MATEŘSKÉ CENTRUM

RÁKOSNÍČEK, o.s.
Výroční zpráva
2011

OBSAH:

1.

Historie a představení MC Rákosníček,o.s.

2.

Rok 2011

3.

Orgány sdružení, zaměstnanci

4.

Programová nabídka

5.

Akce pro celou rodinu

6.

Vzdělávací semináře a odborné kurzy

7.

Miniškolka Rákosníček

8.

Mini-montessori školička

9.

Anglická školička – MAGIC SCHOOL

10.

Statistika návštěvnosti, prezentace

11. ,12. Finanční zpráva za rok 2011
13., 14. Realizované projekty v roce 2011
15.

Poděkování, donátoři

16.

Kontaktní údaje, tiráž

Mateřské centrum Rákosníček,o.s.
Jsem nezisková organizace - občanské sdružení.
Držitelé ocenění “Společnost přátelská rodině”.
Hlavním cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské
a otcovské role ve společnosti.
Provozování mateřského centra jako zařízení komunitního a integračního, vedoucí ho k prevenci
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti předškolního věku. Pomáhat při začleňování zdravotně i
sociálně handicapovaných dětí do běžného života dětské komunity.
Podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro všechny.
Podpora zdravého života ve zdravém prostředí.
ROK 2008
• 2.1. slavnostní otevření MC a přivítání prvních návštěvníků
• Zapojení do procesu komunitního plánování
• Otevření miniškolky Rákosníček
• Zapojení do akcí pro veřejnost pořádaných statutárním městem Děčín
• Projekt Kojení jako dar - OSV Děčín
• Projekt Vítáme tě, kašpárku - OŠK Děčín
• Dotace na podporu rodiny - OSV Děčín
ROK 2009
• Úprava vnitřních dispozic MC
• Rozšíření nabídky služeb o vzdělávací programy - Baby Sings a Masáže dětí kojenců
• MC uspořádalo 20 kulturních akcí pro veřejnost
• Projekt Mateřské centrum Rákosníček - MPSV Rodina
• Projekt Z kojence batoletem - OSV Děčín
• Dotace na podporu rodiny - OSV Děčín
• Projekt Vítáme tě , kašpárku II. - OŠK Děčín
• Projekt Vnitřní hřiště - Nadace ČEZ
ROK 2010

•
•
•
•
•
•
•

Nové vzdělávací programy pro rodiče zvyšující jejich rodičovské kompetence
Základní poradenství a semináře v oblasti partnerských a rodinných vztahů
Rozšíření nabídky programů o hudební kurzy Yamaha class, programy pro děti nad tři
roky, školní děti, ženy a nastávající maminky
Uspořádáno 24 kulturních akcí pro veřejnost
Rozšíření kapacity miniškolky na 15 dětí/den
Příprava k otevření nové Montessori miniškolky
Nová webová prezentace
Navázána spolupráce s azylovým domem v Děčíně
Vytvoření věrnostního programu pro návštěvníky a členy MC
Vznik informačního občastníku R-KO, vydávaného MC Rákosníček

•
•
•
•
•
•

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

•
•
•

MC Rákosníček - MPSV Rodina
Rodičovská poradna - MPSV Rodina
MC Rákosníček - Ústecký kraj
na podporu rodiny - OSV Děčín
Vítáme tě, kašpárku III. - OŠK Děčín
Montessori miniškolka - OSV Děčín - mimořádná dotace

ROK 2011
•

Běžný provoz mateřského centra byl v pracovní dny v dopoledních hodinách zaměřen
na programy pro rodiče a děti a v odpoledních hodinách na programy pro děti i
rodiče odděleně. Setkávání rodičů volnou formou probíhalo po celý týden i ve
vybavené herně. Provoz centra byl zachován po dobu letních prázdnin, v dopoledních
hodinách herna a nově byly zařazeny i aktivity pro rodiče s dětmi.

•

U vzdělávacích programů pro rodiče zvyšujíci jejich rodičovské kompetence a
zmenšující jejich rodičovské nejistoty jsme návázali na rok 2010. Jejich nabídku
jsme rošířili i pro rodiče starších dětí, skupinová setkávání rodin a rodičů s dětmi. A
oba naši poradci poskytovali jednou týdně pro klienty základní rodinné poradenství.

•

Uspořádany byly kurzy první pomoci zaměřené na děti a na úrazy v domácnosti.

