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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
V roce 2014 oslavil Paleček již sedm let svého působení. Kromě rozšiřování služeb
a zvelebování zázemí pro běžnou rodinu jsme pokračovali v úzké spolupráci s OSPOD
Prahy 3. V Palečku každý měsíc probíhaly odlehčovací aktivity pro děti z pěstounských,
ohrožených a sociálně znevýhodněných rodin a v rámci našeho pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí jsme také poskytovali vzdělávání pěstounským rodinám.
Díky finanční dotaci od Ministerstva práce a sociální věcí jsme mohli uskutečnit projekt
Jdeme s dítětem, v rámci kterého jsme pořádali příměstské soboty a letní příměstské
tábory pro děti v pěstounské péči, také jsme poskytovali poradenství a zajišťovali
podpůrnou práci pro děti v evidenci OSPOD Prahy 3. Cílem této práce je přímá pomoc,
provázení a poradenství pro rodiny v péči OSPOD.
I nadále spolupracujeme
s občanským sdružením Pro Dialog o.s., které v rámci své činnosti podporuje dialog
v rodinách s dětmi s cílem vytvořit pro děti co nejbezpečnější podmínky pro jejich další
život. Pro Dialog je úzce napojen na odbor sociálně-právní ochrany dětí a počet klientů,
kteří odbornou pomoc potřebují, neustále narůstá.
Jsme nesmírně rádi, že máme co nabídnout běžným i ohroženým rodinám se sociálním
znevýhodněním, že je o naše služby zájem a těší se velké oblibě. Podařilo se nám vytvořit
bezpečný prostor, kde se setkávají běžné rodiny a rodiny znevýhodněné. Vytvořili jsme
ucelený systém vzdělávání a služeb, který využívá stále více rodin.
Co všechno se v Palečku v roce 2014 dělo, se můžete dočíst v této zprávě. Dříve, než se
začtete, bych ráda poděkovala týmu RKC Paleček, který odvádí úžasnou práci. Děkuji
těmto ženám za to, že je naše rodinné a komunitní centrum oblíbeným útočištěm
pro rodiny s dětmi i v roce 2014.
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Děkuji také naší pečlivé účetní Daně Fárkové a Natálii Michavkiv za každodenní úklid
našeho centra.

Jana Lišková, ředitelka RKC Paleček

O RODINNÉM A KOMUNITNÍM CENTRU PALEČEK z.s.
Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s (změna názvu z Projekt Antioch o.s. byla
zaregistrovaná v roce 2013) je neziskovou organizací, jejímž posláním je
prostřednictvím přátelského setkávání poskytovat širokou škálu vzdělávacích programů
veřejnosti České republiky, organizovat koncerty a další kulturní akce,
jakož i poskytovat humanitární pomoc veřejnosti a skupinám občanů České republiky,
kteří takovou pomoc potřebují
Naším posláním jsou tyto aktivity:










organizování aktivačních činností pro rodiny s dětmi
vzdělávací programy, kurzy a semináře pro rodiny s dětmi
Montessori vzdělávací aktivity pro rodiče a děti
vzdělávací programy, kurzy a semináře pro partnery a manželské páry
vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a lektory
kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
služby prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
pronájem nebytových prostor pro společenské, kulturní a vzdělávací akce
činnosti poskytování služeb pro rodinu

Organizační struktura Rodinného a komunitního centra Paleček z.s.:
Členové:
Výkonný výbor:

Jana Lišková, Bc. Miroslava Vlčková, Matouš Vlček
Jana Lišková – předsedkyně, Bc. Miroslava Vlčková,
Matouš Vlček

Kontakt Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s.:
Sídlo: Uralská 10, Praha 6, 160 00
Provozovna: Písecká 17, Praha 3, 130 00
IČO: 26623081
Číslo bankovního účtu: 0214419309 / 0800
Tel.: + 420 775 101 242, + 420 775 103 100
web: www.rcpalecek.cz
Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra dne 18.3. 2003, j.č.: VS/1-1/53
266/03-R. Změna názvu a statutárního orgánu byla zaregistrována 20.9.2013, j.č.:VSJ/11/53266/03-R
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí: ČJ. MHMP 297953/2013 ze dne
22. 4. 2013

