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1. ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ
Za názvem MaTami stojí tři slova – MÁMA, TÁTA a MIMI. Máme za sebou necelé 4 roky
činnosti. Od listopadu 2010 sídlíme v Centru B. Martinů v Poličce.
Přestože centrum od doby svého vzniku značně rozšířilo aktivity, zůstává věrno své
původní myšlence, kterou je vytváření podmínek pro setkávání rodin s dětmi do čtyř let.
Důvodů k tomuto zaměření je mnoho. Dětem aktivity umožňují směřovat svoji energii do
kolektivu, rozvíjet své schopnosti na základě kolektivní hry a v neposlední řadě také již v
takto útlém věku budovat sociální dovednosti a vazby. Jejich rodičům pak aktivity nabízejí
prostor pro sdílení rodičovských zkušeností, výměnu informací nebo možnost odreagovat se.
Rok 2012 byl pro nás rokem ustalování a rozšiřování aktivit. Aktivity mají ráz pravidelných
a nepravidelných. Z pravidelných to jsou – Drobci I a II, Drobečci, FitmaTami, Zdravé vaření,
Bodystyling, Fitness cvičení, Artevečery. Z aktivit nepravidelných např. přednášky na různá
témata, kurzy (Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství, Jak být tvůrcem svého
života), tvořivé dílny… Velmi oblíbený je bazárek dětského a těhotenského oblečení a bot.
Ke zkvalitnění naší nabídky jistě přispělo i nové vybavení námi využívaných prostor,
které se nacházejí v budově Centra Bohuslava Martinů v Poličce, což se podařilo během
letních prázdnin 2011 díky projektu „Našim nejmenším“, jehož nositelem bylo MAS Sdružení
pro rozvoj Poličska, a podpořil ho Státní zemědělský intervenční fond a Město Polička.
V roce 2012 tvořilo členskou základnu 71 členů.

Prázdninové tvoření 
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2. OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2012
 Únor – Přednáška první pomoc pro děti
 Březen – Jarní Bazárek, seminář Projektový management ve spolupráci s Městskou
Knihovnou v Poličce, maškarní pro Drobky
 Duben - Valná hromada, začíná Klub těhulek, Školení pracovnic MaTami v principech
M – Anima (uvedení reportáže v Sama doma), podepsání partnerské smlouvy o
spolupráci se Svatojosefskou jednotou pro Poličku a okolí
 Květen - Předporodní povídání v rámci týdne Respektu k porodu, pomoc na Dětském
dni ( pořádáno Mozaikou)
 Červen – podílení na akci „Čas pro neobyčejné zážitky“
 Červenec - srpen - Připojení se k projektu Poličského kulturního léta - festiválek
Putování za skřítky aneb zahájení Kulturního léta (celá akce se konala ve spolupráci s
CBM a Městskou knihovnou), letní tvořivé dílny, provoz dětského koutku na festivalu
Colour meeting. Omezený prázdninový provoz centra
 Září – začíná kurz Efektivní rodičovství, kurz Jak být tvůrcem svého života
 Říjen – vzdělávací kurz Respektovat a být respektován, Zimní Bazárek
 Listopad – zvonuzprovoznění webových stránek. Bylo nám umožněno využívat
únikovou (bazárkovou) chodbu pro kočárky, což velice usnadnilo vstup do prostor
centra. Školení první pomoci pro pracovníky centra
 Prosinec – přednáška Petry Polokové Vztahy a manželství, vytvoření stromu přání pro
MaTami, zahájení sbírky plastových víček „Malé kulaté pro Justýnku“.

