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

Obrázek 1 Herna " První krůčky"
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Úvodní slovo
Rodinné centrum Kašpárek na Mělníku existuje již od roku 1999, a protože lidé kolem něj jsou moc
šikovní, vynalézaví a hlavně vytrvalí, stalo se centrum již nedílnou součástí našeho města.
Jako starosta města Mělníka kolem sebe mnohdy slyším kritiku na vše možné a hned pak následuje,
dalo by se říci výčitka, proč s tím daným problémem město něco neudělá, proč to město neřeší. Když
se ale pak objeví někdo, kdo je v nějaké oblasti sám aktivní, kdo tvoří pro druhé, je to pro mne radost.
Takových subjektů není mnoho a já jsem velmi rád, že v Mělníku existují.
Jedním z nich je rodinné centrum Kašpárek, se kterým město spolupracuje. Společnými silami se nám
podařilo vytvořit zázemí pro miniškolku Rolničku, kterou Kašpárek provozuje. Společně řešíme to, co
mladé rodiny s dětmi trápí, snažíme se tam, kde můžeme, pomoci.
Jsem si vědom toho, kolik práce všichni zúčastnění věnují tomu, aby centrum tak dobře fungovalo a
mohlo každý měsíc nabídnout pro děti, ale i maminky a tatínky tolik rozmanitých aktivit. Za to jim patří
můj obdiv a velké poděkování.
Do dalších let přeji všem z rodinného centra, aby pořád měli v zásobě spoustu pěkných a zajímavých
nápadů, hodně sil a elánu k realizaci dalších projektů.

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělníka
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Co nabízí Rodinné centrum Kašpárek Mělník
Rodinné centrum Kašpárek Mělník je občanské sdružení, které od svého založení v roce 1999
stále rozšiřuje a cizeluje nabídku služeb 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 (Pro děti je na hernách připraven program, který
adekvátně rozvíjí jejich psychomotorické dovednosti). Děti se zde od nejútlejšího věku setkávají se
svými vrstevníky a učí se pobytu v jiném než domácím prostředí, což rodiče zvláště ocení při návratu
do zaměstnání, kdy se děti lehce zapojují v mateřské škole.

Obrázek 2 Putování se třemi králi za mělnickými betlémy

Podobnou funkci prevence sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené plní například výlety
nebo akce pro celé rodiny.
Dále nabízíme množství volnočasových aktivit, tvořivé kroužky pro děti, cvičení pro dospělé apod.
Provozujeme také knihovnu s odbornou literaturou i dětskými knížkami a půjčujeme řadu pomůcek
pro novopečené maminky.
Nabízíme odborné vzdělávací programy (pravidelné kurzy, konzultace) a jednorázové přednášky
a semináře. Spolupracujeme s psychology, pediatry, fyzioterapeuty, porodními asistentkami
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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 záležitosti. Tato služba se setkala s velkým ohlasem.

Obrázek 3 Výlet s drakem

Otevřeli jsme miniškolku, je to nestátní neškolské zařízení pro děti od 2 do 4 let v max. kapacitě 5
dětí na třídu a 1 pečovatelku. Cílem miniškolky bylo vytvořit rodičům žijících na Mělníku podmínky pro
snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti
předškolního věku na Mělníku. V září jsme otevřeli 2 třídy s celkovým počtem 8 dětí na 2 pečovatelky.
Dále jsme úspěšně zrealizovali projekt Otevření zahrady veřejnosti na pozemku Římskokatolické
farnosti Proboštství Mělník, vedle budovy kde sídlí rodinné centrum Kašpárek. Projektem Otevření
zahrady veřejnosti jsme chtěli nabídnout veřejnosti klidné a bezpečné místo v centru města, kde se
setkávají různé společenské skupiny: rodiče s malými dětmi, farníci proboštství, turisté. Zahrada je
otevřena od června 2011 do listopadu 2011, přes období vegetačního klidu je zavřená. Znovu se
otevře na jaře 2012.
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Spolupodíleli jsme se na projektu Sítě mateřských center Krok k zaměstnání, kde probíhaly bezplatné
individuální konzultace se zkušenou personalistkou.
Návštěvníci Rodinného centra se mohou nejen zúčastnit, ale i aktivně pomoci s organizací akcí,
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 každoročně dotazníkovým šetřením.

Obrázek 4 Herna " Neviňátka"

Rodinné centrum Kašpárek Mělník je platformou pro debatu mělnické veřejnosti o věcech, které se
týkají rodiny, jako je stav a množství dětských hřišť v našem městě, množství předškolních zařízení
apod. Na postupném vylepšování podmínek pro rodiny v našem městě dlouhodobě spolupracujeme
v rámci komunitního plánování sociálních služeb s městským úřadem. Spolupracujeme i s mnoha
dalšími institucemi, bez jejichž pomocné ruky by nebyla naše nabídka aktivit v tak širokém záběru
možná.

6

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Pro Rodinné centrum Kašpárek Mělník se zapsal rok 2011 jako rok dvou velikých projektů: zřízení
miniškolky a otevření zahrady s dětským koutkem. Tyto dva projekty byly samozřejmě
připravovány už od roku předcházejícího, hlavní díl práce byl vykonán právě v roce 2011.
Tým rodinného centra tak musel k běžnému provozu (zajišťování heren, přednášek, seminářů,
konzultací, půjčování monitorů dechu a jiných pomůcek, knihovny, akcí pro celé rodiny, kroužků a
cvičení pro děti i dospělé, hlídání dětí etc.) zvládnout i náročnou a vysoce odbornou činnost např. při
přípravě rekolaudace a úpravě prostor pro miniškolku, při sestavování osnov pro miniškolku nebo při
řešení rekultivace a architektonické úpravy proboštské zahrady. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že
i další práce skrytá v pozadí (účtování a mzdová agenda, práce fundraisera apod.) se s oběma
projekty znásobila a začala klást na tým rodinného centra ještě vyšší nároky.

