Mateřský klub Rybička
Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec

Výroční zpráva 2013

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec
Mateřský klub Rybička
Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec

0

Úvodní slovo
Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.
Jack Welch, úspěšný americký podnikatel
Když píši tyto řádky k výroční zprávě Mateřského klubu Rybička, je jaro v plném proudu. Je typické
svou vůní šeříku, rozkvetlými tulipány, nakvétajícími rododendrony… Většina manželství začíná
„jarem“ nádherného vztahu dvou lidí. Když se narodí dítě, je toto období pro rodinu rovněž „jarem“, a
to může být třeba listopad. K jaru patří „jarní emoce“ spojené s energií a nadšením, radostí a
spokojeností. S jarem se rovněž pojí „jarní postoje“ jako například nadšené očekávání, co přinese léto,
podzim, budoucnost… Jaro je typické „jarními způsoby jednání“, a tak jsme nadchnuti pro záplavu
nových aktivit, které plánujeme.
Mateřský klub Rybička má „jarní období“ za sebou a už nějakou dobu žije atmosférou léta: sklízí plody
„jarního“, počátečního plánování, nadšení a objevování mnoha nových způsobů práce pro rodiče a
jejich děti. Očekávání jara se proměnilo v realitu léta. Euforické nadšení možná trochu vybledlo, ale
zato se prohloubily vztahy těch, kteří v klubu pracují, a především – klub pracuje v atmosféře nabyté
důvěry. Důvěry zřizovatele k aktivitám Klubu Rybička a naopak – naší práci důvěřují ti, kdo nás
podporují finančně a morálně. Za existenci atmosféry důvěry jsme velmi vděčni. Víme, co od sebe
můžeme vzájemně očekávat, a také na to spoléháme. Bez důvěry, která je opřena o vzájemnou
zkušenost a konstruktivní komunikaci, by práce klubu dále pokračovat nemohla. Proto Vám všem za
Vaši důvěru děkujeme. Pro nás to znamená, že můžeme v naší činnosti pokračovat i nadále.
Josef Cepl, statutární zástupce Sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec

Poslání a cíle Mateřského klubu Rybička
Posláním Klubu Rybička je podporovat tradiční hodnoty manželství a rodiny a poskytnout lidem
prostor pro vzájemné sdílení, pomoc a podporu.
Nabízené aktivity se snaží upevňovat vztah mezi rodiči a dětmi, rozvíjet schopnosti a znalosti
potřebné k rodičovství, snižovat míru izolovanosti rodičů na mateřské dovolené nebo poskytnout
pomoc v realizaci zdravého životního stylu.
Klub Rybička nabízí:
 aktivizační programy pro rodiny,
 vzdělávací programy se zdravotní, osvětovou, ekologickou a výchovnou tématikou,
 programy pro sbližování rodin cizinců a místních rodin,
 psychologické a pedagogické poradenství,
 kulturní a osvětové akce pro veřejnost.
Služby jsou určeny především pro rodiny s dětmi, a to bez rozdílu vyznání, národnosti nebo původu.
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Historie Mateřského klubu Rybička
Myšlenka založit v Praze 6 - Sedlci klub pro maminky vznikla
na podzim roku 2006 z iniciativy Barbory Klodové a Kataríny
Hlivkové, maminek ze Sedlce.
Představu nekomerčního mateřského centra zaštítil Sbor
Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec, který
poskytl pro provoz centra prostory, finanční podporu a
od 1. ledna 2007 Mateřský klub Rybička provozuje jako svou
pomocnou organizaci.
Od ledna 2007 byl v nově zrekonstruovaných prostorách
otevřen první pravidelný kroužek, který začaly navštěvovat
maminky s dětmi z okolí. V září 2007 přibyly rodiny ze Suchdola. V provozu již byly dva kroužky.
V následujících letech se realizační tým dobrovolníků rozšířil o další ochotné maminky a nabídka
služeb se postupně rozrůstala o nové pravidelné aktivizační programy, jednorázové akce pro rodiny,
přednášky, kurzy, besedy a individuální konzultace s psycholožkou.
Mateřský klub Rybička se stal již v roce 2008 členem Sítě mateřských center.
V roce 2008 a 2009 byl náš projekt významně spolufinancován Magistrátem hl. m. Prahy formou
grantu pro oblast sociálních služeb na území hlavního města Prahy.
V roce 2010 jsme navázali spolupráci s MČ Praha-Suchdol a dalšími místními občanskými spolky při
realizaci akcí pro širokou veřejnost.
V roce 2011 jsme pilotně zavedli kroužek pro integraci cizinců, navázali spolupráci s penzionem pro
seniory Horizont, se Základní školou Mikuláše Alše v Suchdole, Mateřskou školkou Gagarinova v
Suchdole, Speciálním domovem mládeže v Sedlci i podpořili nově vznikající MC Liška v Lysolajích.
Projekt Mateřského klubu Rybička byl v letech 2011 až 2013 finančně podpořen z dotačního
programu Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem hl. m.
Prahy formou grantu pro oblast sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Volnočasové
aktivity a akce pro širokou veřejnost podpořila MČ Praha-Suchdol. V neposlední řadě podpořilo
aktivity Klubu Rybička formou dotace i České sdružení Církve adventistů sedmého dne.
V červnu 2013 na čas ochromily provoz Klubu Rybička povodně; hladina Vltavy se k naší úlevě
zastavila na schodech do budovy a zaplavila pouze sklep (viz foto na této stránce).
Našimi pravidelnými návštěvníky jsou nyní nejen rodiny ze Sedlce a Prahy 6, ale i Prahy-Suchdola,
Prahy-Lysolají, Roztok u Prahy a z dalších okolních obcí.
Vývoj počtu klientů, velikosti realizačního týmu a počtu nabízených aktivit:
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet rodin

