Úvodní slovo
Rok 2012 byl pro Brandýský Matýsek zlomový a náročný. Významným milníkem bylo přidělení grantu
Evropského sociálního fondu (ESF) na projekt „Chci práci i rodinu“, který podporuje slaďování
rodinného a pracovního života a který se stal hlavním hnacím motorem naší organizace.
Velkou výzvou se pro nás stal druhý projekt financovaný z ESF „Ženy umí podnikat“ určený pro
podnikatelky všech generací, který směřuje na podporu vzdělávání, jejich růstu a rozvoje a který
jsme zahájili na konci roku. Významné podpory se nám dostalo ze strany Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV), které podpořilo náš projekt „O krok dál“ určený pro zvýšení rodičovských
kompetencí, a Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podporujícího hernu a školky. Díky všem
zmíněným a cílené podpoře našich sponzorů jsme naší činností oslovili širší veřejnost a podařilo se
nám, za usilovné práce mnoha lidí a firem, otevřít nově zrekonstruovaný prostor školky a kanceláře
ve vilce v Riegrově ulici.
Ruku v ruce s rozšířením aktivit jsme museli navýšit i počet zaměstnanců Matýska, jeho rozpočet,
administrativní zajištění a zvládat každodenní zátěž při řízení rostoucí organizace. Bez nadšení a
podpory aktivních členek a zaměstnanců Brandýského Matýska a jejich rodin, bez našich sponzorů a
donátorů, jejichž výčet zde naleznete, by se činnost Brandýského Matýska neobešla a všem za to
patří naše poděkování.
Iva Filípková, Barbora Roušarová, Marie Flemrová
vedení Brandýského Matýska
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Poslání, cíle
Brandýský Matýsek o.s. (občanské sdružení) je nezisková organizace zaměřená na aktivity pro
rodiče, nastávající rodiče, rodiče s dětmi a děti předškolního a školního věku. Neustále se rozvíjí a
svou činnost nabízí jak široké veřejnosti, tak jednotlivcům, kteří o podporu projeví zájem, a to vše
v souladu s naším posláním.

Hlavní aktivity podle platných stanov:
•
•
•
•
•
•
•

Provoz otevřené herny pro rodiče s dětmi
Výchovná, vzdělávací a výuková činnost pro děti a rodiče
Realizace volnočasových aktivit pro děti, rodiče a rodiny s dětmi
Poradenská činnost
Krátkodobé hlídání dětí – jako výpomocná služba
Služby péče o děti do 3 let a nad 3 roky věku
Provoz dobrovolnického centra a dobrovolnické aktivity

Hlavní cíle organizace dle platných stanov:
•
•
•
•
•

Sdružení bude vychovávat sebe, své děti a okolí k vzájemné úctě a toleranci.
Bude získávat odborné poznatky o výchově, zdraví, psychologii dětí i dospělých a tyto
poznatky bude využívat k výchovné činnosti.
Ve své vzdělávací činnosti se zaměří především na rodiny s dětmi a na oblast předškolní
výchovy.
Úlohu rodiny při výchově považuje za nezastupitelnou a prvořadou.
Chce povzbuzovat obnovení občanského postoje a podporovat takový společenský vývoj,
který by utvářel podmínky pro zdravý a svobodný život.
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Naše činnosti v roce 2012
Zahradnická ulice:
Herna pro děti - nízkoprahovou hernu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v roce 2012 navštívilo dle
dostupných údajů samostatně 2285 rodičů s dětmi + 9806 návštěvníků kroužků (rodičů s dětmi).
Cena vstupu do herny byla díky podpoře MPSV zachována na 20 Kč za rodinu na
dopoledne/odpoledne. V roce 2012 jsme měli pro veřejnost otevřeno kromě pátku každý den,
v pondělí a ve čtvrtek pak jak dopoledne, tak odpoledne. Celkově jsme nabídli 18 hodin týdně.
Kroužky – pro děti s rodiči – Výtvarná dílna (2-4 roky), Keramika (3-6 let), Cvičení miminek (3-18
měsíců), Angličtina pro děti (4-9 let), Šikovné ručičky (2-4 roky), Zpívánky (2-4 roky).
Odborné přednášky:
Navštívilo celkem 180 rodičů + 105 návštěvníků kurzu předporodní přípravy.
Níže následuje výčet některých témat.
Pro rodiče: Dluhy ve společném jmění manželů (Občanská poradna Nymburk o.s.), Prevence
gynekologických nádorů, Sebeobrana žen, Dobré hry pro děti aj.
O péči o děti: Péče o dětské zoubky, První pomoc u dětí a dospělých, Kojení a základní péče o dítě,
Rozvoj zrakového vnímání u dětí, Aromaterapie, Podpora pohybového vývoje u miminek a přednášky
o zdravé výživě a stravování dětí a rodičů.
O výchově: Obnova lásky v rodinách, Vzdor a vztek dítěte, Výchova dětí v neúplné rodině,
Vychováváme holku/kluka, Jak mluvit s dětmi o sexu, Nástup do školy a školky, Výchovné problémy –
sourozenecké vztahy, Práce s ohroženou rodinou.
Týden zdraví: Při příležitosti Světového dne zdraví (7.4.) a Mezinárodního dne Země (22.4.) jsme
připravili blok přednášek se společným tématem zdraví a ekologie – např. Ekologická domácnost, Jak
se cítit lépe ve svém těle, Aromaterapie a látkové pleny, Pravidla a mýty o výživě, První pomoc u
dětí a dospělých.
Mimo různorodá témata nabízíme již tradiční specializovaný klub maminek (cvičení těhotných a
kurz přednášek pro těhotné v rámci předporodní přípravy). Kurz sestává ze 7 přednášek pro
nastávající rodiče (péče o dítě, porod, šestinedělí, kojení a další).
Přednášky jsme financovali díky podpoře MPSV a Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Dále byly pro rodiče v Zahradnické ulici připraveny:
• Půjčovna knih s tématikou péče o děti, výchovy, rodiny a manželství
• Půjčovna laktačních pomůcek (odsávačky mateřského mléka, digitální váhy atd.)
• Půjčovna sportovních pomůcek a pomůcek pro děti (krosna na nošení dětí, cestovní postýlka
atd.)
• Půjčovna kostýmů na karneval
• Prodej aromakosmetiky a laktačních pomůcek
• Bazárek obnošených dětských oděvů
Brandýský Matýsek byl v roce 2012 opět zapojen do celorepublikového projektu Celé Česko čte
dětem, čtení pro děti každou středu.
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Pro rodiče jsme dále zajišťovali: kurzy masáží dětí a kojenců, cvičení maminek po porodu,
rehabilitační cvičení s prvky pilates.
Riegrova ulice:
Kroužky pro předškolní a školní děti (bez rodičů) - Harmoničky/flétničky (3-8 let), Jóga (4-10
let), Grafomotorika (5-8 let), Angličtina (3-8 let), Malý přírodovědec (4-8 let),
Švadlenka/dekoratérka (5-8 let), Legomodelář.
Kurz Angličtiny pro dospělé
Celkem bylo pro školní rok 2012/13 na kroužky v Riegrově ulici zapsáno 87 dětí a dalších cca 20 dětí
navštívilo kroužky jednorázově.
Kroužky v jiných prostorech: Cvičení dětí (1-3 roky) na Pedagogické fakultě, Tanečky (3-5 let)
v Sokolovně, Pohybové a míčové hry (4-8 let) v tělocvičně na 3. ZŠ a Yamaha (6 měsíců – 4 roky)
v Sokolovně.
Jednorázové akce pro rodiny s dětmi:
Leden
Cesta do Legráce – V sobotu 14.1.2012 nám občanské sdružení
Prima den zahrálo klaunský příběh Cesta do Legráce. Sešlo se
přes padesát dětí s rodiči. Všichni se dobře bavili a aktivně se
zapojily nejen děti, ale i maminky a tatínkové.

