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„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  

„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, 

že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní 

hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve 

skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“ Bill Gates 

 

Milí přátelé, příznivci, podporovatelé či pozorovatelé našeho mateřského centra, 

s radostí vám předkládáme výroční zprávu za rok 2014. Jaké jsou naše principy? Čemu věříme? Jak 
budujeme naši organizaci, kterou si hýčkáme už 13. rokem? Jakých hodnot si v Klubíčku vážíme? Co 
nás na Klubíčku nejvíce baví? Nedávno jsme se nad tímto společně v týmu zamýšleli. Na pomyslném 
prvním místě si vážíme vzájemné podpory a (spolu)práce v týmu, oceňujeme tvořivost a 
rozmanitost (jsme otevřeni novým nápadům, podnětům, změnám), věříme v otevřenost, v 
komunikaci a ještě nás to baví (prostě máme z práce radost). Dále zaznívala slova, jako jsou tolerance 
- odpovědnost – lidskost a laskavost – inspirace – příležitost – přátelství. 

Že toto nejsou prázdná slova, dokazují naše výsledky minulého roku. Když se ohlédneme, vidíme, že 
rok 2014 byl pro Klubíčko rokem úspěšným a plným nových kroků. 

Úspěšně jsme realizovali aktivity v několika oblastech. První oblastí je setkávání rodičů a dětí. 
Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Mateřství není handicap“ a jsou významně 
spolufinancovány MPSV. V roce 2014 jsme uspořádali 69 besed s odborníky na různá témata (např. 
prevence virtuálních a toxických závislostí v rodinách, rozvoj komunikačních dovedností, krajní 
řešení v rodině – jak předejít rozvodu, trh práce a jak na něj, výživové problémy, nauč se první pomoc, 
školní zralost, pozitivní rodičovství, jak ekologicky myslet a působit na děti, aj.). Velmi oblíbené a 
podpůrné jsou svépomocné skupiny, kde dochází ke vzájemné podpoře a někdy také k případnému 
hledání řešení problému s odborníky. 

Jsme rozhodně pro, aby rodiče trávili volný čas se svými dětmi a tak i nadále pořádáme výjezdové 
pobyty pro rodiny s dětmi. V loňském roce jsme uskutečnili 3 výjezdové pobyty pro rodiny s dětmi 
(Vikingové v Chrasticích, Vodáci na Ohři a Pepek námořník ve Vizovicích). 

Rodiče vyhledávali také naše poradenské služby – psychologické, sociální, logopedické, výživové nebo 
pedagogické. 

Mohli jste nás potkávat na mnoha akcích pro rodiny. Kromě našich tradičních akcí Šťastný život bez 
úrazů na Hanáckém náměstí, Klubíčka světel v ZŠ Zachar, Drakiádě na letišti nebo Tajemného 
pochodu Podzámeckou zahradou za Mikulášem jsme pořádali dílny na různých akcích našich 



4 
 

Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
DIČ CZ26602024, Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 
 

partnerů (velikonoční jarmark, Plavba s Českým rozhlasem, Den dětí Města Kroměříže, Hrajeme si 
v Libosadu, Multižánrový piknik, festival Hortus Magicus, atd.). 

Druhou oblastí, které se věnujeme, jsou služby péče o děti. V roce 2014 jsme nabídli školku 
s výukou angličtiny, školku s prvky Montessori, přírodní školku a nově anglický klubík (družinu pro 
školáky), kterými prošlo 87 dětí. 

Třetím našim pilířem jsou jazykové aktivity. Nabízíme různé kurzy, např. hrajeme si a zpíváme 
anglicky, angličtinu pro děti, francouzštinu pro děti různého věku. Kurzy v roce 2014 prošlo 158 
účastníků. Do těchto aktivit jsme zapojili evropské zahraniční dobrovolnice. Tady kromě enormní 
práce sdílíme velikou radost ze vzájemného obohacování. Každá z dobrovolnic, která Klubíčkem 
prochází, ať Lucile z Francie, Iida z Finska, Georgia z Anglie nebo Verónica ze Španělska píše svůj 
příběh v našich srdcích a veřejnosti jej otevírá formou Open Clubu. 

Spice up your life - tak se jmenoval projekt Výměna mládeže (Youth Exchange) v rámci projektu 
Erasmus+ ve Finsku, kterého jsme se zúčastnili na podzim roku 2014 s mladými studenty. Pobyt tam 
opět ukázal, jak důležité je ovládat cizí jazyky. Tohoto projektu se zúčastnili 4 mládežníci v doprovodu 
vedoucí skupiny. 
 

Mateřské centrum Klubíčko máme otevřeno denně od 8 do 18 hod, často také v sobotu v rámci našich 
akcí. Průměrná denní návštěvnost centra v roce 2014 byla 114 malých i velkých návštěvníků. 

Dalším významný krokem v roce 2014 bylo zavedení plně elektronického systému přihlašování na 
veškeré aktivity včetně bezhotovostních plateb. Toto nám velmi pomohlo ke snížení administrativní 
zátěže a zlepšení poskytovaných služeb. 

V naší činnosti vidíme veliký smysl. Věříme, že rozdáváme radost dětem, zlepšujeme život rodinám, 
předcházíme nebo zlehčujeme obtížné situace v rodinách. Velký význam vidíme ve vzájemné 
spolupráci s jinými subjekty a partnery, v budování komunity a aktivního občanství.  
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Rádi pro vás postupně budujeme oázu normálnosti a radosti. Naše sny a nápady přetavujeme ve 
skutečnost. Do dalších let máme velké plány. Rádi bychom nadále zvelebovali přilehlou zahradu, 
máme zájem o rozšíření akreditace Erasmus+ tak, abychom se stali vysílající i koordinující organizací 
pro výměnu mládeže či mladé evropské dobrovolníky.  

