne jen moje dítě
• získávám zde užitečné rady a moudra
• mám radost ze společně tráveného času s ostatními
rodiči a dětmi
• naplňuje mně radost z radosti dětí
• mé dítě si zde zvyká na ostatní děti/kolektiv dětí
• prožívám zde jistý relax
• mé dítě se zde zaručeně unaví a pak spokojeně usíná
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• rozvíjím zde motoriku svého dítěte
• získávám zde inspiraci, jak si se svými dětmi hrát a ještě je něčemu naučím
• vždy se zde něčemu přiučím a to hned v několika oblastech – vývoj dítěte, vaření, apod.
• příjemně si tu zazpíváme a naučíme se mnoho básniček a říkanek děti se zde uklidní i vyřádí, a doma pak nezlobí

„Matýskáček“
V rámci programů na podporu rodiny již několit let zajišťujeme aktivitu, která je jistou alternativou jeslí a
MŠ. Je vhodná pro samotné děti již od dvou let. Aktivita probíhá dvakrát v týdnu v dopoledních hodinách.
Rozvíjíme zde rozvoj dětí a podporujeme jejich adaptaci do větších kolektivů. Díky této aktivitě se mohou
rodiče, zejména matky, účastnit vzdělávacích aktivit a kurzů. Některé z nich využívají „volnou chvilku“ k návštěvě lékaře či úřadů.

Mondea centrum
Lidická 1637, Roudnice n/L
Příběh:

Návštěvnost prorodinných aktivit: 6 493 osob (3 809 - děti, 2830- rodiče)

„Mondea centrum navštěvuji třetím rokem. Od začátku se účastním zejména pohybových kurzů pro ženy a v zimních
měsících s rodinou využíváme zdejší sauny. Vzhledem k tomu, že jsem s dcerou na rodičovské dovolené, velmi jsem ocenila rozšíření služeb centra o aktivity pro rodiče s dětmi. Dcera má nejraději středeční „Zpívánky“. Vždy se do Mondea
moc těším. Mám zde možnost popovídat si s jinými maminkami. Když je čas, ráda si zajdu na masáž či kosmetiku. Je
skvělé, že zde můžeme využít služeb výživové poradkyně či psychoterapeuta.“

Počet dětí navštěvující alternativu jeslí a MŠ „Matýskáček“(Roudnice n/L): 25 (celkem 403 návštěv)

_

Prorodinné aktivity v centru zajišťují jak odborné pracovnice, tak dobrovolníci.

Příměstské tábory

V roce 2014 jsme na základě poptávky rodičů organizovali letní příměstské tábory. Proběhly celkem čtyři turnusy:
• Zvídálek na stopě
• Cestování v čase
• Týden zálesákem

Ladislava Tlustá, návštěvnice Mondea centra
_

Od září 2014 nabízíme svou činnost také na výše uvedené adrese. Díky těmto pronajatým prostorám jsme
měli možnost naše služby a aktivity dále rozšiřovat a rozvíjet s ohledem na potřebu a poptávku naších
návštěvníků a veřejnosti z Roudnice n/L. Také jsme se chtěli přiblížit rodinám „z druhého konce“ města
Roudnice n/L, pro které jsou prostory v Neklanově ulici vzdálené.
Nabízíme zde, stejně jako v Centru Matýsek, prorodinné aktivity, dále relaxační a pohybové aktivity pro
všechny generace. Jsme přesvědčeni o tom, že naše tělo potřebuje péči jak zvečí, tak zevnitř. Nabízíme zde
kromě nejrůznějších pohybových aktivit také výživové poradenství, terapeutickou poradnu, saunování, masáže, fyzioterapie, podporujeme osobní rovoj jedince.

