Úvod
Rok 2015 byl pro nás výjimečný, oslavili jsme totiž 20 let výročí našeho rodinného centra v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi. A že to nebyly oslavy jen tak nějaké! Vznikl krásný dokument o nás – v krátké verzi
spotu a v dlouhé verzi dokumentu, spustili jsme nové webové stránky, vydali jsme Matýskovo pexeso a realizovali řadu akcí, které měly naši „dvacítku“ jako hlavní symbol. Pyšnit se můžeme i účastí v soutěži pořádané
Nadací rozvoje občanské společnosti s názvem Neziskovka roku 2015, ve které jsme se probojovali mezi
15 nejlepších neziskových organizací z přihlášených 115 z celé České republiky. A také jsme dokončili transformaci organizace dle nového občanského zákoníku a stali jsme se zapsaným spolkem.
Rok 2015 ale nebyl jen ve víru oslav a úspěchů. Stejně jako většina jiných neziskových organizací jsme doplatili na téměř roční zpoždění ve schvalování nových evropských strategií a museli jsme se naučit hospodařit
bez „velkých“ dotací. Dělali jsme však vše pro to, abychom i přes utlumení některých aktivit, především
v oblasti vzdělávání, snížení administrativních úvazků apod., udrželi většinu svých činností a mohli hrdě říct,
že se umíme vypořádat i s málem. Pravdou ale je, že bez horlivé činnosti členů, zaměstnanců a dobrovolníků
a bez významné podpory rodičů, kteří nám i nadále věřili, bychom mnohé nedokázali a těžko bychom hledali
energii na nové výzvy – všem tedy patří velké a neměřitelné poděkování.
V roce 2016, kdy dopisujeme tuto výroční zprávu, již víme, že se podařilo získat řadu významných dotací
a můžeme směle říct, že se zase můžeme nadechnout. Rádi Vás tímto zveme na putování rokem 2015, ať už
tím, že si naši výroční zprávu prolistujete anebo si ji pozorně pročtete.
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Poslání, vize
Poslání
Rozumíme dětem, rodinám a jejich potřebám. Rádi děláme věci, které nám dávají
smysl. Pro nás je to vytváření podmínek pro spokojené rodiny a respekt k jejich
hodnotám.
Vize
Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum, které podporuje rodiny s dětmi
od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a blízkého okolí.
Poskytujeme širokou škálu služeb především rodinám očekávajícím příchod dítěte
(-9 měsíců), rodinám s miminky a batolaty, předškolními dětmi či mladšími školáky
(cca do 9 let) a navzájem se obohacujeme s dalšími lidmi (ženy 50+, teenageři, senioři).
Nabízíme otevřenou hernu a volnočasové aktivity (kroužky, jednorázové akce),
odborné přednášky a poradenství (psychologické, sociálně-právní, logopedické
apod.), vzdělávací kurzy (předporodní příprava, kurzy k usnadnění návratu žen na
trh práce), školky a dětské kluby pro děti již od 2 let v rámci předškolního vzdělávání
a další aktivity napomáhající pracujícím rodičům (převody dětí ze škol a školek na
jiné aktivity, příměstské tábory aj.)
Všechny služby, které nabízíme, jsou prověřeny námi samotnými. Víme, že každý
rodič se potřebuje spolehnout, že jeho dítě převedeme bezpečně na správný
kroužek a že se o něj profesionálně postaráme v dětském klubu, ve školce nebo
na kroužku. Naši zaměstnanci se průběžně vzdělávají a mají potřebnou kvalifikaci
ve svém oboru. Nasloucháme potřebám rodin a dokážeme rychle přicházet se
službami nebo řešeními, které potřebují. Nasloucháme lidem, kteří tvoří Brandýský
Matýsek, i nově příchozím, nabízíme jim možnost seberealizace. Některé věci, které
dnes již samozřejmě nabízíme, nebylo lehké prosadit, je nám vlastní proaktivita
a vytrvalost. Vážíme si toho, že se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s místními
autoritami, a i přesto zůstáváme nezávislí. To vše mohlo vzniknout a funguje díky
spolupráci všech členů spolku a dalších příznivců a právě tato soudržnost je tím, co
dělá Brandýský Matýsek ojedinělou organizací.

