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Poslání
Posláním našeho sdruţení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské
a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého ţivota ve zdravém prostředí.

Obrázek 1: Herna
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Úvodní slovo
Váţení příznivci Rodinného centra Kašpárek,
ze své pozice vedoucí oddělení školství na Městském úřadě v Mělníku jsem měla tu čest spolupracovat s Vaším
rodinným centrem.
Ano, píšu, ţe jsem měla tu čest, jelikoţ s tolik odhodláním, pílí a nadšením do práce skloubené jenom v hrstce
maminek s malými dětmi, se ve své práci nesetkávám často.
Díky této spolupráci musím velmi ocenit trpělivost, s jakou maminky postupovaly od úplného začátku budování
centra v roce 1999. a ţe tato cesta nebyla vůbec jednoduchá. Ale statečně zdolaly překáţky v podobě nařízení,
povolení a razítek našeho, ale i jiných úřadů, a tak můţe v našem městě fungovat, vedle pěti městských
mateřských škol a jedněch jeslí, i toto zařízení, nejenom pro mělnické maminky a jehoţ posláním je posilovat
hodnoty rodiny a napomáhat zdravému a všestrannému rozvoji dětské osobnosti.
RC Kašpárek Vás můţe doprovázet a být Vašim rádcem jiţ od samého narození Vašeho dítěte. Město Mělník totiţ
pořádá vítání občánků, při kterém kaţdá maminka dostane plno důleţitých informací a rad, shrnutých do leporela,
které pro Vás vydalo právě RC Kašpárek.
RC Kašpárek také spolupracuje s městem při mapování dětských hřišť a pískovišť, které má město Mělník na
starosti. Doufám, ţe díky jeho pomoci budou moci děti vyuţívat nová nebo alespoň opravená tato městská
zařízení.
Stejně jako roky předešlé, byl rok 2010 pro Kašpárek plný akcí pro děti, ale také konzultací, seminářů a kurzů pro
dospělé. a věřím, ţe ne jinak tomu bude i v dalších letech, a oddělení školství bude Kašpárka v těchto aktivitách
podporovat, jak to nejvíce bude moţné. Jsem ráda, ţe v našem městě si do Kašpárku našla cestu řada maminek
a tatínků.
Já se těším na další projekt, který RC Kašpárek připravuje a který opět rozšíří nabídku pro rodiče. Jedná se
o miniškolku – sluţbu péče o děti. Ani tady nebylo jednoduché překonat byrokracii, ale vše se nakonec dovedlo do
zdárného konce a já jsem ráda, ţe Mělník bude moci nabídnout maminkám sluţbu, která podle mě alespoň
částečně supluje činnost městských jeslí, jejichţ kapacita je 6 míst.
Děkujeme Ti, Kašpárku, za Tvoji krásnou práci, kterou obohacuješ kulturní a společenský ţivot v našem městě
a přejeme Ti mnoho spokojených rodičů, příznivců a podporovatelů.

Mgr. Klára Stočková
vedoucí oddělení školství MÚ Mělník
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Co nabízí Rodinné centrum Kašpárek Mělník
Rodinné centrum Kašpárek Mělník je občanské sdruţení, které od svého zaloţení v roce 1999 stále
rozšiřuje a cizeluje nabídku sluţeb pro rodinu.
Zaměřuje se nejen na maminky na mateřské a rodičovské dovolené, ale nabízí program i pro táty,
partnerské dvojice, pro celé rodiny.
Naše rodinné centrum vytváří především přátelské zázemí, kde se mohou rodiče a jiní vychovatelé setkávat,
předávat si zkušenosti, navazovat nová přátelství, učit se od sebe navzájem. Pro tato neformální setkávání jsou
nejvhodnější herny (podrobněji viz str. 7). Děti se zde mohou od nejútlejšího věku setkávat se svými vrstevníky,
rozkoukávat se a učit se pobytu v jiném neţ domácím prostředí, coţ rodiče zvláště ocení při návratu do
zaměstnání, kdy se děti lehce zapojují v mateřské škole.
Podobnou funkci prevence sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené plní například výlety nebo akce
pro celé rodiny (viz str. 10-13).
Dále nabízíme mnoţství volnočasových aktivit, tvořivé krouţky pro děti, cvičení pro dospělé apod. (viz str. 1013). Provozujeme také knihovnu s odbornou literaturou i dětskými kníţkami a půjčujeme řadu pomůcek pro
novopečené maminky.
Nabízíme odborné vzdělávací programy (pravidelné kurzy a konzultace viz str. 7-9 a jednorázové přednášky
a semináře viz. 10-13), spolupracujeme s psychology, pediatry, fyzioterapeuty, porodními asistentkami a sociálními
pracovníky. Zaměřujeme se na předávání informací ohledně psychologie výchovy, partnerské komunikace,
překonávání krizí, zdravovědných informací, podporujeme předávání rodičovských dovedností. Klademe důraz
na ekologické vzdělávání dětí i dospělých.
Zavedli jsme krátkodobé hlídání dětí, a to v úřední den, v pondělí dopoledne, aby si mohly maminky celodenně
pečující o malé dítě vyřídit nutné záleţitosti. Tato sluţba se setkala s velkým ohlasem.
Návštěvníci se mohou nejen zúčastnit, ale i aktivně pomoci s organizací akcí jako masopust nebo oslava Vánoc,
nejsou v rodinném centru pouhými „konzumenty“ připraveného programu, ale jeho aktivními spolutvůrci. Také
program přednášek a seminářů spoluurčují naši návštěvníci. Jejich náměty a spokojenost zjišťujeme kaţdoročně
dotazníkovým šetřením.
Rodinné centrum Kašpárek Mělník je platformou pro debatu mělnické veřejnosti o věcech, které se týkají rodiny,
jako je stav a mnoţství dětských hřišť v našem městě, mnoţství předškolních zařízení apod. Na postupném
vylepšování podmínek pro rodiny v našem městě dlouhodobě spolupracujeme v rámci komunitního plánování
sociálních sluţeb s městským úřadem. Spolupracujeme i s mnoha dalšími institucemi, bez jejichţ pomocné ruky by
nebyla naše nabídka aktivit v tak širokém záběru moţná.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
V roce 2010 prošlo Rodinné centrum Kašpárek Mělník velkou proměnou. Díky dotaci Nadace ČEZ, která se
rozhodla podpořit náš projekt Ostrov uprostřed krize, a díky podpoře z Humanitárního fondu Středočeského kraje
se nám podařilo nejen výrazně rozšířit nabídku kvalitních vzdělávacích pořadů (např. cyklus přednášek Mgr. Ivy
Duškové o partnerské komunikace a zvládání krizových situací, přednášky PhDr. Ilony Špaňhelové a MUDr. Lidmily
Pekařové o výchově) a četnost pravidelných aktivit i během prázdnin (podrobněji str. 11-18), ale také pokračovat
v celkové profesionalizaci organizace, neboť jsme tak získali prostředky na částečné pracovní úvazky pro čtyři
kmenové pracovníky. Energie těchto lidí je v rodinném centru výrazně cítit a doufáme, ţe se nám i v budoucnu
podaří zajistit finanční prostředky, aby byla organizační struktura centra stabilní.