•

Otevřeli jsme druhou provozovnu v městské části Želenice Mini-montessori školičku
s kapacitou 14 míst pro děti od 2 – 6 let.

•

Zahájili jsme provoz anglické školičky s rodilým mluvčím MAGIC SCHOOL.

•

Zavedli jsme nový program pro rodiče a děti – OSTROV OBJEVŮ.

•

Novinkou se staly také kurzy angličtiny s rodilým mluvčím akreditovanou metodou
Wattsenglish.

•

Ve spolupráci s o.p.s. Pro rodinu jsme uspořádali třívíkendový kurz Základní znalosti
Montessori pedagogiky.

•

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči a se Sítí MC byl uspořádán
seminář Metodika pohybových her s kojenci a batolaty.

•

Celkem jsme uspořádali 26 kulturních a jiných akcí.

Realizované projekty
•

Projekt MC Rákosníček - MPSV

•

Projekt Rodičovská poradna - MPSV

•

Projekt MC Rákosníček – Ústecký kraj

•

Projekt Podpora rodiny – Miniškolka Rákosníček – OSV Děčín

•

Projekt Podpora rodiny – Minimontessori školička – OSV Děčín

•

Mimořádná dotace – OSV Děčín

•

Vítáme tě, kašpárku – OŠK Děčín

•

Jiná péče”Pomoz mi, abych to dokázal sám” - Nadace čez

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Valná hromada
Výkonný tým
Lucie Hašková – předseda sdružení
Zuzana Turčeková, Dis.– místopředseda sdružení
Marie Hladíková – člen výkonného týmu
Ing.Eva Obermajerová – fundraisor
Revizor sdružení
Silvie Braunová

Účetní sdružení
Eva Černobilová

Zaměstnanci
MC
Zuzana Turčeková, Dis. – HPP/od 1.3.2009/
Lucie Hašková – HPP/od 1.3.2009/
Vlasta Duchoňová – HPP /1.8.2011/ - Dotované místo
Ing.Eva Obermajerová – DPP
Jaroslava Čurdová - DPP
Miroslava Hornová - DPP
MUDr. Jana Culková - DPP
Jana Sedliská, DiS. - DPP
Mgr. Markéta Závěrková - DPP
Bc. Pavel Hrbáč - DPP
Helena Tesařová – DPP
Ilona Jedličková – DPP
Miniškolka Rákosníček
Martina Kuthanová - HPP/od 1.5.2010/
Jaroslava Hejmalíčková – HPP /1.11.2011/ - Dotované místo
Michaela Grznárová – HPP /1.11.2011/ - Dotované místo
Michaela Hricáková – DPP
Kateřina Hricáková - DPP
Mini-montessori školička
Marie Hladíková – HPP/od 1.7.2008/ +DPP
Jolana Faflíková – VPP/od 1.2.2010/
Karel Hejmalíček – DPP
Eva Gallerachová - DPP

PROGRAMOVÁ NABÍDKA

VOLNÁ HERNA /neorganizovaná činnost/
• PO - PÁ 9:00 - 12:00
• PO – ČT 14:30 - 17:30
•

Nepravidelné prezentace firem v oblasti péče o děti,
kosmetické, farmaceutické aj.

•

Víkednové podnájmy herny k narozeninovým oslavám.

AKCE PRO CELOU RODINU
Leden 2011

3. narozeniny MC Rákosníček,o.s.