Maškarní v centru

Drobci v kuličkách

Tvoříme 
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3. ORGÁNY SDRUŽENÍ
Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a výkonnou. Statutární se skládá z valné
hromady, rady sdružení a revizní komise. Jejich úkoly jsou obsaženy ve stanovách. Výkonná
složka je tvořena zaměstnanci RC MaTami
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který tvoří všichni členové sdružení. Shází se
1x ročně. V roce 2012 proběhla již čtvrtá Valná hromada.
Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem má 7 členů. V čele stojí předseda, kterého volí
Rada občanského sdružení MaTami:
Dalíková Hana
Jelínková Romana
Jílková Lucie
Matejsková Dana
Mitášová Marie
Stodolová Kateřina
Vomáčková Michaela
Předsedkyně sdružení: Kateřina Stodolová
Místopředsedkyně sdružení: Dana Matejsková
Revizní komise: Romana Jelínková, Lenka Kunčíková
Výkonná složka sdružení:
Rodinné centrum MaTami v současné době nemá (stav k 31. 12. 2012) žádné zaměstnance
na trvalý pracovní poměr. Na dohodu o provedení práce (DPP) pracovalo 10 aktivních členek
V roce 2012 RC MaTami uzavřelo 17 DPP a zaměstnalo 15 žen. Počet odpracovaných hodin
803. A podobně velký počet hodin dobrovolnických.
Lída Burešová – aktivizační pracovnice
Hana Dalíková – aktivizační pracovnice
Lenka Klouzalová – koordinace
Lenka Kunčíková – aktivizační pracovnice, výtvarka
Dana Matejsková – aktivizační pracovnice, sporťák
Marie Mitášová – aktivizační pracovnice, web
Kateřina Stodolová – koordinátorka centra
Michaela Vomáčková – aktivizační pracovnice
Externí odborní lektoři – přednášková činnost
Služby:
Olga Stodolová – účetní
Marcela Kárská – pokladní
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Dobrovolníci:
Všichni kteří se zapojují bez nároku na odměnu do chodu centra:
Lucie Jílková, Pavla Dvorská, Marcela Ohlídalová, Lucie Burešová, Zuzana Bulvová, Michaela
Andrlová, Soňa Večeřová, Daniela Juklová, Martina Mihulková, Věra Fialová, Martina Švejdová
Štaudová, Aneta Štefková, Jana Mitášová, Hanka Nováková, Petra Vomáčková … Za vaši práci pro
centrum velice děkujeme.

Drobci

Fitmatami
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4. POSLÁNÍ A CÍLE
MaTami nabízí činnosti pro rodiny s dětmi, především pro matky na mateřské a
rodičovské dovolené, které jim zajišťují pomoc a podporu za účelem jejich sociálního
začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.
Naším posláním je vytvořit prostor, pro setkávání rodin s nejmenšími dětmi. Umožňujeme
rodinám vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí,
anebo jenom být součástí komunity s podobnými radostmi a starostmi.
Cíle sdružení (valná hromada dosud nezměnila ani nerozšířila poslání a cíle organizace, a
tak zůstávají dle stanov stejné):
1. Oslovovat těhotné ženy a rodiče s malými dětmi a nabízet jim své služby.
2. Poskytovat veřejný prostor a herny pro vzájemné setkávání těhotných žen, rodičů a
dětí, i široké veřejnosti.
3. Zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené
na Poličsku.
4. Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, úřady práce a jinými organizacemi.
5. Vytvořit prostor k seberealizaci rodičů s malými dětmi.
6. Zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii.
7. Obohatit děti o nové přátele, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné
důvěry.
8. Pomoc matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou úlohou ženy
a matky.
9. Pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity
10. Komunikace s médii – informovat pomocí novin a plakátů o činnosti a akcích
„MaTami“.
11. Hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na chod „MaTami“
vlastní činností.

Hrátky s padákem

Přednáška První pomoc
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5. ČINNOST V ROCE 2012
V roce 2012 jsme opět rozšířili činnost RC
MaTami. Z pravidelných aktivit od (dubna
do června) přibyly Těhulky. Pro velký
zájem jsme přidali jedno dopoledne
Drobkům a pozadu nezůstaly ani
pohybové aktivity. Přibylo v nabídce
cvičení
FITNESS
A
BALANTES
a
BODYSTYLING – BODYBALANCE.

V dubnu byla přerušena aktivita Fit po
porodu z důvodu nedostatečného zájmu.
Ostatním aktivitám se účast zvyšuje, jak je
zřejmé z kapitoly o statistice. Za zmínku
jistě stojí již tradiční akce konaná 2x ročně
– BAZÁREK, který získal velkou oblibu jak u
kupujících, tak u prodávajících.

