Řízené služby – kurzy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurzy anglického jazyka pro dospělé s Mgr. D. Dobrovolnou
– v období leden–červen 2016 kurz navštěvovalo 13 dospělých,
v období září–prosinec 2016 kurz navštěvovalo 14 dospělých.
Kurzy plavání a saunování pro kojence a batolata od 1 roku
s D. Fabíkovou – v jarním bloku kurz absolvovalo 13 dětí s rodiči,
v podzimním bloku 20 dětí s rodiči.
Kurz plavání a saunování pro děti ve věku 5–8 let s Mgr. K. Lohniskou
absolvovalo v podzimním bloku 7 dětí s rodiči.
Cvičení pro miminka a batolátka s rodiči s Nikolou Škárkovou
– v jarním bloku se zúčastnilo 16 dětí s rodiči, v podzimním bloku 28
dětí s rodiči.
Kurz jógy pro děti s Bc. Věrou Kaňkovskou – v jarním bloku kurz
absolvovalo 22 dětí, v podzimním bloku 21 dětí.
Kurz jógy pro ženy s Bc. Věrou Kaňkovskou – v jarním bloku kurz
absolvovalo 16 žen, v podzimním bloku 28 žen.
Kurz pro předškoláky: „Těšíme se do školy“ s Mgr. Reginou Smíškovou
absolvovalo 5 dětí s rodiči.
Kurz rozumného hubnutí: Andílci do plavek s Mgr. Zdeňkou Bartošovou
– 19 žen.
Udržovací kurz rozumného hubnutí: Andílci do plavek s Mgr. Zdeňkou
Bartošovou – 7 žen.

Osobní náklady
– mzdové náklady
– sociální a zdravotní pojištění
– dohody o provedení práce

474 555 Kč
218 249 Kč
74 206 Kč
182 100 Kč

Provozní náklady
– materiálové náklady
– nemateriálové náklady
– energie
– cestovné
– telefony, poštovné
– pronájem bazénu
– kurzy, přednášky, poradenství
– školení zaměstnanců
– poplatky bance
– ostatní služby

Výdaje celkem

441 512,52 Kč
143 270,64 Kč
298 241,88 Kč
21 333 Kč
10 640 Kč
11 876 Kč
23 455 Kč
193 197 Kč
14 100 Kč
1 225,88 Kč
22 415 Kč

Výroční
zpráva
2016

916 067,52 Kč

Ztráta

� � � �537,07 Kč

Kvantitativní výsledky MC za rok 2016

V roce 2016 se nám podařilo zorganizovat 270 aktivit a 9 kurzů.
V roce 2016 jsme podpořili 4 058 dospělých a 3 957 dětí. (Uvedené číslo
představuje intervence včetně kurzů.)

ZAJÍMAVOSTI ROKU 2016
Vybavení Andílků novou počítačovou a projekční technikou díky Nadaci
ČEZ.
Bezplatný pronájem prostor v MŠ Hrotovice na kurzy jógy pro ženy a děti
díky spolupráci s ředitelkou Bc. Vladimírou Dobrovolnou.

FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE
ZA ROK 2016
Státní dotace a granty
– Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Kraj Vysočina
– Úřad práce ČR
Obecní dotace
– město Hrotovice
– obec Slavětice
– město Třebíč
Nadace ČEZ
Síť pro rodinu, z. s.
KOUS Vysočina, z.s.
Communio, s. r. o.
Příjmy z vlastní činnosti vč. úroků
Darovací smlouva
Ostatní příjmy

Příjmy celkem

442 204 Kč
162 874 Kč
22 500 Kč
256 830 Kč

Mateřské centrum Andílci, z. s.
člen Sítě pro rodinu, z. s.
člen KOUS Vysočina, z. s.
1. máje 610
675 55 Hrotovice
IČ: 27013570
č. ú.: 1471449319/0800
info@andilci–hrotovice.cz
www.andilci–hrotovice.cz

90 700 Kč
82 700 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
222 726,45 Kč
116 000 Kč
1 900 Kč

915 530,45 Kč

Vážení rodiče, děti, nastávající maminky, prarodiče,
přátelé, partneři, dostáváte do rukou další Výroční
zprávu Mateřského centra Andílci, z. s. Můžete
se seznámit s naší činností, projekty, posláním,
statistikou a finanční zprávou za rok 2016.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, podporují nás,
využívají našich služeb a mají nás rádi.