„Vyrazte do světa! A všechno bude nové!“ Richard Hovey 

S rostoucími návštěvníky Klubíčka máme chuť nabízet aktivity také náctiletým. Plánujeme pokračovat 
v Open Clubech – diskusní skupiny pro náctileté se zahraničními dobrovolníky, pohráváme si 
s myšlenkou zřízení co-workingového centra (společné sdílené kanceláře), založení studentského 
klubu, zřízení sociální kavárny či lesní školky, uvažujeme také o rozšíření sportovních aktivit. 

Mateřské centrum Klubíčko vnímáme jako komunitní prostor pro rodiče a jejich děti, a tak plánujeme 
ještě více prostoru pro rodiče s handicapovanými dětmi, pro rodiče s dětmi v pěstounské péči nebo 
pro další skupiny. 

Děkuji všem dárcům, sponzorům a partnerům, příznivcům a podporovatelům, bez kterých by 
mateřské centrum nemohlo existovat. Velmi si vás vážíme. 

Děkuji celému našemu týmu – zaměstnancům, externím spolupracovníkům i dobrovolníkům. Díky 
za vaši práci, sounáležitost a podporu. Věřím, že nás bude i nadále Klubíčko bavit! 

Závěrem bych ráda poděkovala především vám návštěvníkům, rodičům i dětem za váš zájem o 
Klubíčko. Velmi nás naplňuje se s vámi potkávat a společně tak tvořit naši komunitu. Vítejte! 

 

Marcela Bradová 

předsedkyně o.s. 
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Slovo psycholožky 
Zhodnocení roku 2014 

Psychologické poradenství v Mateřském centru Klubíčko už má svou tradici – funguje řadu let a ve 
spolupráci s dalšími poradci – ať už logopedkou, sociální pracovníci i pracovnicemi aktivizačními, má 
důležitou funkci v prevenci sociálně patologických jevů. Atmosféra v MC je rodinná, neformální, lidé 
se navzájem znají, proto je jednodušší se s problémem svěřit, navázat kontakt. Ve většině případů se 
pak problém začne řešit dříve než by klient vyhledal pomoc k tomu určené instituce (mnoho lidí se 
stydí, nebo neví kam se s problémem obrátit). Výrazně se tak zmenší dopad krizové situace na život 
rodiny. Myslím si, že podíl na primární prevenci v sociální sféře je v tomto přímém kontaktu 
nezastupitelný. Díky této službě - konzultaci a následnému předání klienta do péče aktivizační 
pracovnice, nebylo potřeba dalších institucí ze sociální sféry. 

Psychologické poradenství se rozšířilo na poradenství telefonické i mailové, ale většinou klienti 
vyhledají osobní kontakt. Někdy postačí pohovor, konzultace, mnohdy po krizové intervenci je 
potřeba klienty dovést k dalším odborníkům a podporovat v tom, aby problémovou situaci řešili, aby 
dopad na rodinu, především na děti, byl co nejmenší.  

Za rok 2014 se na mě obrátilo okolo 140 klientů, mnozí přišli opakovaně, nejčastější problémy, které 
jsem řešila, byly výchovné problémy (období vzdoru, adaptace na školu, školku, nového sourozence), 
důležitá je i pomoc v krizi ve vztazích mezi partnery či v mezigeneračním soužití rodin.  

Myslím, že v několika případech se podařilo zabránit rozpadu rodiny nebo pomoci zmírnit dopad 
rozvodu na děti. Důležitá je včasná intervence v rodinách, ve kterých je závažná závislost některého 
člena na návykových látkách, agresivita či jiná forma domácího násilí. Výrazná byla pomoc rodinám, 
ve kterých se vyskytlo psychické či somatické onemocnění – návazně s rodinami pracovaly aktivizační 
pracovnice, takže se opět situaci podařilo zvládnout s co nejmenším dopadem na fungování rodiny.  

Oproti minulým rokům narůstá počet klientů, kteří žádají o pomoc při hledání zaměstnání. 
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V návaznosti na projekt Sítě mateřských center realizovaný v mateřském centru „Nové zaměstnání 
sobě – možnost zaměstnání tobě“ (rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti ve věku 0-10 let) probíhaly 
konzultace s klientkami, stejně tak v rámci školení zaměstnanců v projektu pomáhajícího sociálnímu 
podnikání („Minipivovar na statku“). 

Mateřské centrum nabízí maminkám i mimo projekty pomoc s návratem na trh práce. Proběhlo 
mnoho pohovorů týkajících se zvyšování pracovních kompetencí, pomoc při vypracování životopisu, 
zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nácvik přijímacích pohovorů, sladění rodinného a pracovního 
života. Tato podpora je důležitým faktorem pro úspěch na trhu práce.  

Důležitá je také pomoc formou konzultací a supervizí s rodiči handicapovaných dětí (Želvičky), stejně 
tak i práce s podpůrnými rodičovskými skupinami, které se stávají důležitou součásti aktivit v MC. 

Jak vyplývá z výše uvedeného i ze zápisů konzultací poradenství, mateřské centrum hraje výraznou 
úlohu v primární prevenci sociálně patologických jevů. Zastává důležitou úlohu v krizové intervenci, 
pomáhá tam, kde by se lidé hůře odhodlávali k hledání pomoci. Nesupluje poradny ani sociální 
pracovníky, ale usnadňuje v případě potřeby přístup klientů k těmto službám. 

PaedDr. Mgr. Bc. Hana Pašteková Rupertová 

 

Vize  
Jsme kroměřížské komunitní centrum vzájemného setkávání rodin s dětmi. Nabízíme poradenství, 
vzdělávání i volnočasové aktivity a také společný komunitní prostor pro setkávání a smysluplné 
využití volného času. 