Leden 2011

Den otevřených dveří v Mini-montessori školičce

Únor 2011

Maškarní pro nejmenší v MC

Březen 2011

Jarní burza dětského oblečení a potřeb

Březen 2011

Loutkoherecké představení Sváťova Dividla

Duben 2011

Velikonoční herna

Duben 2011

Casting Módní přehlídka

Duben 2011

Čarodějný průvod

Květen 2011

„Přijďte pobejt“ - připojení k republikové kampani Sítě
Mateřských center

Květen 2011

Mladé Labe - outdorová akce

Květen 2011

Pohádková cesta

Květen 2011

Výlet do obory Mstišov

Červen 2011

Prázdninová besídka Miniškolka Rákosníček

Červen 2011

Dny pro děti v Rákosníčku

Červen 2011

7. módní přehlídka - Retro

Září 2011

Casting Módní přehlídka

Září 2011

Den s Ostrovem objevů

Září 2011

Slavnostní ukončení projektu Nadace Čez

Říjen 2011

Loutkoherecké představení Sváťova Dividla

Říjen 2011

Podzimní burza dětského oblečení a potřeb

Listopad 2011

8. módní dětská přehlídka – Ve víru tance

Listopad 2011

Charitativní akce v Cardio fitness centru

Prosinec 2011

Mikulášské besídky při kroužcích MC a v Miniškolce

Prosinec 2011

Mikulášská nadílka S-Centrum

Prosinec 2011

Vánoční besídka MC v S-Centru

Prosinec 2011

Silvestrovské pouštění lampiónů přání

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE A ODBORNÉ KURZY
OTEVŘENÉ SEMINÁŘE S RODINNOU TÉMATIKOU
Odborné semináře vedené terapeuty - Mgr. Markétou Závěrkovou a Bc.Pavlem Hrbáčem.
Květen – Partnerství, rodičovství
Listopad – Jaký jsem rodič aneb pohled na rodiče očima dítěte

KURZY ZDRAVÉHO RODIČOVSTVÍ
Ucelený soubor kurzů a přednášek k posílení rodičovských kompetencí a odstranění nejistot
z nové životní úlohy - rodič. Celkem proběhly 4 turnusy.
Náplň KZR 1.:
1. Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života
2. Správná manipulace s kojencem
3. Správné kojení a výživa kojence a matky
4. Masáže dětí a kojenců
5. Šátkování - Základní úvazy pro nošení dětí v šátku
Náplň KZR 2.:
1. Dětské nemoci a očkování
2. Manipulace s batoletem dle Evy Kiedroň
3. Seberealizace na rodičovské dovolené
4. Muž v nové roli – otec

SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ RODIN, RODIČŮ A DĚTÍ
Pod odborným vedením Mgr. Markéty Závěrkové pracuje skupina s výchovnými a
vztahovými poruchami a potížemi, které děti a jejich rodiče provázejí (např. vzdor,
nepozornost, úzkost, tiky, poruchy nálad a chování).
Nabídka této aktivity vychází přímo ze zájmu a potřeb rodičů, z doporučení lékařů či
pedagogů.
Dva turnusy po 6 setkání/ 1xtýdně /1 hod.

Realizace výše zmíněných programů byla podpořena z dotačního
titulu MPSV Rodina.

OSTATNÍ
V průběhu roku dále probíhaly kurzy:
•

Masáže dětí a kojenců

•

Manipulace s kojencem

•

Znakování s batolaty a Emoční inteligence u dětí

•

První pomoc u dětí a při úrazech v domácnosti

•

Základní kurz Montessori pedagogiky

•

Metodika pohybových her s kojenci a batolaty

MINIŠKOLKA RÁKOSNÍČEK
Naše školička je alternativní zařízení určené pro děti od 24 měsíců do 5 let.
Je umístěna v prostorech Mateřského centra. Umožňuje jak individuální
docházku dětí, tak i jejich každodenní pobyt. Díky malému kolektivu je
možný individuální přístup a bližší komunikace. Vnitřní uspořádání školky
se odvíjí od prostorových podmínek. Věnujeme se zde výuce dle
vzdělávacího programu nebo projektu, na kterém právě pracujeme. Do
výuky jsou zařazeny prvky metody Marie Montessori, které pomáhají dítěti
učit se sebeobsluze, péče o druhé a poznávání světa kolem sebe. Snažíme
se svým přístupem vytvořit dětem klidné a harmonické prostředí bez stresu,
které pomůže k jejich uvolněnosti, navazování kontaktů s kamarády a
dospělými. Každý den je naplněn programem, který obsahuje např. cvičení
s dětmi, písničky, říkanky, výtvarnou činnost, ale i volnou hru dle zájmu a
rozpoložení dětí.
•

Kapacita miniškolky je 15 dětí/den.

•

Provozní doba je od pondělí do pátku od 6:30 – 17:00.

•

Otevřeno po celý kalendářní rok s vyjímkou státem uznávaných
svátků.

•

Na provoz miniškolky přispívá Statutární město Děčín z dotačního
programu na podprou rodiny.

MINI – MONTESSORI ŠKOLIČKA
Mini-Montessori školička se nachází v klidné městské části
Želenice, v prostorech rodinného domu, které nabízí vhodné prostředí pro
rozvinutí a využití výchovně vzdělávací metody Marie Montessori pro děti ve
věku od 2 – 6 let. Školka je vybavena řadou speciálních pomůcek
potřebných ke vzdělávání touto metodou. Okolí školky poskytuje mnoho
možností na vycházky a bezprostřední poznání přírody.
•

Provoz školičky byl zahájen 1.2.2011

•

Kapacita školičky je 14 dětí/den.

