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Žirafa: život rodiny – alternativní fórum aktivit

Rodinné centrum žirafa v roce 2010 pokračovalo ve svém poslání, kterým je:
• zaštiťovat, realizovat a podporovat vznik mateřských center
• pořádat akce pro celé rodiny a širší veřejnost – např. dětské dny, oslavy,
mikulášské a vánoční besídky, zábavná odpoledne, soutěže, velikonoční jarmarky,
výjezdy a pobyty maminek s dětmi, přednášky, kurzy, kreativní večery apod.
• poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, výměnu zkušeností, setkávání a
navazování nových vztahů
• získávat finanční prostředky na aktivity a činnosti pořádané Rodinným centrem
Výkonná rada:
Erika Sůvová - předseda
Th.Mgr. Igor Maduda - člen výkonné rady
Jolana Krásná - člen výkonné rady

Fungování mateřských center v roce 2010
• pravidelná setkání úterý a čtvrtek dopoledne v F Klubu (Boženy
Němcové)
• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy
• odpovědná osoba: Gabriela Vágnerová.
•

Pomocný tým v průběhu roku – Zuzana Šubrová, Iva Zelenková, Šárka
Švíglerová, Pavla Marková

• pravidelná setkání pondělí, středa dopoledne a čtvrtek odpoledne.
• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy
• odpovědná osoba: Jana Čejková a Dagmar Morávková.

•

Pomocný tým v průběhu roku – Alena Műllerová, Lenka Votrubcová, Lada
Holátová, Helena Štěpánková, Lucie Hampacherová, Barbora Kladivová, Ludka

Šulová

• pravidelná setkání středa dopoledne v Hasičské zbrojnici, od září
úterý a čtvrtek v Kulturním domě ve Vratislavicích
• Odpovědná osoba: Pavla Kočnarová a Vendula Prokešová.
• Pomocný tým v průběhu roku – Renata Zítová, Věra Fajfrová
• Od října 2009 – hlídací služba pro děti Babyparking (1x týdně)

Nejvýznamnější akce roku 2010:
Zimní výjezd maminek a dětí: „Kdo dohoní Krakonoše“
Velikonoční jarmark – Centrum aktivního času Konopná
Tatínku, přiveď svoji rodinku – akce v rámci kampaně Sítě MC Táta dneska frčí
Letní výjezd maminek a dětí „ Na indiánské stezce“
Zpátky do školy – zářijová akce u příležitosti začátku školního roku
Mikulášské divadlo „O ztracené rolničce“
Přehled projektů v roce 2010
Kdo si hraje nezlobí
Dětství nás baví
Velikonoční jarmark
Mikulášské divadlo
Zpátky do školy
MC Kamínek
Mateřství nás baví
Pojďte s námi objevovat svět
Na indiánské stezce
Barevné dětství
Kdo dohoní Krakonoše

Další aktivity: letní prázdninové táboráky pro veřejnost, Drakiáda a Vlaštovkiáda, Bludičkový výlet
lesem, odpoledne stolních her
Kreativní večery pro maminky, kde si mohly vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyrobit dekorace a
dárky
Jarmark

Mikulášské divadlo „O ztracené rolničce“

Letní výjezd „Na indiánské stezce“

Táboráky pro rodiny

Přehled příjmů a výdajů RC Žirafa, o.s. za rok 2010
Příjmy - rok 2010
Magistrát města Liberce
Nadace Euronisa
Nadace Škola
hrou
Městský obvod Vratislavice
dary církví, jednotlivců, úroky
vstupné
tržba za reklamu
Celkem

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
85 914,00 Kč
88 075,00 Kč
18 135,00 Kč
293 124,00 Kč

Výdaje - rok 2010
mzdy zaměstnanců vč. odvodů
nájemné, energie
činnost sdružení
cestovné
poplatky, ostatní
Celkem

29 229,00 Kč
37 392,00 Kč
171 617,00 Kč
465,00 Kč
1 506,00 Kč
240 209,00 Kč

Hospodářský výsledek

52 915,00

71 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Boženy Němcové 54/9, Liberec 1, 460 01
IČO: 26555832
tel: 484843722
zirafa@jblbc.cz
bankovní spojení: Fio banka
č.ú:2000048476/2010