PROJEKTY A AKTIVITY RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA
PALEČEK V ROCE 2014
PROJEKT ABECEDA PRO RODINU
Projekt Abeceda pro rodinu v roce 2014 navazoval
na stejnojmenný projekt, který získal podporu
od MPSV a MČ Prahy 3 i pro rok 2013.
Kladl si za cíl, v souladu s reformními cíli MPSV,
poskytovat odborné, vzdělávací, tréninkové
a podpůrné služby pro rodinu, vedoucím
k předcházení negativních jevů v rodinách,
umožnil jejich zachytávání a včasné řešení u nás
v centru, případně předání do péče dalších
odborníků.
Rodinám přicházejícím do RKC Paleček projekt
nabídl několik typů odborného poradenství,
rodičovskou poradnu, psychologickou poradnu, ekonomickou poradnu a sociálně právní
poradnu. V návaznosti na tyto služby jsme zabezpečili zprostředkování dalších
odborných sociálních služeb, které jsme nedovedli zajistit sami, a to prostřednictvím
interaktivní mapy sociálních služeb, kterou jsme vytvořili v roce 2012. Od jejího zřízení
je neustále doplňujeme a posilujeme informovanost rodin žijících v Praze o této mapě
i o možnostech, jak ji mohou využít.
Projekt v roce 2014 poskytl rodinám s dětmi ucelenou a komplexní podporu tak,
aby dosáhla na všechny části rodiny a měla pozitivní dopad na rodinu jako celek.
Proto jsme projektu ponechali jméno Abeceda pro rodinu. Abeceda asociuje celek,
skládající se z řady dílčích částí, který má svůj začátek a konec a má ucelený smysl.
1. UCELENÝ SYSTÉM PORADENSTVÍ
Cílem aktivity UCELENÝ SYSTÉM PORADENSTVÍ bylo poskytnout službu poradenství
ve čtyřech kategoriích: rodičovské, ekonomické, psychologické a sociálně- právní.
Rodinné poradenství
Cílem byla individuální odborná podpora rodinám ve výkonu rodičovské role tak,
aby v rodinách nedocházelo k patologickým situacím.
Počet podpořených rodin celkem 70
Ekonomické poradenství
Cílem byla individuální odborná podpora rodinám, které by se mohly ocitnout
v nepříznivé finanční situaci. Touto aktivitou jsme podpořili rodiny, které nebyly v péči
OSPOD a potřebovaly získat informace. Poradenství probíhalo formou individuálních
konzultací po seminářích o finanční gramotnosti.
 Semináře Finanční gramotnost; Dluhové pasti; Jak se zorientovat v půjčkách
a hypotékách, co je to RPSN; Oddlužení; Osobní bankrot aj.
 Individuální konzultace dle požadavků klientů např. jak správně prodávat
nemovitost, uzavírání smluv, pracovně-právní vztahy aj.
Počet podpořených osob celkem 50

