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Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

„Člověk se vlastně nikdy úplně nedoví, jaký byl rodič, ani jestli
to dělal dobře nebo špatně.“
Robert Fulghum

PŘEDSTAVUJEME SE
Rodinné a mateřské centrum Vsetín je občanské sdružení, slavnostní otevření se konalo 3. 9. 2001.
Naše působnost je orientována především na rodiny s malými dětmi v oblasti:
 komunitní, integrační a společensko-kulturní
 vzdělávání a výchovy
 sociální a terapeutické
Cílem je vytvářet v centru společně s rodinami komunitní prostředí, nabízející řadu podnětů, které pomohou
lépe zvládat rodičovství a rozvíjet rodičovské dovednosti, nabídnout příjemné místo, kde se dospělí i děti
mohou setkávat, předávat si své zkušenosti, vzdělávat a rozvíjet se, navazovat nová přátelství a vzájemně si
pomáhat a podporovat se. Na komunitní aktivity, jejichž součástí je také snaha o efektivní individuální
komunikaci s klienty navazují odborné činnosti – přednášky, besedy, motivační a rodičovské kurzy,
individuální konzultace (odborné pracovnice centra, psycholožka, por. asistentka, sociální pracovnice,
logopedka, fyzioterapeutka…), případně nasměrování na další odborná pracoviště (Oddělení sociálněprávní ochrany dětí, Terénní asistenční služba, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Občanská poradna,
Intervenční centrum, Pedagogicko-psychologická poradna …)
Za důležitý aspekt naší činnosti považujeme „nízkoprahovost“ a převahu neřízených aktivit. To znamená,
co nejméně omezení pro klienty při návštěvě centra a udržení otevřenosti centra vůči veřejnosti, které
umožňuje rodinám setkávání nejen vzájemně mezi sebou, ale také v širší komunitě.
 jsme zapojeni do Komunitního plánování soc. služeb a péče Vsetínska v pracovní skupině Rodina
 jsme členy Sítě mateřských center ČR

Od roku 2001 mělo sdružení pro provoz centra pronajaty prostory v MŠ Rokytnice Vsetín. Pro velký nárůst
dětí přijatých do této MŠ bylo nutno v červnu 2009 prostory uvolnit pro vybudování dalšího oddělení
školky. Nové prostory byly centru nabídnuty v budově Alceda – střediska volného času Vsetín a pro
provoz otevřeny v srpnu 2009.
Díky jiné dispozici prostor umožnilo přestěhování centra výhodnější rozprostření aktivit během provozu,
což umožňuje nabídnout příchozím i více různých činností v jeden den a zároveň posílilo zázemí provozu a
to zejména v možnostech skladování materiálu a vybudováním samostatné kanceláře.

V roce 2011 byly realizovány dva základní projekty zaměřené na provoz RMC Vsetín:
1. RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM VSETÍN JAKO ZDRAVÁ KOMUNITA
2. PODPORA KLIENTŮ RMC VSETÍN – ZKVALITŇOVÁNÍ PARTNERSKÝCH A RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ
Další celoroční projekt byl zaměřen na podporu náhradní rodinné péče a nesl název PROSTOR PRO
RODINU II.

POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ
27. září 2012 bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem sociálních věcí uděleno RMC Vsetín Pověření
k výkonu sociálně -právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
-

vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje,
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči
o dítě zdravotně postižené,
pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY
BESEDY, PREZENTACE, KULATÉ STOLY,
WORKSHOPY, DOPOLEDNÍ ČAJE O DESÁTÉ
jsou zaměřeny na vzdělávání, osvětu, poskytování nových informací, podporu zdravého
životního stylu i trvale udržitelného způsobu života.
Díky ozvučení mohou maminky sledovat program a přitom dohlížet na své dítě.
V roce 2011 jsme návštěvníkům nabídli 29 besed a 23 prezentací, 6 čajů o desáté z oblasti:
 zdraví a zdravý životní styl – fair trade, zdravá obuv, textilní a dřevěné hračky, fyzioterapie a
rehabilitace,výživa, vývoj řeči, bez-plenková metoda, šátky na nošení kojenců a malých dětí, výživa…
 vzdělávání a informace – Zápisy do MŠ; Kam s rodinou na výlet ve Vsetíně a okolí; Kreativní techniky;
Náhradní rodičovství; Ukázková hodina školy Yamaha, Módní trendy pro děti, Seznamujeme se se
zahraniční kuchyní …
 psycholog – Rodina, výchova, vzdělávání; Po dobrém nebo po zlém; Jak
uspět
při hledání zaměstnání; Jak vychovat šťastné dítě; Děti potřebují hranice; Po
dobrém nebo po zlém
 porodní asistentka – Péče o prsa; První pomoc u dětí; Fungování
ženského těla v průběhu života
 čaj o desáté – o aktivitách v RMC, předprázdninové a vánoční posezení,
s hostem – Hvězdárna Vsetín, s pohádkou pro děti.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI jsme v prvních letech fungování centra nabízeli rodičům a dětem 1x
týdně jako tanečně pohybovou aktivitu, která se postupem let rozrostla do dnešní podoby. Od září 2008 je
zařazováno do programu dvakrát týdně v pondělí a čtvrtek dopoledne. Pondělní setkání je „pohybové“ –
rozcvičení, cvičení s nářadím, překážková dráha. Na konci hodiny se děti i rodiče uvolní při společném čtení.
Ve čtvrtek je hodina „taneční“ - rytmika, pohyb a zpěv s živým hudebním doprovodem. Na závěr je pro
děti připravena krátká pohádka. Přístup do hodin je zcela volný, není třeba se předem hlásit ani se
zavazovat k pravidelné návštěvě. Program hodiny je připraven na společné spojující téma a každý měsíc
obměňován. Aktivitu připravují pracovnice centra ve spolupráci s rodiči.
V roce 2011 se uskutečnilo 87 setkání, s průměrnou účastí 8 rodičů s dětmi.
Cílem této aktivity je pomoc rodičům při hledání nových podnětů, jak rozvíjet své děti v oblasti
psychomotoriky, pohybového vývoje i sociální komunikace, rozvoj slovní zásoby u dětí a také posilování
citové vazby mezi rodiči a dětmi. Získané podněty mohou rodiče převést do svých činností v domácím
prostředí.
Těší nás, že přicházejí nejen maminky, ale také tátové a prarodiče.

INDIVIDUÁLNÍ

KONZULTACE, SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A ODBORNÝMI

PRACOVIŠTI - v rámci provozu centra nabízíme klientům individuální konzultace s odbornými
pracovnicemi centra, na které navazuje primární odborné poradenství (logopedka, psycholožka, primární
porodní asistentka), kdy mohou získat základní informace z oblasti výchovy a péče o děti, komunikace a
vztahů v rodině, řešení rozvodových a porozvodových situací v rodině, domácího násilí, finanční
gramotnosti, trhu práce, sociálních dávek atd. Cílem je nabídnout „první pomoc“ při řešení vzniklých
situací. Výhodou je zde nízkoprahovost, přátelské prostředí, odborníci, které klienti znají i z jiných aktivit
(přednášky, kurzy), možnost maximálního časového přizpůsobení a osobního přístupu. Na tyto konzultace
pak navazuje dle potřeby nasměrování na další odbornou pomoc (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
Terénní asistenční služba, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Občanská poradna, Intervenční centrum,
Pedagogicko-psychologická poradna …).

a) LOGOPEDKA

Cílem

preventivní logopedické péče je rozpoznávat včas počínající defekty řeči u malých dětí. Setkání

s kvalifikovanou logopedkou se uskutečňuje individuálně přibližně jednou za dva týdny. V roce 2011
využilo této možnosti 14 rodin.

b) PSYCHOLOŽKA
Mgr. Alena Střelcová spolupracuje s naším centrem téměř od jeho založení. Preventivní psychologická péče
je zaměřena na základní poradenství týkající se partnerských a rodinných vztahů, syndromu „čtyř stěn“,
domácího násilí, období vzdoru u dětí, výchovy dětí, vlivu zdravotních potíží na psychiku… V roce 2011
proběhlo 63 hodin individuálních konzultací.