• Cesta kolem světa za 40 hodin
Celkem se příměstských táborů účastnilo 52 dětí ve věku od 6 do 10 let.
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Chod „školky“ v roce 2014 zajišťovaly:

AZ centrum
Alternativní AZ školka
Příběh:
„Už se vám někdy stalo, že by vám dítě brečelo, že nemůže do školky? Anebo že by na vás vrhalo nesouhlasné pohledy,
že už musí odpoledne ze školky domů? Tak mě už několikrát ano. Fakt, nelžu.“
„Jednoho by možná napadlo, že někde selhávám jako rodič. Ale já spíš pracuji s verzí, že se můj Štěpán v AZ školce pohybuje v inspirativním a láskyplném prostředí, za které bych chtěl alespoň takhle poděkovat.“
_
Boris Kubíček, otec Štěpána Kubíčka (2 roky).
_

V Kralupech n/V nabízíme rodičům alternativnu jeslí a MŠ. Naše „školka“ je zde pro děti již od 1,5 roku.
Rodičům a jejich dětem nabízíme:
• pestrý program
• individuální a odborný přístup

Mgr. Kateřina Braunová
Marie Matesová
Alena Nováková
Lucie Šimralová
Adéla Nesládková

Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti i dospělé
Součástí našeho poslání je rozvoj všech generací. To naplňujeme organizováním nejrůznějších vzdělávacích a
volnočasových aktivit pro rodiče i dospělé. V roce 2014 se těchto aktivit účastnilo 222 osob.

Kurzy pro děti a dospělé:
Příběh:
„Díky práci v AZ centru a příležitosti, kterou jsem zde dostala, a které si velmi vážím, se mi změnil směr mého života :).
Začala jsem v AZ centru jako učitelka ve zdejší školce. Tato práce mne velmi bavila. Děti jsou pro mne smyslem života
a myslím, že není nic důležitějšího, než to, aby vývoj dětí byl co nejlépe nastartován již od začátku. Z organizačních a
rodinných důvodů jsem byla nucena způsob mé práce pozměnit. Rozhodla jsem se tedy, že se začnu zabývat kurzy pro
rodiče s dětmi, které mne naplňují ještě více. Je zde velká možnost dětem a rodičům ukázat spoustu nového, a to jak ve
cvičení s dětmi, tak v dětské józe, což má velký význam pro jejich celkový vývoj.
Co se týká nejmenších, je pro mne velmi důležité kojenecké cvičení s učením správné manipulace s miminky, aby byl
jejich vývoj stejnoměrný, což je v prvním roce života jedna z úplně nejdůležitějších věcí, i když ne zrovna nejjednodušší.
Ale milující maminky udělají pro své děti určitě první poslední a doufám, že vidí smysl tohoto mého počínání a učení :)!
Jak řekl Jan Amos Komenský: Na dobrém začátku závisí všechno.“

• provozní dobu od 7:00 do 17:00, s možností
prodloužení dle potřeb rodičů

_

• provoz během všech prázdnin

Šárka Hrubá, lektorka
_

• adaptační program
• psychologické poradenství zdarma
• jednorázové akce
• docházka dle potřeb a možností rodičů
• příjemná rodinná atmosféra

V roce 2014 jsme nabízeli:

• přijímáme děti také se zdravotním omezením

• Jak být spokojená sama se sebou – kurz pro ženy

• letní školka (provoz zajištěn během celých
letních prázdnin, účastnit se mohou také děti z
jiných MŠ)

• Tai-chi pokročilí

• Technika EFT
• Tai-chi začátečníci
• Jóga

V roce 2014 využívalo služeb naší alternativní školky 40 rodin, konkrétně 40 dětí. Děti nemusí docházet každý
den. Rodič si určuje, které dny a kolik hodin jeho dítě „školku“ navštěvuje.

• Pohybovky pro děti od dvou do čtyř let
• Pohybovky pro děti od roka do dvou let
• Pohybovky pro děti do jednoho roku
• Výtvarníček
• Jóga pro děti
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• Figurková školička
• Tanečky
• Mlsky kočky Zrzky
• Masáže pro miminka

Jednorázové akce pro veřejnost
Během roku organizujeme jednorázové akce, které jsou určené pro veřejnost nebo rodiče s dětmi. V roce
2014 se těchto akcí účastnilo 405 osob. Konkrétně proběhlo:
• Vynášení Morany
• Bylinkový víkend v zahradnictví Jelínek

Příměstské tábory
V AZ centru se organizují letní příměstské tábory již několik let. V roce 2014 proběhlo celkem 8 tématických
turnusů, kterých se účastnilo 162 dětí.