Obrázek 5 Cyklovýlet pro táty

O to větší uznání a radost ale zdařilé projekty přinášejí: miniškolka slouží rodičům dětí od dvou let
od května 2011 a její kapacita je stále naplněna, od září byla přidána další minitřída a rozšířen tým
pečovatelek.
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Proboštská zahrada byla slavnostně otevřena veřejnosti v červnu a od té chvíle se její vrátka
„netrhnou“. Rodiny s dětmi i senioři si zde užívají příjemného posezení nebo hracích prvků
(trampolína, pískoviště, domeček, houpadlo, tabule na malování), ale také genia loci historického jádra
Mělníku.
Během roku 2011 proběhly velké úpravy interiéru rodinného centra. První etapou byla rekonstrukce
koupelny a wc (nové podlahy, wc, dveře, výmalba, odstranění vany, čímž jsme získali víc prostoru pro
přebalovací pult a bazárek dětského oblečení.) Ve druhé fázi došlo k úpravě šatny. Ve třetí fázi,
během letních prázdnin, byla zrekonstruována ústřední místnost rodinného centra (výměna podlah
včetně kuchyňské, výmalba, instalace nových polic a skříně).
Bohatý pravidelný program rodinného centra (herny, kroužky, cvičení a jiné) se rozšířil o aktivity
zaměřené na podporu angažovaného otcovství (herny organizované táty pro táty, tzv. Fotroviny) a na
muzikoterapeutickou práci s rodiči a dětmi (Muzicírování). Díky získaným prostorám miniškolky jsme
mohli v odpoledních hodinách nabídnout také divadelní kroužek pro nejmenší
V roce 2011 jsme uspořádali mnoho akcí pro rodiny, které jsou už tradicí prověřené a oblíbené např. Putování se třemi králi se konalo již po sedmé.
Mezi vzdělávacími programy byly velmi úspěšné bezplatné konzultace s personalistkou (v rámci
projektu Krok k zaměstnání), konzultace vývoje dítěte s fyzioterapeutkou, ale také přednášky
renomované psycholožky Ilony Špaňhelové o výchově dětí až po předškolní věk nebo vedoucího
Linky bezpečí Mgr. Petera Porubského o šikaně.
Výše uvedené aktivity byly podpořeny z různých zdrojů.
Rok 2011 byl tedy rokem tvrdé práce, ale také velkých úspěchů, které Rodinné centrum Kašpárek
Mělník posunuly na pomyslném žebříčku profesionality a všeobecné prospěšnosti zas o několik příček
výše.
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Pravidelný program
Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
Velkou předností jazykových kurzů pro rodiče, vedených v rodinném centru, je možnost vzít s sebou
malé děti, o které po dobu trvání lekce pečují zkušené „tety na hlídání“ jen o patro výš nad učebnou.
Kurz angličtiny probíhal od září 2011 ve dvou skupinách pro různě pokročilé studenty. Vedla ho
zkušená lektorka Lenka Miřacká.

Angličtina pro děti
Od září vedla Lenka Miřacká kroužek angličtiny pro děti ve věku 3-6 let. Hravou formou se
seznamovaly s novým jazykem. Pomocí různých básniček, říkanek a her si k angličtině utvářely
pozitivní vztah, který jim usnadní první hodiny angličtiny po nástupu do základní školy.

Břišní tance pro těhotné a maminky
Pod vedením duly Radky Pavlové si maminky mohly vylepšit svou fyzickou kondici tancem.

Divadýlko
Dramaticky zaměřený kroužek pro děti od tří let vedla od září Kristýna Šlajsová. Děti si během
jednotlivých lekcí vytvářely dekorace, trénovaly různé scénky, aby vše završily jednoduchým
divadelním představením.

Obrázek 6 kroužek Divadýlko
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Herny
Čtyřikrát do týdne byla pro všechny zájemce bez přihlášení otevřena herna: zde se mohly rodiče
malých dětí setkávat, předávat si zkušenosti, aktivně se zapojit do organizace programu, v případě
problému se nechat nasměrovat na odborníky. Prostředí bylo přátelské a neformální. Pro děti měla
služba připraven krátký program odpovídající věku (angličtina, písničky, cvičení, divadlo, tvoření).

Herna: Come and Play a English with songs
Hravou formou se děti i jejich maminky učili cizí jazyk na herně Lenky Miřacké, Zuzany Nové a
Michaely Kopřivové. 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 až po předškoláčky si hrály postupně Kristýna Šlajsová, Lucie Mráziková, Hedvika Russová
Lenka Rotterová, Lucie Nováková a Kamila Hrbáčová.

Herna: Nejisté krůčky
Hernu pro batolátka vedly s velkou chutí a radostí Sylva Zappová a Jana Žizková se skvělým
pohybovým programem, který kombinuje říkadla i málo známé básničky a cvičení.