c) PORODNÍ ASISTENTKA
Dis. Eva Hurtová spolupracuje s centrem od roku 2006. Díky této spolupráci můžeme maminkám nabídnout
individuální konzultace, besedy a kurzy zaměřené na zvýšení sebepoznání, informovanosti v oblasti
antikoncepce, dospívání, těhotenství, nechtěného těhotenství, gravidity, laktace i pooperačních stavů, ale
také péče o kojence a malé děti. V roce 2011 se uskutečnilo 50 hodin individuálních konzultací.

KNIHOVNIČKA

se každoročně rozroste o několik nových titulů. Návštěvníci tuto službu hojně

využívají. Knihy si půjčují domů na dobu 1 měsíce, nebo je využívají jako studijní materiály přímo v centru.
Pracovnice centra se v rámci sebevzdělávání s knihami postupně seznamují, což jim zároveň umožňuje
poskytnout rodičům cílený „tip“ na knihu.
Ke konci roku 2011 bylo k dispozici k zapůjčení 700 knih, především z oblasti: psychologie, pedagogiky,
sociální práce, zdravého životního stylu, péče o zdraví, encyklopedie a slovníky. Během roku bylo
zakoupeno nebo darováno 107 nových knih a uskutečnilo se 213 výpůjček.

KRÁTKODOBÉ

HLÍDÁNÍ DĚTÍ zajišťujeme v době kdy se rodiče

využívají programovou nabídku pro dospělé a účastní se
vzdělávání, besedy, kreativního setkání, kurzu nebo
poradenství.

KREATIVNÍ ČINNOSTI S DĚTMI
Aktivizační pracovnice připravují měsíční program pro rodiče s dětmi zaměřený na
rozvoj hrubé a jemné motoriky, spolupráce, samostatnosti, poznávání barev,
seznamování se s různými materiály, výtvarnými i pracovními technikami.
Program je připravován v několika variantách a individuálně
přizpůsoben věkovému složení dětí přítomných v centru. Cílem
je poskytnout rodičům prostor pro soustředěnou
pozornost a společnou činnost s dětmi i možnost
načerpat náměty pro tvořivé činnosti doma.

KREATIVNÍ

ČINNOSTI DOSPĚLÝCH patří dlouhodobě k oblíbeným. Nabízejí účastníkům

možnost vyzkoušet si zajímavé rukodělné a výtvarné techniky, pomáhají uchovávat manuální zručnost,
rozvíjet vlastní kreativitu, nacházet nové možnosti osobního rozvoje. V neposlední řadě pomáhají
posilovat sebevědomí a psychickou pohodu jednotlivců, která se pak odráží v atmosféře rodiny jako
celku. Pro mnohé se získané dovednosti stávají dlouhodobou náplní volného času mimo centrum.
Lektorkami jsou pracovnice centra, maminky, případně externí lektoři. V průběhu dopoledního tvoření pro
dospělé zajišťují pracovnice centra hlídání dětí.

V roce 2011 jsme nabídli 61 dopoledních a 41 odpoledních setkání:
- pletení z pedigu a z papíru
- výroba šperků – korálky, drátky, smaltování
- malování na plátěné polštáře, tašky, na trička a hedvábí
- ubrousková technika
- výroba ozdob z obalů od čajových sáčků
- výroba mýdel
- ,,madeirová“ vrtaná vajíčka
- Quilling
- patchwork bez jehly
- svíčky z voskových plátů
- výroba adventních věnců
- zdobení perníčků
- výroba dekorací ze sena
- keramika, samotvrdnoucí hmota, FIMO
- twist art