 

Děláme všechno proto, aby rodiče byli lepšími rodiči. 
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Sociální problém a náš přístup k jeho řešení 

 
 

Problém 
 

Popis problému a náš přístup k řešení 

1 Primární prevence 
sociálně 
patologických jevů 
v rodinách a ve 
společnosti 
 

 

Skupina rodičů a dětí na RD není podchycená v žádné instituci (kromě 
ordinací lékařů). V případě závažných jevů jako je týrání, zneužívání, 
zanedbávání, domácí násilí, alkoholismus, duševní choroba. 
Nedostatečná primární prevence patologických jevů se kompenzuje 
právě v mateřských a obdobných centrech při různých výchovně 
vzdělávacích programech, přednáškách, konzultacích s odborníky, ale 
i při laickém poradenství při každém společenském setkávání. 
Aktivizační pracovník detekuje i náznaky těchto patologických jevů, 
odkáže na možnost poradenství přímo v centru, nebo poskytne 
informace, kde problém dále řešit (sociální odbor, intervenční 
centrum, odborný lékař, právník, finanční či vztahová poradna apod.) 
Pomoc je zajištěna před nástupem dítěte do MŠ, mnohdy v zárodku 
vzniku závažného problému. 
Díky včasné prevenci se zmenšuje dopad negativních sociálně 
patologických jevů na vývoj dítěte i na celou rodinu. 
 

2 Pomoc rodinám 
v krizi 

 

 

I v nerizikových skupinách rodin se mohou objevit závažné problémy  
- zdravotní handicap, vážné onemocnění nebo úmrtí některého člena 
rodiny. 
Těmto rodinám jsme schopni v MC zprostředkovat nejen odbornou 
pomoc (psychologické, finanční, sociální poradenství), ale také rodinu 
významně podpořit lidskou pomocí jako je podpora, soucítění, pomoc 
s hlídáním dětí, přátelská pomoc v domácnosti a opětovné zařazení do 
normálního života. 
V krizi rodina nezůstane bez pomoci, a to nejen po odborné, 
formální stránce, ale i lidské a přátelské. 

3 Nezaměstnanost 
rodičů 

 

Pořádáme besedy, školení zaměřené na orientaci na trhu práce, pomoc 
při zpracování profesního životopisu, emocionální podpora v 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Občasně nabízíme vzdělávací kurzy s 
hlídáním dětí (např. akreditovaný kurz Pečovatel/ka o děti) a také 
služby péče o děti. Služby péče o děti vykonávají kvalifikované 
lektorky/pečovatelky a jde vždy o komplexní péči o dítě, tedy zajištění 
jeho programu, stravování a odpočinku. Důležité je také předávání 
informací a kontaktů týkajících se zaměstnání. Usnadňujeme návrat 
na trh práce. 
 

4 Sociální a 
společenská izolace 
rodin, rodičů na 
rodičovské dovolené 
 

Příchod dítěte do rodiny zásadně ovlivní fungování rodiny a to nejen 
pozitivně. 
Faktorů, které na matky negativně působí, je několik: významná 
změna životního stylu, vytržení z dosavadního světa sociálních a 
profesních vazeb, výrazné omezení sociálních kontaktů a zájmů, 
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sociální izolace a z ní vyplývající pocity vydělení ze společnosti, pocit 
osamělosti, pocitu nevyužívání a nerozvíjení některých schopností 
matek. Sdílení svých starostí i radostí, dávání i přijímání, naslouchání 
i přirozené neformální učení, vzájemná podpora i pomoc jsou velmi 
přínosné pro každého rodiče při péči o dítě a domácnost. 
Nejlépe si dokáží vzájemně pomoci lidé v obdobné situaci, lidé 
s podobnými zkušenostmi. 
Rodičovské setkávání v mateřském centru plní výborně roli 
podpůrné svépomocné skupiny. 

5 Překážky při 
slaďování rodiny a 
práce 

 

Dalším problémem, který se pokoušíme řešit, jsou překážky při 
slaďování práce a rodiny. Nástup po MD do zaměstnání bývá pro ženy 
organizačně náročný. V podpůrných skupinách mají možnost 
diskutovat o delegování povinností na ostatní členy rodiny, stanovení 
priorit v životě, možnosti právní pomoci při jednání se 
zaměstnavatelem o genderově rovných příležitostech, možnosti 
zkrácení pracovní doby a podobně. Prosazujeme ideu „mateřství 
není handicap“. 

6 Aktivizace občanů a 
budování komunity 

 

Nabízíme možnost zapojení do komunitního života, dobrovolnické 
činnosti či také akce ve spolupráci s dalšími partnerskými 
organizacemi. Spolupracujeme s úřadem práce a zapojujeme 
dlouhodobě nezaměstnané. 
Organizujeme aktivity pro všechny členy rodiny – tedy i otce, 
prarodiče, širokou veřejnost. Komunikujeme se sponzory, partnery, 
každý má možnost zapojit se, najít uplatnění dle svých možností. 
Dáváme prostor našim návštěvníkům k seberealizaci, ke zvyšování 
dovedností a sebevědomí, také k rozvoji občanské aktivity a spolupráci 
s partnerskými organizacemi. Bojujeme tak proti občanské 
pasivitě. 

7 Neformální 
vzdělávání pro rodiče 
– prevence 
pozdějších 
výchovných 
problémů 
 

 

Cílená a systematická výchova k rodičovské roli není. Proto nabízíme 
pestré aktivity pro aktivaci rodičů od volnočasových po osvětové, 
vzdělávací či poradenské. Je to typ neformálního vzdělávání rodičů ve 
všech oblastech jak pečovat o své dítě – rozvíjet ho po stránce 
emocionální, sociální a pohybové. 
 
Informujeme o nových trendech ve vzdělávání dětí Montessori, 
jazykové vzdělávání, využití (zneužití) informačních technologií, 
výchova k respektujícímu, efektivnímu rodičovství. 
Neformální vedení rodičů vnímáme jako prevenci pasivního 
rodičovství. 
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8 Zvyšování povědomí 
o evropském 
občanství 

 

Snažíme se rozvíjet povědomí o evropském občanství především u 
mladých (Evropská dobrovolnická služba) a obohacovat životy celé 
komunity. 
Interkulturní vzdělávání v Anglickém a Francouzském klubu při MC 
Klubíčko umožňuje dětem i jejich rodičům rozvíjet chápání a 
přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi 
lidmi z různých kultur jako přínosné. Věříme, že vedou ke 
vzájemnému obohacování a otevírají cestu k respektování různých 
způsobů života, myšlení a chápání světa. Využíváme služby 
zahraničních dobrovolníků, spolupracujeme s cizinci žijícími zde, 
integrujeme rodiny z jiných částí světa. Interkulturní rozměr a 
prevence xenofobie nejsou jenom slova. 

