Výroční zpráva 2016/2017
MC Ponorka, z. s.
Doubravice nad Svitavou
IČO : 030 32 701
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1. Úvodní slovo
Vážení členové, přátelé a spoluobčané dostává se Vám do rukou výroční zpráva Mateřského centra
Ponorka, z. s.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o naší činnosti a aktivitách.
Mateřské centrum Ponorka, z. s. se otevřelo v září 2014, máme tedy za sebou třetí rok.
Jsme nestátní neziskovou organizací založenou za účelem setkávání rodičů a dětí a nabídkou
volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

JSME
Maminky, které se rozhodly "udělat něco" pro děti v našem městysi a založit mateřské centrum.
Cílem našeho centra je nabízet nejen společné setkávání dětí a jejich rodičů či prarodičů, ale i různé
aktivity, např. herničku pro děti, odpolední kroužky tvořivé i vzdělávací, setkávání rodičů,
jednorázové akce, sportovní aktivity a besedy na různá témata.
PROČ TO DĚLÁME
Máme doma děti a víme, jak je někdy obtížné je zabavit, víme, jak je někdy mateřská dovolená
vyčerpávající a jak dokáže matku izolovat od společnosti, a proto chceme vytvořit možnosti
zájmových kroužků pro malé děti, a zároveň možnosti maminek sdílet společně své zkušenosti a
více se realizovat.
KDE TO DĚLÁME
Již třetím rokem máme pronajatou budovu v Doubravici nad Svitavou – Klemov, kterou postupně
opravujeme, vylepšujeme a pořizujeme nové věci. Za MC také vzniklo malé hřiště pro návštěvníky
centra.
MATEŘSKÁ CENTRA OBECNĚ
 zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich
samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se
celodenní péčí o dítě dostávají
 jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství,
solidaritu a otevřenost všem generacím
 nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství
 pořádají programy pro matky, rodiče, děti: tvořivé, vzdělávací, sportovní, rekvalifikační i
jednorázové akce
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Byli bychom velmi rádi, kdyby se zvýšilo obecné povědomí o mateřských centrech v České
republice, kdyby centra byla podporována nejen morálně, ale i finančně. Doufáme, že tomu tak v
brzké budoucnosti bude.
Od listopadu 2014 jsme se stali členy sítě Síť MC v ČR.

Veronika Janochová
předseda spolku
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2. Cíle mateřského centra
1.

Základními cíli mateřského centra (spolku) je:
a)

posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy, a to
prostřednictvím provozování mateřského centra,

b) posilovat rodinné vztahy, získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii
rodinného života, obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti a vytvořit v
mateřském centru prostředí vzájemné důvěry,
c)

umožnit členům setkávání, vzájemnou komunikaci a využití vlastních znalostí a předávání
zkušeností,

d) napomáhat členům vypořádávat se zátěží a problémy, které celodenní péče o malé děti
přináší, jako jsou společenská izolace, nedostatek žádoucích podnětů a pocity frustrace ze
ztráty odbornosti během let mateřské dovolené.
2.

Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:


organizačně zajišťovat provoz herny pro členy spolku,



aktivně zapojovat členy do činnosti spolku, což bude motivovat jejich sebevzdělávání a
podporovat udržení a rozvoj kompetencí,



připravovat vzdělávací, tělovýchovné, tvořivé, kulturní a dalších programy pro členy
spolku,



pořádat akce pro členy a přívržence spolku (burzy, besedy, kulturní představení, soutěže,
exkurze, výlety, aukce, setkání, atd.).

3.