Otevírací doba v roce 2012
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

9.30- 11.30

Fitmatami

9.30- 11.00

Čtení pro děti (ve spolupráci s Městskou knihovnou)

17.00- 19.00

Těhulky

9.00-12.00

„Drobci II“ pro děti od 1 do 3 let

15:00 – 15:45

Angličtina pro nejmenší (spolupráce s Pontopolis)

16.00-18.00

Tvoření pro děti i dospěláky

9.30-11.30

Fit po porodu

17.00-18.00

Fitness cvičení pro ženy

9.00-12.00

„Drobci I“ ( pro děti od 1 do 3 let)

17:00

Přednášky na různá témata

9.30- 12.00

Zdravé vaření pro celou rodinu (1x měsíčně)

9.00- 12.00

Drobečci (pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)

17.00- 18.00

Bodystyling a Bodybalance

Od 18.00

Tvořivý večer pro ženy (1x měsíčně)
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Pravidelné aktivity
(Vysvětlivka: Počet klientů = dospělí + děti, lekce = počet programů za rok)
 DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 - 1 roku) a DROBCI I. a II. (od 1 – 3 let)
Aktivita je určena pro rodiče (prarodiče) s dětmi ke vzájemnému sdílení, popovídání,
odpočinku u kávy, ale i ke konzultacím s vyškolenými lektory. Centrum je otevřené od
9 do 12 hodin. V 10:00 začínají řízené hudebně pohybové aktivity, přizpůsobené věku
dítěte, upevňující vzájemnou komunikaci a citovou vazbu mezi matkou a dítětem,
podporují psychomotorický vývoj dětí. Využíváme rytmické nástroje,
psychomotorický padák, tunel odvahy a rehabilitační pomůcky na motorické dráhy.

Výtvory našich Drobků 
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Drobečci – 45x

344

349

Drobci I – 47x

438

565

Drobci II – 40x

312

339

Podpora
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 FITMATAMI (Cvičení pro maminky s dětmi různého věku)
Cvičební lekce umožňují tělovýchovné a sportovní vyžití rodičů a dětí za doprovodu
básniček a říkanek. Lekce je prokládána cviky pro maminky, které se zaměřují na
zlepšení kondice, formování postavy a jemné protahování svalového napětí. Cvičení
dětí je zaměřené na stabilitu a koordinaci stoje a chůze.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Fitmatami – 36x

156

175

Podpora

 FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY a BODYBALANCE
Speciální fitness lekce určené pro aktivní maminky, ženy a dívky, které se chtějí
udržet v kondici. Lekce jsou koordinačně nenáročné, zapojují rovnoměrně celý
svalový aparát a tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet
aerobní zdatnost organismu.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Fitness cvičení – 45x

342

Bodybalance (od
května) – 17x

125

Počet návštěv děti

Podpora
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 FIT PO PORODU
Sportovní aktivita určená pro ženy po porodu po ukončeném šestinedělí za
přítomnosti jejich dětí (1m.- 1r.). Cvičení je zaměřené na posílení svalů, oslabených
nebo poškozených těhotenstvím a porodem. Snahou je zlepšení a posílení celkové
fyzické a psychické kondice žen.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Fit po porodu (I.
,II., III.) – 9x

21

22

Podpora

 TĚHULKY
Pravidelná odpolední aktivita. Na těchto setkáváních se budoucí maminky doví to
nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí a naučí se vnímat sebe a miminko. V rámci
těhulek se maminky procvičí a uvolní pod odborným vedením fyzioterapeutky.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

9x

33

0

Podpora
Lektorky aktivitu vedly bez
nároku na odměnu

Měsíční aktivity
 TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÁKY
Výtvarné a tvořivé dílny zaměřené na specifické výtvarné techniky a to jak pro děti,
tak zejména pro dospělé. Zahrnují prvky pohybové, rozumové, pracovní, hudební,
ekologické, dramatické. Započítáno taktéž Tvoření s Fany
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Tvoření - 20x