Obrázek 2: Betlémy
K získání finančních prostředků na naši činnost je zaměřený další projekt, nazvaný Komunikace jako nosný pilíř
našeho rodinného centra, podpořený nadací T-mobile. Na podporu fundraisingových aktivit jsme získali telefonní
přístroj a dobíjecí kupony.
Rok 2010 jsme tradičně zahájili putováním se třemi králi, při kterém si děti nejen prohlédly betlémy v kostelích
v centru města, ale samy si zahrály příběh o narození Jeţíška…
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Začátkem roku připravilo Rodinné centrum Kašpárek Mělník spolu se zastupiteli města pro občany města Mělník
dotazníkové šetření o stavu dětských hřišť. Dne 22. 4. 2010 byly výsledky šetření předány místostarostovi, panu
Koudelkovi. Bohuţel se na výstavbu kýţeného hřiště v centru města nenašly prostředky a na praktický dopad této
naší práce musíme počkat.

Obrázek 3: Masopust
Únor byl ve znamení masopustu. Seznámili jsme se s tradiční výrobou masek, vytvořili jsme si společně koňskou
masku, tzv. klibnu (pod laskavým vedením paní Černé a Králové z Regionálního muzea Mělník) a pak s ní vyrazili
do průvodu městem.
V únoru jsme také ve spolupráci s Odborem kultury a školství vypracovali první Bulletin pro mělnické maminky
a tatínky, ve kterém najdou důleţité a zajímavé informace z různých oblastí: kontakty na lékaře i na úřady, postup
přihlašování dětí do jeslí a MŠ, které obchody a restaurace v Mělníku jsou rodinám přátelské, kam na procházku s
kočárkem atd. Tento bulletin obdrţí rodiče při tzv. vítání občánků na mělnické radnici,je k dostání také na odboru
školství, v infocentru a v RC Kašpárek.
V dubnu jsme se zaměřili na ekologické vzdělávání, vyvrcholením našich snah byl projekt nazvaný Úklid parku na
Aušperku, společný s Odborem ţivotního prostředí a zemědělství. Podařilo se nám v centru města uspořádat
happening pro všechny generace, s odborným výkladem o historii místa, s divadelním představením na ekologické
téma pro nejmenší, dětskými hrami a výtvarnou dílnou. Uklidili jsme však i nepořádek a zasadili lípu, která spolu
s novou lavičkou nám tuto krásnou akci bude připomínat.
Prázdniny jsme přivítali tradiční rodinnou akcí Hurá prázdniny!, a protoţe jsme se po celý rok věnovali oslovování
tátů a vylaďováním programu s ohledem na jejich zájmy a protoţe skoro kaţdý táta byl kdysi Indiánem, pojali jsme
tuto akci trochu netradičně: týpí, ţiví koně, indiánské obleky, předměty denní potřeby a hry, hledání pokladu
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a krásná Indiánská pohádka Divadélka Romaneto. Tato akce byla podpořena Odborem kultury a školství města
Mělník.