POSLÁNÍ
Posláním Mateřského centra Andílci, z. s. je podporovat děti, dospělé,
rodiny a seniory. Poskytovat jim služby a vytvářet bezpečné i příjemné
prostředí pro vzájemná setkávání a učení se.
Poslání spolku, které tvoří společný zájem všech členů a má charakter
veřejné prospěšnosti, je naplňováno těmito činnostmi:
a.

provozování mateřského centra (dále jen MC) jako neziskového
komunitního a integračního zařízení,
b. rozvoj zařízení, které slouží pro vzájemné setkávání dětí, dospělých,
rodin a seniorů,
c. vytváření přátelského a vstřícného prostřední pro všechny návštěvníky,
d. prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti na mateřské
a rodičovské dovolené a podpora při slaďování jejich pracovního
a rodinného života po skončení mateřské a rodičovské dovolené,
e. prevence sociálního vyloučení seniorů,
f. napomáhání rodinám s dětmi, těhotným ženám a seniorům k aktivní
seberealizaci,
g. posilování prvořadné a nezastupitelné role rodiny a rodičovské
výchovy,
h. poskytování služeb pro rodiny s dětmi a seniory – neorganizovaná
i organizovaná činnost (př. provoz herny, půjčování knih a časopisů,
organizování pravidelného celotýdenního programu – výtvarné
dílničky, program pro miminka, říkankové a písničkové aktivity, cvičební
programy, provoz vzdělávacích a volnočasových kurzů, seminářů,
konferencí, přednášek a besed, minikurzů správného stravování,
hlídání dětí, organizování jednorázových akcí, zejména karnevalů,
divadelních představení, venkovních akcí dle ročního období a svátků,
burzy hraček a dětského oblečení, pořádání výletů, víkendových
pobytů, organizace a pořádání příměstských táborů, zprostředkování
prodeje výrobků dětí a dospělých apod.) a veškerá podpora a propagace
všech činností, které mohou podnítit rozvoj smysluplných aktivit dětí
i dospělých ve volném čase,
i. vzdělávací činnost, která bude zaměřena na podporu rodin s dětmi, či
na vzdělávání pracovníků spolku – získávání a předávání odborných
poznatků o výchově, zdraví, ekologii a psychologii rodinného života
a mezigeneračního soužití,
j. vytváření místa, kde jsou děti vítány a kde mohou rodiče i senioři zažít
pocit sounáležitosti a načerpat sílu pro další všední dny,
k. umožnění rodičům s dětmi a seniorům vzájemně se potkávat, vzdělávat
se, předávat své zkušenosti, zapojovat se do přípravy programů MC
a současně respektovat individuální a názorovou odlišnost,
l. napomáhání dětem k všestrannému rozvoji po stránce duchovní,
duševní, tělesné a sociální a také v adaptaci na cizí prostřední svých
vrstevníků (přirozený návyk na kolektiv, získávání nových kamarádů,
vztahů, vidí matku v jiné roli než v domácnosti),
m. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, podpora a organizace
svépomocných skupin a svépomocných aktivit, vytváření pracovních
příležitostí pro rodiče s malými dětmi nebo pro osoby vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání na ÚP,
n. realizace projektů směřujících se na podporu rodin, jakož i dalších
skupin či osob znevýhodněných na trhu práce či ve společnosti,
o. aktivní spolupráce s občany, jinými subjekty na komunální, národní
i mezinárodní úrovni (stávající partneři, ostatní NNO, úřady, ZŠ a MŠ,
podnikatelské subjekty, státní správa i samospráva, včetně dalších
MC/RC v kraji a Sítě mateřských center),
p. propagace aktivit spolku, vydávání a distribuce informačních
materiálů (publikace, brožury, letáky a další materiály), pořádání
výstav, spolupráce s médii,
q. fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj
a udržení spolku, příprava a řízení projektů, sponzorství,
r. pořádání vzdělávacích aktivit pro děti MŠ a pro děti ZŠ.

