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Výroční zpráva 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, 
kolik času jsme věnovali dětem“ 
(neznámý autor) 
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Úvodní slovo 

Vážení přátelé a příznivci mateřského centra, 
 
dostává se vám do rukou výroční zpráva občanského sdružení Mateřské centrum Klubíčko za rok 2008. 
Použiji–li loňského přirovnání, vyrostlo nám Klubíčko z předškolního věku do sebevědomého školáka  
nesoucího hrdě aktovku plnou úkolů, nechybí mu nadšení a chuť zkoušet nové věci. 
Od roku 2002 Mateřské centrum Klubíčko poskytuje služby na podporu rodiny s cílem prevence sociálního 
vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let věku. Z počáteční orientace MC na matky a jejich děti došlo 
k významnému posunu našeho zájmu k celé komunitě, rodinám a vícegeneračnímu spektru. 
 
Podporu rodin s dětmi včetně prorodinných služeb vnímáme jako investici do budoucna. Vidíme velkou 
důležitost společně stráveného času rodinných příslušníků. Naším předmětem zájmu jsou funkční rodiny, ale 
hodláme rovněž pokračovat v podpoře tzv. klubu Želvičky sdružujícího rodiny, které pečují o svého 
postiženého člena.  
 
 
S velkou radostí bych vám na tomto místě předložila pomyslné vysvědčení roku 2008 školáka MC.  
 

• Zaznamenali jsme rostoucí průměrný počet klientů na den. V roce 2008 průměrně denně navštívilo 
49 malých i velkých návštěvníků (pro srovnání to v roce 2007 bylo 35) 

• Naše statistika uvádí 12671 intervencí v roce 2008 (7708 intervencí v roce 2007), pozn: intervencí se 
rozumí jednorázový kontakt s klientem za účelem poskytnutí služby 

• S novými potřebami a poznatky se vždy snažíme hledat pozitivní cesty a flexibilně reagovat na 
změny. V roce 2008 jsme přizpůsobili programovou nabídku potřebám rodin s malými dětmi, 
mysleli jsme také na otce či prarodiče 

• Zrealizovali jsme 25 pravidelných, 31 jednorázových a 15 víkendových aktivit (podrobný výčet 
aktivit viz. strany 9 -11) 

• V šestém roce existence jsme významně navýšili počet provozních dnů z 221 (2007) na 259 
• MC Klubíčko se zapojilo do mnoha projektů spolufinancovaných MPSV, ČSOB, Nadací Děti-

Kultura-Sport, Nadací O2, Městem Kroměříž 
• Podali jsme historicky první evropský projekt „Rodičovství není handicap“, jehož cílem je podpora 

návratu rodičů na MD/RD/nezaměstnaných rodičů na trh práce. 
 
Veškerá naše činnost by nebyla možná bez finanční i morální pomoci různých nadací, organizací, institucí i 
jednotlivců. Ráda bych jim prostřednictvím výroční zprávy poděkovala. Této podpory si nesmírně vážíme a 
věříme v její další pokračování.   
 
Děkuji celému týmu, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům za poctivou celoroční práci. Přeji jim, 
aby byli stále nakaženi pracovním nadšením, abychom tak společně zlepšovali životní podmínky pro naše 
děti i mateřská centra.  
 
Všem návštěvníkům pak přeji, aby setkávání v mateřském centru bylo pro ně příjemným zážitkem. A vzkaz  
školákovi Klubíčku? Ať ho do příštích let neminou  hezké známky a spousta  zábavy. 
 
Ing. Marcela Bradová 
předsedkyně MC Klubíčko 
 

Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. 

• posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve 
společnosti 

• podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen 
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• prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní 
seberealizaci 

• koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení 
 

Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. 

• poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence 
sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací 

• podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi 
• poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, 

především služeb hlídání dětí 
• provozování mateřského centra v Kroměříži – poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné 

setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti 
• organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku 
• pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi 
• odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb 

hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů 
• vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života 
• zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené 
• zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí 
• pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity 
• spolupráce se státními i nestátními organizacemi 
• spolupráce s médii 
• hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností 
 
 

Realizované projekty 2008 

„Mateřství není handicap (MC Klubíčko - informace, integrace, seberealizace)“ 
Cílem projektu, spolufinancovaného MPSV částkou 394940,-Kč, je nabídnout především rodičům malých 
dětí služby na podporu rodiny a prevence sociálního vyloučení. MC Klubíčko tímto projektem pokračuje v 
realizaci integračních aktivit pro rodiny, především pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené a jejich 
děti, rodiče s postiženými dětmi, těhotné ženy, také pro širokou veřejnost. 
 
 
„Mateřské centrum Klubíčko - nejsme lhostejní“ 
Projekt je realizován ve spolupráci s Československou obchodní bankou, která projekt spolufinancuje 
částkou ve výši 68 000,- Kč, jehož cílem je podpora rodičů s postiženými dětmi a usnadnění vzdělávání 
znevýhodněných skupin – matek s malými dětmi, žen ohrožených nezaměstnaností a mužů, kteří jsou 
v obdobné životní situaci jako ženy s malými dětmi. 
 