Naše činnosti v roce 2015
Zahradnická ulice
Herna pro děti
Co je herna? Často první kontakt rodičů s mateřským/rodinným centrem. Místo
kroužků i pro nejmenší děti, prostor pro poradenství, půjčovnu pomůcek pro rodiče
s dětmi. Herna je ale především prostor, který mohu navštívit i s malým dítětem
a kde poznám, že mé problémy řeší i někdo jiný.
Nízkoprahovou hernu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v roce 2015 navštívilo dle dostupných údajů minimálně jednou 483 rodin, přičemž řada z nich dochází pravidelně.
Vybírají si buď aktivity (kroužky), které v herně realizujeme, anebo navštěvují jen
hernu. Celkově jsme evidovali téměř 2 600 návštěv rodin. Prostory herny využíváme
v průměru 40 hodin týdně jako prostory pro veřejnost s dětmi (vstupné 30 Kč/
dopoledne nebo odpoledne) a jiné pravidelné aktivity (kroužky pro děti i dospělé).
Kroužky probíhající v herně – převážně pro děti s rodiči: Výtvarná dílna (2–4 roky),
Keramika (3–6 let), Cvičení kojenců/batolat (3–18 měsíců), AJ pro děti s rodilým
mluvčím (4–9 let), Šikovné ručičky (2–4 roky), Grafomotorika (4–8 let), Malé
muzicírování (2–4 roky).
V herně probíhají také odborné kurzy předporodní přípravy (cyklus 7 přednášek
pro nastávající rodiče) a těhotenského cvičení, kterým je vyčleněn středeční večer
a podvečer, a logopedické poradenství ve čtvrtečních a pátečních odpoledních
hodinách. Je zde prostor i pro odborné přednášky ve večerních hodinách navíc
nebo za plného provozu herny.
Dále jsou pro rodiče v Zahradnické ulici připraveny:
• Půjčovna knih s tématikou péče o děti, výchova, rodina a manželství
• Bazárek dětského oblečení a obuvi
• Půjčovna laktačních pomůcek a pomůcek pro děti (odsávačky mateřského mléka, digitální váhy, monitory dechu, krosna na nošení dětí atd.)
• Prodej aromakosmetiky za zvýhodněné ceny aj.

Riegrova ulice a ostatní prostory
Další kroužky probíhají v odpoledních hodinách v prostorech v Riegrově: Hrátky
s flétničkou (4–8 let), AJ pro maminky, Výtvarné tvoření s prvky artefiletiky (5–8 let),
Malý přírodovědec (4–8 let), Švadlenka/dekoratérka (4–8 let), Odborný kroužek
Mluvení hrou pro děti s poruchami řeči.
Vzhledem k potřebě většího prostoru máme i kroužky v jiných prostorech: Cvičení
s kočárky, Orientální tance (5–10 let), Jóga pro děti (3–8 let) a Jóga pro rodiče
s dětmi (3–8 let), Cvičení dětí (1–3 roky) nyní již U Karla ve Staré Boleslavi, Tanečky
(3–5 let) v Sokolovně, Pohybové hry (3–5 let) – v tělocvičně na 3. ZŠ a hudební
Yamaha (6 měsíců – 4 roky) v Sokolovně, Plavání na fakultě pro děti od 4 let, Turistický kroužek – 1x měsíčně.
Některé kroužky jsou nové a hned si našly své místo – např. Orientální tance a Jóga
pro děti.
Mimo uvedené aktivity v herně a kroužky realizujeme pro širokou veřejnost za
podpory MPSV a Města aktivity v prostorách Městského komunitního centra –
především pak přednášky a odborná poradenství. Viz dále – projekt MPSV, str. 10.
Jednorázové akce pro rodiny s dětmi
Jednorázové akce pro rodiny s dětmi jsou dalšími aktivitami, kterými vyplňujeme
volný čas dětí a rodin v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. Můžeme vyjmenovat
řadu těch, které mají nízký rozpočet a jsou financovány z příjmu od lidí. Často je na
akcích účastna řada dobrovolníků z našich řad či studenti vyšších ročníků místních
základních a středních škol. Hradíme pouze práci organizátorů a koordinátorů akcí,
především Kamily Kilingrové, Petry Pospíšilové a Lucie Vachkové.