• Rozloučení se školním rokem
• Dny Kralup
• Den otevřených dveří
• Bubnování pro radost
• Lampionový průvod – Světýlka radosti

Témata v roce 2014:

• Netradiční Mikulášská nadílka

• Šmoulí vesnice
• Anglické svátky a tradice
• Cestujeme v čase
• Willy Fog – cesta do středu země
• Zvídálek na stopě
• Totem apačů
• Nekonečný příběh
• Týden netradičních sportů

Alternativní poradenské zařízení pro děti s výchovnými
problémy
Díky podpoře Nadačního fondu Veolia probíhal v AZ centru projekt s výše uvedeným názvem. V rámci něho
jsme začali velmi úzce spolupracovat s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Kralupech n/V. Nabízeli
jsme pro rodiče s dětmi, které se nacházeli v těžké životní situaci, bezplatné psychologické poradenství. V
rámci projektu jsme rodinám poskytli 50 hodin konzultací s psycholožkou.

Pomáhali jsme
• při řešení rozvodových sporů
• při řešení výchovných problémů dětí
• při řešení vztahových problémů v rodině
• při řešení záškoláctví a závislostí v rodině
• při potřebě duševní stabilizace
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Něco navíc
MAGIC THE GATHERING
Od roku 2012 se v Centru Matýsek setkávají členové klubu Magic the Gathering, mezi které patří děti i dospělí. Magic the Gathering je sběratelská karetní hra, kterou vytvořil před dvaceti lety americký matematik
Richard Garfield. V současné době hrají tuto hru miliony lidí po celém světě.

Dobrovolnictví
Dobrovolnictví a dobrovolníci k nám prostě patří. Vážíme si všech, kteří se k nám rozhodli připojit, a jakýmkoliv způsobem nám pomáhají. Moc si jejich práce, ochoty a nasazení vážíme …
V roce 2014 se do naší činnosti zapojilo 20 dobrovolníků – pomáhali v NZDM KECKA a při jednorázových
akcích centra uklízeli, hlídali děti, pekli bábovky a buchty, sekali trávu, prodávali ve stánku, opravovali to,
co bylo třeba, vymalovali nám část prostor, apod. Konkrétně díky Janu Horáčkovi máme nejen vymalovanou
učebnu AZ centra, ale získali jsme také finanční prostředky na realizaci projektu „Alternativní poradenské
zařízení pro děti s výchovnými problémy“, který jsme podali prostřednictvím pana Horáčka v MINIGRANTECH
Nadačního fondu Veolia. Nesmíme opomenout ani spolupráci s Mondi Štětí a jejich dobrovolníky, kteří nám
v rámci firemního dobrovolnictví, pomohli vylepšit a zútulnit prostory Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež KECKA.
| 19
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Lidé
Zakladatelky:
Výkonná ředitelka

Iveta Fidlerová, Eva Klesová
Iveta Fidlerová

Sociální pracovnice a rodinná terapeutka
Sociální pracovnice a rodinná terapeutka
Psycholožka
Sociální pracovnice, vedoucí NZDM KEKCA
Speciální pedagožka, lektorka
Pracovník v sociální službě
Pracovník v sociální službě
Pracovník v sociální službě
Pracovník v sociální službě
Provozní, recepční Centrum Matýsek
Administrativní pracovnice
Recepční Mondea centrum
Technický pracovník Roudnice n/L
Lektorka prorodinných aktivit
Lektorka prorodinných aktivit
Lektorka prorodinných aktivit
Porodní asistentka
Hlídání dětí
Provozní, recepční AZ centrum
Koordinátor aktivit AZ centra
Učitelka AZ školky
Učitelka AZ školky
Učitelka AZ školky
Učitelka AZ školky
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Lektorka pohybových aktivit
Lektorka taneční kurzy
Lektorka výtvarné kurzy
Lektorka kurzy jógy
Lektor tanečních kurzů pro děti
Lektor kurzů TaiChi
Lektorka pohybových kurzů
Lektorka pohybových kurzů
Lektorka pohybových kurzů
Lektorka pohybových kurzů
Lektorka kurzy jóga
Výživový poradce a lektorka