 
„Klubíčko pro rodiny aneb jak být spolu“ 
Tento projekt je realizován s Nadací Děti-Kultura-Sport z Uherského Hradiště a spolufinancován částkou 
20 000,-Kč. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. tímto projektem pokračovalo v realizaci integračních aktivit 
pro rodiny, především pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené a jejich děti, rodiče s postiženými 
dětmi, těhotné ženy, také pro širokou veřejnost. Materiálním výstupem tohoto projektu je dovybavení centra 
sportovními pomůckami a zakoupení nových šatních skříní.  
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„Želvičky v Klubíčku“ 
Cílem projektu, podpořeného Nadací O2 finanční částkou 50 000,-Kč, bylo posílit kvalitu poskytovaných 
služeb návštěvníkům mateřského centra, především „Želvičkám“ („Želvičky“ je klub rodičů s postiženými 
dětmi, jakéhokoliv věku a stupně postižení). Tímto projektem MC nabídlo „Želvičkám“ zajímavý a 
atraktivní program (fyzioterapeut, arteterapie, hry, soutěže, muzikoterapie, besedy, poradenská činnost), 
poskytlo bezpečné prostředí pro rodiče a handicapované děti, zapojilo rodiny s postiženými dětmi do 
kolektivu vrstevníků i jiných dospělých. 
 
 
„Město Kroměříž pro MC Klubíčko“ 
Město Kroměříž v roce 2008 významně podpořilo činnost MC – poskytnutím prostoru v budově MŠ na ulici 
Kollárova a také částkou 40 000,-Kč, které MC využilo na úhradu provozních nákladů a na uspořádání 3. 
ročníku akce „Šťastný život bez úrazů“. 
 
 
„Podpora rodin dětí s postižením“ 
Cílem projektu, který je opět podporován částkou 20 000,-Kč Nadací Děti-Kultura-Sport z Uherského 
Hradiště, je podpora a pomoc rodinám v situacích, do kterých by se nedostaly, kdyby bylo jejich dítě zdravé 
- vzájemná podpora a pomoc formou sdílení osobních zkušeností, odborná pomoc a podpora, pomoc při 
hledání a zprostředkování vhodné pomoci rodinám  - sociálních služeb, odborných poradenských pracovišť, 
vhodné lékařské péče, psychologa, vhodného vzdělávacího zařízení apod. 
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Činnost MC v roce 2008 v řeči čísel 

Průměrný denní počet návštěvníků: 49 
Počet intervencí klientů: 12671 
Počet nově registrovaných dospělých: 163 
Průměrný počet dobrovolníků: 6/měsíc 
Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: 376 
Počet dnů provozu: 259 
Počet hlídaných dětí: 42 
Počet hlídaných hodin: 149 
Počet pravidelných programů za měsíc: 20 – 26 
Počet víkendových akcí a nepravidelných programů za rok: 15 
 

Finanční zpráva 

Výnosy v tisících Kč Náklady v tisících Kč
Tržby za vlastní 
výkony 303 

Osobní náklady 
celkem 610 

Ostatní výnosy 1 
Spotřeba 
materiálu 106 

Přijaté příspěvky 
(dary) 142 Služby celkem 57 
Provozní dotace 
celkem 442 Ostatní náklady 8 

  
Poskytnu členské 
příspěvky 1 

Výnosy celkem 888 Náklady celkem 782 
Výsledek 
hospodaření     106 

 
Pořízené vybavení v roce 2008: terapeutický bazén s kuličkami, tiskárna, počítač, monitor, 
sportovní vybavení, didaktické pomůcky, hry 
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Pravidelné akce v roce 2008 

Kolo, kolo mlýnský 
Malí výtvarníci, šikulka 
Hudební miniškolička 
Cvičení pro děti 
Miniškolička 
Angličtina pro prťata – začátečníci 
Angličtina pro děti – pokročilí 
Ekohrátky 
Klub kojenců a batolat 
Básničky s pohybem 
Ukázka stříhání dětí 
Angličtina pro začátečníky 
Angličtina pro mírně pokročilé 
Angličtina pro středně pokročilé 
Angličtina pro pokročilé 
Němčina pro středně pokročilé 
Želvičková odpoledne  – klub rodičů a dětí se speciálními 
potřebami 
Cvičení na míčích 
Bazárek dětského oblečení 
Internet zdarma, připojení na wifi 
Kurz snižování nadváhy 
Kosmetická poradna 
Výtvarná dílna pro dospělé 
Předporodní příprava 
S knihovnou za pohádkou 
Masáže 
Hravé odpoledne 
Balónkování s Bětkou 
Hravé masáže – zkušební aktivita 
Předškolák – zkušební aktivita 
Zpívánky pro nejmenší 
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Jednorázové akce v roce 2008 

Leden Povídání na téma zelené potraviny 
Zimní království  

Únor  Karneval I.  
Karneval II.  
Otisky dětských rukou a nohou do keramické hlíny  