Mezi již pravidelné akce, které jsme realizovali, patří:
• březnový karneval v prostorech tělocvičny ZŠ ve Staré Boleslavi za účasti 70 dětí
• přivítání prázdnin s Matýskem v červnu a loučení s létem v září na zahradě v Riegrově ulici, které bylo
zároveň spojeno se Dnem otevřených dveří
• velmi studená říjnová drakiáda za účasti asi 60 draků
• Halloween v Kočárovně a stezka odvahy v Panské s účastí na 100 rodin
• listopadový lampionový průvod spojený s přivítáním sv. Martina na koni, který svou účastí přes 600 lidí
předčil očekávání, letos poprvé i s ozvučením a zapojením sboru Slůňata ze ZŠ Na Výsluní. Tato akce se
mohla uskutečnit díky příspěvku ve výši 10 000 Kč od AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r. o.
• Mikulášská ve Sportcentru za účasti asi 60 rodin, zde jsme využili organizaci programu externí agenturou
Jedná se o akce v našem městě již zavedené, vyhledávané a tradiční. Jsou součástí kulturního vyžití rodin
s malými dětmi z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí.
Z nových akcí letos proběhly:
• oslava Dne rodin a 20. výročí založení rodinného centra v Brandýse nad Labem – akce Dětský běh – soutěžilo
60 dětí v několika věkových kategoriích, kouzelnické představení a sportovní a tvořivé disciplíny v Muzeu
• zářijová Výstava pro děti do 100 let Světlany Conti Padao v Kočárovně
• pravidelná hraná divadýlka, která hrají naše šikovné aktivní maminky 1x měsíčně
• poskytujeme prostor na setkání Svépomocné skupiny celiaků
• pravidelné měsíční setkávání Maminek s miminky
• Bazárek sportovních potřeb
Akce Dětský běh byla vydařená, jistě budeme usilovat o její zařazení do našeho seznamu akcí i v následujících
letech. Výstavu malířky Světlany Conti Padao jsme zorganizovali k příležitosti 20. výročí založení RC ve městě,
dětské obrázky se líbily dětem i rodičům. Další akce jsme zařadili do našeho pravidelného programu v herně,
především pak divadýlka, která mají velmi pozitivní ohlas a účastní se jich na 20 dětí.
Mimo uvedené akce organizujeme 3x ročně relax dny pro maminky s řadou procedur, které maminkám zajistí
aspoň chvilkový odpočinek bez dětí, a účastníme se některých akcí jiných organizací, např. Festival Sportu na ZŠ
na Výsluní (Sport Maker, z. s.) nebo Ostrůvkové odpoledne (MIDI 2014, z.s.).

MŠ Brandýský Matýsek a Matýskův dětský klub
Provoz školiček s celodenním provozem a Matýskova dětského klubu byl zajištěn z různých dotačních zdrojů
a příjmů od uživatelů služeb.
Školní rok 2014/2015
Lvíčata

20 dětí

Riegrova 600
horní patro

dotovaná ESF a Městem

vlastní vybavení

Žirafky

14 dětí

Riegrova 600
dolní patro

dotovaná MŠMT a Městem vlastní vybavení

Slůňata

24 dětí

MKC

dotovaná Městem

svěřený majetek Města

Medvíďata

12 dětí

ISŠ Františka Melichara

dotovaná ESF

firemní školka pro Matýskové děti
a 3 zaměstnavatele ve Městě

Želvičky

10 dětí

MKC

dotovaná ESF

dopolední provoz

Tygříci

40 dětí

ISŠ Františka Melichara

bez dotace

dopolední provoz 4 hod./1–2x týdně

Opičky

22 dětí

Zahradnická

bez dotace

dopolední provoz 2,5 hod./1x týdně

Změny pro školní rok 2015/16:
• Navýšení kapacity MŠ na 35 dětí
• Ukončení provozu třídy Slůňat
• Spojení tříd Medvíďat a Želviček na ISŠ Františka Melichara s celodenním provozem pro 12 dětí a dopoledním provozem pro dalších 15 dětí – zapsáno 35 dětí, které docházejí na 2–4 dny v týdnu dle své potřeby
(podpora pro pracující rodiče s flexi úvazky) – od 2 let
• Třída Tygříci – přesun do MKC, kapacitně beze změny
• Třída Opičky – rozšíření doby na 3 hod.