Sociálně-právní poradenství
Cílem byla individuální odborná podpora dospělých/rodičů v o oblasti sociálně právní,
týkající se sociálních dávek a zabezpečení, pojištění, pracovně právních vztahů a dalších
právních oblastí.
 Sociálněprávní poradna, která probíhá každý čtvrtek od 17 do 18 hodin,
je nízkoprahová, zdarma a může být anonymní. Přijde-li klient s dítětem,
pracovnice na recepci jej pohlídají. Kvalifikovaná pracovnice podává informace
a konzultuje a pomáhá řešit svízelné situace klientů i po telefonu a formou
mailové komunikace, pokud se klient nemůže dostavit.
Počet podpořených osob celkem 105, celkem uspořádáno 120 hodin poradenství.
Psychologické poradenství
Cílem byla individuální podpora dospělých i dětí v oblastech týkajících se mezilidských
vztahů.
Celkem u nás proběhlo 50 hodin poradenství.
2. INTERAKTIVNÍ MAPA PREVENTIVNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem aktivity INTERAKTIVNÍ MAPA PREVENTIVNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB bylo
zabezpečit rodinám s dětmi zprostředkování dalších odborných preventivních
a sociálních služeb, které nedovedeme poskytnout sami. Interaktivní mapu jsme
vytvořili ve spolupráci s NNO a obcí na komunitním plánování v roce 2012. Od té doby ji
neustále doplňujeme, a posilujeme tak informovanost rodin žijících v Praze o této mapě
a o možnostech, jak ji mohou využít. Prostřednictvím tohoto nástroje jsme aktivně
podporovali využití odborných služeb a odborného poradenství a zároveň zajišťovali
návaznost naší práce na další sociální služby v regionu. Aktivně spolupracujeme
a komunikujeme s NNO, které tyto služby poskytují, a které jsou v naší interaktivní mapě
prezentovány.
Počet zhlédnutí mapy v roce 2014 celkem 850.
3. PALEČKOVA HELP TELEFONNÍ LINKA
Cílem aktivity PALEČKOVA RODINNÁ LINKA je poskytovat podpůrnou službu rodinám,
které se na nás obrátí se žádostí o radu a pomoc. Pracovník linky nabízí volajícímu
bezpečný prostor pro sdělení problému a nalezení vhodného řešení; následně dokáže
volajícího nasměrovat na odpovídající službu. Linka úzce navazuje na interaktivní mapu
sociálních služeb, která je pro volajícího i pro poradce zdrojem informací o návazných
službách.
Prostřednictvím obou těchto nástrojů aktivně podporujeme využití odborných služeb
rodinami, které je potřebují.
Palečkova rodinná linka je řízena standardem práce, který vytvořila odborná pracovnice
projektu.
V roce 2014 jsme podpořili celkem 70 rodin.

4. UCELENÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem aktivity UCELENÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ bylo poskytnout vzdělávací program
zahrnující nejen teoretické přednášky, ale umožnit také praktické sdílení problémů
i zkušeností a umožnit praktický nácvik. Vzdělávací program byl realizován nejen
formou přednášek, ale také formou besed malých skupin s odborníkem, což je forma,
která se nám velice osvědčila.
Cílem programu byl informovaný a vzdělaný dospělý, který je motivovaný předcházet
negativním jevům v mezilidských vztazích, v rodině i v práci, a který, když se do krizové
situace dostane, ví, kam se obrátit, a má chuť a výdrž své problémy aktivně řešit.
Vzdělávací systém byl rozdělen do čtyř kategorií. Napříč těmito oblastmi jsme se
zaměřovali na vývoj a výchovu dítěte, práci se speciálními potřebami, bezpečnost řešení
konfliktů a krizových situací, na zdravotní, právní a finanční gramotnost. Zaměřili jsme
se také na slaďování rodinného a pracovního života, řešení sporů v rodině, na rozvody
a porozvodové situace.
 30 seminářů v časové dotaci 2 – 6 hodin
 13 besed v časové dotaci 1 – 2 hodin
Počet podpořených osob celkem 233
5. STANDARDY PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Cílem aktivity STANDARDY PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ bylo
nadále tvořit a upevňovat standardy pro naši práci s cílovou skupinou a být součástí
komunitního plánování Prahy 3.
Zdánlivě tato aktivita nemá dopad na cílovou skupinu, my se však domníváme, že je
tomu naopak. V roce 2012 jsme zaměstnali bývalou pracovnici OSPOD jako odbornici
a odborného garanta projektu. Jedním z jejích úkolů bylo průběžně vytvářet odborné
standardy práce. Domníváme se, že tato standardizace zajišťuje odbornost našich služeb
a ty jsou tak skutečným předvojem sociálních služeb a skutečnou prevencí patologických
jevů v rodině. Pozorujeme, že díky standardům se zvyšuje počet podpořených rodin
zapojených do projektu. Mezi odborností projektu a dopadem na rodiny je přímá
souvislost.
V rámci komunitního plánování v roce 2014 jsme zajistili návaznost naší práce na další
sociální služby v regionu. Aktivně spolupracujeme s NNO, které tyto služby poskytují,
a které jsou společně s námi členy komunitní plánovací skupiny.

DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V RODINNÉM A KOMUNITNÍM
CENTRU PALEČEK V ROCE 2014
ABECEDA PRO RODINU
Projekt spadá do oblasti preventivních aktivit na podporu rodiny a zároveň tvoří
předstupeň aktivit, které se připravujeme vykonávat v oblasti péče o ohrožené rodiny.
Klade si za cíl, v souladu s reformními cíli MPSV, poskytovat odborné, vzdělávací,
tréninkové a podpůrné služby pro rodinu, vedoucím k předcházení negativních jevů
v rodinách, umožní jejich zachytávání a včasné řešení u nás v centru, případně předání
do péče dalších odborníků.
Projekt
Abeceda
pro rodinu
navazuje na
stejnojmenný projekt,
který je spolufinancován MPSV.

JDEME S DÍTĚTEM
Projekt je zaměřený na podporu rodin v evidenci OSPOD. Cílem projektu je podporovat
dítě i jeho rodinu tak, aby v důvěrném prostředí RKC dokázali formulovat
své potřeby a byli motivováni k další eventuální návazné spolupráci. Podporujeme
klienty, aby včas rozpoznali svoji problematickou situaci, byli schopni ji
samostatně řešit a případně předešli jejímu opakování.
V rámci projektu probíhají následující aktivity:
1. Podpůrný pracovník dítěte v evidenci SPOD - Podpůrný pracovník vytipuje
děti a rodiny (v úzké spolupráci s OSPOD) ohrožené sociálně-patologickými jevy
a děti z nepodnětného prostředí vlastní rodiny. Pracovník naváže s dítětem
a rodinou kontakt, společně formulují potřeby, pracovník nabídne možnosti
v rámci aktivit RKC nebo zprostředkuje kontakt na jiné organizace. Dítě
v aktivitách podporuje a motivuje ho, je schopen odhalit různé dysfunkce. Cíl je
udržet dítě v rodině, podporovat jeho osobní růst a předcházet ohrožujícím
situacím.
Podpůrná pracovnice podpořila v roce 2014 celkem 40 dětí.
2. Příměstská sobota pro děti v evidenci SPOD – celodenní program pro děti
ve věku 5 – 15let, proběhlo 8 sobot a celkem bylo podpořeno 30 dětí (většina dětí
se programu účastnila opakovaně)
3. Příměstský tábor pro děti v evidenci SPOD - celodenní prázdninový program
pro děti ve věku 5 – 12let. Účastní se ho děti v pěstounské péči (v rámci
odlehčovacích služeb pro pěstouny) a děti z rodin se sociálním znevýhodněním
z Prahy 3.
V roce 2014 proběhly dva týdny, každý týden pro 20 dětí.

MONTESSORI PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
Projekt na Praze 3 podpořil děti různých studijních předpokladů, které mají problémy se
vstupem do základních škol, dále děti Prahy 3 ve věku 1-3. tříd, které mají studijní
problémy a potřebují osobní pomoc s doučováním.
Projekt je zaměřen především na podporu dětí se sociokulturním znevýhodněním
a s možnými poruchami učení, které trvale bydlí na Praze 3. V projektu byl využit
odborný program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori (v duchu pomoci
a rozvoje vzdělávacích kompetencí a učebních dovedností dětí), který vytvořil a ověřil

tým odborníků Rodinného a komunitního centra Paleček. V rámci projektu pracoval
odborný tým lektorů RKC Paleček s rodiči a dětmi dle metodiky programu. V rámci
projektu bylo také aktualizováno vybavení učebny RKC Paleček o didaktické pomůcky
potřebné k práci s dětmi předškolního a školního věku.
Počet podpořených rodin celkem 40

PALEČKOVA LETNÍ ŠKOLKA 2014
Palečkova letní školka byla určena dětem od 3 do 7 let s trvalým bydlištěm
v Městské části Praha 3, jejichž rodiče chodí do práce a chtějí svým dětem během letních
měsíců zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací péči. Palečkova letní školka přitom
umožnila dětem strávit letní volno poutavě a napínavě a poznat přitom pravé hodnoty.
Palečkova letní školka trvala 4 týdny v červenci 2014. Denní rozvrh Palečkovy letní
školky volně kopíroval klasický formát předškolní péče. Připravili jsme dopolední
a odpolední programy proložené časem na společné jídlo a odpočinek. Kapacita byla
20 dětí na den, projekt tedy podpořil celkem 80 jednotlivých dětí.
Témata Palečkovy letní školky v roce 2014:
30. 6. – 4. 7. 2014 Malí alchymisté
7. 7. – 11. 7. 2014 Dobrodružství pošťáka Kolbaby
14. 7. – 18. 7.2014 Cesta za pokladem krále Šalamouna
21. 7. - 25. 7. 2014 Pražské cestování
28. 7. - 1. 8. 2014
Toulky do minulosti

