


Rok 2014 je za námi a před námi jsou nové výzvy, které vycházejí i z toho, čím jsme 
si prošli. Významným krokem bylo především vytvoření prvního strategického 
plánu naší organizace za účasti 20 členů a nastavení si takových dlouhodobých 
cílů, které chce většina z nás. Mohli jsme se více zamyslet nad tím, kým jsme, kým 
chceme být, co nás čeká v dalších letech ať už v dalších grantových výzvách, či 
v udržení si těch činností, které můžeme dělat i bez dotací a stejně kvalitně.

Nepodcenili jsme ani oblast vzdělávání pracovního týmu, ať už to byly pečovatelky 
u dětí, vedoucí kroužků, nebo vedoucí organizace, neboť ve zvyšování kvalifikace 
všech vidíme správnou cestu pro zvyšování kvality našich služeb. Dokázali jsme se 
také zastavit nad tím, kde naše rodinné centrum začalo, a vrátili se k jeho kořenům – 
s velkou chutí jsme zrekonstruovali prostory herny v Zahradnické ulici pro nejmenší 
děti. Námi zřízenou a u MŠMT registrovanou Mateřskou školu Brandýský Matýsek 
jsme rozšířili na 34 dětí a úspěšně máme za sebou její kontrolu Českou školní 
inspekcí.

Je toho mnohem více, čím pro nás byl rok 2014 a čím byl pro naše děti a rodiče. Rádi 
Vás tímto zveme na další putování ať už jen tím, že si naši výroční zprávu prolistu-
jete, nebo si ji pozorně pročtete.
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Barbora Bártů
provoz herny

Dana Beranová
poradce v projektu

Hana Bláhová
program PětP

Kamila Boubelíková
poradce v projektu

Jana Burešová
učitelka MŠ, kroužek

Scott Byrnside
kroužek

Zuzana Císařová 
kroužek

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 o.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 sdružení a dalších příznivců a právě tato soudržnost je tím, 
co dělá Brandýský Matýsek ojedinělou organizací.

Poslání, vize



Alena Čajanová
provoz herny

Andrea Čermáková
program PětP

Klára Černá
program PětP

Lenka Čtvrtečková
tábory

Viera Čtvrtečková
učitelka

Ivana Dittrichová
poradce v projektu

Hana Durčoková
administrativní výpomoc

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 2014 navštívilo dle dos-
tupných údajů minimálně jednou 347 rodin, přičemž řada z nich dochází pravidelně. 
Vybírají si buď aktivity (kroužky), které v herně realizujeme, nebo navštěvují jen 
hernu. Celkově jsme evidovali téměř 2500 návštěv rodin, především pak v posled-
ním čtvrtletí v návaznosti na rekonstrukci prostor. Herna je otevřená 20 hodin týdně 
veřejnosti za poplatek 30 Kč za dopoledne nebo odpoledne a dalších 13 hodin týdně 
je využívaná na pravidelné aktivity.

Rekonstrukce proběhla v herně v Zahradnické ulici v říjnu 2014, kdy se za pouhý 
týden podařilo zavést vodu do herny z koupelny, přestěhovat dětský balónkový 
bazének, vyrobit novou kuchyň, prostory vymalovat, zvelebit a provonět. Výsledek 
byl nad očekávání. Je nutné poznamenat, že celá rekonstrukce ve výši cca sto tisíc 
korun byla financována z Humanitárního fondu Středočeského kraje.

Kroužky probíhající v herně – převážně 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), Výtvarný kroužek s prvky artefile-
tiky (4–8 let). V roce 2014 navštívilo některý z kroužků v herně opakovaně více než 
200 dětí.
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.

Naše činnosti v roce 2014

https://www.google.cz/maps/place/Brand�sk�+Mat�sek+o.s./@50.185744,14.652682,3a,75y,353.29h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0tcBVK1E2mMAAAQfDO6WWg!2e0!3e2!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0xea63ffb1c7b09e8b!6m1!1e1


Dušan Ďurkovič
péče o zahradu

Hana Dvořáková
kroužek, poradenství

Olga Fábry
poradce v projektu

Monika Fantová
pečovatelka

Tereza Fantová
tábory

Věra Fatková
koordinace herny, provoz 
herny, pečovatelka

Petr Filípek
kutilské práce

Dále jsou pro rodiče v Zahradnické ulici připraveny:
• Půjčovna knih s tématikou péče o děti, výchova, rodina a manželství
• Bazárek obnošených dětských oděvů
• Půjčovna laktačních pomůcek a pomůcek pro děti (odsávačky mateřského mlé-

ka, 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 – 
Harmoničky/flétničky (4–6 roky), Malý přírodovědec (4–8 let), Jóga (4–10 let), 
Grafomotorika (5–8 let), Švadlenka/hospodyňka (5–8 let), Odborný kroužek Mluvení 
hrou pro děti s poruchami řeči.