9 Udržitelnost 
organizace, nejistota 
finančních zdrojů 

 

 

Udržitelnost řešíme od založení organizace. Fungujeme na základě 
vícezdrojového financování. Finanční zdroje získáváme jak od 
donátorů (obec, kraj, MPSV, nadace), tak od soukromých dárců a 
firem (Plastika a.s., FORT Plasty, aj.). Velmi důležitou složkou 
financování jsou vlastní zdroje (kurzovné, poplatky za realizaci 
táborů, aj.). 
Nepostradatelný je samozřejmě tým spolupracovníků. Každý článek je 
důležitý a společně tak motáme barevné klubíčko. Práce v Klubíčku 
nám přináší radost a smysluplný pocit, ovšem velmi často s nejistým 
pohledem do budoucnosti. 
Když vidíme rozzářené oči dětí nebo případ, kde jsme pomohli, víme, 
že jsme na správné cestě. Budoucnost neziskové organizace je 
důležitá, ovšem díky nedostatku financí velmi nejistá. 
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Realizované projekty a aktivity mateřského 
centra 

Aktivita/program/ 

produkt 
Stručný popis Předpokládaný 

dopad aktivit 

Projekt: Mateřství není handicap 

Besedy a přednášky 
(69) 

Realizovali jsme 69 besed a přednášek s 
odborníky např.: prevence virtuálních a 
toxických závislostí v rodinách, rozvoj 
komunikačních dovedností, krajní řešení v rodině 
– jak předejít rozvodu, trh práce a jak na něj, 
výživové problémy, nauč se první pomoc, školní 
zralost, pozitivní rodičovství, jak ekologicky 
myslet a působit na děti, aj. 

Posílení 
rodičovských 
kompetencí, posílení 
aktivního 
rodičovství, posílení 
mezigeneračního 
soužití, případně 
zmírnění problémů 
ohrožených rodin 

Podpůrné 
rodičovské skupiny 
(5) 

Rodičovská skupina 1 – rodiny se specifickými 
potřebami – Želvičky – rodiny se členem se 
zdravotním postižením 
Rodičovská skupina 2 – čerství rodiče – 
manipulace s kojencem, vývoj dítěte, kojení, 
předčasný porod 
Rodičovská skupina 3 – aktivní rodiče – pozitivní 
rodičovství a výchova, výživa dětí, bezpečná 
domácnost, první pomoc batolatům a dětem, 
dětský vzdor a školní zralost, psychomotorický 
vývoj 
Rodičovská skupina 4 – národnostní menšiny a 
migranti – kulturně poznávací osvěta, prevence 
xenofobie, integrace cizinců 
Rodičovská skupina 5 – zralí rodiče se třemi a 
více dětmi 

Zmírnění sociálního 
vyloučení, 
stabilizace rodiny, 
snížení 
patologických jevů 
v rodině i 
společnosti, snížení 
zdravotních 
problémů, snížení 
sociálních 
problémů, snížení 
ekonomických 
problémů, zvýšení 
schopnosti 
samostatně řešit 
další vzniklé 
problémy 

Odborné 
poradenství 

Psychologické, sociální, genderové, finanční, 
logopedické, výživové, se zdravotním 
specialistou, speciálně-pedagogické 
poradenství 

Zmírnění problémů 
ohrožených rodin a 
snížení 
patologických jevů v 
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rodině i ve 
společnosti 

Základní 
individuální 
poradenství 
aktivizačních 
pracovníků 

Nejčetnější řešené problémy: např. vzdor dítěte, 
únava a vyčerpání matky, finanční krize, špatná 
komunikace v rodině, vztahové problémy, 
manželská, partnerská krize, aj. 

Zmírnění sociálního 
vyloučení, primární 
prevence 
patologických jevů 

Akce pro rodiny (4) Jedná se o oblíbené jednorázové akce pro rodiny, 
kterých se již tradičně účastní stovky rodin - 
Šťastný život bez úrazů na Hanáckém náměstí, 
Klubíčko světel v ZŠ Zachar, Drakiáda na letišti, 
Tajemné putování za Mikulášem v Podzámecké 
zahradě. Aktivní trávení volného času, 
zvyšování komunitní sounáležitosti. 

Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi, 
mezi dětmi 
navzájem, mezi 
manželi/partnery, 
vztahy s prarodiči, 
podpora 
mezigeneračního 
soužití 

Pobytové aktivity (3) Uskutečnili jsme 3 výjezdové aktivity pro rodiny 
(Vodácký tábor – Ohře, Pobyt pro rodiny v 
Chrasticích – Vikingové, Pobyt pro rodiny ve 
Vizovicích- Dobrodružná výprava s Pepkem 
námořníkem). Tyto aktivity byly realizovány za 
účasti psychologa/aktivizačního pracovníka. 

Podpora vztahů v 
rodině 
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Služby péče o děti 

Školka s výukou 
angličtiny / Anglický 
klubík 

Celodenní / polodenní školka s intenzivní výukou 
anglického jazyka, vhodná pro děti ve věku 3-5 
let. Výuka probíhá hravou, zábavnou formou s 
malým počtem dětí ve skupině. Po nástupu do 
školy návaznost v podobě Anglického klubíku - 
družiny. Výběr kvalitních výukových metod 
zakomponovaných do komplexního programu. 
Lektoři jsou kvalifikovaní s praxí ve výuce dětí 
předškolního věku. Nabízíme laskavý a 
individuální přístup k dětem. 