Obrázek 4: Hurá prázdniny v indiánském
V létě jsme se rozhodli k náročnému kroku, vybudování dětského hracího koutku a odpočinkové zóny na zahradě,
přiléhající k sídlu rodinného centra. Tento projekt, nazvaný Otevření zahrady veřejnosti, byl podpořen nejprve
Nadací Via, následně jsme vyhlásili veřejnou sbírku, do které přispěli např. organizátoři SOS Festu a mnoho
jednotlivců. Na realizaci s námi začala spolupracovat firma Mělnická zeleň, velmi důleţitá je vstřícná spolupráce
města. Oslovili jsme i mnoho dalších subjektů a firem, s jejichţ pomocí a finanční podporou doufáme celý projekt
dokončit v roce 2011.
V létě jsme také začali společně připravovat projekt Miniškolka. Cílem sluţby je vytvořit mělnickým rodičům
podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného ţivota, a to rozšířením nabídky péče o děti předškolního
věku. Ve všední dny dopoledne chceme poskytovat péči o děti, která je dostatečně individuální a přizpůsobená
konkrétním potřebám děťátka (pečovatelka se stará nejvýše o 4 děti) a zároveň finančně dostupná. Na projektu
spolupracujeme s městem Mělník, které poskytne miniškolce prostory za symbolické nájemné.
Na konci prázdnin a během září jsme ve vestibulu Regionálního muzea Mělník na 12 panelech vystavovali
fotografie a texty z historie a současnosti našeho rodinného centra a přiblíţili tak naši činnost stovkám malých i
velkých návštěvníků. Výstavu jsme pojmenovali Kašpárek v zrcadle. Mezi další zajímavé veřejné prezentace patří
například výstava poskytovatelů sociálních sluţeb na Radnici, doprovázená vydáním katalogu, ve kterém je naše
centrum jako poskytovatel sluţeb pro rodinu rovněţ uvedeno.
V roce 2010 jsme se také prvně zúčastnili Mělnického vinobraní. Díky vstřícnosti vedení Masarykova kulturního
domu Mělník, které celou akci zastřešuje, jsme získali krásné místo pro náš velký stan hned vedle parku
a divadelní scény, takţe jsme mohli nabídnout výtvarnou dílničku a prezentovat svou činnost přímo v centru dění
pro rodiny s dětmi. Vystoupili jsme se svým amatérským divadélkem z Kašpárkova kouzelného kufříku.
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Den otevřených dveří v září přilákal téměř 80 návštěvníků a předznamenal úspěšné nové pololetí. Zajímavou
a úspěšnou novinkou v naší nabídce byla herna v angličtině a konzultace s personalistkou v rámci projektu
podpořeného z ESF Krok k zaměstnání ve Středočeském kraji.
Mnohá vylepšení probíhala v tomto roce na našich webových stránkách tak, aby na nich našim návštěvníkům byly
snadno přístupné ještě kompletnější a vţdy aktuální informace o činnosti rodinného centra. Od listopadu
informujeme o aktuálním dění v Kašpárku prostřednictvím Facebooku.
Během roku jsme se samozřejmě snaţili zušlechtit a lépe vybavit prostory rodinného centra. K přístrojovému
vybavení přibyly nový počítač, tiskárna a projektor. Díky finanční podpoře Města Mělník jsme mohli v prosinci
nakoupit materiál na rekonstrukci koupelny. a v neposlední řadě jsme nakoupili nové hračky do herny, coţ naši
nejmenší návštěvníci při oslavě Vánoc v Kašpárku ocenili nezapomenutelným způsobem.

Obrázek 5: Vánoce v Kašpárku
Kristýna Maňhalová
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Pravidelný program
Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
Velkou předností jazykových kurzů pro rodiče, vedených v rodinném centru, je moţnost vzít s sebou malé děti,
o které po dobu trvání lekce pečují zkušené „tety na hlídání“ jen o patro výš nad učebnou. Kurz angličtiny skončil
v březnu 2010, plánujeme jej znovu otevřít v roce 2011.

Cvičení na míčích
Kondiční cvičení pro ţeny na velkých gymnastických míčích vedla do května 2010 zkušená cvičitelka Marie
Maříková.

Draní peří
Název odkazuje ke společné ţenské práci, při které se povídalo a zpívalo, při našich „dračkách“ se ovšem nečistí
peří, ale dělají se nejrůznější jiné ruční práce, někdo si přinese drátování, někdo zašívání… a někdo vţdy připraví
nějakou výtvarnou činnost pro ty, co mají chuť se něco nového učit. Děti si mezitím hrají ve vedlejší místnosti,
v dozoru nad nimi se střídáme, a tak má kaţdá maminka dost času na tvoření a povídání.

Herny
Čtyřikrát, popř. pětkrát do týdne je pro všechny zájemce bez přihlášení otevřena herna: zde se mohou rodiče
malých dětí setkávat, předávat si zkušenosti, aktivně se zapojit do organizace programu, v případě problému se
nechat nasměrovat na odborníky. Prostředí je přátelské a neformální. Pro děti má sluţba připraven krátký program
odpovídající věku.

Herna: Come and Play
Hravou formou se děti i jejich maminky učili cizí jazyk na herně Kláry Hrstkové a Zuzky Nové. Čekalo je milé
přivítání, písničky, říkadla, vše plné pohybu a smíchu, a hlavně vše v angličtině.

Herna: Kašpárkův kouzelný kufřík
Kašpárek má kouzelný kufřík, ve kterém jsou schovaní maňásci a spousta písniček. S dětmi od roku a půl aţ po
předškoláčky si hrály postupně Kristýna Maňhalová, Lucie Mráziková, Hedvika Russová a Lenka Rotterová.
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Herna: Nejisté krůčky
Hernu pro batolátka vedly s velkou chutí a radostí Karolína Bolková a Martina Hůtová, a podle toho bylo také při
jejich písničkovém programu nabito. Po prázdninách je vystřídala Sylva Zappová se skvělým pohybovým
programem, kdy kombinuje říkadla i málo známé básničky a cvičení.

Herna: Neviňátka
Po Radce Pavlové převzala od dubna hernu pro nejmenší děti Sylva Zappová a do června v jejím rámci vedla
velmi úspěšný program cvičení s miminky. Po prázdninách pokračuje se cvičením pro starší batolátka v herně
Nejisté krůčky. Čerstvým maminkám s těmi nejmenšími dětmi (posunuli jsme věkovou hranici od půl do 1,5 roku)
se nyní věnují Erika Duchková a Míša Kopřivová. Děťátka neviňátka pod jejich zkušeným dohledem poznávají nový
svět, hračky i nové tváře.

Herna: Fotroviny
Novinkou, kterou v rodinném centru organizují muţi, jsou tzv. Fotroviny, sobotní odpolední herna pro všechny
hravé otce a táty. Od listopadu vţdy třetí sobotu v měsíci.

Obrázek 6: Herna

Herna: Volná herna
Od dubna do června byl Kašpárek otevřen v pátek dopoledne v rámci volné herny určené pro děti jakéhokoli věku.
Dvakrát měsíčně se v pátek místo herny konal výlet do okolí Mělníka.
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Hlídání dětí
Od listopadu 2010 kaţdé pondělí dopoledne nabízíme krátkodobé hlídání dětí, aby si mohly maminky vyřídit nutné
záleţitosti např. na úřadě.