Vzhledem k potřebě většího prostoru máme i kroužky v jiných prostorech – Cvičení 
dětí (1–3 roky) nyní již v tělocvičně U Karla ve Staré Boleslavi, Tanečky (3–5 let) 
v Sokolovně, Pohybové hry (3–5 let) – v tělocvičně na 3. ZŠ, hudební Yamahu 
(6 měsíců – 4 roky) v Sokolovně, Plavání pro děti od 4 let na fakultě a venkovní 
Strollering – cvičení maminek s kočárky.

Celkem je na tyto pravidelné kroužky zapsáno 66 dětí a dalších cca 20 dětí chodí 
na kroužky jednorázově. Cvičení dětí navštěvuje dále asi 30 dětí s rodiči týdně 
a kroužky Yamahy asi 50 dalších dětí.

Mimo uvedené aktivity v herně a mimo 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. 12.

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 vyjmeno-
vat řadu těch, které mají nízký rozpočet a jsou financovány z příjmu od lidí. Často 



Iva Filípková
vedení organizace, finanční 

řízení, jednatelka

Ivana Foltanovičová
koordinátorka projektu      

Ženy umí podnikat

Monika Foltínová
učitelka

Jitka Fričová
divadélka

Petra Glaserová
kroužek, pečovatelka,         

program PětP

Lenka Hanzlíková
provoz herny, pečovatelka

Lucie Havlíková
poradce v projektu,               

koučka

je na akcích účastna řada dobrovolníku z našich řad či mládež z dobrovolnického 
programu Pět P. Hradíme pouze práci organizátorů a koordinátorů akcí – Kamily 
Kilingrové a Petry Pospíšilové.

Mezi již pravidelné akce, které jsme realizovali, patří:
• únorový karneval v prostorech jídelny 3. ZŠ za účasti 80 dětí
• čarodějnice pro nejmenší v dopoledních hodinách na zahradě skautského srubu 

za účasti našich školiček a dalších dětí
• přivítání prázdnin v červnu a loučení s létem v září na zahradě v Riegrově ulici, 

které bylo zároveň spojeno se Dnem otevřených dveří
• říjnová drakiáda za účasti asi 80 draků
• listopadový lampionový průvod spojený s přivítáním sv. Martina na koni, který 

svou účastí přes 300 lidí předčil očekávání
• mikulášská v sokolovně za účasti asi 100 rodin, zde jsme využili organizaci pro-

gramu externí agenturou
• vyrábění a předávání vánočních ozdob seniorům v nemocnici

Z nových akcí letos proběhly:
• květnová Cesta ke kořenům v rámci Dne ro-

din a za podpory MAS Střední Polabí
• zářijové Putování historií za podpory Města
• bubnování s Jonášem se zapojením školek 

i jiných organizací a MŠ
• Kaštanohraní na zahradě v Riegrově ulici
• říjnový Halloween v Kočárovně a v Panské, 

který přilákal na 90 rodin, ač se mělo jednat 
o akci nenápadnou a malého rozsahu

• prosincové Vypouštění balónků, které reali-
zoval s naší spoluprací Sokol

Mimo uvedené akce organizujeme 4x ročně relax dny pro maminky s řadou proce-
dur, které maminkám zajistí aspoň chvilkový odpočinek bez dětí.