O naší mateřské škole
Škola je umístěna v krásné prvorepublikové vilce s vlastní zahradou v Riegrově ulici.
Preferujeme dlouhodobou spolupráci bez ohledu na místo bydliště a zaměstnání
rodičů. Přijímáme děti zpravidla od tří let a při přijímání dětí volíme formu osobních
rozhovorů.
Výhodou je menší kolektiv dětí a věkově smíšené třídy,   paní učitelky a kolektiv
třídy se dětem nemění po celou dobu docházky. Předškolní děti jsou připravovány
na školní docházku. O děti se stará více personálu, než je tomu ve většině státních
školek, to vše nám umožňuje vytvářet osobní přístup k dětem a věnovat pozornost individualitě dětí. Denní program je plný hudby, cvičení, tvoření a povídání
o věcech kolem nás. Venku tráví děti čas jak na procházkách, na které chodí za
každého počasí, tak na naší zahradě, kde máme pískoviště, prolézačky, trampolínu
a „školní záhonek“, za parného letního počasí se svlažíme v nafukovacím bazénku.
Navíc pravidelně jednou týdně chodíme cvičit do tělocvičny. Děti jezdí na výlety
a pořádáme školku v přírodě nejen pro předškoláky. Zajišťujeme prázdninový provoz
dle individuálního zájmu rodičů.
Děkujeme společnosti INOXCORE s.r.o. za významný finanční dar ve výši 35 000 Kč
(70 % celkových nákladů na akci), díky němuž jsme mohli prostory mateřské školy
(třídy Lvíčat v 1. patře) vybavit klimatizační jednotkou.

Doprovody dětí a tábory
Další služby péče o děti poskytujeme formou vyzvedávání dětí ze škol a školek
a jejich doprovodů/převodů na aktivity naší i jiných organizací v průběhu celého
školního roku a formou příměstských táborů v létě.
Příměstské tábory
Tábory probíhaly v pracovní době rodičů o letních prázdninách, poprvé nebyly
součástí projektu Chci práci i rodinu. Již čtvrtým rokem jsme je realizovali v prostorách
skautského srubu v Kralupské ulici, který je pro děti sám o sobě atraktivním
prostředím, poskytuje nám zázemí k řadě výletů, které s dětmi realizujeme,
např. Mirakulum v Milovicích, koupaliště v Neratovicích, Lanové centrum v Praze,
Zrcadlový sál, Mořský svět, Národní muzeum aj. V roce 2015 proběhlo 6 turnusů,
kterých se účastnilo celkem 161 dětí, z nich bylo 101 unikátních dětí.
Vyzvedávání a doprovody dětí
Služba pro rodiče dětí od 3 do 10 let, kdy jsou děti převáděny z obou brandýských
ZŠ a všech mateřských škol nejen na naše aktivity, ale i aktivity jiných organizací ve
městě (nejčastěji ZUŠ a Sokol). Služba je v provozu v době školního roku, po dobu
letních prázdnin není nabízena. Do 31. 5. 2015 byla služba nabízená v rámci projektu Chci práci i rodinu (viz dále) a od září 2015 je nabízená již za poplatek od rodičů.
Ve školním roce 2014/15 jsme průměrně realizovali 135 převodů dětí týdně pro
71 rodin a ve školním roce 2015/16 realizujeme pravidelně průměrně 164 převodů
dětí týdně pro 75 rodin, a to i přesto, že je služba již zpoplatněná.
Celkem pečujeme o zhruba 250 dětí týdně bez účasti rodičů (v počtu nejsou zahrnuty návštěvy herny, kroužky, akce apod., kterých se rodiče účastní).

Realizované projekty v roce 2015
Chci práci i rodinu
Název projektu: Chci práci i rodinu
Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00183 (dotace Evropský           sociální fond)
Partneři projektu: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,   Continental Automotive
Czech Republic s.r.o., Respondeo, z. s.
Hlavní cíle projektu:
• prosazování cílených opatření pro uplatnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
• budování místního partnerství
• podpora místních zaměstnavatelů při nastavení politiky přátelské rodině
• podpora rodičů na a po RD při návratu do zaměstnání a setrvání v něm
Délka trvání projektu: 06/2012 – 05/2015
Průběh projektu v roce 2015:
• V roce 2015 jsme v rámci projektu realizovali 2 konference, 3 víkendová školení a služby péče o děti (vyzvedávání a doprovody dětí – viz výše a hlídání v době neakutní nemoci).
•

Celkem jsme po tříletou dobu projektu podpořili 563 unikátních rodičů v rámci služeb péče o dítě, které
mimo výše uvedeného zahrnovalo celodenní hlídání dětí a příměstské tábory.

