Výroční zpráva 2017

1 osob
259

POSLÁNÍ

CÍLOVÉ SKUPINY

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

Podporujeme osobní rozvoj všech
generací, pomáháme ohroženým
rodinám, dětem a mládeži.

Klíč — Poradna pro rodiny

Doprovodná služba pro rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči

2017

Pomáháme:
 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

600

18

42

Počet
intervencí

16

13

559

24
176
264

Počet nových
evidovaných rodin

23

Počet hodin
v přímé péči

2014

2015

2016

2 děti svěřené do
péče bio. rodiče

2015

1 130

Počty uzavřených dohod

607

37
393

2014
2013

V roce 2017 jsme zorganizovali 23 vzdělávacích seminářů pro pěstouny
a to v Roudnici n/L i v Kralupech n/V.

51

377

374

84

K 31. 12. 2017 máme uzavřeno 23 dohod o výkonu pěstounské péče. Z toho
se jedná o 17 rodin v příbuzenské pěstounské péči a 6 rodin v klasické
pěstounské péči. Během roku 2018 se bude služba nadále rozšiřovat.

2 děti svěřené do
péče bio. rodiče,
1 dítě zletilé

2016

651

Posláním služby je profesionální podpora a pomoc náhradním rodinám,
které mají v dlouhodobé péči nezletilé svěřené dítě (pěstouni, poručníci).

2017

Rok ohnivého kohouta
v Centru D8
Tento rok měl, dle čínského horoskopu,
symbolizovat především vítězství a
úspěchy, kterých mělo být v průběhu
roku dosaženo díky píli, trpělivosti a
tvrdé práci. Současně měl přinášet klid
rodinných a soukromých vazeb, talent,
dobrodružství, objevování a překonávání
nových výzev.
Nové výzvy, příležitosti, dobrodružství,
nápady a podněty nás v roce 2017
neminuly. A jsme za to opět rády.
Protože co nás nezabije, to nás posílí.
Současně jsme se také dočkaly menších
či větších úspěchů a vítězství.
Co se u nás v D8mičce
v roce 2017 událo ?
Nejzásadnější událostí tohoto roku bylo
stěhování roudnické pobočky a sídla
organizace. Tato změna byla naprosto
neplánovaná a nečekaná. Jak se říká,
člověk míní, život mění. Okolnosti
tomu chtěly, že jsme byli nuceni se
během několika málo měsíců nejen
přestěhovat, ale vůbec nějaké nové
a vhodné prostory pro naši činnost
najít. Nebylo to snadné. Naštěstí máme
dostatek příznivců a dobrých přátel,
kteří nám s hledáním nového působiště,
a následnými úpravami, přestavbami,
dostavbami a samotným stěhováním a
zabydlováním moc pomohli. 1. září jsme
tak odstartovali školní rok v novém. Dá
se říct, že to bylo opravdu „velké letní
dobrodružství“.

Dětská skupina Kralupy n/V - AZ školka
Podporujeme sladění rodinného a pracovního života

Příjem dětí už od 1, 5 roku!
Rodič si určuje, které dny a kolik hodin
jeho dítě „školku“ navštěvuje
Nabízíme:
 pestrý program
 individuální a odborný přístup
 provozní dobu od 7:00 do 17:00, s možností prodloužení dle potřeb
rodičů
 provoz během všech prázdnin
 adaptační program
 psychologické poradenství zdarma
 jednorázové akce
 docházka dle potřeb a možností rodičů
 příjemná rodinná atmosféra
 přijímáme děti také se zdravotním omezením
 letní školka

Příměstské tábory
Každoročně pořádáme letní příměstské tábory pro děti od 5 do 12 let,
které probíhají na pobočce v Roudnici n/L i v Kralupech n/V.
Počet dětí účastnících se příměstských táborů
270

262

281

214

Počet dětí v AZ školce
2014

2015

2016

2017

2017

2016

48

dětí z 48 rodin

68

dětí z 48 rodin

Prevence školní neúspěšnosti ve školách
na Podřipsku
V rámci projektu podporovaným ESF pomáháme dětem, které zažívají
školní neúspěchy.

Letní školka
Na základě potřeby rodičů zajišťujeme fungování letní školky na obou
pobočkách. Provoz zajištěn během celých letních prázdnin, účastnit se
mohou také děti z jiných MŠ.