8

35

76

135

134

211

279

310

Počet osob

20

80

166

256

265

424

523

540

Realizační tým

4

5

6

10

10

11

15

24

Počet aktivit

1

2

7

9

10

14

14

18

2

Realizované projekty v roce 2013
Projekt: Klub Rybička - prostor pro rodiče s dětmi

Aktivity projektu Klub Rybička-prostor pro rodiče s dětmi byly podpořeny z
dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR.
Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Manažerka projektu: Bc. Jitka Kafková
Cíle projektu:
 odborná pomoc při řešení výchovných problémů
v rodině či při partnerské krizi
 prevence problematických situací v rodině
 prohlubování rodičovských kompetencí
 vzdělávání rodičů – lektorů
 začlenění rodin cizinců
Aktivity projektu:
Odborná pomoc rodinám formou besed a individuálních konzultací
Realizovali jsme pět besed s psycholožkou Mgr. Kamilou Wawroszovou, které navštěvovalo 9 rodin.
Díky finanční podpoře MPSV poskytla Mgr. Kamila Wawroszová 54 rodinám celkem 87 konzultací za
cenu 100 Kč/hod. V případě potřeby psycholožka nasměrovala rodiny na další odborná pracoviště. Na
podzim roku 2013 jsme nově otevřeli na základě poptávky mezi těmito klienty grafomotorické kurzy
vedené pedagožkou a psycholožkou PhDr. Pavlou Majerovou. Tyto kurzy navštěvovalo 11 dětí. Kurzy byly
plně hrazeny klienty.
Prohlubování rodičovských kompetencí
V oblasti zvyšování rodičovských kompetencí se uskutečnily dva kurzy:
Kurz Respektovat a být respektován
Kurz pro rodiče a pedagogy (akreditován MŠMT ČR) byl zaměřen na zlepšení komunikačních
dovedností. V sedmi lekcích se účastníci interaktivní formou učí novým cestám, jak řešit emočně
vypjaté situace v práci s dětmi. Kurzu se zúčastnilo 23 osob.
Kurz první pomoci zážitkovou metodou
Kurz seznamoval rodiče s nejčastějšími život ohrožujícími stavy, které se v domácnosti, ale i
na ulici mohou dětem přihodit. Součástí kurzu byl praktický nácvik a simulace situací, na něž účastníci
zkoušeli reagovat, jako by se staly doopravdy. Dvoudenní kurz absolvovalo 13 rodičů se svými dětmi.
Vzdělávání rodičů – lektorů
Uskutečnily se tři besedy a workshop s hlídáním dětí zaměřené na vzdělávání týmu lektorů.
Mgr. Kateřina Ošancová z Centra pro cizince Praha vedla seminář Cizinec mezi námi zaměřený na
problematiku adaptace cizinců v našich podmínkách. Zuzana Krumpholcová vedla workshop
s praktickými ukázkami bezpečného provádění pohybových aktivit pro děti. Pastor Josef Cepl
v semináři Partnerská krize otevřel téma rodících se krizí v partnerských vztazích. Workshop
neziskové organizace Dobrotety ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy sociálně právní v
Praze představil fungující dobrovolnictví.
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Dotace MPSV na mzdu koordinátorek a účetních a na část nákladů na provoz prostor umožnila
fungování celého komplexu služeb pro rodinu a aktivit zaměřených na integraci cizinců.
Uskutečnilo se několik jednorázových akcí pro rodiny:
Den otevřených dveří
Školní rok 2013/2014 jsme zahájili přehlídkou ukázek programů a služeb, které nabízíme. Do Klubu
Rybička zavítalo 19 rodin s dětmi, potkaly se zde s lektory a seznámily se s prorodinnými aktivitami.
Zahradní slavnost
„Na skok do Afriky aneb jak si hrají černoušci“, tak se jmenovala zahradní akce na závěr školního roku
2012/2013 pro rodiče s dětmi. Přenesli jsme se do Afriky, seznámili s místními domorodci, kuchyní a
zvyklostmi. Vžili jsme se do malých černoušků a seznamovali jsme se s životem v Africe. (Viz též
Program Losos, str. 5).
Drakiáda
Drakiáda v říjnu 2013 se tentokráte konala na břehu
Vltavy, kde jsme připravili sportovní disciplíny, když
jsme si předtím v klubu vyrobili japonské draky. Akce se
zúčastnilo cca 12 rodin.
Společný vánoční večírek
Před Vánoci jsme uspořádali setkání rodin, veřejnosti a
členů sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 Sedlec, který Klub Rybička provozuje.
Rodiny s dětmi předvedly taneční a divadelní
představení, nechybělo ani zpívání koled a posezení u
společného stolu.