Párty pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty – 21.1.2012
Únor
Karneval – V sobotu 11.2.2012 se karnevalu zúčastnilo více než 80 dětí a 120 dospělých. Bohaté
odpoledne plné soutěží a taneční zábavy pro děti v karnevalových maskách. Pro děti i rodiče bylo
připraveno vystoupení našeho kroužku Tanečky, přišla Paní Zima, Dřevěné divadlo Jana Hrubce nám
zahrálo pohádku O Palečkovi, vyhlásili jsme nejhezčí masky a nechyběla ani hra štěstí.
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Březen
Víkendový bazárek dětského oblečení a dětských potřeb – 8.-10.3.2012
Divadelní představení Honza a drak – V sobotu 17.3.2012 na brandýském zámku proběhlo
divadelní představení Dřevěného divadla Jana Hrubce s názvem Honza a Drak.
Jarní a Velikonoční tvoření pro děti i rodiče
Duben
Pálení čarodějnic se zúčastnilo 30 dětí s rodiči. V prostorech zahrady
Skautů jsme uspořádali setkání s kytarou, opekli si vuřty, zatancovali a
zazpívali si.
Květen
Den rodin na Ostrůvku – ve spolupráci s vojenským útvarem 6950 – soutěžní disciplíny, ukázka
vojenské techniky, psovod, opékání vuřtů. Akce se zúčastnilo 70 dětí s rodiči.

Červen
Dětský den v zámecké zahradě – 2.6.2012 na dětské odpoledne přišlo 130 dětí s rodiči, děti
absolvovaly 10 disciplín, které byly letos zakomponovány i do dětského hřiště a ukázaly dětem, co
vše se dá na hřišti dělat. Skákací hrad byl již tradičně obsazen po celé odpoledne. Úspěch mělo i
vystoupení princezny, opičky Oly a berušky, které strhly děti i ke spolupráci a tanci. Děkujeme
Tomášovi Nekolovi, který nám opět zahrál pěkné písničky, a také městu resp. kastelánovi zámku za
spolupráci.
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Brandýs dětem anebo brandýské Rio – V neděli 23.6.2012 vyvrcholila akcí pro děti
několikaměsíční práce na zprovoznění nového objektu pro děti. Den pro rodiny s dětmi se uskutečnil
netradičně na dvou místech, která byla „spojená“ cestou s disciplínami pro děti. Zahrála místní
kapela HeLP, vystoupili žáci ZUŠ, proběhla módní přehlídka i ukázka břišního tance. Děti se zabavily
na vláčku či skákacím hradu, nechaly si vymalovat obličej a vyrazily na plnění disciplín, které je i s
rodiči dovedly do nových prostor Brandýského Matýska v Riegrově ulici, kde je čekala nejen sladká
odměna. Za velmi teplého počasí rodiny uvítaly „oddych“ v objektu a především jeho zahradě.

Září
Den otevřených dveří - V pondělí 3.9.2012 jsme představili program Matýska v nových prostorech
v Riegrově. Po celý den byly návštěvníkům zdarma k dispozici celé prostory Matýska včetně
venkovní zahrady s řadou atrakcí. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet většinu kroužků vedených našimi
lektorkami, zároveň se mohli na kroužky zapsat nebo jen získat bližší informace. Za celý den nás
navštívilo přes 200 dětí, velmi dobře se bavily a jejich radost nám dodala energii do nového školního
roku.