Cílové skupiny:

Mezi cílové skupiny MC Andílci patří děti (miminka, batolata, děti
předškolního a školního věku), dospělí, rodiny, senioři. Současně nabízíme
přednáškové aktivity, kurzy a rukodělné akce pro širokou veřejnost. Aktivity
MC jsou založeny na respektu ke klientům a pružně reagují na jejich
poptávku.

ORGÁNY SPOLKU
A PRACOVNÍCI ORGANIZACE
Předseda spolku: Bc. Lenka Hájková
Místopředseda spolku: Mgr. Zdeňka Šmahelová
Valná hromada spolku: Lenka Hájková, Regina Smíšková, Zdeňka

Šmahelová, Roman Smíšek, Petr Hájek, Lenka Jará, Věra Bártová, Romana
Janoušková, Zdeněk Bárta st., Zdeněk Bárta ml., Marcela Čermáková
Dobrovolníci: Nikola Škárková, Linda Franková, Ing. Hana Honsová,
Emílie Lidmilová, Slávka Muzikářová, Lenka Holoubková
Účetní: Alena Palátová
Pracovníci organizace: Linda Franková, Dana Maryšková, Alena
Sobolová

STRUČNÁ HISTORIE
9. 11. 2005 získalo MC Andílci registraci udělenou Ministerstvem vnitra ČR
a bylo mu přiděleno IČ. Ke změně stanov došlo 10. 9. 2009. Od 10. 11. 2005
je centrum členem Sítě mateřských center.
Od 1. 1. 2014 je MC Andílci dle nového občanského zákoníku spolkem. Na
konci roku 2015 došlo ke změně stanov, viz veřejný rejstřík.

PROJEKTY V ROCE 2016

2. Projekt „Napříč generacemi společnými akcemi III.“ financovaný
městem Hrotovice v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2015 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina v celkové
částce 274 021 Kč. MC Andílci získalo na své aktivity částku 92 700 Kč.
Projekt efektivně podporuje rodiny, seniory i mezigenerační soužití
prostřednictvím vzdělávacích i volnočasových aktivit. MC Andílci projektem
podpořilo 632 osob.
3. Projekt „Ve volném čase s Andílky“ spolufinancovaný Krajem Vysočina
v rámci grantového programu Volný čas 2016. Projekt podporuje děti ve
věku od 1 roku do 13 let. Poskytuje celoroční volnočasové aktivity a kurzy.
Celková částka projektu je 126 600 Kč.
4. Projekt „Andílci se vzdělávají pomocí počítačové a projekční techniky“
spolufinancovaný Fondem Nadací ČEZ
v grantovém programu
Zaměstnanecké granty v částce 30 000 Kč. Celková částka projektu je
32 423 Kč. Díky projektu je MC Andílci vybaveno následující technikou:
notebook, laserová barevná tiskárna, dataprojektor, projekční plátno,
laminovačka.
5. Projekt „Ekologická stezka etiky“ financovaný KOUS Vysočina,
z. s. v částce 5 000 Kč v rámci mimořádné podpory Akce pro veřejnost.
Celková částka projektu je 5 000 Kč. Stezka vedla krásnou zahradou MŠ
Hrotovice. Sestávala z 20 stanovišť s etickými a environmentálními úkoly,
kde se děti učily propojit pravidla slušného chování a vztah k přírodě
a ekologii. Ekologická témata navazují na základní lidské hodnoty, význam
rodiny a domova.
Projektem jsme podpořili 111 dětí a 8 dospělých.
6. Úřad práce ČR poskytl v průběhu roku 2016 příspěvek na 3 pracovní
místa v částce 256 830 Kč v rámci dohody o vytvoření pracovní příležitosti
v oblasti veřejně prospěšných prací pro Lindu Frankovou, Danu Maryškovou
a Alenu Sobolovou.

