VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013

ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny – Alternativní Fórum Aktivit

Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2013 nadále
pokračovalo ve svém poslání, kterým je zejména:
 zaštiťovat a podporovat chod mateřských center Rodinného centra Žirafa,
 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,
besedy, 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
Rok 2013 byl čtvrtým rokem od založení Rodinného centra Žirafa. Přinesl mnoho cenných zkušeností, inspirace
a příležitostí k prohloubení naší práce. Do jednotlivých týmů, které zajišťují programy a tvoří klíčové zázemí
každého mateřského centra přibyly nové maminky a přinesly osvěžení pro jednotlivé pracovní týmy, nové
nápady a podněty ke zlepšení a rozvoj nejen programů pro děti a dospělé, ale i kolektiv a místní komunitu.
Tátové a rodinní příslušníci se aktivně zapojují do našich akcí, výletů, výjezdů, besídek a soutěží, které sami i
organizují. Prvotní ostych vystřídaly nové vztahy mezi rodinami napříč mateřskými centry, které umožňují
jejich navazování a svým prostředím a zaměřením podporují nejen maminky na rodičovské dovolené, ale celou
rodinu. Vnímáme, že investice do rodin, podpora vztahů, poskytnutí bezpečného nízkoprahového zázemí,
dostupnost informací je důležitou součástí života a smyslem naší činnosti.
V prvním pololetí jsme uspořádali 3 čtyřdenní pobyty pro rodiny, které byly tématicky zaměřené např. na
pohádkové postavy pejska a kočičky či dobrodružství s medvědy. Děti a rodiče měli možnost strávit společně
dynamický čas – soutěžili, vyráběli, zpívali, tancovali a odvezli si domů mnoho zážitků a výrobků. Na každém
výjezdu se uskutečnily přednášky na téma výchova dětí, které vzbudily velký zájem, živou diskuzi a byly
povzbuzením pro rodiče.
Na jaře jsme ve spolupráci se Sborem Jednoty bratrské v Liberci uspořádali I-V. ročník Velikonočního jarmarku
v Ruprechticích. Rozmanitost a nabídka aktivit pro rodiny s dětmi a všechny generace přilákala mnoho
návštěvníků, které neodradil ani velikonoční sníh.
Na květnovém Festivalu nápadů vždy jedna rodina jako zástupce každého mateřského centra soutěžila
v několika kategoriích, kde např. tatínkové s dětmi zdobili dort, všichni tančili či vymýšleli slogan našim
sponzorům.
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 se uskutečnilo několik tátovských akcí, které se staly nedílnou součástí našich aktivit. Proběhla
opět Drakiáda, Bludičkový noční výlet, jarní cyklovýlet a prázdninové táboráky.
Všechna čtyři naše mateřská centra prožila krásný rok nejen plný programů a zážitků, ale hlavně vztahů, které
mnohdy přerostly v silná přátelství, rodiny se scházejí i mimo centra, tráví spolu víkendy, jezdí na výlety a
pořádají společné oslavy.
Vážíme si toho, že můžeme být součástí jednoho z nejkrásnějšího období rodičů a dětí, jít společně kus cesty,
poskytovat zázemí a podporu tak, aby rodiny byly jistým a pevným bodem pro své děti a poskytovaly jim ten
nejlepší vklad do budoucího života. Věřím, že i my a naše práce k tomu i v roce 2013 přispěla.
Erika Sůvová
Předseda výkonné rady

Aktivity pro širší veřejnost, které pořádalo RC v roce 2013
Vícedenní pobyty pro rodiče s dětmi:


28.1-31.1.Zimní výjezd MC Rolnička pod názvem „S tučňáky na jižní pól" v hotelu Lovecká Mumlava v
Harrachově (účast 27 dospělých, 28 dětí)



30.4.-3.5.Letní výjezd MC Kamínek pod názvem „Dobrodružství s pejskem a kočičkou.“ v penzionu Slovanka v
Hraběticích (účast 25 dospělých, 29 dětí)



6.5-9.5. Letní výjezd MC Zvoneček pod názvem „Dobrodružství s pejskem a kočičkou.“ v penzionu Slovanka v
Hraběticích (účast 23 dospělých, 27 dětí)



3.6-6.6 Letní výjezd MC Rolnička pod názvem „Dobrodružství s medvědy“ v hotelu Lovecká Mumlava v
Harrachově (účast 34 dospělých, 34 dětí)