Březen Otisky dětských rukou a nohou do keramické hlíny  
Beseda o výživě kojenců a batolat 
Avon párty 
Burza dětského oblečení a sportovních potřeb  

Duben Beseda První pomoc kojenců a dětí do 3 let 
Želvičkové sobotní odpoledne  

Květen   Rodinné odpoledne 
Den otevřených dveří 
Den dětí na letišti 
Kurz pletení z pedigu  
Želvičkové soutěžní odpoledne 

Červen  Stezka žabky Kuňkalky 
Den otevřených dveří  

Červenec  Prázdninový pobyt pro rodiče a děti  
-          Indiánský den  
-          Vodnické dopoledne  
-          Olympiáda  
-          Hon na lišku  
-          Cesta za stříbrným kapradím  
-          Skřítkování  
Želvičkový táborák 
Anglický příměstský tábor 

Srpen  Prázdninový pobyt pro rodiče a děti  
-          Stavění obydlí  
-          Sportovní turnaj obyvatel louky 
-          Putování za štěstím 
-          Vypadáš skvěle 
-          Olympiáda 
-          Stavění lesního městečka 

Říjen   Šťastný život bez úrazů aneb dávej bacha III. 
Program na dopravním hřišti 
Zábavný program s ČČK 
Beseda o první pomoci kojenců a batolat 
Burza zimního oblečení a sportovních potřeb  
Drakiáda  
Otisky dětských rukou a nohou do keramické hlíny  

Listopad   Oslavujeme narozeniny MC  
Tajemná výprava za skřítkem Podzimníčkem 
Jsme to co jíme - beseda o zdravé výživě s Kateřinou Cajthamlovou 
Kurz znakové řeči batolat 

Prosinec   Mikulášské dopoledne 
Mikulášské odpoledne 
Procházka temnotou za posledním Mikulášem 
Vánoční Jarmark  
Želvičkový Mikuláš 
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Z letního pobytového pobytu pro rodiny v Chrasticích 
 



 

www.klubickokm.cz   
10 

Lidé v Klubíčku v roce 2008 

Rada 
• Ing. Marcela Bradová (předsedkyně)   
• Mgr. Pavlína Švecová   
• Zdenka Slaníková 

 
Zaměstnanci 

• Mgr. Pavlína Švecová (vedoucí MC, realizátor projektů, odborný garant)  
• Zdenka Slaníková (provozní zaměstnanec, realizátor programů)  
• Ing. Marcela Bradová (fundraiser, asistentka vedoucí MC)  
• Drahomíra Horáčková (pomocný personál) 

 
 
Dobrovolníci 

• Blažena Bubíková 
• Eva Vrbová 
• Marcela Holečková 
• Eva Křížová 
• Jana Vlčková 
• Petra Pokorná 
• Pavlína Hošková 
• Marie Jarská 
• Kateřina Havránková 
• Hana Procházková 
• Zuzana Zaharowska 
• Kateřina Váňová 
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Poděkování 

Největší díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat naše sny. 
 
Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu a porozumění našim potřebám. 
 
Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: 

• MPSV 
• Město Kroměříž 
• Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště 
• Nadace zdraví pro Moravu 
• Nadace O2 
• Československá obchodní banka, a.s. 
• Tomil s.r.o. 
• Mlékárna Kroměříž 
• Cukrovinky u Žeryka 
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
• Církev Československá husitská v Kroměříži 
• Prodejna zdravé výživy (Ztracená ulice) 
• Linear reklamní agentura 
• Eva Křížová 
• p. Slováček 
• p. Schrottová 
• Rodina Zabadalova 
• Rodina Váňova 
• Rodina Řihákova 
• Hotel Hvězda – Vážany 
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Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: 

 
• Město Kroměříž 
• Městský úřad – Odbor školství, mládeže a sportu 
• Městský úřad – Odbor sociální 
• Kroměřížská rozvojová kancelář o.p.s. 
• Vyšší odborná pedagogická a sociální a střední pedagogická škola 
• MARLIN B&V s.r.o. 
• Síť mateřských center o.s. 
• Knihovna Kroměřížska 
• Dobrovolnické centrum Spektrum 
• Jídelna MŠ Mánesova 
• Občanské sdružení Jaspis 
• MŠ Kollárova 
• RC Chaloupka Ostrava 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drakiáda na letišti v Kroměříži 



 

www.klubickokm.cz   
13 

Z alba 
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Kontakty 

 
Mateřské centrum Klubíčko, o.s. 
Kollárova 3945 
767 01 Kroměříž, 
www.klubickokm.cz 
klubickokm@klubickokm.cz  
Tel. 602 936 275 
Statutární zástupce: 
Ing. Marcela Bradová – předsedkyně 
Tel: 602 793 748 
IČO: 26602024 
Číslo registrace u Ministerstva vnitra:VS/1-1/51304/02-R 
Datum registrace: 30.9.2002 
Číslo účtu: 1823030360/0300 
 

 
 
 
Tiráž: Výroční zpráva MC Klubíčko, o.s., redakce: rada o.s., foto: archív MC, schváleno valnou hromadou 
27.4.2009, počet výtisků: 50 
 