172

182

Podpora
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 TVOŘIVÝ VEČER PRO ŽENY
Tvořivá dílna pro dospělé využívá výtvarného projevu člověka jako ozdravné a
relaxační metody, která slouží k uvolnění napětí, stavu úzkosti a strachu, podporuje
sebevědomí, umožňuje volně vyjadřovat emoce a pocity. Ženám dovolí proces
tvoření možnost relaxace, navazování nových sociálních kontaktů a odpoutání se od
každodenních starostí.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Večer pro ženy
- 5x

24



Počet návštěv děti

Podpora

ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU (Pro rodiče s dětmi i bez dětí)
Kurz je zaměřen na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti stravovacích návyků a zdravého
stravování, zahrnuje praktické semináře přípravy zdravých jídel spojené s ukázkou a
ochutnávkou potravin. Snahou seminářů je mimo jiné zvýšit povědomí o biopotravinách,
ekologickém a regionálním zemědělství.

Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

ZVPCR - 8x

52

55

Podpora
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Nepravidelné programy a jednorázové akce


Předporodní povídání

Povídání vedou odborníci na jednotlivá témata (průběh porodu z pohledu porodní
asistentky, péče o novorozence, beseda o kojení, proč a jak používat látkové plenky,
bezplenková metoda, masáže miminek). Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry,
kde se rodiče mohou zeptat na vše, co je kolem probíraných témat zajímá. Někteří
z přednášejících přednášeli bez nároku na odměnu.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Předporodní
povídání - 8x

31

5

Podpora

 Přednášky na různá témata
V průběhu roku se konaly přednášky na nejrůznější témata - Jak nastolit rovnováhu
v organizmu, První pomoc, Jak se líčit, Zelené byliny, Vyvážená strava, Vztahy a manželství.
Někteří z přednášejících přednášeli bez nároku na odměnu.
Počet akcí

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Přednášky - 6x

70

10

Podpora

 Bazárek

Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi, oblečení pro těhotné a hraček.
Možnost pro rodiče provětrat skříně a prodat věci, ze kterých děti již vyrostly a naopak pro
jiné výhodně si nakoupit. Bazárek se koná 2x ročně. Výtěžek je použit na provoz a vybavení
centra.
Počet prodávajícich

Počet návštěv dospělých

Počet návštěv děti

Bazárek - 2x za rok

(není evidovaný seznam)

173

Podpora

246
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Vzdělávací kurzy
 Efektivní rodičovství
Návštěvníci kurzu měli možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu
se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Pod vedením
lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života
poznali, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz.
Lektorka: Mgr. Monika Čuhelová
(proběhly 3 lekce, které absolvovalo 14 lidí)
 Respektovat a být respektován
Pořádáno společně s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, o.s. Kurz „Respektovat
a být respektován“ byl určen všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve
výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích. Byl určen rodičům, prarodičům, učitelům i
vychovatelům, vedoucím v mimoškolní činnosti dětí, lektorům mateřských a rodinných
centrech a dalším zájemcům. Semináře jsou akreditovány MŠMT (akreditace MŠMT Č. 23
421/2006–25–473 ), účastníci obdrželi osvědčení o absolvování.
Lektoři: PhDr. Pavel Kopřiva a Tatjana Kopřivová.
(Proběhly 3 lekce, které absolvovalo 24 lidí.)
 Jak být tvůrcem svého života
Náplní kurzu bylo pochopit a v praxi používat pravidla a zákonitosti, kterými si tvoříme svůj
vlastní život. Učilo se jak najít a změnit chybné postoje v sobě, místo hledání viníků svých
nezdarů ve vnějším světě. Probraly se základy psychosomatiky k léčení některých
onemocnění a zároveň, jak předcházet vážnějším onemocněním.
Lektorka: Petra Poloková
(proběhlo 8 lekcí, které absolvovalo 15 lidí)
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Spolupráce:
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce)
Pro všechny děti od 0-6 let a jejich rodiče
Děti se setkají se svými oblíbenými hrdiny nejen formou čteného textu, ale mají možnost si je
i výtvarně a pracovně znázornit, účastnit se soutěží a různých dalších aktivit. Témata, délka
četby a s tím spojené činnosti jsou přizpůsobeny nejmladší věkové kategorii.
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (ve spolupráci s Pontopolis o.s.)
Pro předškolní děti od 4- 6 let
Výuka angličtiny zábavnou formou max. 8 účastníků. Přihlásit se můžete na e-mailové adrese
pontopolis@seznam.cz.