Další jednorázové aktivity:


16.2. Maškarní ples Rodinného centra Žirafa (společný pro všechny MC Žirafy - 110 návštěvníků))



03/2013. - jarní burzy oblečení v mateřských centrech Rolnička a Kamínek



30.3. VELIKONOČNÍ JARMARK (420 návštěvníků)



8.5. Výlet tatínků s dětmi na kolech (25 účastníků)



20.4. Seřiď si své kolo - akce s tatínky na dopravním hřišti (35 účastníků)



07-08 Prázdninové úterní táboráky pro rodiny (cca 70 návštěvníků týdně)



20.6. Rodinné odpoledne s pohádkou v MC Rolnička (50 návštěvníků)



28.9. a 19.10. Drakiáda (120 návštěvníků)



09/2013 podzimní burzy oblečení



9.11. Bludičkový výlet lesem pro rodiny s dětmi (120 účastníků)



5-7.12. Mikulášské besídky v mateřských centrech

Letní prázdniny:


projekt „Sousedské léto v Centru aktivního času Konopná – zahrada pro každého“, kde jsme v areálu a na
zahradě 2x v týdnu (MC Zvoneček) zajišťovali pro rodiny s dětmi zázemí, hry, vyrábění, pravidelné táboráky
apod.



prázdniny v Rolničce, otevřená zahrada, bazének, pískoviště

Přednášky, besedy, semináře


17.1. MC Kamínek - Sourozenecké konstelace, Mgr. Evald Rucký Th.D (účast 15 dospělých)



29.1. MC Rolnička - Temperamenty dětí, přednášející ThM. Igor Maduda s manželkou (účast 25 dospělých)



4.3. MC Kamínek - Výchova předškolních dětí, přednášející Mgr. Evald Rucký Th.D (účast 18 dospělých)



4.4. MC Kamínek - Dětské temperamenty, přednášející ThM. Igor Maduda s manželkou (účast 17 dospělých)






2.5. MC Kamínek - Dětské temperamenty II. část, přednášející ThM. Igor Maduda s manželkou (účast 24
dospělých)
4.6. MC Rolnička - Rodinné konstelace, přednášející ThM. Igor Maduda s manželkou, (účast 30 dospělých)
30.9. MC Rolnička - Na výchovu jsou potřeba dva, přednášející ThM. Igor Maduda s manželkou (účast 13
dospělých)
5.11. MC Zvoneček - Masáž batolat, Mgr. Nicol Řezáčová (účast 13 maminek)

Ve všech MC proběhly besedy na téma "Nebojte se podnikat" realizované z projektu „Na vlastní noze“ Rodinného centra
Náruč Turnov.
Pravidelné kreativní programy pro děti v délce 30 minut, které jsou součástí každého setkání, na téma: Objevy,
výtvarničení, tvoření, vaření/pečení, hrátky s modelínou, civčeníčko, říkanky, divadlo, pohádky a programy vztahující se k
ročním svátkům, celkem 310 programů za rok

Volnočasové a psychosociální aktivity pro ženy:


Kreativní večery: počet 12, účast 120 žen



Výtvarné speciály:počet 28, účast 350 žen

témata: malování na hedvábí, jarní a podzimní věnce a dekorace, scrapbookové techniky, šperky z pryskyřice, kalendáře
apod.

Kluby pro předškolní děti pod RC Žirafa:


Tkanička: výtvarný a pohybový (MC Zvoneček, 10 dětí)



Cvičení se Žabákem Edou: pohybový, cvičení dětí s rodiči (MC Zvoneček, 8 dětí a rodičů)



Šikulka: výtvarný (MC Rolnička, 7 dětí)

Provoz 4 mateřských center RC Žirafa
MATEŘSKÉ CENTRUM ROLNIČKA
• pravidelná setkání: úterý a čtvrtek 9–12 hod.
• adresa: budova Jednoty bratrské v Liberci , F-Klub (Boženy Němcové 54/9)
• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy (výroba z Fima, scrapbooking,
výroba šperků, jarní dekorace, adventní věnce apod.)
• odpovědná osoba: Gabriela Vágnerová
• pomocný tým, který se staral o zázemí, programy, hernu, občerstvení apod.:
Z. Šubrová, I. Zelenková, Š. Švíglerová, J. Jánová, P. Pelantová, E. Havlíčková
počet návštěvníků: 912 rodičů, 849 dětí (na setkání: 10–15 rodičů, 17 dětí)