Slaďování rodinného 
a pracovního života 

Školka s prvky 
Montessori 

Školka je určena dětem od 3 let, je celodenní (8 – 
16 hod), výhodou je malý kolektiv dětí. 
Montessori prvky zaručují větší individuální 
přístup k dětem, možnost učit se vlastním 
tempem, poskytuje větší prostor pro přirozený 
vývoj dítěte. Současně je na dítě kladena větší 
míra zodpovědnosti a samostatnosti. Velký důraz 
je kladen na respektování se navzájem a toleranci 
jeden k druhému. 

Přírodní školka Je určena pro děti od 2 - 6 let. Děti se pomocí 
říkanek, básniček, písniček, her či pohádek učí 
rozvíjet řeč, poznávat své tělo a svět kolem nás. V 
kolektivu se děti postupně učí respektovat se, 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Přirozeně 
navazují a vytváří si nové vztahy s kamarády. S 
dětmi si většinou povídáme o tématech spojených 
s přírodou. Klademe důraz na uvědomování si 
vlastních pocitů a také potřeb druhých. Za 
příznivého počasí upřednostňujeme pobyt venku 
na čerstvém vzduchu. Pravidelně chodíme s 
dětmi na naši zahradu nebo na procházku. 
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Volnočasové aktivity 

Balónkování pro děti Cvičení, základy sportovních činností, míčové 
techniky pro chlapce i děvčata, to vše zábavnou 
formou. 

Aktivní a 
smysluplné trávení 
volného času 

Cvičení dětí od 2 let 
(bez rodičů) 

Cvičení vedené zábavnou formou s užitím 
básniček, písniček, využívá se množství pomůcek. 

Aktivní a 
smysluplné trávení 
volného času 

Florbal pro děti Florbal pro děti - týmová spolupráce a hra fair 
play.  
 

Aktivní a 
smysluplné trávení 
volného času 

Hudební miniškolka 
pro rodiče a děti 

Lekce vedou děti ke vnímání rytmu a 
melodičnosti. Zábavnou formou ve spolupráci s 
rodičem rozvíjejí u dětí smysl pro hudbu a 
hudební vnímání. 

Zvýšení znalostí, 
osobnostní rozvoj 

Masáže kojenců Masáže dětí a kojenců, kurz veden podle metody 
Mgr. Jany Hašplové. 

Posílení 
rodičovských 
kompetencí. 
Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi. 

Vaničkování kojenců Vaničkování (plavání kojenců) je zdravá 
pohybová aktivita pro děti od 6 týdnů, která 
pomáhá jejich správnému vývoji. 

Podpora 
psychomotorického 
vývoje dětí 
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Odpoledne s prvky 
Montessori (pro 
děti) / Pracovna 
s prvky Montessori 
(pro rodiče s dětmi 2 
– 3 roky) 

Zábavné a přitom velmi obohacující odpoledne v 
duchu Montessori. Metoda vychází z 
individuálních potřeb dítěte a rozvíjí všechny 
vývojové složky: intelektovou, sociální, fyzickou, 
emocionální a duchovní. 

Rozvoj potenciálu 
dle individuálních 
potřeb 

Pohybové hry pro 
rodiče s dětmi 

Přirozená cvičení jako jsou chůze, běh, skoky, 
házení, pohyb ve dvojici s rodičem, pohyb v 
kruhu, v řadách, rytmické básničky a písničky s 
pohybem, hry s různorodým sportovním náčiním 
vhodným pro daný věk. 

Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi, 
společné sdílení 
času, podpora 
motorického vývoje 

Tanečky Osvojení tanečních dovedností v sestavených 
choreografiích. Součástí lekce je zpívání s kytarou 
Leontýnkou a jinými hudebními nástroji. 

Podpora 
motorického vývoje 
dětí 

Zpíváme a tančíme 
pro rodiče s dětmi 

Děti se hravou formou naučí tanečním krokům a 
budou tancovat s maminkami sestavy s 
jednoduchou choreografií. Součástí lekce jsou 
jednoduché písničky s kytarou Leontýnkou a 
jinými hudebními nástroji, pohyb ve dvojici s 
rodičem, pohyb v kruhu, v řadách, rytmické 
básničky a písničky s pohybem. 

Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi, 
společné sdílení 
času, podpora 
motorického vývoje 

Folklórní soubor při 
MC Klubíčko 

Folklór s Klubíčkem? To je soubor šikovných dětí 
od 4 do 7 let. Děti tančí, zpívají a hrají si tak, jako 
si v dětství hráli jejich dávní předci. Poprvé jsme 
se setkali vloni na Dožínkách, od září u nás 
tancuje folklór už 19 dětí. Tančíme v krojích na 
Vánoční koledě, na jarní soutěži dětských 
hanáckých souborů v Domě kultury v Kroměříži, 
na Klubíčku světel, Setkání vladařů a jinde. 

Udržování tradic 

Příměstské tábory Uskutečnili jsme 8 příměstských táborů během 
prázdnin pro děti ve věku 3 – 13 let (Pod pirátskou 
vlajkou, Mimozemšťané v Klubíčku, Tvoříme s 
Mumínky, Ledové království s angličtinou, 
Tajemná zahrada, Dobrodružství s Ferdou 
Mravencem, Putování se skřítky a Divadelní 
francouzský tábor) 

Slaďování rodinného 
a pracovního života 
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Jazykové aktivity / kurzy 

Angličtina pro děti Kurz anglického jazyka s kulturními reáliemi pro 
děti ve věku 3 – 14 let, malé skupiny, zapojení 
rodilých mluvčích. 

V roce 2014 se v MC s angličtinou seznámilo 
celkem 125 dětí (20 dětí s rodiči ve věku 1,5 – 3 
roky, 61 dětí ve věku 3-12 let v kurzech angličtiny, 
36 dětí ve věku 3-6 let ve školičce s výukou 
angličtiny, 8 dětí ve věku 7-9 let v anglickém 
klubíku). 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Francouzština pro 
děti  

Kurz francouzského jazyka s kulturními reáliemi 
pro děti ve věku 3 – 14 let, malé skupiny. 

V roce 2014 se v MC s francouzštinou seznámilo 
celkem 33 dětí (13 dětí ve věku 3-7 let, 20 dětí ve 
věku 10-15 let). 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Open Club Open Club - multikulturní setkávání a diskuze na 
různá témata. Diskuze probíhají v angličtině.  