Herna: Neviňátka
Čerstvým maminkám s těmi nejmenšími dětmi se v první polovině roku věnovala Erika Duchková
a Michaela Kopřivová, po prázdninách se herny ujala Markéta Tesařová a Pavlína Poncarová..
Děťátka neviňátka pod jejich zkušeným dohledem poznávala nový svět, hračky i nové tváře. V rámci
svých možností a schopností si mohla společně s maminkou zazpívat, zahrát na jednoduché hudební
nástroje nebo zacvičit.

Herna: Fotroviny aneb Herna pro táty
Novinkou, kterou v rodinném centru organizují muži, jsou tzv. Fotroviny, sobotní odpolední herna pro
všechny hravé otce a táty. Herna probíhala vždy jednou za měsíc, v letních měsících ji nahradily
výlety. Od prosince je herna doplněna o pravidelné maňáskové divadélko z kašpárkova kouzelného
kufříku určené nejmenším divákům. Původní název byl přejmenován na Hernu pro táty.

Herna: Volná herna
Každé pondělní odpoledne (kromě letních měsíců), byla otevřena volná herna pro všechny děti do 6
let. Do června si děti hrály v prostorách RC Kašpárek, od listopadu navštěvovaly nové prostory
v miniškolce Rolnička, kde se mohly seznámit s novými hračkami. Volné herny také probíhaly dvakrát
týdně v průběhu letních prázdnin v červenci a srpnu.
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Hlídání dětí
RC Kašpárek nabízel krátkodobé hlídání dětí, do června dvě hodiny v pondělí dopoledne, od září i tři
hodin ve čtvrtek odpoledne.

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 pečovaly lektorky Jana Žižková a Martina Hůtová.

Jóga
Klidné cvičení pro uvolnění i načerpání energie vedla dvakrát týdně zkušená cvičitelka Jana Blažková.

Kašpárkova knihovnička
Každý první týden v měsíci jsme měli možnost seznámit se s nejnověji vydanou (nejen) 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
Praktický kurz, ve kterém se pod vedením Radky Pavlové rodiče seznamovali s masážemi pro různý
věk děťátka a s používáním rozličných olejů.

Muzicírování
Muzikoterapeutický program pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Na těchto lekcích se rodiče s dětmi pod
vedením Jany Žižkové učili, slyšet, vnímat, cítit a vytvářet hudbu, a pomocí ní společně lépe
komunikovat, prohlubovat a zlepšovat své sociální dovednosti a mnoho jiného.

Nošení dětí v šátku
Praktický kurz vedla dula Radka Pavlová, rodiče se v něm naučili několika různým úvazům. Pravidelně
se střídá s masážemi kojenců.
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Pastelka
Odpolední kroužek Pastelka vedla 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.

Poradenství při hledání zaměstnání
I v průběhu roku 2011, každý druhý čtvrtek v měsíci, probíhaly individuální konzultace se zkušenými
personalistkami z projektu Krok k zaměstnání (poradenství při hledání zaměstnání) ve Středočeském
kraji. Poradenství bylo určeno rodičům dětí ve věku do 15 let, především maminkám plánujícím návrat
do zaměstnání po rodičovské dovolené, a bylo poskytováno bezplatně. Během konzultace bylo
zajištěno hlídání dětí.

Obrázek 7 Tvoření s keramikou

Předporodní kurz
Praktický kurz rozdělený do devíti lekcí, jehož cílem je připravit aktivní rodiče na porod a péči
o miminko a poskytnout prostor pro nácvik potřebných dovedností, vedla dula Radka Pavlová. Každá
lekce začínala půlhodinkou cvičení.
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Tvoření s keramikou
Odpolední tvoření s keramikou dává dětem od tří let možnost seznámit se s hlínou, pocvičit si jemnou
motoriku a vytvořit si první keramická dílka. Kurz vedla zkušená lektorka Radka Hrstková. Během
hodiny si mohli mladší sourozenci hrát v přilehlé herně, což rodiče velmi oceňují.

Vývoj dítěte do 18 měsíců
Již po několik let dochází každý třetí čtvrtek v měsíci do rodinného centra fyzioterapeutka, paní Svatava
Dixová, aby pohovořila o pohybovém vývoji dětí od narození do jednoho a půl roku věku. Přítomné děti
laskavě prohlédne a zkontroluje, případně doporučí cvičení.
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Jednorázové akce, přednášky a kurzy v roce 2011
LEDEN
Betlémy

2.1.

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

Spánek dítěte

22.1.

Přednáška renomované psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelové

Výchova a vývoj dítěte
v předškolním věku 3-6 let

19.2.

Přednáška renomované psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelové

Valentýnský maškarní bál

27.2.

Tanec, hry a bohatá tombola ve spolupráci s RC Chloumek

Výlet za sněženkami

4.3.

Výlet s kočárky a pejsky do Kel u Mělníka

Vývoj a výchova dítěte ve
věku 6-11 let

19.3.

Přednáška renomované psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelové

Jak správně učit děti
mluvit

7.4.

Přednáška klinické logopedky Mgr. Ireny Preissové

Velikonoční tvoření

8.4.

Výroba tradičních velikonočních dekorací

Vynášení Morany

10.4.

Akce oživující lidové zvyky
s Regionálním muzeem Mělník

Valná hromada sdružení

14.4.

Valná hromada občanského sdružení Rodinné Centrum
Kašpárek Mělník

Vzdor a agresivita

16.4.

Přednáška renomované psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelové

Výlet do Hořínského
parku

18.4.

Výlet za jarními květy lužního lesa

Slavnostní otevření
miniškolky

29.4.