Kamila Klupáková
Jana Švadlenová
Johana Elisová
Martina Laupyová
Barbora Rajchlová
Nikola Zavázalová
Ivona Paďourová
Petra Matiová
Tereza Kloubská
Ivana Kupcová
Kateřina Štěpánková
Tereza Brůžová
Zděnka Petrželková
Lucie Kamenářová
Jana Hrabánková
Miluše Šulcová
Lenka Cimlerová
Květa Nerudová
Hana Černá
Vojtěch Vondráček
Kateřina Braunová
Marie Matesová
Alena Nováková
Pavlína Záleská
Lucie Šimralová
Adéla Nesládková
Šárka Hrubá
Iveta Jirasová
Anna Czechmanová
Marta Matějovská
Radek Linka
Jakub Valášek
Eva Šebová
Lenka Ekrtová
Jana Chumlenová
Klára Černá
Ilona Voborská
Daniela Havláková
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Fyzioterapeutka
Psychoterapeut
Masér
Masérka
Masérka
Masér
Účetní služby

Jana Bradáčová
Jan Martínek
Václav Hamrozi
Luďka Šírová
Ivona Paďourová
Miroslav Vrbka
Jaroslava Vydrová

Orgány a kontakty
Zakladatelky:
Iveta Fidlerová, Neklanova 2706, 41301 Roudnice n/L, fidlerovaiveta@email.cz
Eva Klesová, Za školou 965, 278 01 Kralupy n/V, klesova.eva@email.cz

Správní rada:
Eva Klesová, Za školou 965, 278 01 Kralupy n/V, klesova.eva@email.cz
Jan Dolínek, Malkovského 597, 199 00 Praha 9, jan.dolinek@seznam.cz
Jan Straka, Na Poříčí 1038/6 Nové město, 110 00 Praha 1, honza@cleverminds.cz

Dozorčí rada:

Petra Fidlerová, Vesce 43, 41301 Krabčice
Pavlína Straková, Mnetěš 199, 41301 Mnetěš
Jana Bělková, Hlavní 93, 41301 Kleneč
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Hospodaření
Centra D8 o. p. s. - 2014

Podporují nás
Veřejné zdroje:

0%
18%
37%

17%

12%

0%

10%

964 000,00

MPSV

900 990,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

30 000,00

Úřad práce

537 159,00

Nadace

116 149,00

Sbírka

2 150,00

Sponzorské dary

46 000,00

Náhradní rodinná péče

161 917,83

Zisková činnost

668 602,00

Nezisková činnost

2 002 102,80

Úroky

3%
1%

Město Roudnice nad Labem

0%

47,67

Celkem

2%

Náklady

Výnosy

49%

49%

10%
Osobní náklady
Spotřeba
Nájemné a služby
Ostatní náklady
Příspěvky, daně a poplatky
Náklady celkem

2%

3 011 353
554 972,67

Provozní dotace

2 674 066,83

1 755 498,73

Dary, příspěvky

84 299

10 238,62

Vlastní činnost

2 670 696

6 687,06
5 338 750,08

Úroky a ostatní výnosy
Výnosy celkem

Ústecká komunitní nadace
Nadační fond Albert
Nadace Terezy Maxové
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadační fond Veolia

Firemní a ostatní zdroje

0%

57%

Nadační zdroje:

5 429 118,30

0% 0%

33%

MPSV ČR
Ústecký kraj
Město Roudnice nad Labem
UP Litoměřice
UP Mělník
UP Ústí n/L