Aktivizační programy pro rodiče s dětmi
V roce 2013 jsme realizovali v rámci tohoto projektu pravidelné dopolední programy pro děti a
rodiče, diferencované podle věku dětí pod názvy Hvězdičky, Žabky a pulci a Želvičky.
Celkem se uskutečnilo 178 setkání s průměrnou návštěvností 10 osob na jednom kroužku. Rodiče
mohli volně navštěvovat kterýkoli program podle svého výběru bez předchozí rezervace a sami se
aktivně podíleli na tvorbě programu. Na mzdy rodičů lektorujících programy přispěla MČ PrahaSuchdol.
Náplní programů je společná činnost rodičů s dětmi (pohybové aktivity, zpěv s kytarou, interaktivní
divadlo, výtvarné pokusy) rozvíjející nejen dovednosti, ale i sociální kontakty dětí. Rodiče tvoří
přirozeně svépomocné skupiny vzájemně se podporující v aktivním rodičovství a snižující sociální
izolaci zejména v případech nově přistěhovalých rodin.
Cena: 50 Kč/rodina/vstup na kroužek.
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Projekt: Mateřský klub Rybička
Projekt probíhal za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy v sociální
oblasti - Program podpory rodiny.
Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Manažerka projektu: Bc. Jitka Kafková
Cíle projektu:
 integrace rodin cizinců
 prevence a sanace problémů v rodině
 prohlubování rodičovských kompetencí
 příměstský tábor
Aktivity projektu:
Program Losos – integrace cizinců a sbližování kultur
Program Losos již provozujeme třetím rokem s cílem usnadnit rodičům – cizincům
porozumění a sblížení s českými rodinami. Kroužek je otevřen i pro české rodiny, aby se rodiče a děti
učili navazovat neformální vztahy s cizinci a komunikovat s nimi. Již v roce 2012 se ukázalo, že
polovina rodin cizinců navštěvuje i besedy s psycholožkou, výtvarné kurzy a další kroužky, kde je
program přizpůsoben „na míru“ jejich potřebám a věku dítěte. Rodiny cizinců, které k nám přicházejí,
mají nejčastěji dítě ve věku 1-2 roky. Od října 2012 jsme na základě tohoto zjištění upravili program
kroužku Losos pro věkovou kategorii batolata. Kroužek začala lektorovat Mgr. Jana Plessingerová.
V roce 2013 jsme pokračovali v tomto trendu, který přinesl zdvojnásobení návštěvnosti programu
oproti minulému roku, zejména narostl počet českých rodin navštěvujících tento program.
Kroužek navštěvovalo 30 místních rodin a 7 rodin cizinců (Indie, Ruská federace, Litva,
Slovensko, Kuba). Uskutečnilo se 35 setkání, na kterých evidujeme celkem 452 vstupů klientů
(návštěv). Na závěr školního roku 2012/2013 jsme ve spolupráci se studenty z Afriky uspořádali
zahradní slavnost „Na skok do Afriky“, kde kromě her a seznámení se zvířaty nám hosté Nasiru
Stevens a Vacso Chiteculo připravili ochutnávku tradičního jídla, vyprávěli dětem bajku a naučili nás
africký domorodý tanec. V rámci kroužku Losos se uskutečnily besedy s hosty – cizinci, a to
s Jekatěrinou Dmitrievou o životě na Urale a zdejších rozdílech a s Larisou Jablonskou o zvycích,
přírodě a kuchyni v oblasti Kavkazu.
Z prezencí vidíme, že rodiny cizinců dále navštěvují výtvarné dílny, jednorázové akce, besedy
a individuální konzultace (cca 5 dalších rodin).
Dotované individuální konzultace
Pro rodiny, které chtěly svou situaci či problém konzultovat soukromě, byly k dispozici
dotované individuální konzultace, pro klienta za cenu 200 Kč/hod. Tuto službu využilo 43 rodin a bylo
realizováno celkem 60 hodinových konzultací. V případě potřeby psycholožka Mgr. Kamila
Wawroszová nasměrovala rodiny na další odborná pracoviště.
Příměstský tábor
Příměstský tábor s programem od 9 do 17 hodin byl realizován v červenci 2013 pro 15 dětí ve
věku 5-13 let. Program byl zajištěn dvěma pedagogy a jednou maminkou, nabídl dětem sportovní a
výtvarné aktivity a výlety do okolí včetně exkurze do lokality v Tuchoměřicích, kde děti viděly právě
probíhající archeologický výzkum přímo v terénu. Tábor podpořila také MČ Praha-Suchdol.
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Projekt: Tvoříme společně
Projekt probíhal díky grantu MČ Praha-Suchdol
v oblasti podpory kultury a vzdělávání.
Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Manažerka projektu: Zuzana Krumpholcová
Cíle projektu:
 společná výtvarná činnost
 aktivizační dopolední programy pro rodiče
 obohacení akcí pořádaných MČ Praha-Suchdol o výtvarné dílny a doprovodný program
pro rodiny s malými dětmi
Aktivity projektu:
Doprovodný program pro rodiny s malými dětmi při akcích pro veřejnost