•

159 rodičů se účastnilo jednorázových pracovně-právních besed a vzdělávacích aktivit (flexibilní formy
práce, časový management, setkání s koučkou, osobní rozvoj apod.) a dalších 56 zástupců zaměstnavatelů
se zúčasnilo 9 konferencí.

•

V rámci projektu bylo podpořeno 17 zaměstnavatelů, kteří čerpali pracovně-právní nebo genderové poradenství a využili celkem 530 poradenských hodin.

Brandýský Matýsek zaměstnavatel – služby péče o děti
Díky nabídce služeb jsme mohli vytvořit pracovní nabídky pro pečovatelky/lektorky v rámci služeb péče o děti –
celkem jsme zaměstnali 39 lidí. Převážně byly zaměstnány ženy po rodičovské dovolené a ženy v předdůchodovém
a důchodovém věku na různé flexibilní formy práce. Řada z nich se nyní věnuje službám péče o děti profesně

– doplnilo si vzdělání a je angažováno v našich dětských klubech, skupinách nebo
na plné úvazky.
Podpora nízkoprahové herny pro rodiče s dětmi (dotace Středočeský kraj)
Finanční podporu ze Středočeského kraje jsme využili na zajištění provozu naší nízkoprahové herny. Konkrétně jsme mohli i nadále zachovat v herně služby – aktivní
maminky, které v době rodičovské dovolené hledají částečné pracovní uplatnění
a mají chuť se zapojit do činnosti našeho centra. Služba poskytuje návštěvníkům
herny informace o aktivitách centra, pečuje o rodiče s dětmi, stará se o pořádek
v herně, doporučuje v případě potřeby různé druhy poradenství atd. V roce 2015
jsme jich zaměstnali 8. Dále jsme z prostředků Středočeského kraje dofinancovali
poradenství – převážně grafomotorické, logopedické a sociální – celkem 122 poradenských hodin z prostředků Humanitárního fondu. Přes Středočeský Fond hejtmana jsme dále pořídili nové multifukční zařízení.
Projekt MPSV „Poklad na 6 – RODINA“
Podpora aktivit na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, z projektu jsme
financovali přednášky, různé typy odborného poradenství, přednášky pro rodiče
o výchově dětí, péči o děti aj. Většina aktivit je poskytována v prostorech poradny
Městského komunitního centra a jsou využívány každodenně.
odborné přednášky – např. Zážitková pedagogika, Virtuální svět dětí, Manipulace
a jak jí čelit, Kurz bezpečného cestování, Odměny a tresty ve výchově, S chutí
v kuchyni, Jak na kojení, 1. pomoc u dětí a dospělých a řada dalších – celkem jsme
realizovali 43 přednášek na různá témata
odborná poradenství – psychologická, pedagogicko-psychologická, sociální,
logopedická, grafomotorická, laktační, výživová a individuální a párová psychoterapie
Prostory poradny byly vybaveny z prostředků MPSV (2013) a jsou využívány
každodenně, v roce 2015 poradenské služby využilo 460 osob (930 hodin

poradenství). Nejčastěji řešená témata z různých oborů poradenství: rodinná
a vztahová problematika, zvládání výchovně náročných situací, předcházení
problémům, konzultace ke školní zralosti a nástupu do ZŠ/MŠ, problematika
specifických poruch učení, reedukační cvičení, náprava poruch řeči, podpora formou
koučinku v náročných a nových životních situacích rodinných, osobních i profesních.
Často se jedná o dlouhodobou a systematickou práci, ale někomu stačí i jen jediná
schůzka.
Charitativní a sociální aktivity
Podpora pro Azylový dům pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem
V prosinci pravidelně pořádáme sběr věcí pro maminky a děti z Azylového domu
v Brandýse nad Labem, i v letošním roce jsme naplnili dvě auta užitečných věcí.
Potřebné bylo především zimní oblečení a obuv, domácí potřeby, jednorázové pleny,
hračky a další. Lidé přispěli mnoha krásnými a funkčními věcmi a věříme, že vybrané
věci potěšily ještě před Vánoci maminky a děti z Azylového domu.
Dále jsme se v dubnu zapojili do Týdne opravdových plen (TOP–Látkové plenky
a naučme se přebalovat, TOP–disciPLÍNY – zábavný program pro děti a rodiče)
a v květnu jsme se zapojili do Světového týdne respektu k porodu (přednáška
Přirozený porod – normální porod).
Z dalších aktivit:
•
•
•
•
•