Říjen
Den seniorů - sázení stromů
Dne 1.10.2012 jsme oslavili Den seniorů na zahradě
v Riegrově ulici výsadbou okrasné jabloně a okrasné
třešně. Strom jako symbol aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity. Asi 20 seniorů pomohlo oba
stromy zasadit a děti je pak samy zalily. Stromy byly
získány darem.
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Drakiáda 13.10.2012 - Krásné sobotní odpoledne jsme i přes bezvětrné
počasí přivítali v brandýské Aleji prvňáčků na 55 dětí s draky. Zpočátku
spíše výtvarná drakiáda, na které si děti vysoutěžily jednotlivé díly dráčka,
kterého si pak složily a vymalovaly, se postupem času změnila v pravý
sportovní výkon. Rodiče i děti běhali po poli a přesvědčovali draky k letu, což
se povedlo jen málokomu.

Listopad
Divadélko v Matýsku - O poslušných kůzlátkách
7.11.2012 – Zájem byl veliký, herna v Zahradnické ulici
praskala ve švech s 20 dětmi a maminkami. Určitě pro
vás zase brzy vymyslíme divadélko pro nejmenší.

Lampionový průvod - Dne 9.11.2012 jsme se u příležitosti blížícího se
svátku Sv. Martina sešli v silné sestavě až 150 lidí. S lampiony jsme
vyrazili v 16 hod. z domečku v Riegrově ulici do zámecké zahrady.
Mezitím se setmělo a lampiony nádherně svítily, řada z nás je šla ještě
ukázat zvířátkům do jejich nové zahrady.

Sraz dvojčat - Dne 24.11.2012 v nových prostorech
v Riegrově ulici. Celé setkání proběhlo v duchu
předvánočního tvoření - děti vyráběly papírové
stromečky, vánoční hvězdy, řetězy, zdobilo se ovoce a
to vše za mohutné pomoci tatínků, kterým velmi
děkujeme za aktivní účast. Na závěr se všichni proběhli
po zahradě, přidělali ptačí budky a nakrmili ptáčky, o
které se budeme starat s dětmi ve školce celou zimu.
Celé setkání nám navodilo příjemnou atmosféru blížících
se Vánoc.

Tvoření adventních věnců – Dne 26.11.2012 se poslední letošní tvoření dospělých neslo v duchu
Vánoc. Sešlo se nás 12 maminek a tvořily, vázaly a zdobily jsme adventní a vánoční věnce. Užily jsme
si příjemný večer a vyrobily úžasné vánoční dekorace. Snad všechny jsme odcházely báječně
vánočně naladěné a vánoční náladu nejen v podobě našich výrobků jsme si odnesly i domů.
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Prosinec
Tvoření s Volnočasovými aktivitami seniorů na zámku –
Dne 1.12.2012 se na brandýském zámku sešli děti, maminky,
tatínkové, babičky a dědečkové. Při vůni svařeného vína a
poslechu vánoční hudby zde společně tvořili vánoční ozdoby,
přání a svícny. Tvoření probíhalo v duchu solidarity, některé
výrobky si účastníci odnesli domů, ale řadu z nich věnovali
jako výzdobu do pokojů seniorů v brandýské nemocnici.

Mikulášská - V sobotu 8.12.2012 proběhla v jídelně 3. ZŠ další Matýskova Mikulášská. Z důvodu
velkého zájmu o vstupenky byly letos dvě skupiny dětí a rodičů od 10:00 do 12:00 hod. a od 16:00 do
18:00 hod., stejně tak dvě skupiny realizačního týmu, díky nimž jsme mohli potěšit na 150 dětí s
rodiči.

Jednorázových akcí se v roce 2012 zúčastnilo celkem cca 1500 dětí a 3000 dospělých.
Pravidelné akce:
Relax dny pro maminky, které si mohly do Matýska přijít odpočinout, na pár hodin odhodit své
starosti a nechat se hýčkat díky odborným službám manikérky, pedikérky a masérky, se uskutečnily
v lednu, březnu, květnu, září a listopadu. Dále pořádáme pravidelné Tvoření pro dospělé – malování
na textil, výroba šperků, háčkování a kurzy Keramiky pro dospělé.
Provoz školiček – Matýskova dětského klubu
-

-

-

OPIČKY – kroužek pro děti bez rodičů 1x týdně dopoledne (celkem jsme ve školním roce
2011/12 (resp. leden až červen 2012) podpořili hlídáním 34 dětí a ve školním roce 2012/13
(resp. září až prosinec 2012) 23 dětí.
TYGŘÍCI - pro děti od 3 let rodičů na MD a RD s dopolední docházkou až na 4 dny v týdnu
(oba dopolední kluby jsou v provozu již od roku 2010), celkem jsme ve školním roce 2011/12
(resp. leden až červen 2012) podpořili touto školkou 25 dětí a ve školním roce 2012/13 (resp.
září až prosinec 2012) 41 dětí.
LETNÍ TYGŘÍCI- v červenci až srpnu jsme docházkou 2 až 3 dny v týdnu podpořili 36 dětí.
SLŮŇATA - celodenní docházka pro děti pracujících rodičů nepřijatých do státních MŠ (za
podpory města) na školní rok 2011/12 i na školní rok 2012/13 umístěno 24 dětí.
LVÍČATA – školka dotovaná z ESF v rámci projektu „Chci práci i rodinu“ – dopolední školka
pro 21 dětí, s možností celodenní docházky a dohlídání až do 18 hod. 2-3x v týdnu.
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Realizované projekty v roce 2012
1) Projekty podpořené Evropským sociálním fondem

a) projekt: „Chci práci i rodinu“
Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00183
Partneři projektu: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Continental
Automotive Czech Republic s.r.o., Občanská poradna Nymburk o.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 v jeho setrvání
Délka trvání projektu: 06/2012–05/2015
Průběh projektu v roce 2012:
Služby péče o děti:
-

Hlídání dětí se školkovým režimem
Od 1.9.2012 jsme zahájili provoz školky pro děti od 3 let
ve třídě „Lvíčata“ v Riegrově ulici. Do 31.12.2012 byla
služba poskytnuta 19 rodičům. Hodnocení této školky
proběhlo po 5 měsících provozu v oblastech spokojenosti
s prostory, dostupností informací, lektorkami apod., a to
k 31.1.2013. Výsledná hodnotící známka od rodičů je
1,108.