Martina Heroutová
provoz herny, bazárek

Lada Hlaváčková
kroužek

Michala Holasová
kroužek

Božena Horáková
provozní výpomoc

Jitka Horáková
úklid

Radka Hradecká
pečovatelka

Pavlína Chmelová
poradce v projektu

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 2013/2014
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

Školní rok 2014/2015:
• Třída Lvíčata a třída Žirafky s celkovou kapacitou 34 dětí v Riegrově ulici s vlast-

ním vybavením – obě třídy pod MŠ Brandýský Matýsek registrovány pod MŠMT 
a splňující pravidla Školského zákona, také částečně podporována Městem 
v rámci podpory školek pro 50 místních dětí

• Ostatní třídy zůstávají rovněž v provozu a beze změny

O naší mateřské škole
Škola je umístěna v krásné prvorepublikové vilce s vlastní zahradou v Riegrově ulici. 



Jana Jandová
pečovatelka

Jakub Jílek
tábory

Zdeňka Jirsová
provoz herny

Kateřina Kaňoková
poradce v projektu,

gender expert

Monika Káňová
pečovatelka

Kamila Kilingrová
pořádání jednorázových akcí, 

provoz herny, kroužek

Jana Klampflová
poradce v projektu,

gender expert

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 stát-
ních 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 individuál-
ního zájmu rodičů.

Další služby péče o děti nabízíme  v rámci projektu Chci práci i rodinu, který mimo 
výše zmíněné hlídání dětí podporuje i další aktivity. Viz dále.

Celkem pečujeme o zhruba 250 dětí týdně bez účasti rodičů (v počtu nejsou           
zahrnuty návštěvy herny, kroužky, akce apod., kterých se rodiče účastní).



Milada Koláčková
pečovatelka

Jana Kolčabová
provoz herny, bazárek

Alice Koniakovská
učitelka MŠ, kroužek

Irena Králíková
pečovatelka

Dana Králová
poradce v projektu

Eva Kratochvílová
kroužek, pečovatelka

Ela Křížová
provoz herny

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, 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 setrvání v něm
Délka trvání projektu: 06/2012 – 05/2015

Průběh projektu v roce 2014:

Služby péče o děti
• Hlídání dětí se školkovým režimem – viz třída Lvíčata a Želvičky
Za období od 1.9.2012, kdy jsme zahájili provoz školky pro děti od 3 let ve třídě 
„Lvíčata“, do 31.8.2014 a období od 1.5.2013 do 31.12.2014, kdy byla pro pravidel-
né dopolední hlídání vytvořena třída „Želvičky“, byla služba poskytnuta unikátně 
118 rodičům.

• Příměstské tábory – Hlídání dětí od 5 do 10 let pro pracující rodiče
Tábory probíhaly v pracovní době rodičů o letních prázdninách, kdy rodiče nečerpali 
dovolenou. Podařilo se nám zajistit prostory skautského srubu v Kralupské ulici, 
který je pro děti sám o sobě atraktivním prostředím, poskytuje nám zázemí k řadě 
výletů, které s dětmi realizujeme, jmenujme např. Park Gutovka v Praze, Muzeum 
hraček v Benátkách nad Jizerou, Park Mirakulum v Milovicích aj. V roce 2014 
proběhlo 7 turnusů po 25 dětech a k 31.8.2014, tedy za 3 roky projektových táborů 

Realizované projekty v roce 2014

Spot natočený v rámci 
kampaně.

http://www.brandyskymatysek.cz/chci-praci-i-rodinu/
http://www.brandyskymatysek.cz/chci-praci-i-rodinu/


Iva Křížová
provoz herny

Pavla Kubíčková
poradenství

Stáňa Kuruczová
kroužek

Zuzana Lenská
pečovatelka

Tereza Lieblová
pečovatelka

Marta Linková
poradenství

Monika Lněničková
pečovatelka

službu využilo 205 dětí (celkem 108 rodin), většina z nich opakovaně.
• Vyzvedávání dětí ze školek a škol a jejich převod na kroužky / do klubu a dohlídání 

dětí 2x týdně do 18 hodin
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 31.12.2014 jsme touto službou podpořili 
183 rodičů unikátně. Mnozí využívají převod opakovaně či pro více dětí. Týdně re-
alizujeme až 160 převodů pro cca 100 dětí.

• Jednorázové hlídání při neobvyklých situacích a hlídání dětí v době neakutní 
nemoci – k 31.12.2014 službu hlídání v nemoci využilo 22 rodičů.