Karnevalový rej

Tým Klubu Rybička připravil karnevalový rej masek pro předškolní děti. Na programu
bylo divadelní představení o Babce chňapce, líčení dětí a převlékání do kostýmů.
Společně s rodiči jsme zpívali a tancovali.

Suchdolský
masopust

Společně se suchdolskými spolky jsme se podíleli na tvorbě programu a masek
k masopustnímu průvodu.

Čarodějnický rej

Klub Rybička zajistil výtvarnou dílnu pro děti a sportovní klání jako součást programu
Čarodějnického reje pro veřejnost. Tématem soutěží i dílny byla čarodějnická havěť, a
tak děti vyráběly pavouky a netopýry, chytaly myši či prolézaly pavučinou.

Slavnosti břehů

Suchdolské
(p)osvícení

Pro Slavnosti břehů jsme zajistili stanoviště s výtvarnou dílnou pro veřejnost a
klidovou zónu s malým občerstvením pro odpočinek rodičů s malými dětmi. Akce je
pořádána obcemi ležícími na obou březích Vltavy a jejím cílem je propojení a
spolupráce obcí. Program byl celodenní – sportovní klání, přehlídky záchranných
složek, hudební a divadelní vystoupení a prezentace místních spolků.
Tým Klubu Rybička připravil výtvarné aktivity pro děti předškolního a školního věku.
Posvícení bylo věnováno památce generálmajora Rudolfa Pernického, který velel
parašutistům, a tak se vyráběla letadla, skládačky a pexeso s historickými letadly a
jako sportovní disciplína byla uspořádána vojenská bitva. Na stanovištích se dětem
věnovaly studentky – dobrovolnice Kateřina Veselá a Lucie Jarešová.