Hudební škola Yamaha Class
Hudební škola v našem centru nabízí tři na sebe navazující kurzy: Robátka (pro děti od 4 do 18 měsíců), První
krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky) a Rytmické krůčky (4 roky - 6 let). o vztah dětí k muzice pečují lektorky Jana
Ţiţková a Martina Hůtová.

Jóga
Klidné cvičení pro uvolnění i načerpání energie vede zkušená cvičitelka Jana Blaţková.

Kašpárkova knihovnička
Kaţdý první týden v měsíci jsme měli moţnost seznámit se s nejnověji vyšlou odbornou literaturou pro rodiče
(témata: zdravověda, psychologie výchovy, volnočasové aktivity a tvořivost apod.) i s knihami pro nejmenší v rámci
Kašpárkovy knihovničky, vedené Helenou Gajdošíkovou.

Masáže kojenců
Dvojdílný praktický kurz, ve kterém se pod vedením Radky Pavlové rodiče seznamují s masáţemi pro různý věk
děťátka a s pouţíváním rozličných olejů. Opakuje se vţdy jednou za dva měsíce.

Nošení dětí v šátku
Praktický kurz vede dula Radka Pavlová, rodiče se v něm naučí několika různým úvazům. Pravidelně se střídá
s masáţemi kojenců.

Pastelka
Odpolední krouţek Pastelka vede nadšená výtvarnice Adriana Rohde Kabele. Pod jejím vedením se šikovné
dětské ruce naučily zacházet s různými výtvarnými potřebami a rozmanitými technikami vytvořily spoustu malých
veledílek.
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Poradenství při hledání zaměstnání
V listopadu jsme zahájili spolupráci se Sítí mateřských center ČR na projektu Krok k zaměstnání ve Středočeském
kraji. Kaţdý druhý čtvrtek v měsíci nabízíme individuální konzultace se zkušenou personalistkou, Dis. Andreou
Futerovou. Poradenství je určeno především maminkám plánujícím návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené,
je bezplatné, je zajištěno i hlídání dětí.

Předporodní kurz
Praktický kurz, jehoţ cílem je připravit aktivní rodiče na porod a péči o miminko a poskytnout prostor pro nácvik
potřebných dovedností, vede dula Radka Pavlová. Kaţdá lekce začíná půlhodinkou cvičení.

Tvoření s keramikou
Odpolední tvoření s keramikou dává dětem od tří let moţnost seznámit se s hlínou, pocvičit si jemnou motoriku
a vytvořit si první keramická dílka. Kurz vede zkušená lektorka Radka Hrstková. Během hodiny si mohou mladší
sourozenci hrát v přilehlé herně, coţ rodiče velmi oceňují.

Vývoj dítěte do jednoho roku
Jiţ po několik let dochází kaţdou třetí středu v měsíci do rodinného centra fyzioterapeutka, paní Svatava Dixová,
aby pohovořila o pohybovém vývoji dětí od narození do jednoho roku věku. Přítomné děti laskavě prohlédne
a zkontroluje, případně doporučí cvičení.

13

Jednorázové akce, přednášky a kurzy v roce 2010
LEDEN
Betlémy

3.1.

Tradiční putování se třemi králi za krásami mělnických betlémů, maňáskové
divadélko (RC Kašpárek Mělník), výtěţek akce na Tříkrálovou sbírku
Charity ČR

Citový vývoj a výchova
do 1 roku

16.1.

Psychologická přednáška PhDr. Ilony Špaňhelové

Klibna

10.2.

Výroba tradiční masopustní masky ve spolupráci s Regionálním muzeem
Mělník

Masopust

20.2.

Masopustní průvod městem, ve spolupráci s Regionálním muzeem
a kavárnou Ţelví doupě, v rámci kampaně Sítě MC

Valentýnský maškarní
bál

14.2.

Tanec, hry a bohatá tombola ve spolupráci s RC Chloumek

Psychologické
minimum pro rodiče

13.2.

Přednáška PhDr. Ilony Špaňhelové (zaměřeno na věkovou kategorii 1-3
roky)

Tonda obal na cestách

17.2.

Ekovýchovný pořad pro maminky a děti

Šance rodině i
zaměstnání

19.2.

Regionální setkání v rámci projektu Sítě MC

Respektovat a být
respektován I.

20.2.

Kurz výchovných a komunikačních postupů v kaţdodenních situacích
(PhDr. Jana Nováčková, CSc.)

Kdyţ máme jiné
názory

27.2.

Přednáška Mgr. Ivy Duškové z cyklu o partnerské komunikaci

6.3.

ÚNOR

BŘEZEN

Respektovat a být
respektován II. a III.

27.3.

Kurz výchovných a komunikačních postupů v kaţdodenních situacích
(PhDr. Jana Nováčková, CSc.)

Role v rodině

20.3.

Přednáška Mgr. Ivy Duškové z cyklu o partnerské komunikaci

Vynášení Morany

21.3

Akce oţivující lidové zvyky uspořádaná ve spolupráci s Regionálním
muzeem Mělník

Výlet za sněţenkami

26.3.

Výlet s kočárky a pejsky
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DUBEN

Výlet do Hořínského
parku

9.4.

Výlet za jarními květy luţního lesa

Respektovat a být
respektován IV.

10.4.

Kurz výchovných a komunikačních postupů v kaţdodenních situacích
(PhDr. Jana Nováčková, CSc.)

Tajemný park na
Aušperku

22.4.

Oslava Dne Země, hry, výtvarná dílna, divadelní představení Teplo, tepleji,
nejtepleji (Loutky bez hranic)

Skloubení rolí v rodině

24.4.

Přednáška Mgr. Ivy Duškové z cyklu o partnerské komunikaci

Těhotenská móda

24.4.

Přehlídka ošacení pro těhotné od firmy Mamaija

Výlet do Zelčína

30.4.