-

Příměstské tábory
Hlídání dětí od 5 do 10 let pro pracující rodiče probíhalo
v pracovní době rodičů – ve 4 termínech o letních a také
o podzimních prázdninách, kdy rodiče nečerpali
dovolenou. Služba byla využita 42x, rodiče po ukončení
příměstského tábora vyplnili evaluační dotazník –
výsledná evaluace služby, průměrné hodnocení: 1,16.

-

Vyzvedávání dětí ze školek a škol a jejich převod na
kroužky/do klubu. Služba pro rodiče dětí od 3 do 10 let.
Služba byla v provozu od 10.9.2012, za tuto dobu jsme podpořili celkem 43 rodičů.

9

-

Jednorázové hlídání při neobvyklých situacích a hlídání dětí v době neakutní nemoci –
rodič, který chtěl službu využít, se musel předem registrovat v Brandýském Matýsku,
k 31.12.2012 byla využita služba hlídání v nemoci 5x a jednorázové hlídání 11x.
Informace (pracovně právní – personální besedy) pro osoby z cílové skupiny:
Uskutečnilo se 5 besed pro osoby z cílové skupiny s tématy např.: Jak si jako rodič najít
práci, Jak se vrátit po MD/RD do práce? apod. Besed se do 31.12.2012 zúčastnilo 50 osob.
Personalisté bez veřejné podpory vytvořili v říjnu příručku pro rodiče „Pracující rodiče“,
která je určena účastníkům besed a osobních konzultací. Do konce prosince jsme poskytli 5
konzultací na pracovně právní poradenství.
Brandýský Matýsek zaměstnavatel – služby péče o děti
Jedná se o vytvořené pracovní smlouvy pro pečovatelky/lektorky pro služby péče o děti –
celkem za měsíce červenec-prosinec jsme zaměstnali 16 zaměstnankyň.
Zaměstnány jsou převážně ženy po RD v rodinném centru při zajištění služeb péče o dítě, při
stanovení výše úvazku jsme přihlíželi k možnostem rodičů na a po RD, zaměstnali jsme i ženy
v předdůchodovém a důchodovém věku.
Motivace zaměstnavatelů
Do konce roku 2012 požádaly o spolupráci a poradenství v rámci projektu společnosti –
Omega Optix, s.r.o., BPW, spol. s r.o., Besta Zápy s.r.o., FOUS Spirits s.r.o.
Personalisté vytvořili brožuru „Zaměstnáváme rodiče“, jejímž obsahem jsou např. Přínos pro
firmu podporující slaďování rodinného a pracovního života, Nástroje firmy pro slaďování,
Zaměstnanec a rodič v jedné osobě, Zaměstnanec nastupuje na MD nebo RD, Práce
zaměstnanců/rodičů během a po skončení MD/RD. Příručka má sloužit jako praktický rádce
a pomocník při zaměstnávání rodičů.
Dne
10.10.2012
úspěšně
proběhla
první
konference projektu, která otevřela zajímavá
témata v oblasti zaměstnávání rodičů. Zúčastnili se
jí partneři projektu Město Brandýs nad Labem–
Stará Boleslav, Continental Automotive Czech
Republic s.r.o. a Občanská poradna Nymburk o.s. a
další zaměstnavatelé – Československá obchodní
banka, a.s., DHL Supply Chain s.r.o., FOUS, s.r.o.,
Komerční banka, a.s, Krajská hospodářská komora,
MŠ Dvořákova, MŠ Chobotská, Omega Optix, s.r.o.,
Markéta Křížková, Plzeňský Prazdroj, a.s., Tesco
Stores ČR a.s., Zentiva Group, a.s.

Čerpání dotace: Od 1.6. do 31.12.2012 byly z poskytnuté dotace uhrazeny mzdy pečujících osob,
administrativní náklady, částečně pronájem prostor, vybavení pro projekt, publicita, mzdy
personalistů a odborných konzultantů, konference a poradenství firmám. Celkově byla vyčerpána
částka: 1.416.047 Kč.
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b) projekt: „Ženy umí podnikat“
Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00371
Partneři projektu: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Krajská
hospodářská komora Střední Čechy, Občanská poradna Nymburk o.s.,
Markéta Křížková
Délka trvání projektu: 11/2012–10/2014
Hlavní cíle projektu: prosazování cílených opatření pro uplatnění principu
rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, tvorba a realizaci
komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti
Program ŽENY UMÍ PODNIKAT má za úkol poskytnout hmatatelnou, cílenou podporu minimálně 150
ženám ze Středočeského kraje, uvažujícím o podnikání, začínajícím s podnikáním, i ženám již
podnikajícím - semináře, workshopy, individuální konzultace a besedy u kulatého stolu (z oblastí
marketing, ekonomie, personalistika, slaďování rodinného a pracovního života, obchodní dovednosti,
obchodní a pracovní právo, grafické poradenství, image podnikatelky, diskriminace při podnikání aj.).
Průběh projektu v roce 2012:
• vyhledali jsme lektory, chůvy pro hlídání, zaměstnance pro administraci projektu, zajistili
nákup vybavení, prostory, zajistili dostupné informace o projektu veřejnosti
• do konce roku 2012 se do projektu přihlásilo 26 žen, které chtěly využít podporu v projektu.
Od 1.11. do 31.12.2012 byla z poskytnuté dotace vyčerpána na nákup vybavení pro projekt, povinnou
publicitu projektu, mzdy lektorů a administrativu projektu částka: 296.423 Kč.