Informace (pracovně právní – personální besedy) pro osoby z cílové skupiny
V roce 2014 se uskutečnily besedy pro osoby z cílové skupiny s tématy např.: 
Příprava na pracovní pohovor, Jak se vrátit po MD/RD do práce, Flexibilní formy 
práce. Podařilo se zrealizovat také intenzivní víkendové vzdělávání pro rodiče na/
po MD/RD s tématy: Časový management, Vy a Váš rok 2014 (restartování Vašich 
myšlenek, priorit plánů a sebevědomí), Argumentace a přesvědčování aj.
Besed a víkendového vzdělávání se zúčastnilo do 31.12.2014 celkem 159 osob. 
Personalisté dále poskytli 50 hodin bezplatných konzultací na pracovně právní po-
radenství.

Brandýský Matýsek zaměstnavatel – služby péče o děti
Díky nabídce služeb jsme tak mohli vytvořit pracovní nabídky pro pečovatelky/       
lektorky v rámci služeb péče o děti – celkem jsme do 31.12.2014 zaměstnali 38 lidí. 
Převážně jsou zaměstnány ženy po RD a ženy v předdůchodovém a důchodovém 
věku na různé flexibilní formy práce.

Motivace zaměstnavatelů
Do konce roku 2014 požádalo o spolupráci a poradenství v rámci projektu 
16 společností (5 nových). Ty v rámci veřejné podpory čerpají personální a genderové 



Lajla Macková
poradenství

Ivana Martínková
poradenství

Alena Mašínová
kroužek, půjčovna

Ivana Matějovská
kroužek, divadélka

Lukáš Michálek
kutilské práce

Pavla Michálková
pečovatelka

Martina Mošková
kroužek

poradenství a audity, školení pro své zaměstnance apod. Celkem bylo k 31.12.2014 
poskytnuto přes 400 hodin poradenství, z nejvýznamnějších můžeme jmenovat 
realizaci genderového auditu v Městském úřadě v Čelákovicích nebo školení ve 
společnostech Olymptoy, Šesták interiéry, Stavokomplet nebo Omega Optix.

V roce 2014 také proběhly 2 lokální konference na témata přenosu dobré praxe 
ze zahraničí při aplikaci prorodinné politiky ve firmě a využitelnosti v české praxi 
péče o děti a také únorová konference s političkami v Poslanecké sněmovně na 
téma Aplikace rovných příležitostí žen a můžu na regionální úrovni. Konferencí se 
zúčastnilo 58 osob.

Ženy umí podnikat

Název projektu: Ženy umí podnikat
Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00371 (dotace Evropský           
sociální fond)
Partneři projektu: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,      
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Respondeo, o. s., 
Markéta Křížková – Optika Markéta

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 realizace komplexních programů na 
podporu zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti

Projekt „Ženy umí podnikat“ byl určený podnikatelkám budoucím i stávajícím, 
ženám všech generací, které se chtějí vzdělávat v oborech marketingu, obchod-
ních či komunikačních dovedností, ekonomiky, v problematice slaďování a rovných 
příležitostí. Součástí byla řada aktivit od seminářů, workshopů přes individuální po-
radenství a cílené podpůrné aktivity jako image podnikatelky, pomoc s grafikou, 
obchodní a pracovní právo aj.

http://www.brandyskymatysek.cz/zeny-umi-podnikat/
http://www.brandyskymatysek.cz/zeny-umi-podnikat/


Jana Motlová
poradenství

Martina Nedělková
úklid

Eva Nejedlá
koordinace přednášek, 

poradenství a aktivit v herně, 
kroužek

Michal Nejedlý
úklid, kroužek

Eva Neubergová
provoz herny,                          

turistický kroužek

Věra Nováková
poradenství

Iva Novotná
pečovatelka

Průběh projektu v roce 2014:

• Proškolili jsme dalších 55 žen ve dvou etapách (celkem za dva roky 180 žen 
v 7 etapách, z nichž polovina byla podnikajících). O úspěšnosti projektu svědčí 
velký zájem účastnic, větší než jsme byli schopni pokrýt

• V prvním pololetí probíhaly aktivity na Pedagogické fakultě v Brandýse nad 
Labem – prostory Městského komunitního centra, kde jsou vybavené školící 
místnosti pro vzdělávání