Otevření miniškolky

Otcovství jako životní
projekt

7.5.

Workshop určený otcům pod vedením PhDr. Martina Járy

Rodiny slaví den matek

8.5.

Divadlo, soutěže, opékání buřtíků, ve spolupráci s YMCA
Mělník

Výlet do Zelčína

16.5.

Výlet do Zooparku za mláďátky

Pohádka z dávných věků

27.5.

Divadlo v Regionálním muzeu Mělník

Bolest šikanování

28.5.

Přednáška vedoucího Linky bezpečí Mgr. Petera Porubského

18.6.

Slavnostní otevření „Otevření zahrady veřejnosti“.

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

uspořádaná

ve spolupráci

KVĚTEN

ČERVEN
Otevření zahrady
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Výlet do Lhotky u Mělníka

20.6.

Prohlídka skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka

Zdraví a nemoci dětí

23.6.

Přednáška MUDr. Jana Němečka o více či méně běžných
zdravotních problémech dětí.

Cyklovýlet pro táty

25.6.

Výlet na kolech do Dolních Beřkovic po nové cyklostezce

13.7.

Cyklostezkou od starého mostu Na Knížecí a zpět (cca 10 km)

19.7.

Výlet parníčkem z Mělníka do Zelčína

26.7.

Praha – Stromovka

2.8.

Mšeno – Žába, koupaliště

9.8.

Liběchov - Čertovy hlavy

16.8.

Mlazické tůně

30.8.

Hledání pokladu na Kokořínsku

Týden otevřených dveří

12. –
16.9.

Ukázky nabídky RC Kašpárek

Vinobraní Mělník

18.9.

Stánek s výtvarnou dílničkou, divadelní představení Zvířátka
na výletě (RC Kašpárek Mělník)

Komunikace mezi
partnery

1.10.

Interaktivní seminář psycholožky Mgr. Ivy Duškové

Výlet s drakem

9.10.

Výroba draků, dlabání dýní a hraní her ve spolupráci s RC
Chloumek

Setkání pro rodiče na
téma Montessori

22.10.

Přednáška s diskuzí Ing. Ludmily Pěničkové

Valná hromada sdružení

10.11.

Valná hromada občanského sdružení RC Kašpárek Mělník

Pevné objetí jako součást
životního stylu

12.11.

Pásmo přednášek s besedou vedené lektorkou Mgr. Kateřinou
Neubauerovou.

Výstava na Radnici

1.30.11.

Účast na výstavě poskytovatelů sociálních služeb

Vánoční těšení

25.11.

Výroba adventních dekorací

Mikulášská

3.12.

Tradiční mikulášská nadílka pro nejmenší děti

Vánoce v Kašpárku

16.12.

Tradiční lidové zvyky, divadelní představení divadla Krasohled
a pečení perníčků

Vánoční jarmark

1.23.12.

Prodej výrobků s tradiční vánoční tematikou

ČERVENEC
Výlety

SRPEN

Výlety

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC
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Projekt „Zřízení miniškolky na Mělníku“
Projektem Zřízení miniškolky na Mělníku jsme chtěli zaplnit citelnou mezeru v nabídce služeb města
Mělník. Zahájení realizace projektu předcházelo dotazníkové šetření, kterým jsme monitorovali zájem
o danou službu. Odezva byla významná, 62 respondentů během jednoho měsíce uvedlo vážný zájem
o umístění dítěte do zařízení tohoto typu. S přihlédnutím k tomu, že legislativa umožňuje, aby
zřizovatelem miniškolky bylo mimo jiné i občanské sdružení, rádi jsme tuto službu rodinám s malými
dětmi nabídli. Jedná se o službu poskytovanou na nekomerčním základě, nikoliv za účelem dosažení
zisku. Na přípravě projektu jsme spolupracovali s městem Mělník, odborem školství a odborem
sociálních věcí.
Miniškolka je provozována v půldenním režimu od 8-12 hod pro děti ve věku od 2 do 4 let
(mladší děti po dohodě). Maximální kapacita miniškolky je čtyři děti v jednom čase na jednu
pečovatelku. V zájmu kvality poskytované služby se nejedná o pouhé hlídání dětí, ale péče je
zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk, přiměřeně rozvíjí
jeho rozumové a řečové schopnosti, pohybové, pracovní, hudební i výtvarné schopnosti a kulturně
hygienické návyky. Je dbáno také na bezpečnost a zdraví dítěte, součástí služby je pobyt na čerstvém
vzduchu.

Obrázek 8 Miniškolka Rolnička
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Projekt byl složen z těchto aktivit:
Říjen 2010 - únor 2011


hledání vhodných prostor a personálu



získání vhodných prostor na základě jednání s městem Mělník (nám.

