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Žirafa: život rodiny – alternativní fórum aktivit

Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2011 i nadále
pokračovalo ve svém poslání, kterým je hlavně:
• zaštiťovat, realizovat a podporovat vznik a chod 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.

Slovo úvodem
Název Žirafa v sobě skrývá motto našeho rodinného centra, kterým je:
Život rodiny – alternativní forum aktivit.
Věřím, že zdravá rodina je základní kámen zdravé společnosti. Z tohoto důvodu stojí za to do ní investovat
a zaměřit se na podporu základních hodnot, které jsou v současnosti tolik opomíjené. Děti mají právo vyrůstat
v bezpečí rodinného domova, kde vládne přijetí, osobní péče, bezpodmínečná láska, porozumění, ale také
hranice, pravidla a výchova, která příkladem učí děti připravit se na život a výzvy, které sebou přináší.
Rok 2011 byl pro nás činorodým časem se spoustou výzev a hledání jak naši práci zlepšit, zkvalitnit
a nabídnout rodinám široké spektrum možností, kde by mohly trávit svůj volný čas, realizovat se, sdílet svoje
zkušenosti a být součástí kolektivu a báječných vztahů, které se zrodily v mateřských centrech a na akcích,
které pořádáme.
V prvním pololetí jsme uspořádali 3 čtyřdenní pobyty pro rodiny, které byly tematicky zaměřené např. na lesní
zvířátka či pohádkové postavy. Děti ani rodiče neměli možnost se ani na chvíli nudit – soutěžili, vyráběli,
zpívali, tancovali a odvezli si mnoho zážitků. Na každém výjezdu uspořádali přednášky na téma výchova dětí,
které vzbudily velký zájem a byly povzbuzením pro rodiče.
Na jaře jsme ve spolupráci se Sborem Jednoty bratrské v Liberci uspořádali II. ročník Velikonočního jarmarku
v Ruprechticích s vysokou návštěvností, ke které přispělo nejen nádherné počasí, ale rozmanitost a nabídka
aktivit pro rodiny a všechny generace.
V září 2011 jsme otevřeli v Růžodole v budově klubů Amos o. s. čtvrté mateřské centrum – Knoflík, které velmi
úzce spolupracuje s tamní Základní a mateřskou školou Jana Amose Komenského a doplňuje tak nabídku pro
místní obyvatele a rodiny s dětmi.
Maminky a ženy mohly během pátečních kreativních večerů v mateřských centrech tvořit, vyrábět dárky, učit
se novým výtvarným technikám a v neposlední řadě relaxovat a načerpat sílu.
Během roku probíhalo několik akcí pod vedením dobrovolných tatínků, kteří se zapojili do plánování
a organizace prázdninových táboráků, Drakiády, Bludičkového výletu a Mikulášské. Naše touha a přání se tak
naplňuje a tatínkové se postupně stávají nedílnou součástí našich rodinných aktivit a dění v mateřských
centrech.
Erika Sůvová
Předseda výkonné rady