Spolek může vybírat vstupné či kursovné při pořádání různých akcí pro členy a přívržence
spolku.
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3. Činnost Mateřského centra Ponorka v roce 2016/ 2017
Pravidelné aktivity:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

hernička v dopoledních hodinách
masáže miminek
cvičení miminek
cvičení batolátek
cvičení rodičů s dětmi
divadelní kroužek
kroužek anglického jazyka
kroužek vaření
aerobic
keramika

Nezapomínáme ani na dospělé:
o
o
o

cvičení Body & Mind
kurz anglického jazyka
dámský klub

Jednorázové aktivity:
o
o
o

besedy a přednášky pro maminky na MD
veřejné akce pro rodiny s dětmi
kampaně Sítě mateřských center

Besedy:


1. 12. 2016 - Beseda "Rodina - její proměny a
aktuální problémy"



20. 4. 2017 - Beseda "Mléko a mléčné výrobky - Billa"

Besedy se maminkám líbily a určitě v nich budeme pokračovat i v následujícím roce.
Maminky a nejen maminky, se vždy něco zajímavého dozví a odnesou si i malý dáreček.
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Akce:
 9.9. 2016 Malování na chodník
Léto skončilo a naše první akce na seznámení se s novými tvářemi a setkání se s kamarády
proběhla úspěšně. Děti malovaly své zážitky z prázdnin a čekala je i odměna.

 22.10. 2016 Podzimní karneval
Karneval se vydařil, děti si na něm sami mohly vyrobit masku, byla připravena bohatá tombola,
tanec, soutěže a vystoupení dětí z kroužků MC Ponorka.

 6.12. 2016 Mikulášská nadílka
Stalo se tradicí, že se na Mikuláše ( v kalendáři ), otevřou v Doubravici nebeské i pekelné brány a
přijede k nám návštěva z nebes i pekel. Tato akce má opravdu velkou účast. Děti musí splnit tři
úkoly – u anděla, čerta a Mikuláše.
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 21.12.2016 Vánoční besídka
Letos poprvé proběhla vánoční besídka v kině v Doubravici nad Svitavou. Děkujeme Městysi
Doubravice nad Svitavou a paní Evě Saňkové za možnost udělat besídku v těchto prostorách.
Na besídce vystoupili děti z kroužků, které nabízí MC, ukázaly své výrobky a rodiče, prarodiče a
ostatní návštěvníci si odpočinuli od předvánočního shonu.

MC Ponorka, z.s. uskutečnilo vystoupení v Katolickém domě v Blansku pro Setkání oblastní charity
Blansko. Divadelní kroužek a kroužek aerobiku měl úspěch a všem velice děkujeme za podporu.



10. 1. 2017 - Vystoupení dětí MC Ponorka z kroužků divadélka a aerobiku pro klienty Pěkná
modrá a Emanuel a také pro veřejnost na faře v Doubravici nad Svitavou.



1.4. 2017 Probouzení vodníka Vodoucha

V rybníku Klemovák se musí vzbudit vodník Vodouch a s ním se probudí i jaro. Vodník má pro děti
nachystané úkoly a odměny. Děti ho musejí probudit z dlouhého zimního spánku. Tato akce je první
jarní a má velkou účast.



18.5. 2017 Den otevřených dveří

Příležitost pro širokou veřejnost k nahlédnutí do prostor MC, podívat se co nabízíme a jaké
prostředí u nás je.
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18.6. 2017 III. Olympijské hry pro každého

Jedná se o netradiční olympijské hry kde soutěžit může opravdu každý. Disciplíny jsou nejen pro
sportovce, např. zatloukání hřebíků, skládání puzzle. Na každého čeká odměna.

V letošním roce jsme v době letních prázdnin uspořádali dva příměstské tábory. Tábor v srpnu byl
spíše pro starší děti a byl motivován soutěžemi pevnosti Boyard a v měsíci srpnu byl tábor pro
školkové děti a předškoláky a byl motivován pohádkami z večerníčků.
Oba termíny táborů byly naplněny a u dětí i rodičů se jejich koncepce setkala s kladnými ohlasy.