MIMOŘÁDNÉ AKCE jsou zaměřeny především na setkávání rodin a setkávání širší
komunity, které může velkou měrou přispět k odbourávání sociální izolace zejména rodin s malými dětmi.
 LEDEN - Karneval na zámku. Páteční rodinné odpoledne v prostorách
Zámku Vsetín. Účastníci
se mohli těšit na živou hudbu, společné hry a
tvoření i malou tombolu – účast 204 rodin (547 osob).
 BŘEZEN – tradiční Bazárek dětského oblečení na jaro a léto a potřeb a

pomůcek pro péči o děti.
 KVĚTEN - Den rodin spojený s oslavou Dne matek a Dne rodiny – nedělní odpoledne pro rodiny
s dětmi plné her pro děti i dospělé, výroby drobných dárků, opékání a živé hudby v areálu Restaurace
U Vychopňů v místní části Jasenice. Pro nepříznivé počasí se akce konala v prostorách restaurace, pod
velkým zahradním altánem se opékalo a střílelo z luku - účast 56 rodin (145 osob).
 ČERVEN - Den dětí ve Sluníčku. Soutěžní dopoledne pro nejmenší děti –
účastnilo se 30 rodin.
- Setkání před prázdninami – páteční odpoledne v areálu Hvězdárny Vsetín
– prohlídka Hvězdárny, promítání tematických animovaných pohádek, hry,
opékání špekáčků. I přes poněkud nepříznivé počasí se sešlo 20 rodin.
 ZÁŘÍ - Den otevřených dveří se koná každoročně při příležitosti oslavy výročí otevření centra. Příchozí
mají možnost seznámit se s prostorem centra, programem a aktuální nabídkou, nejmenší návštěvníci se
mohli těšit na pohádku – účast 28 rodin.
- Den RMC Vsetín – jako oslava 10. výročí otevření byla připravena také celodenní akce pro
rodiče s dětmi v prostorách Kina Vatra, jejíž součástí byla vernisáž výstavy mapující deset let činnosti centra,
promítání pohádek pro nejmenší a kreativní dílny. Během dne se na akci vystřídalo 285 „gratulantů“ .
 ŘÍJEN – Bazárek podzimního a zimního oblečení a potřeb.
Drakiáda (připraveno ve spol. s Hvězdárnou Vsetín). Účastníci společně
pouštěli draky, mohli si
prohlédnout Hvězdárnu a v závěru posedět u ohně s možností opékání –
účast 61 rodin (184 osob).

 PROSINEC - Mikulášské odpoledne je přizpůsobeno rodinám s velmi
malými dětmi. Cílem je nabídnout rodinám setkání v přátelském prostředí.
Pro děti je ve spolupráci s rodiči připravena pohádka a malé balíčky. Pro
tradičně velký počet návštěvníků byly stejně jako v minulém roce
nabídnuty dva časové termíny – účast celkem 78 rodin (205 osob).
– Vánoční posezení – společné dopoledne s výměnou
drobných dárků pro děti nabídlo možnost ohlédnutí za končícím rokem a bylo také jako již tradičně
možností ke získání zpětné vazby od rodičů.
 V době školních prázdnin během roku a v měsíci srpnu jsme pro rodiny připravovali Prázdninová
tvoření pro celou rodinu – jedná se o dopolední kreativní dílny s nabídkou tvořivých činností v různých
stupních obtížnosti pro děti i dospělé.

NÁCVIKOVÉ AKTIVITY jsou zaměřeny na podporu aktivního rodičovství a
posilování rodičovských kompetencí, jsou organizovány formou společné kreativní
činnosti rodičů (prarodičů) a dětí. Nácvikové aktivity nejsou totožné s běžným
tvořením v centru, probíhají individuálně v malých skupinách (2-3 rodiče s dětmi) a
v samostatné místnosti, tvoření je náročnější. Rodič se při nich učí spolupracovat
s dítětem, motivovat ho, posilovat jeho sebevědomí, poskytovat mu svoji
soustředěnou pozornost, poznávat, které dovednosti je u dítěte potřeba
rozvíjet, na co se soustředit. Zároveň malá skupina umožňuje výměnu
zkušeností a názorů mezi rodiči či případnou konzultaci s pracovnicí centra.
V roce 2011 bylo rodičům nabídnuto 53 aktivit a v 160 hodinách jí využilo 306
rodičů s dětmi.