Ostatní aktivity
 On-line poradny
Rodičům a nejen jim nabízíme anonymní on-line poradny s kvalifikovanými odborníky na
našich webových stránkách. Odborníci na dané téma poskytují rady bez nároku na honorář.
Je možné domluvit si s nimi i osobní konzultaci. Všichni z nich jsou aktivními členy RC
MaTami. Klienti RC MaTami se s nimi mohou setkat při aktivitách centra, nebo je kontaktovat
přes lektorky jednotlivých aktivit. Jedná se o poradny: Důvěrně s paní doktorkou (dětská
lékařka), Logopedická poradna, Sociální poradna, Personální poradna, Poradna výživy a
zdravého životního stylu a Fyzioterapeutická poradna.
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6. Projekty 2012


Čas pro Rodinu- Provozní projekt dotován z rozpočtu MPSV a Městem Poličkou.
Obsahem projektu bylo organizování psychosociálních (hudebně-pohybových) dílen
(Drobečků a v průběhu roku dvojnásobných Drobku), pořádání vzdělávací kurzy a
financování koordinace a služeb (účetnictví, pokladník) centra.



Předporodní povídání- Pro nastávající rodiče. Povídání vedou odborníci na jednotlivá
témata (průběh porodu z pohledu lékařky a porodní a asistentky, péče o novorozence,
manipulace s minkem, beseda o kojení, plavání těhotných, kojenců a batolat, proč a jak
používat látkové plenky). Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, kde se
rodiče mohou zeptat na vše, co je kolem probíraných témat zajímá. Předporodní
povídání se koná 2x do roka



Celé Česko čte dětem - Spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce. Jednou týdně
připravujeme pro děti a rodiče pohádkové čtení. Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny
nejen formou čteného textu, ale mají možnost si je výtvarně, hudebně nebo formou
básniček znázornit. Témata, délka četby a ostatní činnosti s tím spojené jsou
přizpůsobeny dětem ve věku od 1 do 4 let.

 Komunitní vzdělávání v Poličce – spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce.
Uskutečnil se zatím pouze seminář projektového managementu. Na rok 2013 je
naplánované školení v google dokumentech.
Kampaně 2012:
 Kampaň „Víte s čím si hrajete?“ bojuje za lepší pracovní podmínky při výrobě hraček.
Kampaň potrvá 3 roky a je podporována EU. Již běží druhý rok. Informace o tématu u
nás šíří Společnost Fair Trade, jejichž cílem je přímá a účinná podpora
znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí. Pro dosažení změny v chování firem je
pochopitelně nezbytná také účast a zájem veřejnosti, médií a našeho rodinného
centra. V letošním roce v rámci kampaně proběhla projekce filmu.
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 připojili jsme se k nové nezávislé iniciativě Česko se hýbe - tato iniciativa chce lidem
všech věkových skupin (od dětí až po seniory) připomenout, jak je důležitý pravidelný
a přiměřený pohyb pro zdraví, duševní a fyzickou pohodu, jak pomáhá zvládat
každodenní zátěž a stres a prodlužuje aktivní a plnohodnotný život.

7. SPOLUPRACOVALI JSME S:
Centrem B. Martinů – pořádání jednorázových akcí
MěÚ Polička – plán rozvoje rodinné politiky
Amaltheou o.s. – asistovaná setkávání pěstounských rodin s rodinami biologickými
Městskou knihovou v Poličce – projekt Celé Česko čte dětem, jednorázové akce
o.s. Pontopolis - projekt "Jak se žije rodinám v rozvojových zemích", festival Colour meeting
Střediskem volného času Mozaika Polička – pořádání jednorázových akcí
Svatojosefskou jednotou pro Poličku a okolí – dohoda o spolupráci rámci projektu
revitalizace víceúčelového areálu „Zahrady u Mlýna“
MC a RC Krůček Svitavy – Kurz respektovat a být respektován
Také spolupracujeme s odborníky z mnoha oblastí – zejména během osvětových přednášek
nebo v rámci anonymních on-line poraden, které jsou k dispozici na našich webových
stránkách.