Březen – duben 2011
Karla IV. 3359 – v obchodním domě, 2. patro)


návrh interiérů a práce spojené s úklidem a rekonstrukcí prostor



informační schůzka rodičů



nákup vybavení, výmalba, položení linolea



slavnostní otevření 29. dubna 2011 za účasti starosty města Mělníka,
zástupce ČEZ, novinářů a veřejnosti

Květen 2011


„zkušební provoz“ od 2. května 2011 s jednou třídou dětí a
pečovatelkami

Červen- 2011


zápis do miniškolky 21. a 24. června 2011



prázdninový provoz na žádost rodičů



zápis do miniškolky 22. srpna 2011



otevřeny 2 třídy s max. kapacitou 8 dětí na 2 pečovatelky,



9. září 2011 Den otevřených dveří, miniškolka dostává název

Červenec - srpen 2011

Září 2011

Rolnička
Prosinec 2011


zájem o umístění dětí do miniškolky trvá
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Projekt „Otevření zahrady veřejnosti“
Hlavní ideou projektu „Otevření zahrady veřejnosti“ bylo nabídnout široké veřejnosti klidné a pro
děti bezpečné místo v centru města, kde se mohou setkávat různé společenské skupiny: rodiče
s malými dětmi, žáci sousedící umělecké školy, farníci proboštství i turisté.
V roce 2010 jsme uskutečnili dotazníkové šetření, které nám přiblížilo, co by budoucí návštěvníci rádi
na zahradě využívali. V září 2010 se přímo v prostoru zahrady na plánovacím dnu sešla odborná i
laická veřejnost. Se samotnými prácemi jsme začali v říjnu, kdy jsme na zahradě uklízeli, plánovali
definitivní rozmístění jednotlivých prvků a jednali s odborníky i s úřady.

Obrázek 9 Slavnostní "Otevření zahrady veřejnosti"
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V roce 2011 proběhly na zahradě tyto činnosti:
Leden


kladné vyjádření od MÚ Mělník - odbor památkové péče



zaslání poptávky na dodání herních prvků a vybavení do klidové zóny
a výběr dodavatele

Únor


kladné vyjádření MÚ Mělník – stavební úřad



kontakt s Archeologickým ústavem Praha



úklidové práce na zahradě, odvoz přírodního materiálu



návrhy na osazení záhonu



konzultován postup rekultivace trávníku se Střední zahradnickou

Březen

školou Mělník
Duben


výsadba květin, mulčování záhonů



vysetí travnaté plochy a každodenní zálivka až do otevření zahrady



natření plotu



výroba a instalace plůtku



výroba dětské lavičky ve tvaru auta, repase dětských laviček



odvoz kamene a sutě



stavba zpevněné plochy



instalace domečku pro děti a herních prvků



nákup hraček a vybavení do domečku



instalace nových vrat, slunečníku, návštěvního řádu



vyslyšená žádost o lavičky pro dospělé starostou města Mělník



realizace slavnostního otevření zahrady



18.června slavnostní otevření zahrady



zakoupení a instalace trampolíny



18.června - 30.října 2011 prováděn každodenní úklid krom zavíracího

Květen

Červen

Červenec

dne (neděle)
Listopad


úklid zahrady, zazimování rostlin



přemístění některých herních prvků, laviček, trampolíny, slunečníku
na půdu fary



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

herny

kurzy pro
dospělé

kroužky

jednorázové
akce

přednášky

klub
Kašpar

další
akce

celkem
osob

leden

265

39

69

56

23

9

252

713

únor

210

41

125

209

23

0

150

758

březen

273

52

203

20

7

6

230

789

duben

218

16

93

49

70

5

160

611

květen

220

82

74

99

19

2

245

741

červen

193

52

0

69

10

6

81

411

červenec

57

51

0

61

0

0

0

169

srpen

37

0

0

63

0

0

0

100

září

173

169

157

0

0

0

298

797

říjen

189

21

127

0

20

54

304

715

listopad

249

29

124

9

37

27

161

636

prosinec

170

8

57

108

0

0

225

568

rok 2011

2252

560

1029

743

209

109

2106

7008
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Součty za rok 2011
počet dnů

247

počet programů

497

návštěvníků celkem

7008

z toho dětí

3460

z toho dospělých

3548

počet rodin

1

3702

Oproti předchozímu roku klesl počet programů (497 oproti 506 v roce 2010), celková návštěvnost
stoupla (7008 oproti 6373 v roce 2010). Dětských návštěvníků bylo celkem 3460 (v roce 2010 to bylo
3217) a dospělých bylo celkem 3548 (v roce 2010 to bylo 3156).

dospělých

dětí
2011

návštěvníků celkem

2010
počet programů

počet dnů
0

2000

4000

6000

8000

Kapacita centra a programů
Protože zájem o služby rodinného centra je veliký, bylo velkým přínosem otevření miniškolky. V těchto
prostorách jsme v odpoledních hodinách, kdy neslouží pro hlídání dětí, mohli nabídnout další služby,
jako je herna nebo zájmové kroužky. Kapacita miniškolky je omezena počtem 12 dětí.
Rodinné centrum ve svém hlavním sídle Na Vyhlídce 18 sestává z herny, společenské místnosti a
kuchyňky s kanceláří a pojme cca 25 osob.

1

Počítáno podle počtu návštěv na jednotlivých akcích, bez rozlišení unikátních návštěvníků
21

Pro přednášky, cvičení, divadelní představení nebo jiné akce pro celé rodiny používáme také přilehlý
sál, čímž se kapacita navýší na přibližně 50 osob.
Další aktivity organizujeme také v plenéru nebo v prostorách některé spolupracující organizace (např.
v RC Chloumek nebo Regionálním muzeu Mělník).