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
• pravidelná setkání: pondělí, úterý, středa 9–12 hod., čtvrtek 16–19 hod.,
adresa: Konopná 776, Liberec Ruprechtice
• jednou měsíčně kreativní večery pro ženy (viz. MC Rolnička)
• odpovědná osoba: Ing. Václava Prokešová
• pomocný tým: B. Kladivová, J. Čejková, I. Votrubová, L. Hampacherová, T. Křivková,
L. Kejíková, N. Řezáčová
počet návštěvníků: 1020 rodičů, 1242 dětí (na setkání: 8–13 rodičů, 15 dětí )

MATEŘSKÉ CENTRUM KAMÍNEK
•
•
•
•

pravidelná setkání: úterý a čtvrtek 9–12 hod.,Kulturní centrum 101010 Vratislavice
odpovědná osoba: Renata Zítová
pomocný tým – K. Babková, Jitka Řezáčová, N. Kriegelová
počet návštěvníků: 988 rodičů, 951 dětí (na setkání: 13–20 rodičů, 18 dětí)

MATEŘSKÉ CENTRUM KNOFLÍK


pravidelná setkání: pondělí a středa 9–12 hod., Liberec Růžodol
(Cyrila a Metoděje 390)
• odpovědná osoba: Ing. Ivana Zelenková
• pomocný tým – K. Novotná, V. Fořtová
• počet návštěvníků: 488 rodičů, 466 (na setkání: 8 -10 rodičů, 12 dětí)

FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady 2013
Provozní náklady
výtvarný materiál
výtvarný materiál hrazený z
grantů

kancelářské potřeby
Potraviny, občerstvení
úklidové prostředky
Provozní náklady
voda, energie, teplo
ostatní služby
výkony spojů, poštovné
nájemné
prodané zboží (zboží na
prodej)
pojistné majetku a služeb
cestovné
Mzdové náklady
mzdové náklady - mzdy
mzdové náklady - DPP
odvody ke mzdám, pojistné
Náklady celkem

náklady celkem

z toho dotace
MPSV

12 751,00 Kč

0,00 Kč

160 287,00 Kč
4 229,00 Kč
55 513,00 Kč
1 434,00 Kč
43 841,88 Kč
75 745,00 Kč
142 393,58 Kč
2 839,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
59 616,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

83 282,00 Kč

75 000,00 Kč

18 260,00 Kč
5 226,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

128 015,00 Kč
22 000,00 Kč
41 435,00 Kč
797 251,46 Kč

115000,00 Kč
22 000,00 Kč
0,00 Kč
271 616,00 Kč

Příjmy 2013
Tržby za vlastní činnost
vstupné
tržba z občerstvení
tržba za vlastní výrobky
příspěvky od JB Liberec
dary
bankovní úroky
tržba z reklamy
příspěvky na výjezdy MC
Dotace, granty
MPSV
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Městský obvod Vratislavice
Nadace Euronisa
Nadace škola hrou
Nadace Racek
Příjmy celkem

156 105,00 Kč
4 327,00 Kč
30 211,00 Kč
14 211,00 Kč
4 300,00 Kč
324,18 Kč
0,00 Kč
196 624,00 Kč
271 616,00 Kč
75 000,00 Kč
73 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
16 500,00 Kč
13 000,00 Kč
890 218,18 Kč

Hospodářský výsledek: 92 966,72 Kč

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu všem našim donátorům, kterými v roce 2013 byly:
MPSV oblast podpory rodiny pro rok 2013, Statutární město Liberec, Krajský úřad v Liberci, Městský
obvod Liberec – Vratislavice n. N., Sbor Jednoty bratrské v Liberci, Nadace Euronisa, Nadace Racek a
Nadace Škola hrou.
V neposlední řadě děkujeme také všem dobrovolným maminkám, které se postaraly o skvělé zázemí a
chod mateřských center, tátům za jejich pomoc a trpělivost, rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a
všem našim příznivcům a spřáteleným organizacím, které přispěly k úspěchu našich projektů, akcí
a činnosti Rodinného centra Žirafa.

Výkonná rada RC Žirafa
Erika Sůvová – předseda sdružení
Th.Mgr. Igor Maduda – člen výkonné rady
Jolana Krásná – člen výkonné rady
Výroční zpráva byla zveřejněna v květnu 2014

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