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Francouzský klub 
pro rodiče a děti při 
MC Klubíčko 

Setkávání mají multikulturní charakter a akce jsou 
zaměřeny na poznávání kultury a tradic 
frankofonního světa. Diskuze probíhají v češtině a 
francouzštině, (případně angličtině). Vzhledem k 
naší cílové skupině se u nás setkávají také 
interkulturní páry (mezinárodní partnerské 
dvojice) s dětmi. 

Akce klubu významně obohatila spolupráce se 
zahraniční dobrovolnicí (EVS) Lucile Franzinetti 
z Francie a také s naší partnerskou organizací ve 
Francii: Itinéraire International-Pôle Midi 
Pyrenées, Francie. 

Čestným předsedou klubu je Yves Sonet, mezi 
zakládající členky patří Mgr. Natalie Csizmaziová 
a Mgr. Ivana Nováková. 

Rozvoj pozitivního 
vztahu k 
francouzskému 
jazyku / podpora 
multikulturalismu a 
kulturní integrace 
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Anglický klub pro 
rodiče a děti při MC 
Klubíčko 

 

Setkávání mají multikulturní charakter a akce jsou 
zaměřeny na poznávání kultury a tradic 
anglofonního světa. Diskuze probíhají v češtině a 
angličtině. Vzhledem k naší cílové skupině se u nás 
setkávají také interkulturní páry (mezinárodní 
partnerské dvojice) s dětmi. 

Naše akce klubu významně obohatila spolupráce 
se zahraničními dobrovolnicemi (EVS) Iidou 
Tenolahti z Finska, Georgiou Baker z Anglie a 
Verónicou Pérez Santana z Tenerife a také s našimi 
zahraničními partnery, organizacemi Lapuan 
Nuoriso-Raittuiustoimisto (Finsko), UNA 
Exchange, Anglie a Indicot, Španělsko. 

Zahraniční dobrovolnice připravily akci propojení 
čtení finských, francouzských a českých pohádek 
v Knihovně Kroměřížska a knihovnách ve městech 
Lapua (Finsko) a Salies (Francie). Dále se také 
podílí na akcích pro děti a žáky ve spolupráci se ZŠ 
Zachar, ZŠ Oskol a ZŠ Komenského, které 
významně přispívají k šíření povědomí o 
evropských kulturách mezi žáky základních škol – 
jednalo se např. o projektové dny „Finské 
olympijské hry“ na ZŠ Oskol. 

Čestným předsedou klubu je Paul Akwei, 
zakládající členkou klubu je Mgr. Natalie 
Csizmaziová. 

Rozvoj pozitivního 
vztahu k anglickému 
jazyku / podpora 
multikulturalismu a 
kulturní integrace 

 

 

 

 

 



18 
 

Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
DIČ CZ26602024, Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 
 

Mládež v akci / Erasmus+ 

Zapojení 4 
zahraničních 
dobrovolnic do 
činnosti centra 

Iida Tenolahti z Finska vyslaná organizací Lapuan 
Nuoriso-Raittuiustoimisto, Finsko (leden-únor 
2014) 

Lucile Franzinetti vyslaná organizací Itinéraire 
International-Pôle Midi Pyrenées, Francie (leden-
červen 2014) 

Georgia Baker z Anglie vyslaná organizací UNA 
Exchange, Anglie (září- prosinec 2014) 

Verónica Pérez Santana vyslaná organizací 
Indicot, Španělsko (září – prosinec 2014) 

Dobrovolnice pracovaly s rodinami a dětmi v 
různých aktivitách – ve školkách, v rámci 
Anglického, Francouzského či Open klubu. 

Zlepšení životních 
podmínek 
dobrovolníků, 
získání nových 
dovedností a 
pracovních návyků, 
celoživotní učení, 
seberealizace 
dobrovolníků, 
zvyšování 
občanského 
povědomí, budování 
komunitního života 

Výměna mládeže ve 
Finsku 

Na základě spolupráce s organizací Lapuan 
Nuoriso-Raittuiustoimisto, Finsko, se 4 účastníci s 
vedoucí zúčastnili výměny mládeže ve Finsku v 
měsíci listopadu 2014. 

Zvýšení jazykových 
kompetencí 

 

V MC Klubíčko dochází k propojení služeb pro rodiče. Snažíme se usnadnit rodičům návrat na trh 
práce. Na uceleném místě rodiče malých dětí mohou využít celý komplex služeb pro rodiny: 
preventivní programy na podporu rodiny (MPSV), volnočasové aktivity a služby péče o děti. Dále je 
na stejném místě mateřská školka, ZŠ, logopedická poradna, zahrada vybavená bezpečnými prvky pro 
děti do 6 let a nové sportovní hřiště. Našim hlavním cílem je, aby rodiče společně sdíleli co nejvíce 
času a účastnili se s dětmi daných aktivit. 
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Činnost MC v roce 2014 v řeči čísel 
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Finanční zpráva 
 

Výnosy v tis. Kč 2012 2013 2014 Náklady v tis. Kč 2012 2013 2014 

Tržby za vlastní 
výkony 

1150 1329 1557 Osobní náklady celkem 2178 2410 1974 

Ostatní výnosy - 
úroky 

19 5 1 Spotřebované nákupy 192 499 338 

Přijaté příspěvky 
(dary) 

10 11 87 Služby celkem 664 822 755 

Provozní dotace 1936 2910 1547 Ostatní náklady celkem 6 21 27 

      Odpisy  6 0 

Tržby z prodeje 
majetku 

  0 
Poskytnuté členské 
příspěvky 

1 1 1 

Výnosy celkem 3115 4255 3192 Náklady celkem 3041 3759 3095 

    Výsledek hospodaření 74 496 97 
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Členění provozní dotace dle zdrojů 

 