• Projekt jsme formálně, ale ne reálně, ukončili červnovou konferencí na Zám-
ku a k dispozici máme i tiskové zprávy (tisková zpráva 1 a tisková zpráva 2), 
závěrečné video k výstupům z projektu a informační brožuru

• V létě a prakticky i do konce roku 2014 probíhaly individuální konzultace 
s našimi odborníky, dobíhaly především grafické práce na budování značky 
a účastnice se dále scházely v rámci tzv. Podnikatelské wellness, který jim bude 
umožňovat formou networkingu a koučinku plnění jejich podnikatelských cílů 
i v budoucnosti

• Na projekt navazují také další činnosti skupiny aktivních účastnic projektu, které 
se v rámci skupiny Polabské sítě nadále snaží o částečnou udržitelnost projektu; 
Brandýský Matýsek tyto aktivity podporuje

Podpora nízkoprahové herny pro rodiče s dětmi (dotace Středočeský kraj)

Nejvýznamnější akcí projektu byla rekonstrukce 
prostor, která nám přinesla zvýšení návštěvnosti 
v posledním čtvrtletí roku 2014 a rovněž řadu 
pozitivních ohlasů – prostory jsou nyní mno-
hem vzdušnější a čistější, maminky díky ní mají 
příjemnější práci např. díky napojení vody přímo 
do herny. Při realizaci rekonstrukce jsme byli velmi 
omezeni časem (nemohli jsme si dovolit uzavřít 
hernu víc než na 1 týden), a tak bylo 10 dní úprav 
prostor velmi časově a organizačně náročných. 

http://90352.w52.wedos.ws/wp-content/uploads/2015/01/Tiskova-zprava1.pdf
http://90352.w52.wedos.ws/wp-content/uploads/2015/01/Tiskova-zprava2.pdf


Kateřina Osman
provozní, péče o zahradu a 
zásobování, provoz herny

Veronika Pačesová
poradce v projektu

Hana Peterová
program PětP

Jana Pilařová
koordinátorka projektu Chci 
práci i rodinu, kroužek

Jana Pivoňková
úklid

Barbora Pokorná
provoz herny

Petr Pokorný
poradce v projektu

Mimo zedníka, pomocníka a instalatéra jsme ostatní činnosti zvládli svépomocí díky 
zapojení řady členů sdružení a jejich rodinných příslušníků dobrovolnicky.
Díky podpoře Středočeského kraje jsme mohli i nadále ponechat personál v herně, 
který poskytuje informace a pečuje o klienty, a také nabídnout služby sociálního 
poradenství přímo osobám, které tyto informace potřebují. Dále dofinancovat gra-
fomotorické poradenství a realizovat 2 přednášky. Klíčová byla možnost financování 
personálu v herně, který má vždy plné ruce práce.

Rodina nás zajímá – projekt MPSV

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, které byly v roce 2013 vybaveny z prostředků MPSV 
a jsou využívány každodenně.

V roce 2014 bylo poskytnuto cca 1200 hodin odborného poradenství více než 
230 lidem – psychologické poradenství (8 unikátních osob a 10 rodin, tj. dalších 
30 lidí), koučink pro každého (9 maminek), speciálně pedagogické poradenství 
(35 unikátních osob), individuální a párová psychoterapie (29 unikátních osob 
a 6 manželských párů), sociálně-právní a dluhové poradenství pro rodiny s dětmi 
(26 unikátních osob), výživové poradenství (5 unikátních osob), laktační poraden-
ství (11 maminek), logopedické poradenství (39 podpořených osob), grafomotorika 
(10 unikátních osob), mluvení hrou – kurzy pro rodiče a děti se speciálními poru-
chami řeči (16 podpořených dětí).

Nejčastěji řešená témata z různých oborů poradenství: rodinná a vztahová prob-
lematika, zvládání výchovně náročných situací, předcházení problémům, konzulta-
ce 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.



Petra Pospíšilová
pořádání jednorázových akcí

Petra Práchenská
provozní

Marie Prokopiusová
učitelka

Jitka Richterová
učitelka MŠ, kroužek

Martin Roušar
kutilské práce

Barbora Roušarová
projektová manažerka, 

jednatelka

Eva Sedláčková
poradenství

Odborné přednášky/semináře (celkem jich proběhlo 31) navštívilo celkem 265 
rodičů.
Jmenujme např. Strach a úzkosti u dětí, Virtuální svět dětí, Jak rozvíjet a vést děti, 
Školní zralost, R+R v kostce, Šikana, Jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí, Souroze-
necké vztahy, Ať jsme zdraví, ať nám chutná, Zdravý spánek u dětí, Jak na kojení,      
1. pomoc u dětí a dospělých, Kdy jít s dítětem k logopedovi a řadu dalších.