Druhé suchdolské
Alšoviny

Prezentace volnočasových aktivit. Představili jsme činnost Klubu Rybička, připravili
tvůrčí dílnu a předvedli ukázky vystoupení taneční skupiny Rybí speciál pro veřejnost.

Světélkový průvod

Tým Klubu Rybička zorganizoval tradiční světélkový průvod k svátku sv. Martina a
připravil doprovodný program ve spolupráci s Akademickým jezdeckým klubem ČZU
Praha a s MŠ Gagarinova.
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Výtvarné dílny
Uspořádali jsme 18 výtvarných dílen pro veřejnost s průměrnou návštěvností
12 osob na akci. Nejčastěji navštěvovali dílny rodiče či prarodiče se školními
dětmi, kteří si vyzkoušeli netradiční techniky (enkaustika, mozaikování nebo
drátkování). Za zmínku stojí velikonoční výtvarné odpoledne, které zaujalo i
rodiny cizinců. Vyzkoušeli jsme i realizaci dobročinných výtvarných dílen, kdy
si účastníci výrobky neodnáší domů, ale věnují je k prodeji na dobročinné
účely. Ve spolupráci s organizací Dobrotety jsme tak přispěli k zlepšení
podmínek maminek s předčasně narozeným miminkem.
Dvě dílny pro školní děti se uskutečnily přímo ve školní družině ZŠ Mikuláše
Alše, většina ostatních v prostorách Klubu Rybička.
Aktivizační programy pro rodiče s dětmi
Díky podpoře MČ Praha-Suchdol se rodičům lektorujícím pravidelné programy dostalo finanční
odměny. Uskutečnilo se celkem 178 setkání s průměrnou návštěvností 10 osob na kroužku. Rodiče
mohli volně navštěvovat kterýkoli program podle svého výběru bez předchozí rezervace a sami se
aktivně podíleli na tvorbě programu. Cena: 50 Kč/rodina/vstup na kroužek.

Projekt: Léto v pohybu
Projekt probíhal díky grantu MČ Praha-Suchdol
v oblasti podpory sportu a tělovýchovy.
Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Manažerka projektu: Zuzana Krumpholcová
Cíle projektu:



příměstský tábor pro školní děti
turistické výlety za poznáním

Aktivity projektu:
Příměstský tábor „Život v pravěku“
Pětidenní příměstský tábor s programem od 9 do 17 hodin byl realizován v červenci 2013 pro
15 dětí ve věku 5-13 let. Program vedený třemi dospělými byl zaměřen na poznávání lokality, její
historické hodnoty a krásy přírody. Týden byl plný sportovních her, výtvarných aktivit a výletů.

Turistické výlety
Uspořádali jsme 3 výlety, a to na horu Říp, do
zábavného parku Mirakulum u Milovic a na dožínky
do Veltrus, kterých se účastnily zejména rodiny s
dětmi, ale přidali se i senioři. Průměrná účast byla
16 osob.
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Další nedotované aktivity pro dospělé a děti
Kurzy angličtiny pro dospělé a děti
V lednu 2013 se ještě uskutečnilo pět posledních lekcí angličtiny pro děti, které vedla Mgr. Anna
Študentová. Kroužek Story telling se svou náplní podobal pravidelným dopoledním kroužkům, byl ale
celý veden v angličtině a děti si tak přirozeným způsobem zvykaly spojovat určité výrazy s činnostmi.
Hudební kroužek Lachtani
V lednu a únoru 2013 jsme pilotně zavedli nový program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj
hudebního a výtvarného vnímání. Program vedla MgA. Jana Klinderová. Uskutečnily se dvě lekce, na
kterých evidujeme 5 návštěv.
Pohybový kroužek Rybí speciál
Zuzana Krumpholcová nacvičila se skupinou rodičů a
dětí několik tanečních vystoupení, která uvedli např. u
příležitosti Noci kostelů, Alšovin nebo vánočního
večírku. Uskutečnilo se 14 cvičení, na kterých
evidujeme 68 návštěv.
Angličtina pro děti a rodiče
V prosinci 2013 jsme otevřeli souběžně dva programy
výuky angličtiny pro rodiče a zároveň pro jejich děti.
Výuku vedly Denisa Wichterlová a Miriam Mrázková.
Uskutečnily se 4 lekce, na kterých evidujeme 14
návštěv.
Grafomotorické kurzy Předškolák
V září 2013 jsme zahájili spolupráci s pedagožkou a psycholožkou PhDr. Pavlou Majerovou a otevřeli
dva kurzy s názvem Předškolák zaměřené na rozvoj dovedností, pracovních návyků, spolupráce a
pozornosti u předškolních dětí. Na kurzy docházelo 11 dětí. Uskutečnilo se 26 lekcí, na kterých
evidujeme 94 návštěv.
Cvičení pilates pro dospělé
Již několik let nabízíme 2x týdně večerní cvičení pilates pro dospělé pod vedením Kamily Šímové .
Letos se uskutečnilo 65 lekcí, na kterých evidujeme 204 návštěv.
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Spolupráce s místními spolky a organizacemi