Provozní dotace 2012 / Kč 2013 / Kč 2014 / Kč 

ESF 1 296 129 1 452 987 -63 034  

MPSV 390 054 567 824 614 974  

ČNA 0 230 414 325 245  

Výměna mládeže – Finsko 0 0 18 400  

Euroface Consulting 54 270 126 623 35 925  

Síť mateřských center 0 0 52 133  

ÚP 97 680 88 967 222 759  

Město Kroměříž 52 500 85 000 103 000  

Zlínský kraj 0 40 000 27 000  

Marlin 0 24 000 210 313  

Počítačová služba 40 000 170 000 0  

Nadace Děti Kultura Sport 5 000 0 0 

Jazyková škola Athéna 0 116 000 0 

Celkem  1 935 633 2 910 815 1 546 715 
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Rok 2014 byl pro naši organizaci prvním rokem po tříleté etapě, kdy k rozvoji a financování organizace 
významně pomohl projekt Evropských strukturálních fondů. Přestože došlo k výraznému poklesu 
v oblasti příjmů v provozní dotaci, dokázali jsme zajistit stabilní provoz. Nicméně i v této oblasti se 
daří získávat finanční prostředky z jiných zdrojů – například Česká národní agentura, Síť mateřských 
center, či výrazné posílení podpory dotací na pracovní místa ze strany Úřadu práce ČR. 

 

Výsledek hospodaření daných kalendářních roků je vždy velmi ovlivněn postupným čerpáním dotací. 
V roce 2013 jsme vykazovali vysoký zisk, ale jedná se o předfinancování dotacemi, jejichž náklady 
spadají až do roku 2014. Toto zkreslení způsobují dotace, které se vztahují k více účetním obdobím, a 
je nám zasláno například 80 % dotace předem. Po zohlednění těchto skutečností naše organizace 
dosahuje vyrovnaných výsledků hospodaření s mírným ziskem, který v následujících letech znovu 
investuje do činností, jež jsou posláním dle našich stanov. 

 

Nadále naše organizace rozšiřuje své služby pro širokou veřejnost, a tak i v této kapitole je nárůst ve 
složce Tržby za vlastní výkony přímo úměrný narůstajícímu počtu klientů. 

 

V roce 2014 se také podařilo navázat více spolupráce s firmou Plastika a.s. a dalšími, tímto vznikla 
nemalá podpora v podobě darů (finančních i materiálních) pro naši organizaci. 

 

Z hlediska nákladů došlo k poklesu osobních nákladů – vzhledem k ukončení velkého projektu. 
Většina pracovních míst je nadále dotována z různých dotačních zdrojů. Ostatní složky nákladů 
zůstávají dlouhodobě stabilizovány a je zde snaha o co nejúspornější řešení. Velké investice jsou vždy 
řešeny z dotačních titulů nebo formou darů. 
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Lidé v MC 
Rada 

¤ Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) 

¤ Mgr. Natalie Csizmaziová 

¤ Mgr. Pavlína Švecová 

Zaměstnanci 

¤ Ing. Bradová Marcela (fundraising, finanční řízení, ředitelka) 

¤ Bráníková Kamila, DiS. (finanční pracovník, aktivizační pracovník, sociální pracovník) 

¤ Mgr. Csizmaziová Natalie (koordinátor MC, aktivizační pracovník, lektor) 

¤ Bc. Cveková Renata (pedagog, odborný garant, lektor, hlídací teta, do 10. 8. 2014) 

¤ Gardavská Michaela (asistent lektora, 1. 4. - 31. 10. 2014) 

¤ Hašpicová Lenka (aktivizační pracovník, lektor, pečovatelka o děti) 

¤ Kytlicová Anna (administrativní pracovník, 1. 8. 2014 – 31. 7. 2015) 

¤ Menšíková Dagmar (koordinátor vzdělávacích aktivit, 1. 9. 2013 – 28. 2. 2014, od 10. 9. 2014) 

¤ Rudolfská Renata (administrativní pracovník, do 4. 5. 2014) 

¤ Skříčková Eva (provozní pracovník, 1. 4 – 31. 12. 2014) 

¤ Topičová Lenka (administrativní pracovník, do 31. 5. 2014) 

¤ Vargová – Škopová Věra (aktivizační pracovník, lektor aktivit) 

¤ Volánková Pavla (pomocný provozní pracovník 9. 9. 2013 – 31. 3. 2014, 16. 7. 2014 – 30. 6. 2015) 
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Lektoři a spolupracovníci na DPP 

¤ Diblík Milan - opravářské práce 

¤ Diblíková Eva, DiS. - AJ pro děti, AJ školka 

¤ Feltlová Hana - hudební miniškolka 

¤ Hošková Monika - ČJ pro dobrovolníky EVS 

¤ Mgr. Hudec Petr - lektor příměstského tábora 

¤ Ing. Hyneček Roman - programátor, webmaster 

¤ Kašparová Dáša - lektorka besed 

¤ Mgr. Kosíková Gabriela - psychologické poradenství 

¤ Mgr. Kováčová Kateřina - rytmika pro děti, ČJ pro dobrovolníky EVS 

¤ Mazánek Martin - florbal 

¤ Mgr. Mazánková Alžběta - balónkování, vaničkování 

¤ Mazánková Klára - lektor na výjezdovém táboře 

¤ Ing. Menšík Jiří - webmaster 

¤ Nováková Jana - tanečky Folklór 

¤ Ing. Přikrylová Iva - finanční poradenství 

¤ PaedDr., Mgr., Bc. Rupertová Pašteková Hana - psychologické poradenství 

¤ Mgr. Skřičková Karolína - muzikoterapie 

¤ Ing. Sonet Bohdana - tanečky pro děti 

¤ Ing. Šmídová Hana - výuka AJ 

¤ Mgr. Švecová Pavlína - AJ pro děti, ČJ pro dobrovolníky EVS, odpoledne s prvky Montessori 

¤ Tichá Andrea - tanečky pro děti 

¤ Mgr. Valíčková Eva - logopedie, poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie 

¤ Večerka Miroslav - ozvučení akcí MC 

Dobrovolníci 

Za rok 2014 spolupracovalo s MC přes 75 dobrovolníků, kteří odpracovali až 1000 hodin. Podíleli se jak 
na pravidelné činnosti a údržbě MC, tak i na organizování jednorázových víkendových akcí či 
prázdninových pobytových akcí. Děkujeme! 
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Propagace 
Propagujeme zdravou a spokojenou rodinu (společnost) prostřednictvím vlastního aktivního přístupu 
a neformálního vzdělávání. Tyto principy sdílíme nejen s našimi návštěvníky, ale také s celou 
komunitou. 
 