ČINNOSTI V ROCE 2016
Mezi hlavní služby a činnosti MC Andílci patří:
a.

1. Projekt „Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry“
spolufinancovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV)
v částce 162 874 Kč a Krajem Vysočina v částce 22 500 Kč v dotačním
pr ogramu Rodina a ochrana práv dětí. Celková částka projektu je 280
380,60 Kč. Účelem projektu je posilovat rodičovské kompetence formou
tréninkového vzdělávání a v nabídce všestranných, vzájemně souvisejících
aktivizačních služeb v následujících programech.
a. Efektivní rodičovské vzdělávání s psychology – přednášky či semináře
v oblastech výchovy dětí a rodičovství. Počet podpořených osob: 60.
b. Prevence aneb jak podpořit zdraví v našich rodinách – semináře
týkající se zdravého životního stylu, rozumného hubnutí, ekologie,
bezpečnosti a ochrany zdraví včetně tréninkových dnů správného
stravování a seminářů týkajících se internetové bezpečnosti. Počet
podpořených osob: 239.
c. Sociálně–právní vzdělávací cyklus (semináře týkající se finanční
gramotnosti, slaďování profesního a osobního života). Počet
podpořených osob: 54.
d. Správný vývoj dítěte – praktické, sebezkušenostní semináře
s odborníky týkající se období těhotenství a následného vývoje dětí od
kojenců až po předškoláky. Počet podpořených osob: 56.
e. Odborná poradenství a konzultace s psycholožkou a s odbornou
sociální poradkyní z Občanské poradny Třebíč. Počet podpořených
osob: 41.

b.

Celkový počet podpořených osob (intervence): 1 024. Celkový počet
podpořených osob (bez intervence): 450.
Součástí projektu bylo také krátkodobé hlídání dětí v době, kdy se rodiče
účastnili seminářů.

5.

neřízené aktivity (hlavní činnost MC) – klient se nemusí hlásit předem,
rozhodnutí zúčastnit se programu či akce v daný den závisí na něm.
řízené aktivity – kurzy (vedlejší činnost MC) – klient si zaplatí kurzovné
předem

Neřízené aktivity:
1.
2.

3.

4.

Vzdělávací aktivity – viz projekt „Vzdělávání rodičů krok za krokem
všemi směry“. Součástí těchto aktivit jsou také Světový týden respektu
k porodu, Týden opravdových plen a jiné.
Jednorázové akce – tradiční každoroční karneval v místní sokolovně,
Vynášení Morany, Velikonoční hrkání, Canisterapie, PF fotografování,
kurz šití pro začátečníky, jednorázové preventivní programy pro děti
ZŠ a MŠ Hrotovice, zdravé dílny pro děti ZŠ Hrotovice a jiné. Věnujeme
se i charitativním prodejům: výrobky seniorů Diakonie Myslibořice,
Český den proti rakovině. Počet aktivit: 40, počet podpořených dětí:
874, počet podpořených dospělých: 628.
Rukodělné činnosti zaměřené na dospělé a starší děti s cílem
arteterapie, např. modelování a výroba šperků z fimo hmoty, kurzy
keramiky, kurz enkaustiky, adventní vyrábění, malování a razítkování
na trička apod. Počet aktivit: 9, počet podpořených dětí: 91, počet
podpořených dospělých: 86.
Andělská dovádění – hudebně–pohybový program zaměřený na rodiče
s dětmi – cvičení na overballech, gymbalonech, cvičení s padákem,
netradičními pomůckami, maňáskové divadlo, opičí dráhy, pohybové
básničky, říkanky, písničky, jednoduchá tvořeníčka. Počet aktivit: 54,
počet podpořených dětí: 595, počet podpořených dospělých: 517.
Výtvarné dílničky – aktivity zaměřené na rodiče s dětmi s nápady na
tvoření výrobků z tradičních i netradičních materiálů. Počet aktivit:
15, počet podpořených dětí: 177, počet podpořených dospělých: 130