ZŠ M. Alše,
Praha-Suchdol

Pro děti ze školní družiny jsme uspořádali dvě výtvarné masopustní dílny přímo
v budově školy.

Charita Broumov

Na jaře a na podzim roku 2013 jsme pořádali dobročinný bazar. Rodiny mohly
nakoupit nebo prodat oblečení, hračky, knížky či sportovní potřeby. Pro děti byla k
dispozici volná herna zdarma. Nevyzvednuté zboží bylo předáno Charitě Broumov.

Síť mateřských
center

Klub Rybička se zapojil do kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny naší
rodiny.

Centrum pro
děti, o. s.

Klub Rybička společně se školičkou Balíček uspořádal sportovní cyklotour Tichým
údolím, kde jsme připravili deset zábavných, sportovních a hlavně naučných
disciplín. Cílem akce byla dopravní osvěta před blížícími se prázdninami.

MŠ Gagarinova,
ČZU

Světélkový
průvod
s lampióny
na
suchdolský
Brandejsův
statek
doprovázený živým Martinem na koni a s pokladem, realizovaný ve spolupráci s
MŠ Gagarinova a studenty ČZU.

Dobrotety

Pro neziskovou organizaci Dobrotety, podporující matky nedonošenců, jsme
uspořádali několik výtvarných dílen a umožnili jsme jí v Klubu Rybička v rámci
vánočního večírku prezentaci vlastní činnosti a prodej výrobků.

Finanční zpráva 2013:
Příjmy 2013
Dotace:

497.197 Kč

70,3 %

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

280.457 Kč

39,6 %

Dotace Magistrát hlavního města Prahy

90.000 Kč

12,7 %

Dotace České sdružení Církve adventistů sedmého dne

50.000 Kč

7,1 %

Dotace MČ Praha-Suchdol (kultura)

47.740 Kč

6,8 %

Dotace MČ Praha-Suchdol (sport)

29.000 Kč

4,1 %

Vlastní zdroje:

17.150 Kč

2,4 %

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec

17.150 Kč

2,4 %

Vlastní tržby:

193.210 Kč

27,3 %

Výtěžek dobročinného bazaru

5.070 Kč

0,7 %

Individuální konzultace psycholožky

34.700 Kč

4,9 %

Vstupné

153.440 Kč

21,7 %

Příjmy celkem

707.557 Kč
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Výdaje 2013
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec
Osobní náklady na dohody o provedení práce (úklid prostor)
Mateřský klub Rybička
Kancelářské a výtvarné potřeby
Služby psycholožky
Majetek
Osobní náklady na dohody o provedení práce
Propagace a reklama
Provozní výdaje
Školení a kurzy
Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Elektřina
Kancelářské a výtvarné potřeby
Individuální konzultace psycholožky dotované MPSV
Nájemné
Osobní náklady na dohody o pracovní činnosti
Osobní náklady na dohody o provedení práce
Pojistné k dohodám o pracovní činnosti
Plyn
Propagace a reklama
Školení a kurzy
Účetní práce
Vodné a stočné
Dotace Magistrát hl. města Prahy
Elektřina
Kancelářské a výtvarné potřeby
Individuální konzultace psycholožky dotované MHMP
Nájemné
Osobní náklady na dohody o provedení práce
Plyn
Propagace a reklama
Provozní výdaje (svoz a zneškodnění odpadů)
Vodné a stočné
Dotace České sdružení Církve adventistů sedmého dne
Kancelářské a výtvarné potřeby
Osobní náklady na dohody o pracovní činnosti
Pojistné k dohodám o pracovní činnosti
Provozní výdaje
Školení a kurzy
Účetní práce
Dotace MČ Praha-Suchdol (kultura)
Kancelářské a výtvarné potřeby
Osobní náklady na dohody o pracovní činnosti
Pojistné k dohodám o pracovní činnosti
Osobní náklady na dohody o provedení práce
Potraviny (odměny pro děti)
Dotace MČ Praha-Suchdol (sport)
Kancelářské a výtvarné potřeby
Osobní náklady na dohody o provedení práce
Potraviny (odměny pro děti)
Provozní výdaje
Strava
Výdaje celkem
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17.150 Kč
17.150 Kč
165.433 Kč
15.287 Kč
32.700 Kč
681 Kč
49.790 Kč
3.023 Kč
14.957 Kč
48.995 Kč
280.457 Kč
7.000 Kč
16.157 Kč
36.500 Kč
9.000 Kč
120.000 Kč
16.000 Kč
40.800 Kč
15.000 Kč
6.000 Kč
1.000 Kč
10.000 Kč
3.000 Kč
90.000 Kč
6.000 Kč
14.000 Kč
18.000 Kč
3.000 Kč
32.960 Kč
8.000 Kč
5.040 Kč
1.000 Kč
2.000 Kč
50.000 Kč
2.382 Kč
10.100 Kč
3.434 Kč
3.709 Kč
15.115 Kč
15.260 Kč
47.740 Kč
6.000 Kč
11.000 Kč
3.740 Kč
22.000 Kč
5.000 Kč
29.000 Kč
5.000 Kč
15.000 Kč
1.000 Kč
3.000 Kč
5.000 Kč
679.780 Kč

Orgány organizace
Statutární zástupci Sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec: Josef Cepl, Petr Kafka,
Ing. Vítězslav Siegfried Bytomski (do 30. června 2013) a Mgr. Milan Hlouch (od 1. července 2013).

Zaměstnanci a spolupracovníci:
Koordinátor Mateřského klubu Rybička: Bc. Jitka Kafková
Koordinátor jednorázových akcí a výtvarných dílen: Zuzana Krumpholcová
Koordinátor dobročinných akcí: Vladimíra Jarešová, DiS.
Účetní: Petr Kafka a Noemi Podová
Lektoři:
Mgr. Lenka Adámková, Dr. phil., Ing. Lucie Poláková, Jitka Bartoníková-Bednaříková, Lenka
Navrátilová, DiS., Bc. Zuzana Luftová, Mgr. Anna Študentová, Kamila Šímová, Mgr. Kamila
Wawroszová, PhDr. Pavla Majerová, MUDr. Jana Vávrová, Bc. Zuzana Pencová, Mgr. Jana
Plessingerová - Horáková, Eva Valušiaková, MgA. Jana Klinderová, Michaela Rudyková, BA., Vilma
Karásková, Jakub a Andrea Rozkydalovi, Daniela Krausová, DiS., Lenka Jeníčková, DiS., Ing. Petra
Svobodová, Mgr. Kateřina Ošancová, PhDr. Lucie Dobešová, Denisa Wichterlová, Miriam Mrázková,
Josef Cepl, Jan Kašpárek

Dobrovolníci spolupracující na realizaci akcí:
Michaela Horáčková, DiS., Kateřina Gerbenzon, Lucie Jarešová, Petr Jareš, Miriam Mrázková, Mgr.
Pavla Máčová, Ing. Kristina Hulenová, Kateřina Veselá, Vlaďka Jarešová, DiS., Lada Talandová, DiS.,
Bc. Zuzana Luftová, Lenka Navrátilová, DiS.