AKTIVIZAČNÍ ČINNOST A VZDĚLÁVÁNÍ V RODINNÉM A KOMUNITNÍM
CENTRU PALEČEK 2014
Aktivizační činnosti - kurzy a kroužky pro rodiče s dětmi
Aktivizační činnost probíhala formou nácviku praktických dovedností a formou
upevňování teoretických znalostí, které rodiče získají v dalších programech projektu.
 v roce 2014 jsme uspořádali 65 kroužků pro rodiny s dětmi
Počet podpořených rodin celkem 1000
Otevřená herna
 otevřeno 10 měsíců v roce, bezbariérový vstup, WIFI zdarma
Počet podpořených osob celkem 950
Spolupráce s OSPOD Praha 3
 Již v roce 2011 jsme navázali úspěšnou spolupráci s OSPOD Prahy 3, která se
v dalších letech ještě více prohlubovala. Pracujeme v souladu s cíli reformní
politiky MPSV, mezi něž patří síťování a provazování jednotlivých složek systému
péče o ohrožené rodiny a služeb pro rodiny.
 Klienti se pravidelně účastnili našich programů – počet podpořených osob celkem
30
 Vánoční besídka pro děti z ohrožených a pěstounských rodin – počet podpořených
osob celkem 30
 Vánoční tvořivá dílna - počet podpořených osob celkem 30
 V roce 2014 jsme začali vzdělávat pěstouny – počet podpořených osob celkem 375
 Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči – počet podpořených osob 20
 Dvoutýdenní letní tábor pro děti z ohrožených a pěstounských rodin – počet
podpořených dětí celkem 25
 Hlídání dětí v pěstounské péči a dětí z ohrožených rodin – počet podpořených
osob celkem 8
 Podzimní sbírka oblečení pro klienty OSPOD
Spolupráce s organizací Pro Dialog o.s.
V roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací Pro Dialog o.s., která podporuje
v rámci své činnosti dialog v rodinách s dětmi s cílem vytvořit pro děti co nejbezpečnější
podmínky pro jejich další život. Jedná se především o rodiny ohrožené násilím, o rodiny
po rozchodu, rodiny v po rozvodových stavech, kdy oba rodiče jsou ovládáni svými
emocemi z nezdařeného párového soužití a teprve se učí plně respektovat svou roli
RODIČE a přijmout se všemi důsledky fakt, že skončilo jejich partnerské/manželské
soužití. Toto je obzvláště těžké v rodinách, kde bylo domácí násilí.
RKC Paleček a Pro Dialog úzce spolupracují s OSPOD Praha 3 a aktivity v rámci služeb,
které obě organizace zajišťují, probíhají přímo v Palečku.