Obrázek 10 Výlet "Hledání pokladu na Kokořínsku"

22

Co nás čeká v roce 2012
V roce 2012 nás čeká rozvoj, stabilizace a profesionalizace. Těmito slovy by se dal rok 2012 shrnout,
konkrétně se jedná o následující aktivity. V roce 2012 neplánujeme žádné velké nové projekty, ale rádi
bychom do portfolia služeb RC stabilizovali “nové projekty” z roku 2011 a to miniškolka a zahrada.
Chceme více využít prostory miniškolky pro odpolední aktivity RC Kašpárek a využít potenciál těchto
prostor. Na zahradě krom její pravidelné údržby plánujeme i jednorázové akce pro širokou veřejnost.
Do programu RC budou zařazeny nové aktivity, jako je spolupráce s Centrem seniorů Mělník –
pravidelná setkávání tří generací a prohloubení spolupráce se Sociálními službami města Mělníka a
to organizaci tzv. aktivizačních výletů.
Návštěvníci a příznivci RC Kašpárek se mohou těšit na bohatý program, který nás bude provázet
celým rokem. Každý měsíc nás čeká jeden velký sobotní workshop k rozšiřování rodičovských
kompetencí nebo komunikačních dovedností, který budou doplňovat pondělní odpolední besedy
s odborníky hlavně z lékařského prostředí na různorodá témata týkající se zdraví dětí, péče
o děti apod.
Pro volný čas nebudou chybět pravidelné otevřené herny, kroužky pro děti a jednou měsíčně velká
jednorázová akce pro celou rodinu, které většinou organizujeme s některou se spřátelených
organizací jako je RC Chloumek, Regionální muzeum Mělník, sdružení YMCA Mělník a mnoho
dalších, kterým již nyní děkujeme za spolupráci a těšíme se na ni.
Uvnitř prostor RC Kašpárek se budeme snažit dokončit započatou rekonstrukci prostor. A uvnitř
organizace RC Kašpárek, o. s. máme za cíl stabilizovat pracovní tým, zajistit zastupitelnost,
podporovat dobrovolnický kupon a rozšířit počet aktivních členů sdružení.
Těšíme se na všechny nové i stávající návštěvníky a klienty a věříme, že si každý v rozmanitém
programu RC Kašpárek najde tu svoji akci.
Rok 2012 je před námi a držme si palce, ať jsou naše očekávání a přání vyplněna.

Rada sdružení RC Kašpárek, o. s.
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Zpráva o hospodaření
Rozvahový den:

31. 12. 2011

Okamžik sestavení účetní závěrky:

31. 3. 2012

Výnosy v Kč
Tržba vstupné herny

29 080 Kč

Tržba vstupné joga

15 500 Kč

Tržby miniškolkovné

234 376 Kč

Tržby přednášky

15 345 Kč

Tržby kroužky pro děti

36 542 Kč

Tržby předporodní kurz,tance, šátkování

24 090 Kč

Tržby jednorázové akce

6 573 Kč

Tržby hlídání dětí

8 830 Kč

Tržby realizace akcí

32 280 Kč

Tržby ostatní

15 610 Kč

Tržby za prodané zboží -občerstvení

22 548 Kč

Tržby celkem
Úroky
Dary právnické osoby

440 774 Kč
28 Kč
15 400 Kč

Dary fyzické osoby - drobní dárci

6 189 Kč

Dary veřejná sbírka

1 600 Kč

Přijaté členské příspěvky

4 900 Kč

Dary celkem
Provozní dotace MPSV

28 089 Kč
328 950 Kč

Provozní dotace Úřad práce

50 000 Kč

Provozní dotace město Mělník

34 000 Kč

Provozní dotace Středočeský kraj

388 756 Kč

Provozní dotace Nadace ČEZ

186 760 Kč

Provozní dotace Nadace VIA

67 222 Kč

Provozní dotace celkem

1 055 688 Kč

Výnosy celkem

1 524 579 Kč
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Náklady v Kč
Kancelářské potřeby

18 106 Kč

Výtvarné potřeby, hračky

22 973 Kč

Čistící a hygienické potřeby

7 561 Kč

Odborná literatura

3 714 Kč

Občerstvení

1 030 Kč

Drobný majetek do 40 tis. Kč

118 832 Kč

Ostatní materiál

12 768 Kč

Ostatní materiál Zahrada

18 606 Kč

Ostatní materiál miniškolka

14 629 Kč

Spotřeba energie

62 900 Kč

Spotřeba energie miniškolka

42 228 Kč

Prodané zboží

5 227 Kč

Prodané zboží občerstvení

12 216 Kč

Materiálové náklady

340 790 Kč

Opravy a udržování

115 469 Kč

Cestovné

684 Kč

Náklady na reprezentaci
Telefon, poštovné

3 272 Kč
59 215 Kč

Nájemné

6 000 Kč

Nájemné miniškolka

9 114 Kč

Lektorné

57 368 Kč

Ostatní služby k zahradě

32 682 Kč

Ostatní služby

14 810 Kč

Ostatní služby miniškolka

5 733 Kč

Pojištění

3 254 Kč

Školení zaměstnanců

15 922 Kč

Právní a ekonomické služby

16 660 Kč

Nehmotný majetek do 40 tis. Kč

3 806 Kč

Nemateriálové náklady

343 989 Kč

Mzdové náklady pracovní poměr

228 508 Kč

Mzdové náklady DPČ

179 290 Kč

Mzdové náklady DPP

204 297 Kč

Zákonné sociální pojištění

132 640 Kč

Osobní náklady

744 735 Kč

Daně a poplatky

175 Kč

Ostatní

náklady

Náklady
apod.) celkem

(dary,ČP,poplatky)

6 557 Kč
1 436 246 Kč
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Výsledek hospodaření

2010

2011

Náklady

847 994 Kč

1 436 246 Kč

Výnosy

898 429 Kč

1 524 579 Kč

Zisk/Ztráta

50 435 Kč

88 333 Kč

Výkaz o majetku a závazcích v Kč

k 31. 12. 2010

K 31.12.2011

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Peněžní prostředky v hotovosti