2) Rekonstrukce prostor vilky
V červnu byla otevřena nová provozovna v Riegrově ulici, kde probíhá školka financovaná z ESF,
služby dohlídání dětí, příměstské tábory a některé kroužky. Rekonstrukce proběhla díky podpoře
sponzorů a dobrovolníků v hodnotě cca 400.000 Kč – cena věcných a finančních darů a vyčíslená
hodnota dobrovolnické práce a dále díky ESF přispívajícího na vybavení prostor částkou cca
150.000 Kč.
Děkujeme níže uvedeným sponzorům, podporovatelům a dobrovolníkům za jejich finanční,
materiální i jinou pomoc. Právě díky jejich podpoře může Matýsek svou činnost vykonávat.
Finanční dary:
Auto Kout spol. s r.o.
BPW, spol. s r.o.
Omega Optix, s.r.o.
BAUMIT, spol. s r.o.
TAPAS BOREK, s.r.o.
AUMA – Servopohony spol. s r.o.
Paní Škorpilová
FOUS Střechy s.r.o.
fischer international s.r.o.
Markéta Křížková

20000 Kč
20000 Kč
15000 Kč
10000 Kč
10000 Kč
5000 Kč
5000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
2500 Kč
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Věcné dary sponzorů a soukromých dárců (slevy na materiál a výpomocné práce):
Besta Zápy s.r.o.
Karel Gregor; OFFICE PRO s.r.o.; Sklady Dušek s.r.o.; TEMR-HOŘÁK spol. s r.o.; BRANALDI, s.r.o.;
Autodoprava Šrámek; Komunální technika, s.r.o.
GREPA Networks s.r.o.; Milan Fatka – FM interiér; JAF HOLZ spol. s r.o.; PRO-DOMA, spol. s r.o.;
KOBERCE BRENO, spol. s r.o.; SMP CZ, a.s.; Printex; Galerie u Králíků; Miroslav Kučera; KroMo
Brandýs s.r.o.; Barvy Laky TopGas; ZERA GROUP s.r.o.; Fab centrum; ELLASO spol. s r.o.; Martin
Severin; Martin Roušar
DĚKUJEME za podporu manželům Zemanovým - majitelům prostor za vstřícnost, ochotu
vyjednávat o přestavbách, o nákladech a za jejich úžasnou podporu při jednáních o dalších
přestavbách vilky na školku.
3) Projekt MPSV „O krok dál“
• Podpora provozu nízkoprahové herny v Zahradnické ulici pro rodiče
s dětmi od 0 do 6 let s provozem 18 hod. týdně.
• Podpora aktivit na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí - z projektu
jsme financovali přednášky již dříve uvedené ve výčtu aktivit. Odborné
přednášky navštívilo celkem 180 rodičů + 105 návštěvníků kurzu
předporodní přípravy. Po dobu některých přednášek jsme zajistili hlídání dětí.
• Setkávání rodičů dětí se zdravotním postižením s psychoterapeutkou Mgr. Linkovou – v roce
2012 jsme ve spolupráci se SPMP uspořádali 3 setkání pro 12 rodičů dětí se zdravotním
postižením, v kterých budeme při zájmu rodičů dále pokračovat.
• Psychologické poradenství (při problémech s výchovou a problémech v rodině) – bylo
poskytnuto 77x, koučink s psychologem byl využit 20x.
Pro celkovou hospodárnost a účelné využití prostředků z MPSV jsme při stanovování mezd přihlíželi
k tabulce doporučených mezd MPSV a k cenám za služby v čase a místě obvyklých. Celkový
rozpočet projektu pro rok 2012 činil 389.836 Kč.
4) Charitativní a sociální aktivity
PROGRAM PĚT P
Sociálně preventivní program Pět P realizuje Brandýský Matýsek
od 23.4.2012, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci s Asociací
programu Pět P, která sdružuje více než 20 středisek po celé ČR.
Jedná se o program, který je národní variantou Big Brothers Big
Sisters, který funguje v USA již od roku 1900 a dále v 35 zemích
světa a v ČR již 16 let.
Pět P znamená Přátelství, Podporu, Prevenci, Péči a Pomoc.
Program Pět P
Je založený na kamarádském vztahu dítěte (ve věku základní
školy) s dospělým dobrovolníkem a společném trávení volného času
(nejedná se o doučování a hlídání). Dítě a dobrovolník spolu dělají,
co je baví - hrají si, sportují, chodí do kina nebo na výstavy apod.
Je určen především dětem, které to mají v životě nějakým
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způsobem těžší - ať vlivem rodinného prostředí, vrstevnického kolektivu nebo děti s nemocí,
poruchou či nadměrnou inteligencí. Dobrovolníci a rodina nezletilého mají k dispozici sociálního
pracovníka – koordinátora programu a psycholožku, dobrovolníci potom ještě pravidelnou supervizi,
počáteční školení a pojištění. Při zařazování dětí do programu s koordinátorem spolupracujeme se
ZŠ Na Výsluní, ZŠ Palachova, ZŠ Školní, Azylovým domem pro matky s dětmi a OSPOD Prahavýchod.
Děkujeme společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. za finanční dar 5000 Kč.
Co se událo v roce 2012:
Pět P – program jsme akreditovali na MV ČR pod Odborem prevence kriminality k 22.6.2012.
K 31.12.2012 – proběhly dva výcviky dobrovolníků – bylo
vyškoleno 11 dobrovolníků starších 18 let, z toho 7 z nich
podepsalo smlouvu o poskytnutí dobrovolnické práce. Do konce
roku 2012 bylo 16 dětských zájemců o program. Proběhly 2
supervize dobrovolníků vedené PhDr. Jarmilou Čiernou –
odborníkem na krizovou intervenci.