Aktivity pro širší veřejnost, které pořádalo RC v roce 2011
Vícedenní pobyty pro rodiče s dětmi:
• leden – zimní čtyřdenní výjezd maminek a dětí s názvem Eskymáci (17 maminek, 21 dětí)
• květen – letní čtyřdenní výjezd MC Kamínek a Zvoneček s názvem Lesní dobrodružství
(19 maminek, 22 dětí)
• červen – letní čtyřdenní výjezd MC Rolnička pro rodiny s dětmi s názvem Královské pozvání
(26 maminek, 3 tatínkové, 25 dětí)
• projížďka historickou tramvají (17 maminek, 25 dětí)
• podzimní burzy oblečení ve všech MC burza proběhla dvakrát v roce na jaře a podzim
• březnové maškarní karnevaly v MC Rolnička, Zvoneček, Kamínek (průměrná účast 16 maminek
a 20 dětí)
• 21. 2. 2011 návštěva z americké základny, předání atrakcí a výtvarných potřeb pro děti
(80 návštěvníků)
• 23. 4. 2011 Velikonoční jarmark – velká venkovní i vnitřní akce uskutečněná společně s ostatními
neziskovými organizacemi, den plný vystoupení, soutěží, jarních výtvarných dílniček apod.
(500 návštěvníků)
• 10. 6. 2011 Bambiriáda – účast ve spolupráci se Sítí mateřských center v Libereckém kraji
• 8. 6. 2011 Zahradní slavnost – odpoledne pro rodiče a děti (75 návštěvníků), pohádka pod širým
nebem, soutěže pro rodiny, grilování
• 3. 10. 2011 Dopravně preventivní akce Autodrom Sosnová (20 maminek)
• 25. 11. 2011 Adventní pohádka (45 dospělých, 60 dětí)
• 27. 11. Adventní tržnice nápadů – společně s ostatními organizacemi sídlícími v Centru aktivního času
Konopná – adventní program pro veřejnost, pohádka, soutěže, výtvarné dílny, rozsvícení stromku
(300 návštěvníků)
• 4. 12. 2011 Mikulášské divadlo odpoledne s Mikulášskou pohádkou (250 návštěvníků)
Akce pro rodiny pořádané dobrovolnými tatínky
• 12. 3. Odpoledne deskových her (8 rodin)
• 17. 9. Drakiáda (150 návštěvníků)
• 5. 11. Bludičkový výlet lesem (85 návštěvníků)
• Pod vedením tatínků proběhly v červenci a srpnu každý čtvrtek prázdninové táboráky s průměrnou
návštěvností 50 lidí.
Přednášky s diskuzí a besedy vztahující se k výchově dětí, zdravému životnímu stylu apod. pořádané v MC
nebo na výjezdech MC:
• Sourozenecké konstelace, Úvod k výchově, proč své děti vychovávat, Výchova batolat
(přednášející ThM. Igor Maduda s manželkou, Mgr. Evald Rucký Th.D s manželkou)
• 2. 2. 2011 Zuby a Zoubky MC Zvoneček (20 návštěvníků)
• 15. 3. 2011 Zdravý úsměv v MC Kamínek (ústní hygiena s praktickým nácvikem, 40 návštěvníků)
• 15. 3. 2011 – vlasová péče (15 maminek),
• 4. 5. 2011 všechny MC – líčení a péče o pleť (60 maminek)
• 14. 11. 2011 Bezpečnost na silnicích v MC Zvoneček (v rámci projektu BESIP ve spolupráci s Krajským
úřadem Liberec – 32 návštěvníků)
• 1. 11. 2011 Bezpečnost na silnicích v MC Rolnička (v rámci projektu BESIP ve spolupráci s Krajským
úřadem Liberec – 40 návštěvníků)

Provoz 4 mateřských center RC Žirafa
Pravidelně probíhaly ve všech centrech v rámci každého setkání krátké 30minutové programy pro děti typu:
Výtvarničení, Muzikanti, Cvičeníčko, Říkadla, Tvořeníčko, Divadlo, Objevy, Vaření apod.
MC Rolnička a Kamínek fungovalo celoročně s výjimkou letních prázdnin. Provoz MC Zvoneček byl
i o prázdninách.

MATEŘSKÉ CENTRUM ROLNIČKA
• pravidelná setkání: úterý a čtvrtek 9–12 hod., budova Jednoty bratrské v Liberci – F-Klub
(Boženy Němcové 54/9)
• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy (výroba z Fima, pletení z pedigu, výroba
šperků, olejomalba, jarní dekorace, adventní věnce apod.)
• odpovědná osoba: Gabriela Vágnerová
• pomocný tým, který se staral o zázemí, programy, hernu, občerstvení apod.:
Zuzana Šubrová, Ivana Zelenková, Šárka Švíglerová, Jana Jánová, Eliška Havlíčková
• počet návštěvníků: 913 rodičů, 1025 dětí (na setkání: 10–15 rodičů, 16 dětí)

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
• pravidelná setkání: pondělí, středa 9–12 hod. a čtvrtek 16–19 hod., Ruprechtice
(Konopná 776, Centrum aktivního času Konopná)
• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy
• odpovědná osoba: Dagmar Morávková
• mimiklubík: pro těhotné maminky s dětmi do 1 roku – sudý čtvrtek 9–12 hod.,
odpovědná osoba: Erika Sůvová
• pomocný tým, který se staral o zázemí, programy, hernu, občerstvení apod.: Alena
Műllerová, Helena Štěpánková, Lucie Hampacherová, Barbora Kladivová, Ludka Šulová
• počet návštěvníků: 1099 rodičů, 1187 dětí
• na setkání: 8–13 rodičů, 15 dětí, Mimiklubík: účast 9 maminek