MOTIVAČNÍ KURZ - POZITIVNÍ PŘÍSTUP VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE
ANEB SEBEVĚDOMÝ RODIČ = SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ
Motivační kurzy, které jsou zaměřeny na posilování rodičovských kompetencí nabízíme
rodičům již několik let. Během roku 2011 byl tento kurz rodičům nabídnut celkem třikrát.
Dílčí témata kurzu jsou zaměřena na informace o základních potřebách dětí, pohled na
výchovu očima dětí, jak zacházet s dětskou agresivitou, jak dětem stanovovat hranice.
Kurzy jsou nabídnuty v dopoledních i odpoledních hodinách, účastnili se také manželské
páry společně.
Rozsah kurzu je 6 hodin, maximální účast v jednom kurzu je 10 osob, lektorkou je psycholožka.
V případě potřeby zajišťovaly pracovnice centra hlídání dětí.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Jazykové kurzy pomáhají klientům udržovat a rozšiřovat již dosažené
znalosti, případně nabízejí možnost pozvolného seznamování se s novým jazykem. Jsou realizovány
jedenkrát týdně, rozsah je 36 lekcí za školní rok.
Do kurzu je možné se připojit podle zájmu kdykoliv během roku, limitem jsou
pouze dosavadní dosažené znalosti jazyka. Hlídání dětí během kurzů zajišťují
především dobrovolníci.
V roce 2011 mohli zájemci navštěvovat kurzy anglického a německého jazyka
v různých stupních obtížnosti. Vyučujícími byli čeští lektoři, které v kurzech anglického
jazyka střídali také rodilí mluvčí. Kurzy byly realizovány ve spolupráci s EdCentre Vsetín.

VOLNÁ HERNA

je přístupná vždy v provozní dobu centra. Umožňuje rodičům využít prostor a

vybavení centra ke hře s dětmi a setkání s dalšími rodinami a je vhodnou platformou pro individuální
komunikaci pracovnic centra s jednotlivými klienty, na kterou navazují vzdělávací a odborné aktivity
z programové nabídky RMC.

DALŠÍ AKTIVITY
DĚTSKÝ KOUTEK –festivaly Starý dobrý western (2 dny) a Amfolkfest,
veřejném projednávání Akčního plánu města Vsetín.

DEN BEZ AUT – RMC připravuje tématické tvořivé dílny a aktivity pro děti
v rámci společného programu, který je realizován v ulicích města.

HLÍDÁNÍ V KINĚ – hlídání dětí při vybraných představeních v kině Vatra je nabízeno ve spolupráci
s K Vsetín. Informace o této možnosti je uvedena na plakátech kina.

VALAŠSKÉ VÁNOCE A VELIKONOCE - spoluúčast na realizaci akcí, které připravuje
Masarykova veřejná knihovna v prostorách Informačního centra. Akce s dlouholetou tradicí nabízí v rámci
všedního odpoledne možnost prohlédnout si zajímavé techniky a výrobky, zakoupit nebo vyrobit drobné
dárky. RMC zajišťuje část kreativních činností.

ŽIVÝ BETLÉM – akce s dlouholetou tradicí je připravována ve
spolupráci několika organizací. RMC se podílí údržbou a přípravou kostýmů
a aktivní spoluprací při realizaci samotné akce. V roce 2011 jsme také
zajišťovali kreativní dílnu, která se konala odpoledne před akcí a prodej
Betlémského světla.