Cyklovýlet do Zooparku za mláďátky

Světový týden
respektu k porodu

10. 13.5.

Výstava, přednášky, besedy a mnoho dalšího (MUDr. Dorňáková, Marie
Vnoučková, Radka Pavlová)

Výlet na Chloumek

14.5.

Pěší výlet s kočárky a psy

Úklid zahrady Na
Vyhlídce

15.5.

Společný úklid proboštské zahrady vedle RC

My jsme muzikanti

22.5.

Hudební workshop pro velké i malé vedený externími lektory

Výlet na Mrkvici

28.5.

Pěší výlet s kočárky a psy

Mezigenerační vztahy

29.5.

Přednáška Mgr. Ivy Duškové z cyklu o partnerské komunikaci

Den dětí

1.6.

Divadelní představení Tři prasátka (RC Kašpárek Mělník) v kavárně Ţelví
doupě

Výlet kolem
Mlazických tůní

11.6.

Pěší výlet s kočárky a psy

Valná hromada
sdruţení

16.6.

Valná hromada občanského sdruţení Rodinné Centrum Kašpárek Mělník

Změny v rodině po
narození dítěte

19.6.

Přednáška Mgr. Ivy Duškové z cyklu o partnerské komunikaci

Hurá, prázdniny! V
indiánském

27.6.

KVĚTEN

ČERVEN

Hry, soutěţe, hledání pokladu, divadelní představení Indiánská pohádka

(Divadélka Romaneto)

ČERVENEC

Výlety

6.7.

Skalní obydlí ve Lhotce

13.7.

Labyrintárium a zámek Loučeň

20.7.

Liběchovsko

27.7.

Skanzen a Ţelezniční muzeum Zubrnice
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SRPEN

10.8.

Mšensko

17.8.

Veltrusy

24.8.

Bylochov a cesta za pokladem

31.8.

Mostná hora u Litoměřic

Kašpárek v zrcadle

24.819.9.

Výstava k uplynulým 10-ti letům činnosti RC Kašpárek v Regionálním
muzeu Mělník

Vítejte z prázdnin

28.8.

Divadelní představení o pejskovi a kočičce (RC Kašpárek Mělník)
v Regionálním muzeu Mělník

Den otevřených dveří

7.9.

Ukázky z nabídky RC Kašpárek

Partnerská krize

11.9.

Přednáška Mgr. Ivy Duškové z cyklu o partnerské komunikaci

Výlet do Nelahozevsi

14.9.

Výlet a plavba lodí

Vinobraní

17. 18.9.

Stánek s výtvarnou dílničkou, divadelní představení o Červené Karkulce
(RC Kašpárek Mělník)

Plánovací den na
zahradě

24.9.

V rámci projektu Otevření zahrady veřejnosti

Měnící se role otce
v moderní společnosti

25.9.

Přednáška psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, PhD.

Úklid zahrady

2.10.

Společný úklid v rámci projektu Otevření zahrady veřejnosti

Drakiáda

7.10.

Soutěţ, ve spolupráci se školním klubem ZŠ Jungmannovy sady

Táta v centru

9.10.

Workshop pro aktivní otce, PhDr. Martin Jára

Zuby, pohroma huby

14.10.

Přednáška zubařky MUDr. Sylvy Zappové

Výlety

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

Valná hromada
sdruţení

4.11.

Valná hromada občanského sdruţení Rodinné Centrum Kašpárek Mělník

Výstava na Radnici

16. 30.11.

Účast na výstavě poskytovatelů sociálních sluţeb

Vánoční těšení

26.11.

Výroba adventních dekorací

Co nezanedbat ve
výchově do 6-ti let

4.12.

Přednáška MUDr. Lidmily Pekařové

Mikulášská

5.12.

Tradiční mikulášská nadílka pro nejmenší děti

Vánoce v Kašpárku

17.12.

Tradiční lidové zvyky, divadelní představení Můj medvěd Flora (Divadlo
Kejklíř)

PROSINEC
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Statistika návštěvnosti
Návštěvnost Rodinného centra Kašpárek Mělník se v průběhu let postupně zvyšuje, rozrůzňuje se také její
společenská skladba. Protoţe jsme výrazně posílili vzdělávací sloţku našeho programu, přibylo návštěvníků z řad
otců a manţelských nebo partnerských dvojic. Ovšem nejpočetnější skupinou jsou stále maminky na mateřské
nebo rodičovské dovolené s dětmi ve věku do tří let.
herny

jednorázové akce

výlety

krouţky

kurzy

přednášky

osob

leden

168

56

0

111

0

27

362

únor

223

14

0

101

36

115

489

březen

256

37

15

134

19

85

546

duben

255

174

14

106

4

60

613

květen

280

39

13

115

26

6

479

červen

213

49

8

8

13

15

306

červenec

97

0

35

0

0

13

145

srpen

172

64

63

0

0

3

302

září

213

78

0

55

19

33

398

říjen

251

81

0

174

29

48

583

listopad

184

0

0

170

35

6

395

prosinec

118

50

0

65

29

30

292

rok 2010

2 430

642

148

1 039

210

441

4 910

Součty za rok 2010
počet dnů

249

počet programů

506

návštěvníků celkem

6 373

z toho dětí

3 217

z toho dospělých

3 156

počet rodin

494

Oproti předchozímu roku stoupl počet programů (506 oproti 391 v roce 2009) i celková návštěvnost (6373 oproti
5557 v roce 2009). Dětských návštěvníků bylo celkem 3217 (v roce 2009 to bylo 2630) a dospělých bylo celkem
3156 (v roce 2009 to bylo 2927).
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Kapacita centra a programů
Kapacita prostor našeho centra, herny, společenské místnosti a kuchyňky je cca 25 osob. Protoţe roste
návštěvnost našich programů, vyuţíváme pro některé akce, např. přednášky, divadelní představení, cvičení apod.
nejen prostory našeho centra, ale i přiléhající sál. Tímto způsobem se nám daří uspokojit valnou většinu našich
návštěvníků. Akce pro celé rodiny pořádáme často i v plenéru nebo třeba v prostorách některé spolupracující
organizace (ples v RC Chloumek, akce v Ţelvím doupěti nebo v Regionálním muzeu Mělník).
Na zájmové krouţky omezujeme počet na 12 účastníků - při více účastnících bychom nemohli zaručit individuální
přístup lektora. Počet dospělých účastníků kurzů, které obsahují cvičení, je z prostorových důvodů omezen na 8
osob.