Program Pět P v Brandýse rozhodl pomoci zlepšit životní podmínky pejsků v útulku v Lysé nad Labem
– v roce 2012 vyrazilo 5 dětí a čtyři dobrovolníci natírat psí kotce.
Dále proběhl společný bowling a předvánoční
setkání všech dobrovolníků a dětí v klubovně.
(Klubovnu Na Pražské 1498 v Brandýse nad
Labem jsme měli k dispozici od 1.12.2012.)

Od října 2012 je program Pět P na Facebooku, kde koordinátor vyvěšuje nápady k volnočasovým
aktivitám v Brandýse a okolí a také informuje o různých dobrovolnických aktivitách a tím přibližuje
téma dobrovolnictví lidem.
POMOC LUKÁŠKOVI - Lukáš je žák ZŠ, který se z důvodu zdravotního postižení dorozumívá
znakovou řečí, asistent pedagoga (jeho maminka) znakovou řeč tlumočí spolužákům a učitelům.
V poradně doporučili Lukáškovi zakoupit iPad se zvukovým výstupem, který mu pomůže v komunikaci.
Snažili jsme se sehnat potřebné peníze na koupi iPadu prodejem domácích výrobků na adventních
trzích při rozsvícení vánočního stromečku, na živém betlému a v době herny - předměty vyrobené
našimi aktivními maminkami (napečené cukroví, koláče apod.). Za podpory Města Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav jsme se zúčastnili adventního koncertu v zámecké kapli. Celkový výtěžek
z prodeje a koncertu byl 25.863 Kč, z něhož jsme již 20.12.2012 na vánočním koncertě předali
Lukáškovi iPad s obalem v pořizovací ceně 12.489 Kč. Za lednové závěrečné divadélko a celkový
výdělek ve výši 34.430 Kč bude dále dokoupen software, zvukový výstup a výukové programy pro
děti s poruchou řeči a asistentky se budou vzdělávat ve znakové řeči.
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Podpora pro Azylový dům pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem – dary veřejnosti pro
maminky a děti v azylovém domě ve dvou termínech: 17.5. a 12.12. Na obou sbírkách se vybralo
mnoho krásných a hodnotných věcí do domácnosti, hraček pro děti všech věkových kategorií a
pěkného oblečení jak pro maminky, tak pro děti. Vlna solidarity ze strany veřejnosti byla opravdu
veliká a znovu nás přesvědčila, že si lidé chtějí pomáhat.
Díky paní Burdové jsme pomohli obdarovat všechny děti z azylového domu. Pro každého byly
připraveny tři vánoční balíčky – s balením pomohla jedna osmá třída ze ZŠ Na Výsluní – dárky byly
připraveny pro vánoční besídku azylového domu.

5) Další projekty v roce 2012
• I nadále jsme se účastnili projektu „Zdravý úsměv ve Středočeském kraji“ – podpora orální
hygieny a prevence tvorby kazů u dětí lektorkou z našich řad. V průběhu roku bylo
realizováno 18 přednášek, kterých se zúčastnilo 193 dospělých a 162 dětí.
• Účastnili jsme se komunitního plánování ve Městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
v oblasti pro rodiny s dětmi.
Spolupracujeme s:
• Středisko pro mentálně postižené – setkávání rodin s dětmi se zdravotním postižením
• Klub náhradních rodin ROUTA Čelákovice – informace pro zájemce a rodiny s NRP
• Klub seniorů v Brandýse nad Labem
• RC v Neratovicích, RC Milovice – přednášky a besedy
• MC a RC v Mnichově – v rámci projektu pro dobrovolníky jsme navštívili 4 MC v Mnichově
(Německo)
• Jsme členy Sítě MC, Asociace Pět P – pravidelné setkávání všech 24 středisek z celé ČR
Problémy, se kterými se potýkáme:
- Úřední šiml
- Nedůvěra lidí v to, proč toho Matýsek tolik dělá a je moc vidět
- Administrativa spojená se zaměstnáváním rodičů na zkrácené úvazky
- Kontroly úřadů a každodenní obhajování naší činnosti
- Problémy s rozšířením provozu, zástupností zaměstnanců a řešením finančních prostředků
pro udržitelnost Matýska, i pokud by byla omezená a bez finanční podpory z dotací
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Finanční zpráva
Rok 2012 byl pro Brandýský Matýsek, o.s. rokem významného ekonomického a personálního rozvoje
především díky novým zdrojům financování – grantům z Evropského sociálního fondu a rostoucímu
množství vlastních činností. V následující kapitole přinášíme přehled příjmů a výdajů, hospodářský
výsledek, stav a pohyb majetku a závazků organizace dle platné účetní uzávěrky roku 2012.
Brandýský Matýsek nepodléhá povinnosti schválení účetní závěrky auditorem.