56,47

UniCreditBank, a.s.
Holcim, a.s.
CS BETON, a.s.
Graphtech, s.r.o.
Mladá fronta, a.s.
DAPP, spol. s.r.o.
Chládek Elektroinstalace
L&M Conzulting, s.r.o.
Irena Šimková
Pizza fast s.r.o.
Pizzerie Vavřinec
Severotisk s.r.o.
Český Caparol s.r.o.
Mondi Štětí
Drobní sponzoři a dárci

5 429 118,3

Výsedek hospodaření: 90 368,22 Kč
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Spolupráce

Poděkování

Síť MC ČR
Domov pro seniory Roudnice n/L
Dobrovolnické centrum v Ústí n/L
Perspektiva, o.s.
Trhni se, z. s.
Centrum HLÁSKA
DDM Štětí
DDM Trend
MŠ POHÁDKA
MŠ PAMPELIŠKA
SOU a SOŠ v Neklanově ulici
Jazyková škola Robinson
Little monkey – soukromá školka
ZŠ Školní Roudnice n/L
ZUŠ Roudnice n/L
ZUŠ v Kralupech n/V
ZŠ a MŠ Třebízského 523, Kralupy n/V
Městský úřad Roudnice n/L
Městská knihovna Ervína Špindlera
UP Litoměřice
UP Roudnice n/L
MC Žabka Štětí
MC Mája Hoštka
Nová dimenze, s.r.o.
Vzdělávací centrum INSPIRO
Deník Litoměřicko
R§|B Mědílek spol. s.r.o.
Mixit s.r.o.
Franck Alasseur a Martin Živec
Veolia – Středočeské vodárny, a.s.
Cyklo dětem
Hudba pro radost, z. s.
Hudební škola Yamaha

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se k nám během roku 2014 připojili, nebo nás jakkoli podporovali. S
poděkováním nesmíme opomenout naše zaměstnance a blízké spolupracovníky. Jsou skvělí. Pomáhají nám
realizovat naše vize a cíle. Věřte, že si toho velmi vážíme.
Jmenovitě bychom rády poděkovaly: Ireně Poláčkové, Mirkovi Poláčkovi, Jarce Vydrové, Jindře Beránkové,
Lence Zavázalové, Honzovi Dolínkovi, Janě Bartošové, Miriam Rudišové, Tomáši Lukačinovi, Aleši Riessnerovi,
Ivetě Holubové, Ivetě Krobové, Janě Maťkové, Evě Poláčkové Čaňkové, Martinovi Rehárikovi, Haně Blažkové,
Petru Vanclovi, Haně Šťastné, Drahuši Holitzerové, Kristýně Klementové, Jiřímu Kubešovi, Svatce Jirmusové,
Zděnce Pechmanové, Jakubovi Čaňkovi, Davidovi Jiráskovi, Evě Fidlerové, Kácovi, Janu Horáčkovi, Radku Medalovi, Lucce Cermanové, Veronice Hánové, Blance Hodkové, Evě Nykodymové, Vendule Formánkové, Kateřině Maruchničové, Davidu Štěpánkovi, Kláře Kunzové, Jaroslavu Ryšavému, Evě Ivanové, Evě Kutinové, Radce
Holeštové, Zbyňku Krátkému a těm, kteří si nepřáli být jmenováni.
Iveta Fidlerová a Eva Klesová, zakladatelky

Kontaktní údaje
Název organizace:

Centrum D8 o.p.s.

Organizační forma: obecně prospěšná společnostech
Sídlo:

Neklanova 1807, 413 01 Roudnice n/L

Telefon:

775 579 735, 776 004 289, 775 289 735, 775 725 215

Email:

centrumd8@email.cz

Web:

www.centrumd8.cz

Registrace:

spisová značka O 533 vedená u Krajského soudu v Ústí n/L

IČ:

266 81 471

Banka: UniCreditBank, a.s., pobočka Roudnice n/L, č. účtu: 2109564853/2700,
č. sbírkového účtu: 2108991140/2700, Fio banka, a.s., pobočka Ústí n/L 2100519132/2010
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Účetní závěrka
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Výrok auditora
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