Obrázek 7: Herna
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Co nás čeká v roce 2011
V aktivitách, které se nám v uplynulých letech osvědčily, budeme pokračovat i v roce 2011. Samozřejmě nás čekají
dopolední i odpolední herny, krouţky pro děti, podle zájmu i cvičení pro dospělé a angličtina s hlídáním dětí.
Na základě konkrétních přání našich návštěvníků jsme sestavili velmi zajímavou nabídku přednášek a besed
s psychology a zdravotníky (např. s Ilonou Špaňhelovou o vzdoru a agresivitě dětí, o zdravém spánku a dalších
tématech, s Petrem Porubským o šikaně, Janem Němečkem o zdraví a nemoci), čeká nás i zajímavý seminář
o výchovných metodách Montessori.
Plánujeme mnoho aktivit pro otce, pokračování v přednáškách, výletech a hernách pro táty, ale také zaloţení klubu
Kašpar, kde si budou otcové sami předávat informace a plánovat aktivity s dětmi.
Chtěli bychom prohloubit spolupráci s Azylovým domem Mělník, kde jsou ubytovány rodiny s dětmi. Plánujeme
několik společných akcí, mj. pravidelné Muzicírování.

Obrázek 8: Úklid zahrady
Čeká nás mnoho práce s přestavbou zahrady: jednání s úřady i odborníky, úprava terénu, setí a sázení, oprava
plotu, výběr herních prvků a laviček a jejich usazení, postavení plůtku a mnoho dalšího. Ale všechna námaha se
určitě vyplatí a můţeme se těšit na slavnostní otevření zahrady v červnu, na první hry na zahradě, na divadlo i na
všední klidné posezení s dětmi a přáteli.
Velké úsilí budeme muset vloţit do dotaţení projektu Miniškolka, který by měl být spuštěn v průběhu první poloviny
roku. Věříme ale, ţe i tato práce přinese dobré ovoce, vţdyť zájemců z řad rodičů je uţ teď mnohonásobně více,
neţ budeme moci uspokojit.
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A v neposlední řadě nás čeká práce na personální stabilizaci a větší profesionalizaci organizace.

Obrázek 9: Výlet
Doufáme ale především, ţe nás i v roce 2011 bude provázet přízeň našich návštěvníků, ţe jich bude i nadále
přibývat, a ţe na ten čas, který v Kašpárku společně strávíme, budeme i po letech s potěšením vzpomínat.

Obrázek 10: Den Země
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Zpráva o hospodaření
Rozvahový den:

31. 12. 2010

Okamţik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2011

Účetní výkazy
Výkaz o majetku a závazcích v Kč
k 31. 12. 2009
Dlouhodobý hmotný majetek
Peněţní prostředky v hotovosti
Peněţní prostředky na bankovních účtech

0

0

30 319

6 538

119 569

116 435

310

2 474

10 646

1 801

0

12 400

29 230

44 545

0

67 222

Zásoby
Pohledávky
Ceniny
Závazky

k 31. 12. 2010

Ostatní dlouhodobé závazky

Výsledek hospodaření v Kč
2009

2010

Náklady

399 496

844 508

Výnosy

358 868

902 330

Zisk/Ztráta

-40 628

57 822
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Výnosy v Kč
2009
MPSV

2010

33 122

0

0

181 260

Město Mělník

36 300

38 000

Dotace celkem

69 422

219 260

Tříkrálová sbírka (2009), Postní sbírka (2010)

10 000

3 901

Nadace ČEZ

0

370 500

Nadace VIA

0

7 278

Nadace T-mobile

0

17 300

10 000

398 979

0

8 379

5 000

5 000

31 516

0

5 000

6 000

Sportovní centrum Rudolfa Kraje

0

1 000

Amina Lucie Zelenková

0

2 000

Legato

0

500

618

1 218

Středočeský kraj

Nadace celkem
Veřejná sbírka – otevření zahrady veřejnosti
Lékárna Centrum
Síť mateřských center
Závlahy Vltava III.

Bambino - obchod dětským zboţím
Ostatní dary

7 211

Dary celkem

53 434

31 308

Trţby za kurzy pro děti

34 811

31 051

134 764

97 972

5 155

14 430

0

22 181

Vstupné do herny

20 605

33 286

Členské příspěvky

5 170

5 000

Bankovní úroky

1 527

417

Prodej výrobků

0

13 438

7 835

15 862

16 145

19 146

Ostatní výnosy celkem

226 012

252 783

Celkové výnosy

358 868

902 330

Trţby za kurzy pro dospělé
Trţby za rodinné akce
Trţby za prodej občerstvení

Prodej zboţí (2009) nebo sluţeb (2010)
Ostatní příjmy (poskytnutí prostor, hlídání dětí)
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Náklady v Kč
2009