•

Provozní doba je v pracovních dnech od 6:30 – 16:30.

•

Otevřeno po celý kalendářní s vyjímkou státem uznávaných svátků.

•

Na zřízení školičky přispělo mimořádnou dotací na vybavení
Statutární město Děčín a také nadační fond Nadace ČEZ.

•

Na provoz přispívá Statutární město Děčín z dotačního titulu na
podporu rodiny.

PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY:

•

Dítě se učí v přirozeném prostředí (pozitivní atmosféra třídy, harmonie a přádek)

•

Učí se pomocí speciálních pomůcek

•

Učení probíhá spontánně od konkrétního k abstraktnímu, dle daných pravidel

•

Dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat

•

Dítě si samo dokáže zkontrolovat správnost a práci s pomůckou.

•

Učí se pečovat o sebe, o druhé a životní prostředí.

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA – MAGIC SCHOOL
Magic School - anglická školička otvírá šanci poskytnout dětem maximální
počet hodin strávených v anglickém prostředí a nechat je zcela spontánně
proniknout do tajů cizího jazyka. Projekt anglické školičky je důkladně
propracovaný, výuka probíhá akreditovanou metodou Wattsenglish® pod
vedením kvalifikovaného rodilého mluvčího.
Metoda výuky:
Wattsenglish.Ltd. je značka britské společnosti, která získla akreditaci
MŠMT ČR na metodu výuky angličtiny předškolních a mladších školních dětí.
Touto metodou v naší Magic School vyučují rodilí mluvčí i čeští lektoři, kteří
byli vyškoleni a získali certifikát od této společnosti.
Program:
Je obdobný jako v klasické mateřské škole. Děti se ráno sejdou a po
svačince následuje metodicky vedený blok činností a her zaměřený na
výuku angličtiny, během kterých se děti učí zpívat anglické písničky,
recitovat básničky, seznámí se s postavičkami z anglických pohádek a
zahrají si divadlo. Program také zahrnuje kreativní část, kdy děti malují,
kreslí či jinak vytváří dílka vztahující se k probíranému tématu a dále blok
fyzických cvičení sloužící relaxaci i rozvoji pohybových schopností. Při všech
těchto činnostech děti provází angličtina rodilého mluvčího, což vede k
tomu, že se pro ně stává tento jazyk přirozeným komunikačním
prostředkem.
Součástí programu je za dobrého počasí procházka a klasické dětské hry
(Hide and Seek – Na schovávanou, Johny wake up – Honzo vstávej apod.)
•

Provoz školičky byl zahájen 20.9.2011

•

Přihlášeno 17 dětí od 3 – 6 let, které navštěvují dopolední
výukový blok vždy jednou týdně.

PREZENCE V MÉDIÍCH, STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
Prezence v médiích probíhala průběžně celý rok. Především v místních
periodikách (Týdeník Princip, Děčínský Deník, Zpravodaj města Děčína,
Naše Děčínsko, Regia TV).
A také formou webové prezence namcrakosnicek.cz, raktivity.webnode.cz,
mini-montessori.cz, materskacentra.cz, Znakování s Terčou aj.,
hudebnikurzy.webnode.cz aj.

ÚČAST V MC RÁKOSNÍČEK

2011

ŠKOLKA

HERNA

AKTIVITY

AKCE

VZDĚLÁVÁNÍ

CELKEM

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

256
322
417
406
492
500
295
467
413
415
452
349
4784

554
597
705
668
598
412
232
288
312
451
572
325
5714

323
365
465
438
470
523
86
66
612
738
768
561
5415

50
60
185
125
260
240
95
260
295
145
1715

83
157
34
50
171
126
621

1183
1344
1772
1720
1977
1709
613
821
1482
2035
2213
1380
18.249

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
NÁKLADY
501/Spotřeba materiálu –
kanc.,výtv, potřeby, provozní materiál,
pomůcky, majetek do 1000,-Kč, majetek nad
1000,-Kč, potraviny, hotová jídla aj.

583 621,51

502/ Spotřeba energie
- voda, plyn, el.energie

139 783,94
504/Prodané zboží
64 595,00
511/Opravy a udržování
Úpravy nové provozovny – Minimontessori
školičky, protipožární schodiště ve stávající
provozovně MC, odhlučnění prostor aj.