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU RMC VSETÍN
V roce 2011 zajišťovalo provoz RMC 6 pracovnic ( přepočtený úvazek 5) a další externí
spolupracovníci (účetní, psycholožka, logopedka, privátní porodní asistentka…) a také
dobrovolníci, stážisté a praktikanti.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

PŘEDSEDNICTVO SDRUŽENÍ
VEDOUCÍ CENTRA

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍCI
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
DOBROVOLNÍCI, STÁŽISTÉ

DOBROVOLNÍCI,STÁŽISTÉ, PRAKTIKANTI

jsou důležitou, i když proměnlivou součástí

centra již od počátku jeho existence. Jejich práce je pro nás velmi důležitá a nezastupitelná. Pomáhají při
hlídání dětí, jako lektoři kreativních činností, ale také při drobné údržbě vybavení centra, úklidu,
realizaci programu a zejména při organizaci velkých akcí a Bazárků. Stážisté přicházejí buď v rámci praxe
studia na střední či vysoké škole, nebo jako absolventi různých rekvalifikačních kurzů, jejichž součástí je i
praxe u zaměstnavatele. Část našich dobrovolníků je evidována v dobrovolnickém centru ADOREA. Větší
část však tvoří rodiče, kteří navštěvují centrum, přátelé a rodinní příslušníci.

VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK.
RMC V ČÍSLECH
Od 3.9.2001 do 31.12.2011 navštívilo RMC 1567 rodin.
V průběhu roku 2011 navštívilo RMC 570 různých rodin, z toho 170 nových rodin.
Mimořádných akcí se zúčastnilo 600 rodin
Denní průměrná návštěvnost centra byla 23 dospělých, 25 dětí,
celkem za rok 2011 4 929 klientů (rodin).

SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
V ROCE 2011
NÁZEV PROJEKTU: Rodinné a mateřské centrum Vsetín jako zdravá komunita
VYHLAŠOVATEL: MPSV
VÝŠE PODPORY: 603.013,- Kč CELKOVÝ ROZPOČET: 1.148.983,- Kč
CÍLE PROJEKTU:
 vytvářet spolu s klienty motivující a vstřícné prostředí, které bude pomáhat omezovat sociální
vyloučení rodin s malými dětmi
 vytvářet podmínky pro navazující odborné služby
 poskytnout klientům co nejširší a nejkvalitnější nabídku služeb, která pomůže jejich individuálnímu i
rodinnému rozvoji a růstu
 vytvořit stabilní, kvalitní tým pracovníků a kvalitní pracovní prostředí
NÁZEV PROJEKTU: Podpora klientů RMC – zkvalitňování partnerských a rodičovských kompetencí
VYHLAŠOVATEL: MPSV
VÝŠE PODPORY: 83.383,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 437.375,- Kč
CÍLE PROJEKTU:
 projekt je zaměřen na aktivity vedoucí k posilování partnerských a rodičovských kompetencí včetně
primárního poradenství

NÁZEV PROJEKTU: Prostor pro rodinu II.
PARTNER PROJEKTU: OSPOD Vsetín
VYHLAŠOVATEL: Nadace Terezy Maxové dětem VÝŠE PODPORY: 120.000,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 151.056,50 Kč
REALIZACE PROJEKTU: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
CÍLE PROJEKTU:
 podpora profesionalizace náhradních rodin, kdy podporou rozumíme vzdělávání, poskytování
informací, komunitní aktivity a individuální a rodinné poradenství pro náhradní rodiny v našem
regionu, včetně jejich integrace s biologickými rodinami. A dále organizaci setkávání týmu
multidisciplinární spolupráce při řešení konkrétních problémů nebo krizových situací rodin.

NÁZEV PROJEKTU: Den rodin
VYHLAŠOVATEL: Město Vsetín – Malý grant
VÝŠE PODPORY: 5.000,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 8.151,- Kč
CÍLE PROJEKTU:
 organizačně a materiálně zabezpečit rodinného odpoledne pro rodiny s menšími dětmi - hry, sportovní a
kreativní aktivity, občerstvení, živá hudba….
 podpora rodiny jako komunity
 omezení sociální izolace rodin s dětmi

NÁZEV PROJEKTU: Hrajeme si, cvičíme, učíme se
VYHLAŠOVATEL: Nadace Děti-Kultura_sport
VÝŠE PODPORY: 10.000,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 10.605,- Kč
CÍLE PROJEKTU:
 nákup sady prolézacích tunelů, loutek, pomůcek pro cvičení rodičů s dětmi a knih