Poděkování
České sdružení Církve adventistů sedmého dne podpořilo finančně
nejen samotný vznik Mateřského klubu Rybička, ale také každoročně
přispívá formou dotace na provoz, vybavení a materiál.
Za tuto podporu děkujeme.
Provoz klubu je možný jen díky mnoha hodinám práce maminek, které lektorují kroužky na
profesionální úrovni, připravují výtvarné dílny, vymýšlejí akce pro veřejnost, malují dekorace k akcím,
darují materiál a hračky nebo věnují čas administrativní práci či zajišťují přednášky externích lektorů.
Děkujeme realizačnímu týmu, ať už lektorům nebo aktivním rodičům, kteří se bez nároku na mzdu
podíleli na realizaci jednorázových akcí, údržbě klubu či vytvořili administrativní zázemí nutné pro
dobré fungování služeb.
Děkujeme našim nejbližším v rodině za trpělivost a pochopení pro naši práci, která je mnohdy na úkor
času, který bychom mohli věnovat jim.
Děkujeme za vynikající spolupráci a vzájemnou podporu místním spolkům, Sboru dobrovolných
hasičů a o.s. Suchdol sobě.
Děkujeme za spolupráci místním institucím ZŠ M. Alše a MŠ Gagarinova v Suchdole.
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Plán realizace služby v roce 2014

Na začátku roku 2013 studentka pedagogiky Jitka Bednaříková provedla dotazníkové šetření
spokojenosti a potřeb návštěvníků pravidelných programů Klubu Rybička. Dále jsme projekt hodnotili
průběžným monitorováním počtu realizovaných aktivit a sledováním návštěvnosti kroužků. Na
poradách týmu dobrovolníků tlumočily lektorky přání uživatelů. Podle zájmu klientů jsme zařazovali
témata přednášek a upravovali náplň kroužků. Tento postup je pro nás vodítkem, jak realizovat naši
práci i nadále v roce 2014.
Chceme zůstat stabilním prvkem v lokalitě, který bude poskytovat rodinám zázemí pro
vzájemné setkávání, zábavu a poučení, ale kde lidé najdou i vzájemnou lidskou blízkost a podporu a
v případě potřeby i snadno dostupnou odbornou pomoc. V roce 2014 plánujeme pokračovat v práci
psycholožky formou besed a grafomotorických kurzů, rádi bychom opět získali prostředky na
dotované individuální konzultace, o které je velký zájem. Naopak v oblasti partnerských konzultací
tak velký počet zájemců nebyl.
Pokračovat bude i mezinárodní kroužek Losos, který slouží jako brána pro cizince do našeho
klubu. Naším cílem ale je, aby se rodiny cizinců zapojovaly do všech aktivit Klubu Rybička a cítily se
zde spíše domácími než hosty.
Chceme pokračovat ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol a místními spolky na přípravě
kulturních akcí pro veřejnost. Rádi bychom prohloubili spolupráci se ZŠ M. Alše a nabídli školním
dětem výtvarné dílny doplňující výuku. Z kladných ohlasů na první příměstský tábor vidíme, že mezi
rodiči školních dětí je o prázdninové aktivity zájem, plánujeme tedy tyto služby rozšířit.
Naším cílem je nejen sloužit rodinám klientů, ale nabídnout i rodičům, kteří aktivity realizují,
smysluplnou práci v přátelském a svépomocně
fungujícím týmu. Někteří rodiče Klub Rybička rozvíjejí již
několik let, a tak díky několikaleté práci můžeme dnes
nabízet služby v této šíři.
Každý z nás je takovým malým rozsvíceným lampiónkem
a podílí se na celkovém obrazu blikajícího průvodu,
který se vine tmou.
Za Mateřský klub Rybička Vám chci poděkovat za
poskytnuté finanční prostředky v roce 2013.
Bc. Jitka Kafková, koordinátorka
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Kontaktní a identifikační údaje:
Název organizace: Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 – Sedlec
(zřizovatel organizace: České sdružení Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 2482/57, 150 00
Praha 5)
Sídlo: Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6 – Sedlec
Forma: nestátní nezisková organizace - evidovaná právnická osoba.
Registrace: Ministerstvo kultury České republiky dne 4. března 1996 pod číslem jednacím 3-01045/1996.
IČO: 68402619
Číslo účtu: ČSOB, a.s., 157745991/0300
Datová schránka: ss3cp7k
Statutární zástupci: Josef Cepl, Mgr. Milan Hlouch a Petr Kafka
Telefon: +420 603 461 893
Email: klubrybicka@centrum.cz
Webové stránky: www.klubrybicka.blog.cz
Výroční zpráva 2013
Schváleno statutárními zástupci dne 31. května 2014.
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Korektury: Mgr. Andrea Holasová
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