DALŠÍ AKTIVITY
Palečkovy 7. narozeniny
Naše rodinné a komunitní centrum oslavilo 5. 3. 2014 své 7. narozeniny. Pozvali jsme
zástupce radnice MČ Praha 3, naše sponzory a hlavně všechny rodiče a děti, kteří k nám
pravidelně docházejí. Společně jsme rozkrojili dort, pro děti byl připraven pestrý
program a popřáli jsme Palečku do dalších let vše nejlepší.
Palečkův bazárek
Palečkův bazárek je služba, kterou naše rodinné a komunitní centrum poskytuje svým
klientům. Je zaměřen převážně na dětské oblečení, ale maminky zde mohou nabízet
či nakoupit o oblečení těhotenské a také potřeby pro miminko. V roce 2014 se
do bazárku zapojilo více než 500 maminek.
Sbírka oblečení pro rodiny v péči OSPOD
Ve spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí a MŠ Paleček jsme uspořádali
velkou sbírku dětského oblečení, ložního prádla atd. Celkem se v RKC Paleček
nashromáždilo 15 velkých pytlů oblečení a věcí, které jsme předali potřebným.
Veletrh sociálních a návazných služeb
Letos jsme se již potřetí podíleli na spoluorganizaci veletrhu, kde jsme naše Rodinné
a komunitní centrum Paleček prezentovali. Celé odpoledne nabízelo naše centrum
pro návštěvníky veletrhu kutilskou dílnu, kde děti mohly vyrábět drobné dekorativní
předměty. Rozdávali jsme informační letáky a také jsme návštěvníky informovali
o aktivitách našeho centra.
Celkem jsme rozdali 300 informačních letáků. Akci organizovala a podpořila MČ Praha 3
Soirée
Podíleli jsme se také na organizace neformálního happeningu neziskových organizací
Prahy 3, kde se sešli všichni zaměstnanci RKC Paleček a strávili spolu večer
ve společnosti dalších neziskových organizací. S mnohými zúčastněnými jsme navázali
spolupráci.
Táta víkendy
Manželé a partneři našich zaměstnankyň a dobrovolnic organizovali v roce 2014 několik
akcí pro tatínky a děti. V rámci těchto víkendů navštívili zajímavá místa v Praze i mimo
Prahu, prohlédli si muzea a skanzeny a aktivně trávili čas spolu s dětmi.

FOTOGALERIE PALEČKOVÝCH AKTIVIT V ROCE 2014

TYTO PROJEKTY BYLY PODPOŘENY V ROCE 2014:
Projekt Abeceda pro rodinu
Podpořen dotací ve výši: 578 754 000,- Kč.
Podpořen kým: Ministerstvem práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2014
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2014

Projekt Jdeme s dítětem
Podpořen dotací ve výši: 229 216,- Kč.
Podpořen kým: Ministerstvem práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2014
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2014

Projekty: Abeceda rodičovství, Šance pro každé dítě, Palečkova
letní školka
Podpořeny dotací ve výši: 780 000,- Kč
Podpořen kým: Městská část Praha 3
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2014
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2014

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
V roce 2014 jsme spolupracovali s …









Sítí mateřských center
Unií center pro rodinu a komunitu
Ligou otevřených mužů
O.s. Nedoklubko
Pražskými mateřskými centry
Še3sil
Pro Dialog o.s.
Kids in Motion

LIDÉ V RKC PALEČEK z.s.
REALIZAČNÍ TÝM
Ředitelka RKC Paleček a koordinátorka MPSV projektu: Jana Lišková
Finanční řízení, granty: Bc. Miroslava Vlčková
Vedoucí herny: Jiřina Laláková, Miloslava Havlasová
Účetní: Ing. Dana Fárková
Grafické práce a webdesign: Petr Polák
Public Relations: Mgr. Hana Stýblová
Registrace a koordinace aktivit centra: Dana Tůmová, DiS.
Dobrovolné práce: Hana Šimůnková
Úklid: Natalia Michavkiv

LEKTORSKÝ TÝM
Petra Davidová Malá – Palečci, Indiáni, Andělíčci
Dolores Koutnik – Písnička, Angličtina hrou
Vojtěch Pavelčík – Kutílci
Lucie Vlastníková – Výtvarná dílna
Bc. Martina Štanclová – Začínáme s Montessori; besedy a semináře
Ing. Petra Dankovičová – Batolátka s prvky Montessori, Úterní dopoledne s Petrou
Zuzana Marvanová – Jóga pro rodiče, Jóga pro děti
Petra Davidová-Malá – Broučci, Miminka
Marie Lenka Novotná – Hrátky s bubnem
Ing, Mgr. Markéta Hoidekrová - Markétino Montessori dopoledne
Bc. Barbora Illichová – sociálněprávní poradenství, odborný garant projektu
Mgr. Michaela Willheimová – besedy a semináře pro rodiče
Mgr. Veronika Posar – besedy a semináře pro rodiče
Kateřina Ondřejová – besedy pro rodiče
Mgr. Jindřiška Krpálková – mediace, asistované styky, besedy a semináře
Mgr. Renata Čermáková – vzdělávání pěstounů, doprovázení a asistence
Mgr. Kamila Balcarová - Montessori pro nejmenší
Jitka Šlápotová DiS. - Úterní dopoledne s prvky Montessori
Soňa Havlicová - Montessori batolátka II.
Petra Kofroňová - Příměstské soboty, Příměstské tábory
Ing. Radovan Horák - Příměstské soboty