Nedílnou součástí projektu jsou i již dříve zmíněné kurzy předporodní přípravy 
(podpořeno 31 párů, tj. 62 individuálních osob) a výukové kurzy manipulace 
s miminky a dětmi do 1 roku (podpořeno 63 maminek s dětmi).

Charitativní a sociální aktivity

Dobrovolnický Program Pět P
Součástí naší organizace je také dobrovolnický program PětP, který je akreditován 
u MV ČR (Odbor prevence kriminality) a i přes malý rozpočet zapojil děti ze sociálně 
slabších rodin a 4 registrované a řadu dalších dobrovolníků, především v oblasti 
využití volného času. Při zařazování dětí do programu s koordinátorem spolupracu-
jeme se ZŠ Na Výsluní, ZŠ Palachova, ZŠ Školní, Azylovým domem pro matky s dětmi 
a OSPOD Praha-východ.
V rámci programu proběhly přednášky o dobrovolnictví na Gymnáziu a Střední 
zemědělské škole, 6 supervizních setkání a 21 společných setkání dobrovolníků 
a dětí. Z aktivit vybíráme: lezení v Prostoru Letňany, Kuželkárnu, opakované venčení 
pejsků v neratovickém útulku, výpomoc na festivalu Vítej léto, na Svatováclavských 
slavnostech a na akcích Matýska jako Mikulášská či Putování historií. Pustili jsme 
se i do úklidu Ostrůvku a Houštky a máme za sebou i dýňování, grilování či výrobu 
mýdel.
Na tuto činnost přispívalo MV ČR, Město a dárci. Významně nás podpořily společnosti 
Lezecká stěna Prostor, BBC - bowlingové centrum, SES v.o.s. a Markéta Vaňková.

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 



Věra Severinová
poradce v projektu, kroužek, 
jednatelka

Karla Schreiberová
pečovatelka

Kamila Slezáková
pečovatelka

Linda Stejná
pečovatelka

Lenka Suldovská
ředitelka MŠ

Renata Suldovská
pečovatelka

Dana Svobodová
pečovatelka

v Brandýse nad Labem, i v letošním roce jsme naplnily dvě plná 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.

Z dalších aktivit:

• Realizovali jsme s týmem 20 lidí projekt strategického plánování a vytvořili vizi, 
poslání a strategický plán na další 2 roky

• Účastníme se komunitního plánování ve městě Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav v oblasti pro rodiny s dětmi

• Pronájem herny na dětské oslavy
• Podpora vzdělávání pracovníků a aktivních maminek (2 nově proškolené pro-

fesní chůvy, logopedický asistent s dokončeným odborným kurzem, další 4 
zaměstnanci studující v prohlubování svých znalostí v rámci předškolního 
vzdělávání, vedení realizovalo manažerské kurzy vedení NNO a fundraisingu 
apod.)

• Členství v MAS Střední Polabí a Síti MC

Spolupracujeme s dalšími organizacemi:

• Spolupráce se Sítí MC, místními MŠ, ZŠ, MDDM, okolními RC a MC apod.
• Aktivní spolupráce s MAS Střední Polabí
• Spolupráce se spolkem Respondeo, dobrovolnickým centrem BENE, s Vyšším 

Hrádkem, pss
• Spolupráce s RC Routa v Čelákovicích, MC Nebozez v Neratovicích, MC v Lázních 

Toušeň a Jenštejně aj.
• jsme Kreativní, o.s., Golfinstitut, SKI Club Brandýs
• Volnočasové aktivity seniorů v Brandýse nad Labem

• Dále pracovat na strategických cílech organizace, které jsme si stanovili v rámci 
strategického plánu pro další období



Jitka Šaldová
pečovatelka

Petra Šatrová
učitelka

Květa Štenclová
kroužek

Jana Štochlová
provozní

Eva Tamoková
pečovatelka

Markéta Tillerová
poradce v projektu

Irena Tinková
poradce v projektu

• V oblasti komunikace především nové webové stránky organizace, nastavení 
lepší interní komunikace a sdílení informací s rodiči, využívání sociálních sítí