Pronájem herny a organizace dětských oslav
Podpora vzdělávání pracovníků a aktivních maminek (2 nově proškolené profesní chůvy, prohlubování znalostí vedoucích kroužků v rámci předškolního
vzdělávání, fundraisingové semináře aj.)
Členství v MAS Střední Polabí, z.s., členství v Síti MC
Účastníme se komunitního plánování ve městě Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav v oblasti pro rodiny s dětmi
Jsme členy školské komise při Radě města

Spolupracujeme s dalšími organizacemi:
•
•
•
•
•
•

Spolupráce se Sítí MC, místními MŠ, ZŠ, MDDM, okolními RC a MC apod.
Aktivní spolupráce s MAS Střední Polabí
Spolupráce s dobrovolnickým centrem BENE, s Vyšším Hrádkem, p.s.s.
Spolupráce s Rodinným centrem ROUTA v Čelákovicích, MC Nebozez
v Neratovicích, MC v Lázních Toušeň a Jenštejně aj.
jsme Kreativní, SKI Club Brandýs, Skauti Brandýs nad Labem, středisko VJAS,
Základní umělecká škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav
Volnočasové aktivity seniorů v Brandýse nad Labem

Pohled do roku 2016
Pro rok 2016 jsme si stanovili řadu cílů:
•
•
•
•
•

Získat nové projekty podporující dřívější návrat rodičů na trh práce, a to jak
v oblasti péče o předškolní, tak i školní děti, zajistit komplexní péči
Posilovat vztahy s donátory a rozvíjet individuální a firemní fundraising
Stabilizovat organizaci po náročném roce 2015, pracovat na nové organizační
struktuře, kompetencích a hodnotách
Dále pracovat na zapojování veřejnosti do života obce
Prohlubovat vzdělání lektorek, pečovatelek a ostatních zaměstnanců
i dobrovolníků Brandýského Matýska

Finanční zpráva
Rok 2015 znamenal pro Brandýský Matýsek z.s. z finančního pohledu důsledné
sledování rozpočtů a vyšší nároky na řízení finančních toků. Především ukončení
realizace dvou velkých několikaletých projektů, řada finančních kontrol z FÚ, ESF
i pojišťoven a čerpání našich rezerv znamenalo velkou zkoušku našich dovedností
ve finančním řízení. Velmi jsme se zaměřili také na financování budoucích aktivit
a podařilo se nám postupně zvyšovat míru samofinancování.
V následující kapitole přinášíme přehled příjmů a výdajů, hospodářský výsledek,
stav a pohyb majetku a závazků organizace dle platné účetní uzávěrky roku 2015.
Organizace nepodléhá schválení účetní závěrky auditorem.

Příjmy 2015

Kč

Tržby za vlastní činnosti

3 083 762

Tržby z prodeje služeb

3 041 650

Tržby za prodané zboží

27 264

Bankovní úroky

310

Pojistné plnění za krádež

14 538

Dary

79 327

Dotace

3 027 049

ESF - „Chci práci i rodinu“

1 355 230

ESF - „Ženy umí podnikat“

83 660

ESF - firemní školky

495 118

MPSV - „Poklad na 6-RODINA“

420 591

Město - provoz centra a provoz třídy Slůňat do 8/2015

490 000

Středočeský kraj - provoz rodinného centra a poradenství

118 050

Úřad práce ČR - Společensky účelná pracovní místa
Příjmy celkem

64 400
6 190 138

Náklady 2015
Materiálové náklady

Kč
660 600

Potřeby na tvoření

48 911

Kancelářské a drogistické potřeby

94 553

Drobný majetek do 10 tisíc

68 082

Potraviny pro uživatele služeb
Nemateriálové náklady
Energie, voda, teplo
Náklady na prodané zboží
Opravy a udržování
Telefony, internet, pošta
Vzdělávání

449 054
1 048 622
125 321
25 407
5 880
90 426
67 658

Nákup kroužků, akcí

171 481

Pronájmy

404 545

Cestovné

9 627

Ostatní služby
Náklady na reprezentaci

133 060
15 217

Náklady 2015
Ostatní náklady
Manko - krádež z pokladny
Dary
Bankovní poplatky
Odpisy majetku