2016

12
dětí

2017

Další podstatná změna se týkala
provozování Mondea centra. S platností
od 1. září 2017 jsme zde ukončili naši
činnost. Veškeré aktivity pro rodiče s
dětmi nyní nabízíme pouze na adrese
Podluská 752, kde se nachází roudnická
pobočka organizace.
Na podzim uvedeného roku jsme
zareagovali na potřeby kralupských rodin
a rozhodli jsme se rozšířit AZ školku o
další oddělení. Uvidíme, zda se nám
záměr podaří a v příštím roce budeme
moci přijmout vyšší počet dětí. Věříme,
že ano.
Máme dobrý pocit, že jsme měli
možnost, v rámci realizovaných
evropských projektů „Dětská skupina“,
Prevence školní neúspěšnosti a
školách na Podřipsku“ a Odborné
sociální poradenství Klíč a motivační
a aktivizační programy pro rodinu a
mládež“, podporovat rodiče v návratu
na pracovní trh, podporovali jsme jejich
rozvoj v oblasti výchovy, péče o dítě a
sebepoznání, které je tak moc důležité.
Současně jsme odborně pracovali a
pomáhali rodinám s dětmi, které řeší
nepříznivé životní situace. Dětem, které
nezvládají školu, jsme poskytovali
bezplatné doučování.
Děkujeme opět všem, kteří nás podporují
v naší činnosti. Stále si veškeré pomoci
a podpory vážíme. Už teď jsme plné
očekávání, jaký bude pro D8mičku
rok 2018. Věříme, že nudný rok to ani
tentokrát nebude.

119

23
dětí

dětí jsme v roce 2017 doučovali v Roudnici n/L a Budyni n/O

Iveta Fidlerová & Eva Klesová

Prorodinné aktivity

Vzdělávací akce pro rodiče

Roudnice n/L, Kralupy n/V

Kojenecké cvičení 2–5m (1x/týden)
10 dětí + 10 rodičů

Cvičení pro těhulky

10 dětí + 10 rodičů

13 klientek

Poradna pro maminky
10 klientek
Psychologické poradenství

48 klientů

Světýlka

„S rodiči o rodičích
a s rodiči o dětech“

19 dětí + 19 rodičů

Cvičeníčko pro rodiče s dětmi
Masáže miminek

pravidelné svépomocné skupiny
rodičů pod vedením odborníka.
Na nejrůznější témata partnerské vztahy, vztahy v
rodině, či vztah sama k sobě.

cyklus přednášek
a besed na téma správné
stravování, nakupování
a vaření, zdravý životní
styl celé rodiny.

Kojenecké cvičení 6–12m (1x/týden)
8 dětí + 8 rodičů
Pohybovky 1–3 roky (1x/týden)

„Pohodová máma“

„Maminka a já“

semináře podporující
rozvoj rodičů v oblastech
rodičovských kompetencí
a seberozvoje

16 dětí + 16 rodičů

5 dětí + 5 rodičů

Předporodní kurzy

264
účastníků

24 dětí + 24 rodičů

Montesorri dílnička

„Základní
principy výchovy“

11 dětí + 11 rodičů

Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi
8 dětí + 8 rodičů

semináře zaměřené na
výchovu dětí a klima
v rodině

Zpívánky pro rodiče s dětmi
6 dětí + 6 rodičů

Cvičení pro dospělé

Kurzy pro děti

Jednorázové akce

125

34

268

Jóga, Taichi, Piloxing, Zumba, Aerobic,
Flexibary, Pilates, Step aerobic

Výtvarníček a keramika (10 klientů)
Tanečky (24 klientů)

Lampiónový průvod (148 klientů)
Mikulášská nadílka (120 klientů)

klientů

klientů

klientů

Historie organizace
Rekonstrukce přístupového
schodiště
Vznik organizace
Občanské sdružení Matýsek

2009

2007

2008

2004

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

Renovace a rekonstrukce vnitřních
prostor centra

2006

Organizace přijala, díky podpoře UP,
první zaměstnankyni

2010

Organizace získala pověření
k veřejné sbírce

Organizace zahájila provoz na nové adrese:
Neklanova 1807, 413 01 Roudnice n/L

2005
Zahájení činnosti organizace
ve „vlastních“ prostorech

2011

Sloučení organizace s o. s. AZ centrum Kralupy n/V.
Organizace získala registraci k další sociální službě: Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ. V létě byl spuštěn
zbrusu nový web.

2013
2012
2014
Transformace organizace na
obecně prospěšnou společnost.
Od 6. září organizace používá
nový název Centrum D8 o.p.s.