• V oblasti finanční především najít finanční prostředky na pokračování projektů 
pro slaďování rodinného a pracovního života, vzdělávání rodičů – návrat rodičů 
po RD/MD zpět do zaměstnání a poradenských aktivit; včetně financování 
administrativních činností organizace tak, aby byla plně funkční

• Posilovat vztahy s donátory a rozvíjet individuální a firemní fundraising

• Stabilizovat organizaci a dále pracovat na zapojování veřejnosti do života obce

• Dokončit transformaci organizace dle občanského zákoníku

• Najít prostory pro nízkoprahovou hernu pro děti ve Staré Boleslavi a reagovat na 
poptávku po službách pro rodiny v této části Města a podporovat svou činností 
rodiny v těžké životní situaci, s postižením, rodiny s NRP apod.

• I nadále prohlubovat vzdělání lektorek, pečovatelek a ostatních zaměstnanců 
i  dobrovolníků Brandýského Matýska

Pohled do roku  2015



Radka Tinsová
kroužek

Dagmar Tluková
kroužek, pečovatelka

Markéta Tošnarová
pečovatelka

Xenie Uholyeva
poradenství

Libuše Uhrová
pečovatelka

Lucie Vachková
poradce v projektu

Markéta Vaňásková
pečovatelka

Rok 2014 znamenal pro Brandýský Matýsek o.s. z finančního pohledu důsledné 
sledování rozpočtů a vyšší nároky na řízení finančních toků při souběžné realizaci 
tří velkých evropských projektů a dalších menších i několikaletých projektů. Na 
přechodné období 4 měsíců jsme museli i přistoupit k půjčce ve výši čtyřista tisíc 
korun od České spořitelny, která důsledně prověřovala naši bonitu a schopnost 
dostát našim závazkům.

Zároveň probíhaly úvahy o financování aktivit do budoucna. Především je před 
námi otázka, jak vše nastavit, aby udržení aktivit co nejméně zatížilo rodiny, které 
na naše služby spoléhají. V následující kapitole přinášíme přehled příjmů a výdajů, 
hospodářský výsledek, stav a pohyb majetku a závazků organizace dle platné účetní 
uzávěrky roku 2014. Organizace nepodléhá schválení účetní závěrky auditorem.

Příjmy 2014 Kč

Tržby za vlastní činnosti 3 207 069

Tržby z prodeje služeb 3 124 649

Tržby za prodané zboží 24 326

Bankovní úroky 434

Přesun z vlastního jmění 57 660

Dary 57 083

Dotace 6 513 954

ESF - „Chci práci i rodinu“ 2 395 611

ESF - „Ženy umí podnikat“ 2 302 058

ESF - firemní školky 504 066

MPSV - „Rodina nás zajímá“ 346 461

Město - provoz centra a provoz MDK 732 000

Středočeský kraj - provoz a rekonstrukce herny, poradenství 119 321

Ministerstvo vnitra - „Pět P“ 29 953

Úřad práce ČR - Společensky účelná pracovní místa a vzdělávání 71 900

MAS Střední Polabí 12 584

Příjmy celkem 9 778 106

Finanční zpráva



Jana Vaníčková
kroužek

Markéta Vaňková
poradce v projektu

Libuše Vimrová
pečovatelka

Ditha Vopičková
kroužek

Martin Vyskočil
poradenství

Jaroslava Zatřepálková
pečovatelka

Alena Zetková
provozní, pečovatelka

Náklady 2014 Kč

Materiálové náklady 990 171

Potřeby na kroužky 52 902

Kancelářské a drogistické potřeby 161 661

Drobný majetek do 10 tisíc 60 411

Potraviny pro uživatele služeb 715 197

Nemateriálové náklady 1 479 071

Energie, voda, teplo 157 770

Náklady na prodané zboží 28 737

Opravy a udržování 46 884

Telefony, internet, pošta 77 699

Vzdělávání 282 672

Nákup kroužků, akcí 142 177

Pronájmy 549 814

Cestovné 9 927

Ostatní služby 170 391

Náklady na reprezentaci 13 000



V neposlední 
řadě Matýsek 
děkuje ostatním 
dobrovolníkům z řad 
členů a zaměstnanců 
Matýska, všem 
dalším pomocníkům 
a nadšencům, 
přednášejícím a 
samozřejmě také 
všem aktivním 
rodičům a prarodičům 
za jejich průběžnou 
podporu a pomoc.