Kč
104 963
16 628
7 000
2 650
78 685

Mzdové náklady

4 315 350

Mzdové náklady

3 566 170

Sociální a zdravotní pojištění
Výdaje celkem

749 180
6 129 535

Hospodářský výsledek 2015
ZISK

60 603

Stav a pohyb majetku a závazků organizace
Účet

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015

21

Stavby

382 566

382 566

28

Drobný dlouhodobý majetek

462 945

505 609

81

Oprávky ke stavbám

221 891

300 576

88

Oprávky k DDHM

462 945

505 609

132

Zboží

18 881

16 591

211

Pokladna

4 233

11 639

221

Účty u bank

1 521 821

727 451

311

Odběratelé

0

4 000

314

Poskytnuté zálohy

73 152

66 422

321

Dodavatelé

41 494

6 380

324

Přijaté zálohy

54 000

0

331

Zaměstnanci

319 307

248 937

336

Závazky soc./zdrav. poj.

86 862

63 179

342

Ostatní přímé daně

15 377

15 107

348

Nároky na dotace

634 750

18 200

381

Náklady příštích období

0

66 000

383

Výdaje příštích období

7 671

7 121

384

Výnosy příštích období

0

10 000

389

Dohadné účty pasivní

71 840

57 890

901

Vlastní jmění

24 025

0

931

Výsledek hodpod. ve schvalov. řízení

238 266

60 603

932

Nerozdělený zisk

285 169

523 436

Poděkování
Rok 2015 byl pro nás výjimečným rokem, nesl se v duchu příjemných oslav i velkého
vypětí a očekávání dalšího vývoje. Fungovali jsme za provizorních podmínek – bez
velkých prostředků a dotací. A obstáli jsme. Podařilo se nám obhájit svoje místo
mezi neziskovými organizacemi, vše za velké pomoci a podpory našich zaměstnanců,
rodičů, města a dalších nadšených dobrovolníků a podporovatelů. Děkujeme.
Vaše důvěra i vědomí potřebnosti naší práce pro nás byly silným hnacím motorem
a tím správným koktejlem pro povzbuzení v naší další činnosti.
Máme za sebou rok ve znamení kulatých oslav – rodinné centrum v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi působí již celých 20 let. Krásné číslo, velký kus práce, tisíce
podpořených rodin, rodiče, kteří se k nám vrací, spokojené děti. Jsme šťastní, že
můžeme být u toho a psát další hezké dny s Vašimi dětmi. Zároveň si vážíme toho,
že máme možnost navázat na předchozí kapitoly a tvořit s radostí další. Současně
vnímáme, že máme stále dost energie i nápadů pro další rozvoj naší organizace.
Rádi bychom zde poděkovali našim členům, zaměstnancům, dobrovolníkům a všem
lidem, kteří nás podporují – jste pro nás obrovským zdrojem inspirace a síly. Vážíme
si toho, vážíme si vás.
Děkujeme rodičům, kteří právě nám svěřují svoje děti a vybrali si nás jako nejlepší
partnery pro trávení části dětství svých dětí.
Děkujeme dalším lidem, kteří Brandýský Matýsek v roce 2015 podpořili:
představitelům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Evropskému sociálnímu
fondu za možnost pořádat aktivity, které jsou svým obsahem prospěšné a smysluplné,
představitelům MPSV a Středočeského kraje, sponzorům a dárcům. Dále děkujeme
manželům Aleně a Tomášovi Zemanovým, majitelům vilky v Riegrově ulici, a to za
vše, co pro nás dělají, odborníkům, Síti mateřských center a MAS Střední Polabí za
poskytnuté poradenství.
Rádi bychom dále poděkovali členkám vedení a výboru organizace – Ivě Filípkové,
Barboře Roušarové, Věře Severinové a Evě Nejedlé, které podporují týmovou práci