2 593

20 632

Peněžní prostředky na bankovních účtech

116 435

92 973

Zásoby

0

1 782

Pohledávky

3 096

7 767

Ceniny

12 500

0

Pohledávka vůči Středočeskému kraji HF 0

215 870

2011
Závazky

45 632

38 724

Ostatní dlouhodobé závazky

67 222

21 244
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Finanční zpráva
Hospodaření RC Kašpárek skončilo v roce 2011 se ziskem 88 333 Kč. Oproti minulému roku jsme
pracovali s rozpočtem více než dvojnásobným, díky kterému jsme mohli pokračovat v nastartované
profesionalizaci centra, doplnit a udělat částečnou rekonstrukci prostor Kašpárku a zajistit
naplánovaný program. Velkou část obratu tvořily dva stěžejní projekty roku a to zřízení miniškolky a
otevření zahrady veřejnosti.

Náklady
V nákladových položkách doznaly největší změny mzdové náklady. V roce 2011 byli ke konci roku
v RC Kašpárek zaměstnáni na zkrácený pracovní poměr tři pracovníci. Ostatní pracovníci byli
zaměstnání na DPČ či DPP. Cílem těchto změn je profesionalizace sdružení a stabilní personální
zázemí.
Další významné změny v nákladových položkách byly náklady na telefon, které se zvýšily hlavně
s přihlédnutím k rozšíření počtu pracovníků a realizaci dvou velkých projektů. Do nákladů na telefon je
zahrnuta i spotřeba telefonních kuponů od Nadace T-Mobile.
Nákladové položky byly ovlivněny realizací projektů Zahrada (vybavení a služby), Miniškolka a
realizací rekonstrukce prostor RC Kašpárek.

Výnosy
K výraznému navýšení výnosů přispěla úspěšnost žádostí o dotace a nadační příspěvky (podrobněji
viz níže). Část výnosů jsme zajistili vlastní činností, především pořádáním kurzů, kroužků, akcí a
heren, ale i realizací a zajišťováním akcí pro spřátelené subjekty (např. Krok k zaměstnání, Yamaha
Class a kurzů základy podnikání) nebo výrobou leporela. Významnou část výnosů tvořili též platby
rodičů za využití miniškolky. Další výnosy tvořily dary soukromých firem a osob.

Dotace, nadační příspěvky
V roce 2011 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci na dva projekty
v celkovém součtu 328 950,-- Kč. Konkrétně projekt „Čas pro rodinu“ podpořen částkou 194 034,-- Kč
a projekt „Zodpovědný partner, kompetentní rodič“ podpořen částkou 134 916,-- Kč. Oba projekty byly
na kalendářní rok a dotace byly spotřebovány v souladu s předloženým rozpočtem projektu.
Úřad práce Mělník dotace ve výši 50 000,-- Kč na zřízení pracovního místa. Dotace byla v období
leden 2011 – květen 2011 a byla řádně vyúčtována.
Od Středočeského kraje jsme obdrželi 40 000,-- Kč z fondu hejtmana Středočeského kraje na projekt
„ dovybavení zahrady“. Peníze byly spotřebovány a řádně vyúčtovány v termínu. Od Středočeského
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kraje, Humanitárního fondu byl a Rozhodnutím o poskytnutí dotace přislíbena částka 324 000,-- Kč na
provoz rodinného centra v roce 2011, náklady byly realizovány dle souladu s projektem v roce 2011.
Částka nám bude hrazena v měsíčních splátkách do září 2012. A je evidována jako pohledávka vůči
Středočeskému kraji. Od Středočeského kraje, Fondu životního prostředí jsme obdrželi Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na částku 46 000,-- Kč na projekt „ Údržba v zahradě otevřené veřejnosti“, částka
byla poukázána na náš bankovní účet. Projekt je koncipována pro roky 2011 a 2012. V roce 2011 byla
spotřebována částka 21 244,-- Kč. Zbylá částka je vedena účtu dlouhodobých závazků.
Od města Mělník obdrželo naše RC příspěvek na energie a nájemné ve výši 20 000,-- Kč a 14 000,-Kč na podporu akcí sdružení. Všechny prostředky byly v roce 2011 řádně spotřebovány a vyúčtovány.
Všechny přijaté dotace mají neinvestiční charakter a byly použity v souladu s pravidly poskytovatelů.
V roce 2010 jsme od NADACE VIA obdrželi nadační příspěvek ve výši 70 000,-- Kč na projekt
„Otevření zahrady veřejnosti“. Projekt byl dvouletý a v roce 2011 byla spotřebována významná část
nadačního příspěvku a to 67 222,-- .
Od NADACE ČEZ jsme získali nadační příspěvek na projekt „ Otevření miniškolky na Mělníku“ ve výši
186 760,-- Kč. Finanční prostředky byly v roce 2011 spotřebovány dle rozpočtu projektu a řádně
vyúčtovány.
Oba projekty mají neinvestiční charakter.
Ing. Helena Frýdlová,
člen rady sdružení zodpovědný za hospodaření
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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 sdružování občanů, v platném znění.