Ostatní náklady 153 185

Manko - krádež z pokladny 26 000

Dary 7 000

Bankovní poplatky 5 649

Odpisy majetku 112 320

Úroky z úvěru 2 216

Mzdové náklady 6 917 413

Mzdové náklady 5 707 917

Sociální a zdravotní pojištění 1 209 496

Výdaje celkem 9 539 840

Hospodářský výsledek 2014

ZISK 238 266



Stav a pohyb majetku a závazků organizace

Účet Počáteční stav k 1.1.2014 Konečný stav k 31.12.2014

21 Stavby 382 566 382 566

28 Drobný dlouhodobý majetek 434 267 462 945

81 Oprávky ke stavbám 109 571 221 891

88 Oprávky k DDHM 434 267 462 945

132 Zboží 16 926 18 881

211 Pokladna 14 721 4 233

221 Účty u bank 828 985 1 521 821

311 Odběratelé 1 000 0

314 Poskytnuté zálohy 84 202 73 152

321 Dodavatelé 43 537 41 494

324 Přijaté zálohy 18 000 54 000

331 Zaměstnanci 460 511 319 307

336 Závazky soc./zdrav. poj. 150 547 86 862

342 Ostatní přímé daně 42 433 15 377

348 Nároky na dotace 54 627 634 750

381 Náklady příštích období 0 0

383 Výdaje příštích období 19 480 7 671

388 Dohadné účty aktivní 14 350 0

389 Dohadné účty pasivní 77 190 71 840

901 Vlastní jmění 81 685 24 025

931 Výsledek hodpod. ve schvalov. řízení 0 0

932 Nerozdělený zisk 205 112 285 170



Rok 2014 můžeme považovat za úspěšný a plný nových zkušeností, které určitě 
využijeme v budoucnosti. To, co jsme zakomponovali do naší vize prezentované 
v úvodu naší výroční zprávy, a způsob, jakým jsme prezentovali hodnoty naší 
organizace, je pro nás velkou výzvou, velkým závazkem, ale také velkou radostí.

Je pro nás ctí spolupracovat s desítkami lidí ať už z řad našich členů a zaměstnanců, 
jejich rodin, s lidmi, kteří nás podporují, s dobrovolníky. To oni tvoří svým přístupem 
a svou energií tvář naší organizace a všem patří velké uznání a poděkování. Je pro 
nás ctí být partnerem rodičů a nesmírně si vážíme toho, že v nás vkládají svou 
důvěru a svěřují nám to nejcennější, co mají – tedy své děti.

Děkujeme dalším lidem, kteří Brandýský Matýsek v roce 2014 podpořili: 
představitelům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Evropskému sociálnímu 
fondu za možnost pořádat aktivity, které jsou svým obsahem prospěšné a smyslu-
plné, představitelům MPSV, 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 po-
radenství.

Rádi bychom dále poděkovali členkám vedení a výboru organizace - Ivě Filípkové, 
Barboře Roušarové a Věře Severinové, které podporují týmovou práci a soudržnost, 
zároveň osobní přístup a kreativitu všech členů. Dále koordinátorkám obou „velkých“ 
projektů financovaných z ESF – Janě Pilařové za projekt Chci práci i rodinu a Ivaně 
Foltanovičové za projekt Ženy umí podnikat, byly jejich výraznou tváří. Velké díky 
patří také Evě Nejedlé nejen za koordinaci přednášek a poradenských aktivit v rámci 
projektu Rodina nás zajímá, ale za pomocnou ruku kdykoliv a kdekoliv je třeba a Lu-
cii Vachkové za neustálou snahu o zlepšení nejen grafické podoby naší organizace.

Hlavními donátory Matýska jsou: Evropský sociální fond, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeský kraj, 
Ministerstvo vnitra ČR, Obec Lhota, Lidl Česká republika v.o.s. – věcné dary, Lenka 
Vojtěchová a Radka Kořínková – věcné dary.

Poděkování
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