275 155,00
512/ Cestovné
3 133,00
518/Nákup služeb
- účetní služby, inzerce, lektor pro MS
program, divadelní soubor aj.

202 102,00

518 – 102,103,112,202/
Nájemné
- provozovna MC, provozovna Minimontessori
školičky

366 000,00
521/ Mzdové náklady
997 099,00
524/ Zákonné sociální pojištění
242 036,00
527/ Zákonné pojištění SU
2 710,00
548/Ostatní provozní náklady
10 164,12
549/ Manka a škody z provozní
činnosti
499,00
551/ Odpisy dl.nehmotného
majetku
10 571,00
568/ Ostatní finanční náklady
6565,00
NÁKLADY CELKEM

2.904 304,57

VÝNOSY
602/ Tržby z prodeje služeb
- školkovné, stravné, kurzovné,
organizovaná i neorganizovaná činnost,
akce, podnájmy aj.

1.392 844,47
604/ Tržby za zboží
5 704,00
662/ Úroky
30,65
688/ Mimořádné výnosy
členské příspěvky
přijaté dary

Celkem
691/ Přijaté dotace
Přijaté dotace MPSV
Přijaté dotace MPSV
Přijaté dotace Ústecký kraj
Přijaté dotace
Statutární město Děčín OŠK
Přijaté dotace Statutární město
Děčín OSV
Provozní dotace -Exva s.r.o.
Nadace Čez

29 325,00
30 000,00
59 325,00
389 219,00
61 161,00
50.000,00
10 000,00
653 700,00

Celkem

45 000,00
100.000,00
1.309 080,00

CELKEM VÝNOSY

2.766 984,12

Hospodářský výsledek

- 137 050,45

V r. 2011 účetní jednotka uvedla do provozu Minimontessori školičku v
Děčíně VI.
Vybudování a provoz tohoto zařízení přinesl neobvykle vysoké výdaje.
V prostorách MC bylo dle bezpečnostních směrnic vybudováno na náklady
účetní jednotky bezpečnostní schodiště.
Tyto skutečnosti vedly k tomu, že účetní jednotka vykazuje v účetním období
2011 ztrátu 137 050,45 Kč.

PROJEKTY V ROCE 2011
PROJEKT S NÁZVEM – Mateřské centrum RÁKOSNÍČEK
Výše poskytnuté dotace: 389.219,-Kč
Poskytovatel MPSV oblast Rodina
Hlavní myšlenka projektu - Mateřské centrum Rákosníček - je pomáhat
rodičům ohroženým sociálním vyloučením v důsledku dlouhodobé péče o
děti a zároveň posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy a to tím, že mají
rodiče možnost využít prostor herny MC, kde se mohou účastnit činností
neorganizovaných (trávit volný čas se svým dítětem vlastní hrou a zároveň
být v kontaktu s jinými rodiči a dětmi) a organizovaných (aktivizační
programy pro rodiče a děti). Do projektu jsme zapojili otevřené semináře s
rodinnou tématikou, které proběhly 2x za rok pod vedením rodinných
poradců - Mgr. Markéty Závěrkové a Bc. Pavla Hrbáče a kurzy První pomoci
u dětí a při úrazech v domácnosti.

PROJEKT S NÁZVEM - Rodičovská poradna
Výše poskytnuté dotace: 61.161,-Kč
Poskytovatel MPSV oblast Rodina
Projekt Rodičovská poradna Rákosníček je sestaven ze tří linií sledující
hlavní úmysl celého projektu a to povýšit MC Rákosníček na centrum
rodinné, více ho otevřít rodinné problematice. V rámci projektu byly
uspořádány Kurzy zdravého rodičovství 1,2, byla poskytována základní
odborná pomoc týkající se rodinné, rodičovské a partnerské problematiky. A
skupinové setkávání rodičů a dětí pod odborným vedením Mgr. Markéty
Závěrkové.

PROJEKT S NÁZVEM - MC Rákosníček
Výše poskytnuté dotace: 50.000,-Kč
Poskytovatel Ústecký kraj
Podpora činnosti mateřského centra, organizovaných i neorganizovaných
aktivit, které slouží k inkluzi rodičů na MD, RD do společnosti a podporují
smysluplně strávený čas rodičů a dětí zejména předškolního věku.

DOTACE NA PODPORU RODINY
Výše poskytnuté dotace: 653.700,-Kč
Poskytovatel OSV Děčín
Podpora alternativního zařízení určeného pro předškolní děti
– Miniškolka Rákosníček a Mini-montessori školička. Celková
kapacita zařízení je 29 dětí/ den. Dotace byla použita na
úhradu provozních a mzdových nákladů.