NÁZEV PROJEKTU: Den RMC Vsetín
VYHLAŠOVATEL: Zlínský kraj – Sociální fond VÝŠE PODPORY: 19.000,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 23.827,- Kč
CÍLE PROJEKTU:
 příprava a realizace celodenní akce pro rodiče s dětmi kině Vatra spojená s oslavou 10. výročí otevření
našeho centra – výstava 10. RMC Vsetín, kreativní dílny, promítání pohádek
NÁZEV PROJEKTU: Prázdninové tvoření pro rodiny s dětmi
VYHLAŠOVATEL: Zlínský kraj – Sociální fond VÝŠE PODPORY: 18.000,- Kč
CELKOVÝ ROZPOČET: 37.406,- Kč
CÍLE PROJEKTU:
 příprava a realizace kreativních dílen v různých stupních obtížnosti
 podpora rodinných vztahů
 rozvoj kreativity a motoriky
 posilování rodičovských kompetencí

PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 2011
NÁZEV PROJEKTU: Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání - prosperita
REALIZÁTOR: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Časový rozsah projektu: červenec 2009 – červenec 2011
AKTIVITY PROJEKTU:
 počítačové a jazykové kurzy, tematické semináře k osobnostnímu a profesnímu rozvoji a
psychosociální motivační výcviky
 Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu
 Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v
povědomí veřejnosti a místní komunity - kampaně, workshopy,
výstavy
 Doprovodná opatření - hlídání dětí, příspěvek na dopravu, možnost
praxe
účastníků vzdělávání

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Provozovatel:
RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM VSETÍN,
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
V provozu od: 1.září 2001
Sídlo sdružení: Jasenice 943, 755 01 Vsetín
Adresa provozovny: Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín
Bankovní spojení: 303683363/0300
IČ: 26534703

Statutární zástupci:
Předseda – JuDr. Lubomír Gajdušek
Místopředkyně – Pavla Fojtíková
Renata Trličíková

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU V ROCE 2011
MPSV

EDCENTRE S.R.O.

ZLÍNSKÝ KRAJ

TÁBORSKÁ IVETA

MĚSTO VSETÍN

NEDZYŃSKÁ BARBORA

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

EGMONT – VĚCNÝ DAR

ING. DANIEL DOHNAL

BOLFOVÁ MIROSLAVA

MIKUŠOVÁ KARLA

DRLÍKOVÁ ANNA

NADACE DĚTI - KULTURA – SPORT

TŮMOVÁ PETRA

HYŽÁK VÁCLAV

HŘÍBEK MIROSLAV

Děkujeme také všem spolupracovníkům, lektorům,
partnerům, rodinám i drobným dárcům za jejich pomoc a
podporu.

PŘÍJMY 2011

ČÁSTKA

MPSV

907.940,-

Město Vsetín
Nadace Terezy
Maxové dětem
Město Vsetín-malý
grant

464.065,-

Dary
Nadace Děti –
kultura - sport

96.000,5.000,93.753,10.000,-

MVK Vsetín

138.868,-

Příjmy od klientů
Zlínský krajSociální fond

274.212,-

Úroky BÚ

CELKEM

37.000,1.353,-

2.028.191,-

VÝDAJE 2011
Drobný DHM
Kancelářské potřeby
Knihy
Did.a sport. pomůcky
Materiál na VV,PV
Ostatní materiál
Teplo, voda, energie
Materiálové celkem
Cestovné
Telefonní služby
Pronájmy
Poštovné
Ostatní služby
Služby celkem
Hrubé mzdy HPP
DPP
Soc. a zdravotní pojištění
Osobní celkem
Ostatní náklady

CELKEM

ČÁSTKA
13.537,15.884,9.038,85.144,11.426,53.213,188.242,6.367,28.579,127.730,2.803,177.694,343.173,919.998,165.900,312.800,1.398.698,15.069,-

1.945.182,-

KONTAKTY
Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.
Záviše Kalandry 1095
755 01 Vsetín

TELEFON: 571 411 694

mc-vsetin@seznam.cz
www.slunicko-vsetin.cz
www.materskacentra.cz