2010

Hrubé mzdy

0

270 585

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

0

89 714

60 190

80 449

0

1 110

60 190

441 858

Potraviny

7 717

17 639

Kancelářské potřeby

7 360

8 984

Vybavení

44 053

40 150

Výtvarné potřeby a potřeby pro tvoření

16 874

3 396

Čisticí a hygienické potřeby

3 261

1 996

Jiné materiálové náklady

7 218

48 767

Mzdy na DPP a DPČ
Pojistné zaměstnanců
Osobní náklady celkem

Materiálové náklady celkem

86 483

Energie

30 000

42 000

598

1 502

Opravy a udrţování

5 393

3 121

Nájemné

7 500

6 000

21 469

43 367

2 830

1 794

0

17 000

500

4 788

129 663

118 282

Pojištění

4 080

5 844

Předplatné, půjčovné, vstupné

2 641

0

46 337

34 854

1 812

3 166

Nemateriálové náklady celkem

252 823

281 718

Provozní náklady celkem

339 306

402 650

Náklady na projekt celkem

399 496

844 508

Cestovné

Poštovné, telefony
Reprezentace
Právní a ekonomické sluţby
Pořízení DNM do 60 tis.
Platby za vedení kurzů a krouţků externím lektorům, firmám

Ostatní sluţby
Ostatní náklady (poplatky, příspěvek Síti MC, penále, bankovní
poplatky)
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120 932

Finanční zpráva
Hospodaření RC Kašpárek skončilo v roce 2010 se ziskem 57 822,-- Kč. Oproti minulému roku jsme pracovali s
rozpočtem více neţ dvojnásobným, díky kterému jsme mohli pokračovat v nastartované profesionalizaci centra,
doplnit a obnovit vybavení a zajistit naplánovaný program. Podařilo se nám dodrţet plánovaný rozpočet.

Náklady
V nákladových poloţkách doznaly největší změny mzdové náklady. V roce 2010 byli v RC Kašpárek zaměstnáni na
zkrácený pracovní poměr čtyři pracovníci. Cílem těchto změn je profesionalizace sdruţení a stabilní personální
zázemí.
Další významné změny v nákladových poloţkách byly náklady na telefon, které se zvýšily hlavně s přihlédnutím
k rozšíření počtu pracovníků. Do nákladů na telefon je zahrnuta i spotřeba telefonních kuponů od Nadace T-Mobile.
Obecné zvýšení cen energií zasáhlo i nákladovou poloţku RC Kašpárek, dále se jedná o skutečné náklady na
energie díky vlastnímu měřicímu zařízení na plyn (pouţívaný v RC Kašpárek k vytápění).
Nákladová poloţka ekonomické sluţby – v minulých letech bylo účetnictví RC Kašpárek řešeno účetní na DPP,
v roce 2010 bylo účetnictví vedeno externí účetní firmou. Vzhledem k náročnosti účetnictví v RC Kašpárek bylo
koncem roku 2010 rozhodnuto o pořízení vlastního účetního softwaru POHODA.

Výnosy
K výraznému navýšení výnosů přispěla úspěšnost ţádostí o dotace a nadační příspěvky (podrobněji viz níţe).
Značnou část výnosů jsme zajistili vlastní činností, především pořádáním kurzů, krouţků, akcí a heren, ale i
pronájmem prostor a zajišťováním akcí pro spřátelené subjekty (např. Síť MC, Yamaha Class) nebo výrobou
leporela. Další výnosy tvořily dary soukromých firem a osob.

Dotace, Nadační příspěvky
V roce 2010 jsme obdrţeli na projekt „Ostrov uprostřed krize“ nadační příspěvek od NADACE ČEZ ve výši 370
500,-- Kč. Náklady související s tímto projektem byly spotřebovány v roce 2010. Z nadačního příspěvku byl
zakoupen nový notebook, zmodernizované stávající počítačové vybavení, zakoupeny hračky, uplatněna část
nákladů na provoz jako telefon, náklady na účetnictví, náklady na kancelářské potřeby. Významnou poloţku tvořily
náklady na lektorné ve výši 118 tis. Kč. Dále byla z nadačního příspěvku hrazena část mzdových nákladů ve výši
180 tis. Kč. Vyúčtování projektu bylo přezkoumáno před podáním auditorkou, která vydala pozitivní rozhodnutí.
Od NADACE VIA jsme získali nadační příspěvek ve výši 70 000,-- Kč na projekt „Otevření zahrady veřejnosti“,
projekt trvá do roku 2011. V roce 2010 byla na projekt spotřebována částka 6411,-- Kč, zbylá částka je vedena na
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účtu dlouhodobých závazků. V roce 2010 otevřelo naše RC veřejnou sbírku (schválenou Středočeským krajem) k
projektu „Otevření zahrady veřejnosti“ – stav veřejné sbírky k 31. 12. 2010 byl 8 379,-- Kč. Peníze z veřejné sbírky
budou v příštím roce pouţity na dofinancování projektu „Otevření zahrady veřejnosti“.
Nadace VIA nám poskytla dále příspěvek na knihy a školení ve výši 4 500,-- Kč, který je veden stejným způsobem
(spotřebovaná částka 867,-- Kč).
Od NADACE T-MOBILE jsme obdrţeli na projekt „Komunikace jako nosný pilíř našeho rodinného centra“ telefonní
kupony v hodnotě 17 300,-- Kč. Kupony jsou postupně spotřebovávány.
Od Středočeského kraje, konkrétně z Humanitárního fondu nám byla rozhodnutím o poskytnutí dotace přislíbena
dotace 181 200,-- Kč , náklady na tento projekt byly v roce 2010 spotřebovány. Částka je ze strany Středočeského
kraje po měsíčních splátkách splácena do října 2011. Prostředky z Humanitárního fondu byly pouţity na odměny
pro vedoucí heren, dofinancování mzdových nákladů, nákup dataprojektoru a dofinancování nákladů na provoz –
kancelářské potřeby, vedení účetnictví, telefon.
Od města Mělník obdrţelo naše RC příspěvky na činnost a akce sdruţení ve výši 38 000,-- Kč. Jednalo se
o příspěvky na akce Hurá prázdniny, Oslava vánoc v Kašpárku, zhotovení Leporela, příspěvek na nájemné
a energie, příspěvek na materiál k rekonstrukci koupelny.
Ing. Helena Frýdlová a Radka Pavlová

Obrázek 11: Hurá prázdniny
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Orgány sdružení
Název společnosti:

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s.