Poslání sdružení:

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

Orgány sdružení:

valná hromada, rada sdružení a revizní komise

Nejvyšší orgán:

valná hromada, svolávána nejméně jednou ročně (14. 4. 2011, 10. 11.
2011)

Výkonný orgán:

tříčlenná rada, členové rady jsou statutárním orgánem a jednají
samostatně
do 14. 4. 2011 Kristýna Maňhalová (předsedkyně), Ing. Zuzana Nová,
Ing. Helena Frýdlová
od 14. 4. 2011 Ing. Zuzana Nová (předsedkyně), Ing. Helena Frýdlová,
Mgr. Michaela Kopřivová

Revizní komise:

Radka Pavlová, Markéta Pastorková

Poslední změna stanov:

19. 11. 2010

V roce 2011 mělo sdružení:

25 členů

29

Poděkování
Vřele děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují nás, ať už finančně, materiálně, nebo jinou
formou v rámci svých možností. Rodinné centrum žije díky ochotě a přátelství mnoha lidí, a za tyto
cenné dary zde také děkujeme! Doufáme, že 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 životního prostředí a zemědělství. Zvláště
děkujeme MVDr. Ctiradu Mikešovi, Mgr. Drahomíře Pavlíkové, Mgr. Kláře Stočkové a Mgr. Zuzaně
Jansové.
Děkujeme donátorům za finanční podporu našich projektů: Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
Nadaci ČEZ, Humanitárnímu fondu Středočeského kraje, Fondu životního prostředí Středočeského
kraje, Fondu hejmana Středočeského kraje, Nadaci VIA a Nadaci T-Mobile.
Provoz RC Kašpárek Mělník finančně či materiálně podporují

MP Logic, spol. . r. o. - Lékárna

Centrum, Lucie Zelenková – AMINA – prodejna dětské obuvi, Miroslava Rejmanová - obchod
dětských zbožím Bambino, firma Akumoto, Milan Švarc - dětský obchod Slůně, Markéta Přerovská –
Želví doupě.
Projekt miniškolky finančně nebo

Projekt otevření zahrady finančně nebo

materiálně podpořili:

materiálně podpořili:



NADACE ČEZ



Nadace VIA



město Mělník



Fond hejtmana Středočeského kraje



Interiéry Horyna



Fond životního prostředí



Miroslava Bukačová - Podlahářství

Středočeského kraje

Bukačová



Veřejná sbírka na zahradu



Milan Švarc - Dětský obchod Slůně



PEYCHL s.r.o.



AVE a.s.



Proboštství Mělník zejména pan Jacek



Pekařství Paul



pan Miženko, pan Mečíř, pan Rapant



Mělnická zeleň, spol. s r. o.



rodiče Anežky Šimkové, Michala Kraje,



Střední zahradnická škola Mělník

Karolíny Tiché, Karolíny Šulcové



Jitka Matušková



Roman Senft



OŽP města Mělník



Starosta města Mělník



KOFOLA a.s.



Eco building Czech, s. r. o.



Stavební společnost Guttenberg, s.r.o.
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Zyzak MS

Děkujeme Tiskárně Fargo studio za bezplatný tisk výroční zprávy.
Děkujeme všem dárcům do veřejné sbírky na projekt „Otevření zahrady veřejnosti“
Děkujeme Městské knihovně Mělník za dlouhodobou podporu naší činnosti.
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, PhDr. Iloně Špaňhelové a Mgr.
Ivě Duškové, Mudr. Janu Němečkovi, Mgr. Ireně Preissové a dalším lektorům.
Děkujeme za pomoc a inspiraci Síti mateřských center ČR, zvláště koordinátorce pro Středočeský kraj
Jiřině Chlebovské.
Děkujeme Báře Bílkové za bezplatnou praxi, kterou v RC vykonala a výpomoc při hlídaní dětí.
Děkujeme za spolupráci Regionálnímu muzeu Mělník, jeho paní ředitelce Miloslavě Havlíčkové, paní
Nadě Černé a Jitce Králové.
Děkujeme za spolupráci a pomoc občanskému sdružení Přátelé Želvy.
Děkujeme proboštu Jacku Zyzakovi a jeho spolupracovníkům z římskokatolické farnosti za vytrvalou
a přátelskou podporu.
Děkujeme Nadaci Křižovatka za spolupráci v projektu půjčování monitorů dechu.
Děkujeme všem členům a přátelům, kteří bez požadavku na honorář odvedli desítky hodin dobrovolné
práce.
Děkujeme našim manželům, partnerům, dětem a jejich prarodičům, kteří nás v naší činnosti podporují.
Děkujeme všem, kdo nás mají rádi.

Obrázek 11 Divadlo z Kašpárkova kouzelného kufříku na Mělnickém vinobraní
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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, poslední změna stanov 19. 11. 2010

Sídlo organizace:

Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník

Miniškolka Rolnička: nám. Karla IV. 3359, 276 01 Mělník
IČO:

70827800

Číslo účtu:

219 504 289/0300

Číslo účtu:

237 274 851/0300 (veřejná sbírka na zpřístupnění zahrady široké veřejnosti)

Telefon:

775 573 442 (koordinátor programu)
777 573 442 (finanční manažer)
777 556 015 (projekty, fundraising)
739 767 763 (miniškolka Rolnička)
731 968 659 (půjčování pomůcek, info k hernám)

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 sdružení a další
členové a dobrovolní spolupracovníci Rodinného centra Kašpárek Mělník, o.s. Byly použity fotografie
z archivu RC Kašpárek Mělník.

Tisk:

Fargo studio s.r.o.

Počet výtisků:

50 ks

Schváleno k tisku valnou hromadou dne:

26. 4. 2012

Vydáno:

červen 2012
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