Informace o našich aktivitách předáváme: 

 
¤ na webových stránkách http://www.klubickokm.cz 

¤ na facebooku 

¤ ve výroční zprávě distribuované všem dárcům, sponzorům, partnerům, dobrovolníkům a 

zaměstnancům 

¤ pravidelným zasíláním elektronického magazínu eMotanice všem klientům v databázi 

¤ distribucí tištěných měsíčních programů i jednorázových akcí 

¤ pozvánkami na jednorázové akce na malovací tabuli na zahradě MC, která je velmi dobře čitelná 

pro procházející 

¤ na propagačním panelu u vstupu do MC 

¤ nepravidelně v regionálním tisku 

¤ v listopadu, kdy MC slaví narozeniny, informujeme partnery, sponzory a zastupitele městské 

správy o naší činnosti prezentací na této akci 

¤ ve vitrínách (u obchodního centra Slovan, nově u Mateřského centra a na Kollárově ulici) 

¤ na výlepových plochách města 
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Partnerství a spolupráce 
Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat 
naše plány. 

Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. Velmi 
si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a ochotě naslouchat našim nápadům. 

 

 

 

Veliké poděkování patří našim významným 
dárcům 
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Děkujeme také našim partnerům za spolupráci 
 

¤ Alena a Paul Akwei 

¤ Atletický klub Kroměříž 

¤ Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

¤ BESIP Zlín 

¤ Bohdana a Yves Sonet 

¤ Bratrská revírní pokladna 

¤ Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

¤ Český červený kříž Kroměříž 

¤ Církev československá husitská Kroměříž 

¤ Děkanátní centrum pro rodinu 

¤ Dětský domov Kroměříž 

¤ Dodavatel občerstvení Marián Beňo 

¤ Dům kultury Kroměříž 

¤ Jídelna Hulín Věra Bránecká 

¤ Knihovna Kroměřížska 

¤ KROK 

¤ Město Kroměříž 

¤ Městská policie Kroměříž 

¤ MÚ – odbor školství 

¤ MÚ – odbor sociální 
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¤ Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště v Kroměříži 

¤ Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – Korálky 

¤ Optimum KM – účetní služby, daňové poradenství 

¤ Pidi země 

¤ Poradenské a intervenční centrum Kroměříž 

¤ Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž 

¤ Síť mateřských center 

¤ Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži 

¤ studio Kamarád 

¤ VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž 

¤ Všeobecná zdravotní pojišťovna 

¤ Záchranná služba Kroměříž 

¤ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

¤ ZŠ Oskol 

¤ ZŠ Zachar 
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Veřejná sbírka 
V období od 1. 9. 2011 - 1. 7. 2014 MC Klubíčko pořádalo veřejnou sbírku pro Aničku, která je těžce 
tělesně a mentálně postižená. Sbírka se konala formou shromažďování příspěvků na zvláštním 
bankovním účtu č. 2400142787/2010. Za celou dobu se vybralo 109 047,05 Kč, z toho v roce 2014 bylo 
vybráno 600 Kč. 100 % výtěžek ze sbírky putoval do Aniččiny rodiny. Všem dárcům velmi děkujeme! 
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Bonus závěrem 
HELLO & HOLA, Klubíčko! 

 
HELLO-“helou” – mám náladu skvělou, 

v Klubíčku si děti hrají, kamarádí s ozvěnou. 
Než však spustí sladké tóny Leontýnka – kytara, 

nedočkaví těšíme se, hoříme jak Sahara. 
 

V anglické školce mám lektory a kamarády boží, 
dělat s Georgiou blbiny, po tom každý touží. 

Pohladí mě Véronica po tváři či jen letmo pohledem? 
Když jsme s ní, tak si prostě spokojeně předem. 

 
HOLA-“ola” – španělská kuchyně a Véronica volá! 

Svěží gazpacho, voňavá tortilla, 
té vůni, co Klubíčko právě zaplavila, stěží někdo odolá. 

 
THE POWER of Klubíčko mám ze srdce rád. 

Tam, kde sídlí – to není žádný hrad! 
Kdo tam vládne – to není žádný král, remcal nebo vybíral! 

Pokladnici má bohužel maličkou, aby žilo, 
musí na to pěkně chytře hlavičkou. 

Dejme mu naši podporu, 
ať může zvýšit sílu svého motoru a 

ať uloží jeho další skvělé nápady alespoň do inkubátoru! 
 

Klubíčko Tě stále zve, Klubíčko Tě láká,  
Věrka, Lenka v "Po-po" vyladí Tvou duši,  

Natálka s medvídkem Paddingtonem zpívá waka-waka,  
Evča v angličtině nám procvičí uši.  

Martin píská jako rozhodčí,  
vždyť kluci zapálení do hry nehledí mu do očí. 
Klubíčko světel, Drakiáda a třeba i Den dětí, 

tam Klubíčko nesmí chybět, 
vždy připraví zábavu v originálním pojetí. 

 
 
 

Kateřina Kováčová 
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Kontakty 
Mateřské centrum Klubíčko, o. s. 

Albertova 4062/8 

767 01 Kroměříž 

www.klubickokm.cz 

klubickokm@klubickokm.cz 

 

IČO: 26602024 

Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1-1/51304/02-R 

Datum registrace: 30. 9. 2002 

Číslo účtu: 241708341/0300 

 

Ing. Marcela Bradová – ředitelka MC   

Tel: 602 793 748 

 

Mgr. Natalie Csizmaziová – koordinátorka MC 

Tel. 737 172 403      
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