Sídlo:

Na Vyhlídce 18, Mělník, 276 01

IČO:

70827800

Právní forma:

nevládní nezisková organizace vzniklá dle zákona č.83/1990 Sb. o sdruţování
občanů, v platném znění.

Poslání sdruţení:

posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské
a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého ţivota ve zdravém prostředí.

Orgány sdruţení:

valná hromada, rada sdruţení a revizní komise

Nejvyšší orgán:

valná hromada, svolávána nejméně jednou ročně (16. 6. 2010, 4.11. 2010)

Výkonný orgán:

tříčlenná rada, členové rady jsou statutárním orgánem a jednají samostatně
do 4. 11. 2010 Kristýna Maňhalová (předsedkyně), Radka Pavlová, Ing. Zuzana
Nová
od 4.11. 2010 Kristýna Maňhalová (předsedkyně), Ing. Zuzana Nová, Ing. Helena
Frýdlová

Revizní komise:

do 4.11. 2010 Ing. Miloslava Krupičková, Mgr. Jana Šrytrová, od 4.11. 2010
Ing. Miloslava Krupičková, Markéta Pastorková

Poslední změna stanov:

19.11. 2010

V roce 2010 mělo sdruţení:

21 členů
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Poděkování
Vřele děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují nás, ať uţ finančně, materiálně, nebo jinou formou v rámci
svých moţností. Rodinné centrum ţije díky ochotě a přátelství mnoha lidí, a za tyto cenné dary zde také děkujeme!
Doufáme, ţe i v dalších letech budeme moci společně přispívat k radosti našich malých i velkých návštěvníků!
Děkujeme za partnerskou spolupráci a finanční podporu městu Mělník – Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
Odboru kultury a školství a Odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Zvláště děkujeme panu Ctiradu Mikešovi,
paní Drahomíře Pavlíkové, Kláře Stočkové a Zuzaně Jansové.
Děkujeme donátorům za finanční podporu našich projektů: Nadaci ČEZ, Humanitárnímu fondu Středočeského
kraje, Nadaci Via a Nadaci T-Mobile.
Děkujeme za spolupráci a finanční podporu Sportovnímu centru Rudolfa Kraje a hotelu Olympionik a jeho
sesterské firmě Závlahy Vltava III.
Děkujeme za finanční podporu Lékárně Centrum, firmě Amina a firmě Legato.
Děkujeme za materiální podporu paní Rejmanové a firmě Bambino.
Děkujeme tiskárně Fargo Studio Mělník za bezplatný tisk výroční zprávy.
Děkujeme všem dárcům do veřejné sbírky na projekt „Otevření zahrady veřejnosti“, děkujeme organizátorům SOS
Festu za darování výtěţku akce na tyto účely.
Děkujeme firmě Arbor Mělník, zvláště panu Martinu Královi, za spolupráci na akci Úklid parku na Aušperku.
Děkujeme zahradnictví Mělnická zeleň za spolupráci a pomoc na projektu Otevření zahrady veřejnosti.
Děkujeme Městské knihovně Mělník za dlouhodobou podporu naší činnosti.
Děkujeme Masarykovu kulturnímu domu za vstřícnou spolupráci.
Děkujeme za mediální podporu redaktorům Mělnického deníku, týdeníku Mělnicko, měsíčníku Mělnická radnice
a MF Dnes Střední Čechy.
Děkujeme za cenné rady a předávání zkušeností paní Svatavě Dixové, Petře Dorňákové, Marii Vnoučkové, Iloně
Špaňhelové a Ivě Duškové.
Děkujeme za pomoc a inspiraci Síti mateřských center ČR, zvláště koordinátorce pro Středočeský kraj Jiřině
Chlebovské.
Děkujeme za spolupráci Střední zdravotnické škole v Mělníku, jak jejímu vedení, tak studentkám, budoucím
dětským sestrám.
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Děkujeme za spolupráci ZŠ Jungmannovy sady, zvláště paní učitelce Andreje Doleţalové.
Děkujeme za spolupráci Regionálnímu muzeu Mělník, jeho paní ředitelce Miloslavě Havlíčkové, paní Nadě Černé
a Jitce Králové.
Děkujeme za spolupráci a pomoc občanskému sdruţení Přátelé Ţelvy.
Děkujeme proboštu Jacku Zyzakovi a jeho spolupracovníkům z římskokatolické farnosti za vytrvalou a přátelskou
podporu.
Děkujeme všem členům a přátelům, kteří bez poţadavku na honorář odvedli desítky hodin dobrovolné práce.
Děkujeme našim manţelům, partnerům, dětem a jejich prarodičům, kteří nás v naší činnosti podporují.
Děkujeme všem, kdo nás mají rádi.

Obrázek 12: Herna
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Kontaktní údaje
Název:

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s.

Číslo registrace:

VS/1-1/43 448/00-R

Datum registrace:

10.4.2000,

Sídlo organizace:

Na Vyhlídce 18, Mělník 27601

IČO:

70827800

Číslo účtu:

219504289/0300

Telefon:

775 573 442 (koordinátor programu)
777 573 442 (finanční manaţer)
777 556 015 (projekty, fundraising)

E-mail:

rc.kasparek@email.cz

Web:

www.kasparek-melnik.cz

Facebook:

www.facebook.com/rckasparekmelnik

Na této výroční zprávě spolupracovaly větší či menší měrou všechny členky rady sdruţení a další členové
a dobrovolní spolupracovníci Rodinného centra Kašpárek Mělník, o.s. Byly pouţity fotografie z archivu RC
Kašpárek Mělník.

Tisk:

Fargo Studio Mělník, s.r.o.

Počet výtisků:

50

Schváleno k tisku valnou hromadou dne:

14.4.2011

Vydáno:

duben 2011
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