MATEŘSKÉ CENTRUM KAMÍNEK
•
•
•
•

pravidelná setkání: úterý a čtvrtek, Kulturní centrum Vratislavice 101010
odpovědná osoba: Václava Prokešová
pomocný tým v průběhu roku – Renata Zítová, Pavla Kočnarová, Eva Vencovská
počet návštěvníků: 998 rodičů, 1066 dětí
o na setkání: 13–17 rodičů, 20 dětí

MATEŘSKÉ CENTRUM KNOFLÍK
•
•
•
•
•

funguje od září 2011
pravidelná setkání: středa 9–12 hod., Růžodol (Cyrila a Metoděje 390)
odpovědná osoba: Gabriela Vágnerová
pomocný tým v průběhu roku – Ivana Zelenková, Pavla Marková
počet návštěvníků: 192 rodičů, 255 dětí
o na setkání: 10–13 rodičů, 15 dětí

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu všem našim donátorům, kterými v roce 2011 byly:
MPSV, Statutární město Liberec, Krajský úřad v Liberci, Úřad práce Liberec, Městský obvod Liberec –
Vratislavice n. N., Sbor Jednoty bratrské v Liberci, Nadace Euronisa, Nadace Škola hrou.
Za materiální dary děkujeme: Mocca, spol. s. r. o., Jizerské pekárny, spol. s. r. o.
V neposlední řadě děkujeme také všem dobrovolným maminkám, které se postaraly o skvělé zázemí a chod
mateřských center, tatínkům za jejich pomoc a trpělivost, rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a všem
našim příznivcům a spřáteleným organizacím, které se zasloužily nemalým dílem na úspěchu našich akcí
a činnosti Rodinného centra Žirafa.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady 2011

náklady celkem

z toho dotace MPSV

výtvarný materiál

146 910,00 Kč

0,00 Kč

ostatní materiál

23 388,00 Kč

0,00 Kč

kancelářské potřeby

1 869,00 Kč

0,00 Kč

potraviny

27 017,00 Kč

0,00 Kč

náklady na reprezentaci

5 083,00 Kč

0,00 Kč

provozní náklady

32 186,00 Kč

0,00 Kč

voda, energie, teplo

55 806,00 Kč

50 109,00 Kč

opravy a udržování

56,00 Kč

0,00 Kč

výkony spojů

2 103,00 Kč

0,00 Kč

nájemné

162 045,00 Kč

69 600,00 Kč

ostatní náklady

17 370,00 Kč

0,00 Kč

pojistné majetku a služeb

5 263,00 Kč

0,00 Kč

poštovné

2 103,00 Kč

0,00 Kč

odpis pohledávky z roku 2010

7 000,00 Kč

0,00 Kč

cestovné

2 301,00 Kč

0,00 Kč

mzdové náklady – mzdy

48 178,00 Kč

48 081,00 Kč

mzdové náklady – DPP

89 446,00 Kč

73 450,00 Kč

odvody ke mzdám, pojistné

32 710,00 Kč

0,00 Kč

Náklady celkem

660 834,00 Kč

241 240,00 Kč

Provozní náklady

Mzdové náklady

Příjmy 2011
Tržby za vlastní činnost
vstupné

121 160,00 Kč

tržba z občerstvení

15 417,00 Kč

tržba za vlastní výrobky

12 190,00 Kč

Babyparking – hlídání dětí

4 485,00 Kč

příspěvky

8 972,00 Kč

dary

53 620,00 Kč

bankovní úroky

1 621,95 Kč

tržba z reklamy

6 085,00 Kč

příspěvky na výjezdy MC

78 545,00 Kč

Dotace
MPSV

241 240,00 Kč

Liberecký kraj

20 000,00 Kč

Statutární město Liberec

95 000,00 Kč

Městský obvod Vratislavice

24 500,00 Kč

Nadace Euronisa

50 000,00 Kč

Nadace Škola hrou

21 000,00 Kč

Příjmy celkem

753 835,95 Kč

Hospodářský výsledek: 93 001,95 Kč
Pozn: Z Úřadu práce v Liberci jsme obdrželi v projektu „Společensky účelné pracovní místo“ 48 000 Kč, které
byly v rámci refundace mzdy vyplaceny v první polovině roku 2011. V položce příjmy jsou i nevyčerpané
dotace, které se lámou přes kalendářní rok 2011/2012.

Výkonná rada
Erika Sůvová – předseda sdružení
Th.Mgr. Igor Maduda – člen výkonné rady
Jolana Krásná – člen výkonné rady

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