Organizace získala pověření k výkonu
sociálně právní ochraně dětí a registraci
k sociální službě Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež KECKA

2016
2015
Organizace získala sociální automobil.
Budova jedné z poboček centra prošla
rozsáhlou rekonstrukcí.

AZ školka se transformovala na
dětskou skupinu. Organizace ukončila
poskytování sociální služby NZDM KECKA.

2017

Od 1. září změna
sídla organizace.

Organizační struktura

Dozorčí rada

Správní rada

Ředitelka

Externí účetní

Supervizor

Centrum
Matýsek

NRP

Prorodinné,
volnočasové
a svépomocné aktivity

AZ Školka

Kurzy

Psychoterapeutické
poradenství

NRP

Prorodinné aktivity,
aktivity pro dospělé
a děti

Sociální pracovnice
pro NRP

Koordinátor
aktivit

Vedoucí
AZ Školky

Koordinátor
aktivit

Terapeut

Sociální pracovník pro
NRP

Koordinátor aktivit

OSP Klíč

Sociální
pracovnice

2× Psycholog

Mondea
centrum
do 31. 8. 2017

AZ
centrum

Koordinátor
vzdělávání

Sociální
pracovnice

Externí pracovníci
(lektoři, hlídání)

Lektoři

Lektorky

Lektoři

Dobrovolníci

Dobrovolníci

Pedagogický
pracovník

ZAKLADATELKY

Eva Klesová a Iveta Fidlerová
SPRÁVNÍ RADA

Eva Klesová / ředitelka neziskové organizace Hudba pro radost
Jan Dolínek / koordinátor Asociace dobrovolnických mentoringových programů
Jan Straka / spolutvůrce společnosti Clever Minds Notebook

DOZORČÍ RADA

Jana Hellerová / realitní makléřka
Petra Fidlerová / poradkyně pro ekologické odpady Profi Odpad s.r.o.
Pavlína Straková / jednatelka společnosti Clever Minds

Lektoři

Dobrovolníci

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy
k účetní závěrce sestavené k 12. 6. 2018 je uložen v sídle obecně prospěšné společnosti,na webových stránkách
obecně prospěšné společnosti a ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 533.

(v tisících Kč)

0%

0% 0% 0%

39 %

Osobní náklady (5 971)

Provozní dotace (6 773)

Spotřebované nákupy (3 825)

Přijaté příspěvky (97)

Ostatní náklady (7)

Tržby za vlastní výkony a za zboží (3 345)

Poskytnuté příspěvky (3)

Tržby z prodeje majetku (1)

33 %

Daň z příjmů (14)

Výnosy

Náklady
61 %

66 %

1%

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává Věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Centrum D8 o.p.s. k 31. 12. 2017
a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“
/odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová, 22HLAV s.r.o., 20. června 2018/
Nezávislý výrok auditora v plném znění dostupný na www.centrumd8.cz/vyroky-auditora/2017

Rozvaha k 31. 12. 2017
(v tisících Kč)

Aktiva

(stav
k poslednímu
dni účetního
období)

stav k prvnímu dni
účetního období →

3 062

Krátkodobý majetek
1572

Pasiva

(stav
k poslednímu
dni účetního
období)

2 768

1 768

1 000

294

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

Jiná pasiva

Vlastní zdroje

1 606

481

1 125

-34

NÁZEV ORGANIZACE

Podporují nás

Centrum D8 o.p.s.
ORGANIZAČNÍ FORMA

obecně prospěšná společnost
SÍDLO

Neklanova 2706, 41301 Roudnice n/L
REGISTRACE

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

266 81 471
BANKA

UniCreditBank, a.s., č. účtu: 2109564853/2700
Fio banka, a.s., č. účtu: 2100519132/2010
ČÍSLA SBÍRKOVÝCH ÚČTŮ

UniCreditBank, a.s., č. účtu: 2108991140/2700
TELEFON

776 004 289
602 863 506
EMAIL

centrumd8@email.cz
WEB

www.centrumd8.cz
POBOČKY

Podluská 752, 41301 Roudnice n/L
centrumd8@email.cz
775 579 735
Špindlerova třída 696, 41301 Roudnice n/L
klic-centrummatysek@seznam.cz
776 004 365

www.centrumd8.cz

Třebízského 524, 278 01 Kralupy n/V
azcentrumd8kralupy@email.cz
734 621 386