DOBROVOLNICKÝ TÝM A PŘÁTELÉ
Baborová Romana, Černá Martina, Černý Daniel, Gabrielová Hana, Hampejsková Iva,
Haramulová Marta, Holohlavská Lucie, Holohlavský Václav, Kůtková Marie, Laláková
Jiřina, Lišková Jana, Liška Marián, Nováková Jolana, Novák Petr, Orságová Alžběta,
Pavelčík Vojtěch, Posar Veronika, Raus Pavel, Trejkl Lukáš, Vlčková Miroslava, Vlček
Matouš, Willheimová Kateřina, Willheimová Michaela, Dana Tůmová, Hana Stýblová,
Renata Čermáková a další.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014
Náklady provozní a osobní, výnosy dle zdrojů
NÁKLADY PROVOZNÍ A OSOBNÍ

501
502
511
512
513
518
531
538
542
544
545
546
549
551
568

Náklady provozní
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
silniční daň
ostatní poplatky
pokuty a penále
úroky
kurzové ztráty
dary
jiné ostatní náklady
odpisy HIM
členské příspěvky
celkem náklady provozní

Náklady osobní
521 mzdové náklady
524 zákonné sociální pojištění
527 zákonné socilání náklady
celkem náklady osobní
NÁKLADY celkem

254 481,37
108 201,00
45 702,00
1 542,00
873,00
1 085 717,07
1 875,00
760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 981,87
13 904,00
1 522 037,31

1 144 622,00
242 052,00
3 987,00
1 390 661,00
2 912 698,31

VÝNOSY DLE ZDROJŮ

602
640
641
644
649

Výnosy z vlastních zdrojů
tržby z prodeje služeb
ostatní provozní výnosy
smluvní pokuty a penále
úroky
jiné ostatní výnosy
celkem výnosy z vlastních zdrojů

Výnosy z cizích zdrojů
682 dary
691 provozní dotace
celkem výnosy z cizích zdrojů
VÝNOSY celkem
Hospodářský výsledek celkem zisk

850 020,00
24 340,00
0,00
911,91
807 970,00
1 683 241,91

79 300,00
1 245 000,00
1 324 300,00
3 007 541,91
94 843,60
stav k 31. 12. 2014

Všem rodinám, které naše rodinné a komunitní centrum navštěvovaly,
děkujeme za přízeň a za to, že se opakovaně vracíte.
Velmi si toho vážíme.
Dále děkujeme:
Spolupracujícím organizacím:
Komenského institutu v Praze, o.p.s., Síti mateřských center ČR, Unii center pro rodinu
a komunitu, Lize otevřených mužů o.s., Nedoklubko o.s., Pro rodinu, o.p.s., Še3silu o.s.,
Časopisu Betynka, Radničním novinám, Žižkovským listům, MŠ Paleček o.p.s,
Integračnímu centru Zahrada

Sponzorům a přátelům:
MKM, s.r.o., Starbucks Caffee, Arnika o.s., Herakles s.r.o., Matoušovi a Mirce Vlčkovým,
Janě a Mariánovi Liškovým, Kateřině Willheimové a Lukáši Trejklovi, Václavu a Lucii
Holohlavským, Alici Balkové, Honzovi a Radkovi Pinďákovým

Dárcům dobročinného projektu Podejte Palečku pomocnou ruku:
Alici Balkové, Mirce Vlčkové, Aleši Vytečkovi, Jitce Povové, Martině Hovorkové, Lee
Procházkové Matviové, Zuzaně Hlavičkové, Pavlíně Kapicové a všem ostatním, kteří si
nepřáli být jmenováni.

Dárcům, kteří nás v roce 2014 významně podpořili:
Ministerstvu práce a sociálních věcí a Městské části Praha 3.

Srdečně děkujeme vám všem.

www.rcpalecek.cz