Účet
21
28
81
88
132
211
221
311
314
321
331
336
342
348
381
383
389
901
931
932

Stav a pohyb majetku a závazků organizace
Počáteční stav k 1.1.2012
Stavby
0
Drobný dlouhodobý majetek
54253
Oprávky ke stavbám
0
Oprávky k DDHM
39808
Zboží
14200
Pokladna
5472
Účty u bank
194131
Odběratelé
0
Poskytnuté zálohy
51792
Dodavatelé
20278
Zaměstnanci
55823
Závazky sociální/zdravotní pojištění
24518
Ostatní přímé daně
13139
Nároky na dotace
0
Náklady příštích období
1140
Výdaje příštích období
0
Dohadné účty pasivní
39780
Vlastní jmění
0
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
61475
Nerozdělený zisk
66167

Konečný stav k 31.12.2012
173001
294368
33656
294368
23615
38763
3669610
600
62952
9425
283303
100744
31560
3094404
1140
13732
58400
139345
0
127642

Hospodářský výsledek 2012
Zisk

77470
Přehled o peněžních výdajích

Náklady 2012
Materiálové náklady
Potřeby na kroužky
Kancelářské potřeby
Drobný majetek do 10 tis.
Občerstvení
Materiál na opravu
Nemateriálové náklady
Energie, voda, teplo
Náklady na prodané zboží
Telefony, internet, pošta
Vzdělávání
Nákup kroužků/akcí
Pronájmy
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
Dary
Bankovní poplatky, pojistné
Odpisy majetku
Mzdové náklady
Mzdové náklady
Sociální/zdravotní pojištění
Výdaje celkem

876986
39195
154077
337610
337821
8283
713163
77779
47981
50127
135967
151320
140796
2033
107160
71795
19490
4204
48101
2936019
2416088
519931
4597963
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19%

16%
63%

2%

Materiálové náklady

Nemateriálové náklady

Ostatní náklady

Mzdové náklady

Přehled příjmů podle zdrojů
Příjmy 2012
Tržby za vlastní činnosti
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Bankovní úroky
Dary *
Dotace
Evropský sociální fond
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Brandýs n/L–Stará Boleslav
Příjmy celkem

1913891
1771635
139649
2607
97236
2664306
1416047
296423
389836
562000
4675433

Projekt „Chci práci i rodinu“
Projekt „Ženy umí podnikat“
Projekt „O krok dál“
Provoz centra a provoz Matýskova dětského klubu

41%

57%
2%

Tržby za vlastní činnosti
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Dary

Dotace

Lidé v Matýsku
Statutární zástupci Matýska v roce 2012
Ing. Iva Filípková
Barbora Roušarová
Ing. Marie Flemrová
Do činností centra bylo zapojeno přes 60 žen a několik ochotných tatínků, z toho bylo 7
zaměstnanců na HPP (provoz centra a pečovatelky ve školkách), 7 zaměstnanců na DPČ
(pečovatelky) a ostatní zaměstnanci na DPP. Celkem mělo občanské sdružení k 31.12.2012 27 členů.

Pohled do roku 2013
Pro rok 2013 jsme si stanovili řadu cílů:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Zrekonstruovat půdu v prostorech v Riegrově ulici – pro provoz další třídy Matýskova
dětského klubu, ať již nově vzniklé, či jako přemístění třídy SLŮŇATA – dle situace ve
státních školkách, a registrovat školku a její třídy jako školskou právnickou osobu na
Středočeském kraji a MŠMT
Změnit právní subjektivitu Brandýského Matýska o.s. v souladu s novým občanským
zákoníkem, který vstoupí v účinnost dne 1.1.2014
Najít prostory pro nízkoprahovou hernu pro děti ve Staré Boleslavi
Prohlubovat vzdělání lektorek, pečovatelek a ostatních zaměstnanců i dobrovolníků
Brandýského Matýska
Vytvořit pro děti zaměstnanců Matýska a zájemců z řad firem „firemní školku“ pro děti od 2
do 6 let
Plnit cíle projektů ESF „Chci práci i rodinu“ a „Ženy umí podnikat“ – tedy podpořit cca 250
rodičů ročně na jednom projektu a cca 75 podnikatelek na druhém projektu (jedná se o
unikátní osoby), plnit cíle všech dalších projektů
Udržet si finanční reservu pro případ opožděných plateb z ESF
Zvažujeme vybudování a provozování sociální kavárny v případě získání grantu ESF, která
bude podporovat zaměstnanost u lidí, kteří mají s nalezením zaměstnání potíže (rodiče dětí
se zdrav. postižením, ženy 50+, rodiče na a po RD a dlouhodobě nezaměstnaní)
V dalších letech chceme usilovat o:
Stabilizaci Matýska a finanční soběstačnost některých aktivit, bez závislosti na nejistých
dotačních zdrojích
Najít finanční prostředky na projekt pro vzdělávání rodičů – návrat rodičů po RD/MD zpět
do zaměstnání
Podporovat svou činností rodiny v těžké životní situaci, rodiny se zdravotním postižením,
rodiny s NRP
Registrovat se jako dobrovolnické centrum na Ministerstvu vnitra s projektem pro rodiny,
které chtějí podporovat pravidelně jedno dítě ze svého okolí (výlety, kroužky, společně
trávený čas)
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Poděkování
Rok 2012 byl pro Brandýský Matýsek o.s. v několika oblastech bouřlivý a silný, co do činnosti,
našeho úsilí, potřebné podpory a rozvoje.
Činnost Matýska je možná v této míře díky usilovné práci jeho členů, zaměstnanců, jejich rodin,
manželů, partnerů a dětí, bez jejichž tolerance a energie by Brandýský Matýsek nebyl tím, čím je.
Vážíme si našich návštěvníků, jejich spokojenost je pro „naši práci velkou vzpruhou a poděkováním“.
Děkujeme dalším lidem, kteří Brandýský Matýsek v roce 2012 podpořili: představitelům Města
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Evropskému sociálnímu fondu za možnost pořádat aktivity,
které jsou svým obsahem prospěšné a smysluplné, představitelům MPSV, sponzorům a dárcům,
odborníkům a Síti mateřských center za poskytnuté poradenství.
Práce členek vedení, která si zaslouží na tomto místě zdůraznit:
- Iva Filípková vedla a řídila Matýsek v nelehkém roce 2012, pevně držela opratě vedení ve
svých rukách, což nebylo vždy lehké. Díky jejímu úsilí a velikému množství energie byla
činnost Matýska organizovaná! Bez jejího nadšení, vytrvalosti a schopnosti diplomacie by
Matýsek dnes nebyl tam, kde je. Za poslední dva roky ušel Matýsek pod její režií velikou a
dlouhou cestu, která je smysluplná a má správné cíle. Stal se velkou prosperující a
důvěryhodnou neziskovou organizací.
-