10. - 14.7. 2017 Letní příměstský tábor – Pevnost Boyard



7. - 11.8. 2017 Příměstský letní tábor – Večerníčkova cesta

Jednorázové akce se líbí a podle toho je i návštěvnost na těchto akcích velká. Některé z těchto
akcí bychom rádi pořádali i v dalším roce.
Během letních prázdnin jsme MC Ponorka nově vymalovali, nechali jsme odbornou firmou vyčistit
koberec, byly zakoupeny nové sportovní potřeby a hry, doplněny veškeré potřeby pro kroužky,
udělány nové prvky na dětském hřišti a mnoho dalšího.
To vše díky podpoře přátel, návštěvníků MC, grantům a dotacím a také sponzorům z řad firem v
našem městysi.
Nabídku pravidelných i mimořádných aktivit pravidelně zveřejňujeme na našich webových
stránkách, kde jsou aktuální informace a nově nás je možní také naleznout na facebooku. Na
webových stránkách také naleznete bohatou fotogalerii ze vše našich akcí a kroužků.
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4. Zpráva o hospodaření
zdroj
dotace
dary
členské příspěvky
besedy, služby
mzdové náklady
režijní náklady
služby
poplatky
hospodářský výsledek 2017

příjmy
115074
2500
500
105627

výdaje

zůstatek

48971
144450
28965
0
1315

zůstatky finančních prostředků
běžný účet k 31.12.2017
pokladna k 31.12.2017

2985
212

celkem k dispozici

3197
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5. Zhodnocení činnosti
Naším cílem je, aby nejen malé děti, ale i ty větší, hravě trávily volný čas a prožily chvíle legrace se
svými nejbližšími. Jsme rády za vaši účast a nejen kladné, ale i záporné ohlasy. Promiňte nám
občasné nedostatky, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí. A další rčení říká, že chybami se člověk
učí, a právě tyto chyby jsou pro nás výzvou k tomu udělat to příště lépe.
Zásluhou sponzorů a darů od spoluobčanů najdete v MC příjemné prostředí, sociální zázemí,
přebalovací pult, kočárkárnu, možnost drobného občerstvení (káva, čaj, pochutiny), wi-fi připojení,
různé hračky, společenské hry, knihy, pomůcky pro kreativní vyžití, sportovní hry a potřeby.
Menší hřiště pro návštěvníky MC a zároveň byla malá hernička pro děti a jejich rodiče, kteří čekají
na své děti v době jejich kroužku.
Nově je možnost využít v MC ping pong a přijít si zahrát, hrát může opravdu každý.
Každý rok se snažíme udělat něco nového v našem – vašem MC a také něco nového nabídnout.
Všem moc děkujeme za pomoc.
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6. Poděkování
Velké poděkování patří maminkám, které vedou kroužky, nebo se jinak podílejí na provozu MC a
vůbec všem, kteří neváhají pomoci a podporují vaše – naše MC. Jsme opravdu vděční za jakoukoli
pomoc, nechceme nic jiného, než věnovat pozornost rodičům a dětem. A proto neváhejte a přijďte
se přesvědčit na vlastní oči, co je vlastně MC Ponorka. Přijít mohou rodiče s dětmi do 3 let,
v předškolním, ale i školním věku. Budeme rádi i za jakýkoli podnět, který přijde od vás rodičů, co
byste v MC uvítali.
Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala členům spolku, dobrovolníkům, kteří vedou kroužky a
herničky zdarma a ve svém volném čase.
Dále děkuji našim sponzorům, bez nichž by činnost organizace nebyla možná, a samozřejmě
pomocníkům, kteří nám při různých akcích ochotně pomáhají.
Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a rodinám.
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7. Orgány spolku
1.

Členská schůze - je nejvyšším orgánem spolku, která se schází nejméně jednou ročně.

2.

Rada spolku - je statutárním orgánem, je tříčlenná a volí si ze svého středu předsedu spolku,
místopředsedu spolku a hospodáře spolku.

Předseda spolku – Veronika Janochová
Místopředseda spolku – Eva Štěpánková
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8. Kontaktní údaje
 Název spolku – Mateřské centrum Ponorka, z. s.
 Sídlo spolku – Soukopovo náměstí 7, Doubravice nad Svitavou, 679 11
budova MC Ponorka – Klemov 359
 Telefon: Veronika Janochová – 775 362 243
 e-mail: mcponorka@seznam.cz
 Webové stránky – www.mcponorka.cz

Za jakoukoli podporu předem děkujeme a srdečně Vás zveme do Mateřského centra
Ponorka, z. s.
ČÍSLO ÚČTU: 2500609807/2010
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