PROJEKT S NÁZVEM – Vítáme tě, kašpárku!
Výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč
Poskytovatel OŠK Děčín
Hlavní myšlenka projektu byla seznámit malé děti a jejich rodiče s
loutkovým divadlem v pro ně známém prostředí mateřského centra a
obohatit jak děti, tak i jejich rodiče o takto společně sdílený zážitek.
Zároveň probudit v dětech chuť se do pohádky zapojit a neostýchat se
vystoupit před publikem rodičů a dalších děti.
Dopolední vystoupení bylo určeno pro školičky při MC Rákosníček a pro
pozvanou MŠ Školní v Želenicích a MŠ Pohraniční DC 1.
Odpolední vystoupení bylo určeno pro širokou veřejnost.
Díky projektu byla uspořádána Mikulášská akce v S-Centru Děčín, která
byla v podání Sváťova dividla, dětem bylo sehráno loutkoherecké
představení a zakončeno bylo příchodem Mikuláše a andělů, kteří dětem
rozdali balíčky.

PROJEKT S NÁZVEM – Jiná péče“Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Výše poskytnuté dotace: 100.000,- Kč
Poskytovatel Nadace ČEZ
Projekt byl zaměřen na otevření a provozování MINI-MONTESSORI
MINIŠKOLKY. Spuštěním projektu jsme nabídli rodičům alternativní řešení v
péči o děti od 2 do 6 let věku s využitím výchovných metod Montessori
pedagogiky. Naše vychovatelky pracují s dětmi v prostředí, které je
podněcuje k samostatnosti, sebevědomí a radosti z učení pro sebe. Režim
dětí je obdobný jako v ostatních MŠ v rozmezí od 6.30 - 16.30 hod.
Dotace byla použita na zakoupení Montessori pomůcek a zahradních prvků –
domeček, kolotoč, pískoviště.

MIMOŘÁDNÁ DOTACE
Mini-montessori školička – vratka
Miniškolka Rákosníček – vratka
Výše poskytnuté dotace: 108 960,-Kč
Poskytovatel OSV Děčín
Dotace poskytovaná OSV Děčín na podporu rodiny je vázána na docházku
do zařízení. Vzhledem k rozšíření kapacity z 15 na 29 míst/den a vysoké
nemocnosti dětí nebyla dotace vyčerpána a bylo požádáno o
možnost využítí nevyčerpaných dotačních prostředků na
provozní náklady spojené s provozem obou zařízení. Náklady
na provoz zůstávají stejné i v případě, že kapacita zařízení
na den není plně využita z důvodu nemocnosti dětí.

PODĚKOVÁNÍ
V první řadě děkujeme rodinám a manželům nás všech, kdo se podílejí na
chodu naší organizace, bez jejich velké podpory a tolerance bychom se
nemohli Rákosníčku věnovat maximálně.
Stejně velké díky patří výkonnému týmu, zaměstnancům a přátelům
mateřského centra.
Poděkování donátorům
Naše práce by nebyla možná bez finanční podpory řady organizací i
jednotlivců. Jim patří díky, že poskytli důvěru v podobě finanční i jiné
podpory.
MPSV oblast Rodina
Alcan Děčín Extrusions s.r.o.
DSP,a.s.
SaM, silnice a mosty Děčín,s.r.o.
Ústecký kraj

S-Centrum Děčín
JAW.cz s.r.o.
Takko Fashion
Avon
Svatební salón Afrodité

Statutární město

Týdeník PRINCIP Děčín

Děčín

SORREAL

Fyzické osoby:
Eva Pánková, Jan Čáp

KONTAKTY
Mateřské centrum Rákosníček,o.s.
Sídlo: Severní 1495/4, 405 02, Děčín 6
Adresa centra a Miniškolky Rákosníček: U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín 1
Adresa Mini-montessori školičky: Krásnostudenecká 39, 405 02, Děčín 6
Statutární zástupce:
Lucie Hašková – předseda
Zuzana Turčeková – místopředseda
mob. 606 779 477, 777 658 176
E-mail: info@mcrakosnicek.cz
Webové stránky:www.mcrakosnicek.cz
Číslo a datum registrace:30.10.2007, VS/1-1/67 810/07-R
IČ: 28559738
Číslo účtu: 0888827309/0800
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