a soudržnost, zároveň osobní přístup a kreativitu všech členů. Děkujeme též Janě Burešové, Michale Holasové a Lucii Vachkové, jako členkám nově vzniklé kontrolní komise, za jejich odvahu a proaktivitu. Poslední
jmenované též za neutuchající zdroj nových nápadů. A v neposlední řadě, koordinátorce služeb péče o děti
a již ukončeného projektu financovaného z ESF – Janě Pilařové za projekt Chci práci i rodinu, pro který se nám
podařilo zajistit pro rok 2016 jeho návaznost.
Rok 2015 byl pro nás dalším hezkým rokem. Těšíme se na další.
V neposlední řadě Matýsek děkuje zaměstnancům, kteří zajišťovali:
Koordinaci herny a aktivit v herně: Věra Fatková a Eva Nejedlá
Denní provoz herny: Barbora Bártů, Věra Fatková, Zdeňka Jirsová, Kamila Kilingrová, Jana Kolčabová, Iva Křížová,
Ela Křížová, Barbora Pokorná, Martina Říhová, Iva Novotná, Kateřina Osman
Jednorázové akce: Kamila Kilingrová, Petra Pospíšilová, Lucie Vachková a ostatní dobrovolníci z řad členů
a zaměstnanců Matýska
Kroužky: Jana Burešová, Scott Byrnside, Zdenka Dubná, Petra Glaserová, Lada Hlaváčková, Michala Holasová,
Zdeňka Jirsová, Kamila Kilingrová, Alice Koniakovská, Eva Kratochvílová, Stáňa Kuruczová, Jana Pilařová, Alena
Mašínová, Ivana Matějovská, Martina Mošková, Eva Nejedlá, Jana Pilařová, Petra Pospíšilová, Jitka Richterová,
Jaroslava Roušarová, Tereza Rubášová, Zuzana Rybaříková, Květa Štenclová, Karolína Salačová, Vendula
Tomanová, Jana Vaníčková, Ditha Vopičková
Dětské kluby s dopoledním i celodenním provozem: Věra Fatková, Monika Foltínová, Petra Glaserová, Michaela Holasová, Monika Káňová, Iva Novotná, Petra Práchenská, Marie Prokopiusová, Kamila Slezáková, Renata
Suldovská, Markéta Tošnarová, Alena Zetková
Péči o děti v mateřské škole: Jana Burešová, Alice Koniakovská, Kateřina Osman, Jitka Richterová, Lenka Suldovská, Petra Šatrová, Jana Štochlová
Ostatní služby péče o děti (převody, tábory, dohlídání): Monika Fantová, Věra Fatková, Ivana Foltanovičová,
Monika Foltínová, Petra Glaserová, Milada Koláčková, Pavla Michálková, Iva Novotná, Jana Plavczová, Jitka

Richterová, Jaroslava Roušarová, Kamila Slezáková, Renata Suldovská, Linda Stejná,
Dana Svobodová, Karla Schreiberová, Markéta Tošnarová, Libuše Uhrová, Jaroslava
Zatřepálková
Poradenství: Hana Dvořáková, Lucie Havlíková, Pavla Kubíčková, Lajla Macková,
Ivana Martínková, Jana Motlová, Marta Linková, Věra Nováková, Eva Sedláčková,
Xenie Uholyeva, Martin Vyskočil a ostatní nepravidelní přednášející
Poradenství v rámci projektu Chci práci i rodinu: Lucie Havlíková, Kateřina
Kaňoková, Michaela Karásková, Jana Klampflová, Veronika Pačesová, Petr Pokorný,
Věra Severinová a Markéta Tillerová.
Úklidové, zahradnické a údržbářské práce: Dušan Ďurkovič, Věra Fatková, Petr
Filípek, Jitka Horáková, Lukáš Michálek, Kateřina Osman, Jana Pivoňková, Martin
Roušar, Linda Stejná.
Dále děkujeme Ivě Novotné za „bazárkování“, Haně Durčokové a Boženě Horákové
za administrativní a provozní výpomoc, Zdeňce Jirsové, Ivaně Matějovské, Jitce
Fričové za divadýlka, našim táborovým praktikantům Tereze Fantové, Veronice
Kerplové, Káji Kopřivové a Lukášovi Tahotnému a samozřejmě všem aktivním
rodičům a prarodičům za jejich průběžnou podporu a pomoc.
Hlavními donátory Matýska jsou:
• Evropský sociální fond
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
• Středočeský kraj
• INOXCORE, s.r.o.
• AUTO KOUT Centrum, s.r.o.
• Lidl Česká republika v.o.s. – věcné dary

Brandýský Matýsek z.s.
Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 731 751 440, 733 656 433, e-mail: info@brandyskymatysek.cz
web: www.brandyskymatysek.cz
IČ: 27 05 13 74 (nejsme plátci DPH)
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17270
bankovní spojení: 434776359/0800
pro služby péče o děti: 2400112625/2010
pro sponzory: 2300137702/2010
Zprávu sestavila: Iva Filípková
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