Dětský den

Skřítkování
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8. STATISTICKÉ ÚDAJE
V roce 2012 opět stoupl počet uskutečněných akcí. Uspořádali jsme jich 311, z toho 280
pravidelných aktivit, 15 přednášek (8 z nich se řadí do cyklu „Předporodní povídání“) , 3 vzdělávací
kurzy celkem 14 setkání (Respektovat a být respektován ve spolupráci s MC Krůček Svitavy) a 2x
bazárek. Pro srovnání v roce 2011 jsme uspořádali celkem 233 akcí, z toho 202 pravidelných aktivit,
21 přednášek (17 z nich se řadí do cyklu „Předporodní povídání“) a 6 seminářů (3x Respektovat a byl
respektován ve spolupráci s MC Krůček Svitavy). Zvýšení bylo zejména dílky zařazení Drobků II do
programu.


STATISTIKA AKTIVIT V ROCE 2012

Počet a druh aktivit v roce 2012

Ostatní přednášky, dílny a semináře

Pravidelné aktivity

leden
1.

Bezplenková komunikační metoda

2.

Péče o novorozence

3.

Průběh porodu z pohledu porodní asistentky

4.

Beseda o kojení

5.

Příznivý vliv masáží a vonných olejů na zdraví dětí a kojenců

6.

Látkování

únor

březen

duben

květen

červe
n

červenec

srpen

září

1x

říjen

listo
pad

2

1x

1

1x
1x

2

1x

1

1x

1

1x

1

1x

7.

DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)

4x

4x

4x

4x

4x

4x

3x

5x

3x

3x

5x

8.

DROBCI I a II (od 1 do 3 let, děti chodící)

7x

8x

8x

8x

9x

9x

4x

5x

8x

8x

8x

9.

Fitmatami

4x

4x

3x

3x

3x

4x

4x

5x

4x

10.

Fit po porodu

3x

2x

4x

11.

Fitness cvičení pro ženy

4x

4x

2x

3x

5x

4x

12.

Zdravé vaření

1x

1x

1x

1x

13.

Bodybalance

14.

Pohádkové tvoření

1x

15.

Arteterapeutický večer pro ženy

1x

16.

Těhulky

17.

Jak nastolit rovnováhu

18.

První pomoc

19.

Mary Key

1x

20.

Zelené bylinky

1x

21.

Vyvážená strava

22.
23

Tvoření s Fany

.

2x

2x

45

5x

87

2x

36
9

2x

4x

5x

1x

1x

1x

4x

3x

3x

2x

5x

2x

1x

1x

3x

1x

4x

5x

2x

2x

1x
3x

4x

1x

4x

1x

45

1x

8
17

3x

19
5

1x

9

2x

1

1x

1

1x

1
1
1

1x

1

1x

Vztahy a manželství
Jak být tvůrcem svého života

2x

2x

Efekt

1x

2x

Respektovat a být respektován

1x

Bazárek
Celkem

celkem
prosinec

1x

26

27

24

2x

1x

1

2x

8
3

1x

1x

2

1x

25

35

29

14

17

31

31 32
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MaTami, centrum pro rodinu, o. s.
Sídlo: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova 114, 572 01 Polička

Přednášející a lektoři:
Zuzana Otrubová
Monika Hodíková
Iveta Petrová
Dorota Madejska Stansbury
Martina Nečasová
Ing. Martina Jirušová
Lucie Burešová
Monika Findejsová
Mgr. Alžběta Rumlová
Lee Tombo ze Zambie
Martina Švejdová Štaudová
Pavla Dvorská
Zuzana Bulvová
Lída Burešová
Lenka Tulisová

MUDr. Juklová Daniela,
Mgr. Hana Dalíková,
Mgr. Dana Matejsková
Majka Mitášová,
Soňa Večeřová, DiS.,
Praxová Jarka, DiS.,
Mgr. Michaela Vomáčková
Martina Mihulková
PhDr. Taťana a Pavel Kopřivovi
Lenka Kunčíková
Petra Poloková
Pavel Polok
Mgr. Monika Čuhlelová
Michaela Andrlová



Statistika aktivit v roce 2012 - znázorněno graficky

Prázdniové tvoření

Tvoření s Fany
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI 2012- celková návštěvnost stoupla oproti roku 2011 o 1028
návštěv. Naopak první návštěva klesla o 81.