Barbora Roušarová směřovala Matýsek a hledala možnosti jeho rozvoje a pracovala usilovně
na realizaci podpořených projektů. Jak je jejím zvykem, rvala se jako lev i ve chvílích, kdy
by to jiní vzdali. Natolik asertivně, že docílila svého. Díky podpoře rodiny a toleranci manžela
a třech malých dětí a díky neúnavné práci se jí podařilo rok 2012 zvládnout s fungujícími
projekty. „Znovu jsem si potvrdila, že sny se lidem mohou splnit, a to především, když je
sníme pro blaho druhých.“

-

Marie Flemrová dala velikou energii do vzniku a rozšíření MDK. Uřídit chod celodenní školky,
dopolední školky, Tygříků a Opiček byl náročný úkol. Usilovné pípání telefonu s omluvenkami,
vyřizování telefonátů a e-mailů, rušení a doobjednávání obědů a hledání zástupů za nemocné
lektorky. Každodenní nelehké nastavení řádu a pravidel, plánování a koordinaci projektu „Chci
práci i rodinu“. To vše dala Maruška v roce 2012 Matýsku, veliký balík práce a energie, která
i po jejím odchodu zůstane v Matýsku uložená, a věříme, že stopy její práce zůstanou
v Matýsku i po letech.

V roce 2012 pro nás platilo: „lépe zapálit jednu svíčku, než lamentovat nad tmou“, každý
z našich zaměstnanců, dobrovolníků a podporovatelů zapálil světýlko, díky podpoře tolika lidí,
mohl Matýsek v roce 2012 doslova „hořet“.
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Matýsek děkuje zaměstnancům, kteří zajišťovali:
Provoz herny: Pavlína Arvensisová, Barbora Bártů, Alena Čajanová, Lenka Hanzlíková, Martina
Heroutová, Věra Husáková, Kamila Kilingrová, Iva Křížová, Alena Mašínová, Eva Nejedlá, Eva
Neubergová, Kateřina Osman, Petra Tomanová, Dagmar Tluková, Lucie Vachková
Pravidelný program kroužků: Pavlína Arvensisová, Jana Burešová, Radka Franců, Michala Holasová,
Gábina Jedličková, Kamila Kilingrová, Alice Koniakovská, Irena Králíková, Stáňa Kuruczová, Eva
Nejedlá, Jana Pilařová, Ivana Matějovská, Rosa Migliardi, Jitka Richterová, Věra Severinová,
Dagmar Tluková, Pavlína Voldřichová
Lektorky MDK a pečovatelky k dětem: Jana Burešová, Viera Čtvrtečková, Petra Glaserová, Anna
Glezová-Crudu, Veronika Havlenová, Michala Holasová, Věra Husáková, Petra Ježková, Monika
Káňová, Eva Nejedlá, Kateřina Osman, Marie Prokopiusová, Jitka Richterová, Jaroslava Roušarová,
Martin Roušar, Kateřina Stejskalová, Petra Šatrová, Eva Tamoková, Dagmar Tluková, Markéta
Tošnarová, Markéta Vaňásková, Libuše Vimrová
Jednorázové akce: Kamila Kilingrová, Alice Koniakovská a ostatní dobrovolníci z řad členů a
zaměstnanců Matýska
Poradenství: Kamila Boubelíková, Hana Dvořáková, Lucie Havlíková, Ivana Jaklová, Lajla Macková,
Jana Motlová, Dáša Kulíková, Marta Linková, Martin Macura, Věra Nováková, Veronika Pačesová,
Petra Sedlářová, Karolína Švechovičová, Xenie Uholyeva, Lucie Vachková, Markéta Vaňková
Administrativní zajištění: Ivana Foltanovičová (koordinátorka „Ženy umí podnikat“), Martina
Heroutová (zásobování a vedení bazárku), Alena Mašínová (koordinátorka Yamahy), Eva Nejedlá
(koordinátorka přednášek), Lucie Vachková (PR a grafické práce), Dušan Ďurkovič a Michal Nejedlý
(výpomocné práce)
Koordinátorka „Ženy umí podnikat“: Ivana Foltanovičová
Dobrovolnické aktivity: Andrea Svobodová
Za rekonstrukci prostor v Riegrově ulici děkuje Matýsek: Milanu Fatkovi, Petru Filípkovi, Martinu
Roušarovi, Michalu Nejedlému, Martinu Severinovi, Karlu Flemrovi, Petru Bajtkovi, Martinu
Burešovi, Marku Holasovi a dále děkujeme všem aktivním rodičům za jejich průběžnou podporu a
pomoc.
Hlavní
•
•
•

donátoři Matýska:
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili při rekonstrukci nového objektu
v Riegrově ulici 600 (viz str. 12-13).
Dále děkujeme společnosti LIDL za věcné dary – občerstvení na akcích a ostatním dárcům.
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Kontaktní údaje
Brandýský Matýsek o.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
IČO: 27 05 13 74 (nejsme plátci DPH)
Číslo a datum registrace: VS/1–1/65921/06–R, ze dne 6.12.2006
Bankovní spojení: 434776359/0800
pro Matýskův dětský klub: 2400112625/2010
pro sponzory: 2300137702/2010

Sestavila: Barbora Roušarová, Iva Filípková
V Brandýse nad Labem, 30.5.2013
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