Celková návštěvnost 2012
Dospělí

Děti

Celkem

Pravidelné
aktivity

1771

1450

3221

Nepravidelné
aktivity

768

428

1196

Celkem

2539

1878

4417

První návštěva
v roce 2012
Počet
Leden
12
Únor
9
Březen
7
Duben
18
Květen
6
Červen
6
Červenec
5
Srpen
8
Září
16
Říjen
7
Listopad
4
Prosinec
0

98
Pro srovnání statistika návštěvnosti z r. 2011

Celková návštěvnost 2011
Dospělí

Děti

Celkem

Pravidelné
aktivity

1430

1434

2864

Nepravidel
né aktivity

267

73

340

Celkem

1876

1507

3383

První návštěva
2011
Počet
Leden
4
Únor
10
Březen
4
Duben
19
Květen
18
Červen
10
Červenec
13
Srpen
9
Září
20
Říjen
30
Listopad
27
Prosinec
15

179
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Statistika návštěvnosti v roce 2012- znázorněno graficky

Návštěvnost v roce 2012

Návštěvnost v roce 2011

Statistické údaje:
Celkový počet návštěv dospělých v roce 2012: 2539 (v roce 2011: 1873, v roce 2010: 373)
Celkový počet návštěv dětí v roce 2012: 1878 (v roce 2011: 1507, v roce 2010: 178)

Celková návštěvnost v roce 2012: 4417 (v roce 2011: 3383, v roce 2010: 551)


Právo první návštěvy zdarma, což znamená, že každý návštěvník, který navštíví naše centrum
poprvé, neplatí poplatek za aktivitu v roce 2012 využilo 98 klientů.



Celkově se tedy počet návštěvníků zvýšil o 605. Jak je zřejmé z grafu, největší zájem o naše
aktivity byl v říjnu. Naopak nejméně zájemců navštívilo naše centrum opět během prázdnin,
kdy byl i snížen počet aktivit.
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9. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
Příjmy - Dotace - Dary
MPSV- projekt "Čas pro rodinu"
Město Polička:
projekt "Čas pro rodinu" (zdravotně-sociální a
sportovní komise)
MaTami - Příjem od uživatelů:
Členské příspěvky
Pobytné

66 120,00 Kč

Příjem z vedlejší činnosti (bazárek, inzerce, úroky)

15 202,10 Kč

PŘÍJMY CELKEM

191 472,10 Kč

30 000,00 Kč
10 900,00 Kč
69 250,00 Kč

Výdaje
materiál

34 127,00 Kč

DPP
Ostatní:

119 951,00 Kč

Školení a kurzy

23 200,00 Kč

Pojištění organizace

6 231,00 Kč (Připojištění zařízení centra)

Poplatky za vedení účtu

252,00 Kč

Členský příspěvek – Síť MC
Opravy a udržování
Provozní služby
Poštovné
VÝDAJE CELKEM

1000,00Kč
970,00 Kč
2 628,00 Kč
624,00 Kč
188 983,00 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2010

2 489,10 Kč

Majetek rodinného centra MaTami o. s.
investiční majetek (nad 40.000,-)
drobný dlouhodobý hmotný majetek (500-40.000,-)

64 389,50 Kč

drobný nehmotný majetek
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10. PODĚKOVÁNÍ
Velké díky patří našim rodinám, jejichž opora a porozumění nám pomohly při zvládnutí naší práce.
Díky směřují rovněž do řad členů RC MaTami. Bez Vaší spolupráce, zapojení se a pochopení smyslu
fungování rodinného centra by naše práce neměla smysl. Naše poděkování směřuje i k donátorům,
jejichž finanční podpora v roce 2012 umožnila fungování rodinného centra: MPSV, Město Polička a
Centrum Bohuslava Martinů. V neposlední řadě patří poděkování všem, kteří se na chodu centra
často dobrovolně podílejí.

Přijďte, i takhle se u nás dá relaxovat 
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