Úvod
Rok 2016 je za námi, a ač bychom moc rádi řekli – úspěšně za námi, má to svá „ale“. Úspěchem je to, že
jsme udrželi aktivity organizace v téměř neomezené míře, a to i přes značné zpoždění ve schvalování nových
evropských projektů a jsme na to náležitě hrdí. Úspěchem je i získání řady nových dotačních podpor a možnost
nadechnout se po těžkém období (začali jsme realizovat 4 velké projekty a řadu menších). A v neposlední
řadě je úspěchem i to, že jsme vybudovali zcela nové zařízení péče o nejmenší děti formou dětských skupin,
a to přes všechny překážky, které se nám postavily do cesty. Méně uspokojivý je fakt, že nás to stálo opravdu
značnou část finančních rezerv a že i v dalším roce budeme žít v úspornějším režimu, což se však nedotkne
kvality samotných služeb pro rodiče, ba naopak.
V roce 2016 se nám povedlo mnohé, mj. vybudovat dětský klub, který je alternativou školní družiny, a také
začít budovat mikrojesle – podařilo se nám tak pečovat o děti mladší i starší, než jsme byli doposud zvyklí.
Nové aktivity nás opět přibližují k naplňování naší vize, tedy tomu, že jsme tady pro rodiny s dětmi a plníme
jejich potřeby od -9 měsíců (péče o maminky před narozením dítěte) po cca 9–11 let. Nemůžeme nezmínit
ani velmi úspěšný první pobytový tábor Brandýského Matýska v Klepákově Mlýně nebo Svatomartinský
lampionóvý průvod, který svou účastí přes 800 lidí zcela předčil naše očekávání.
Letošní výroční zpráva, která se Vám dostává do rukou nebo kterou právě čtete, je svěží, dynamičtější
a snad se Vám bude dobře číst. Věříme, že zaujme i Vás a budete i nadále nebo se teprve stanete příznivcem
Brandýského Matýska, ne proto, co jsme napsali, ale proto, co děláme a kým jsme pro Vás a pro rodiny
v našem městě.
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Chcete vědět co, jak a proč aneb naše poslání a 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, sociálněprávní, logopedické apod.), vzdělávací kurzy (předporodní příprava, kurzy k usnadnění návratu žen na trh
práce), školky a dětské kluby pro děti již od 1 roku v rámci předškolního vzdělávání a další aktivity napomáhající
pracujícím rodičům (doprovody 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.

Chcete vědět, co a kde se pravidelně koná, aneb naše aktivity
v kostce
Herna pro děti
Místo, kde se potkávají rodiče a děti, děti s jinými dětmi, rodiče s dalšími rodiči a všichni s naším rodinným
centrem. Jsme za hernu moc rádi, je často startovacím místem pro naše další vzájemné kontakty a spolupráci.
A proč je herna dále tak důležitá? Najdete zde:
• kroužky pro nejmenší 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), Malé muzicírování (2–4 roky)
• prostor pro poradenství
• odborné kurzy předporodní přípravy pro nastávající rodiče
• těhotenské cvičení
• odborné přednášky, besedy
• půjčovnu pomůcek pro rodiče s dětmi
• půjčovnu knih s tématikou péče o děti, výchova, rodina a manželství
• půjčovnu laktačních pomůcek a pomůcek pro děti
• bazárek dětského oblečení a obuvi
• prodej aromakosmetiky za zvýhodněné ceny aj.
Nízkoprahovou hernu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v roce 2016 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 2 300 návštěv rodin. Prostory herny
využíváme v průměru 32 hodin týdně jako prostory pro veřejnost s dětmi (vstupné 30 Kč / dopoledne nebo
odpoledne) a jiné pravidelné aktivity (kroužky pro děti i dospělé).
Kroužky pro děti
Další kroužky, kromě výše zmíněných kroužků v Zahradnické, probíhají ve vilce v ulici Riegrova. Sídlí zde naše
kancelář a námi zřízená Mateřská škola Brandýský Matýsek – bližší informace jsou uvedeny v textu dále.
Probíhají zde v odpoledních hodinách kroužky pro děti – 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) a Odborný

kroužek Mluvení hrou pro děti s poruchami řeči.
Vzhledem k tomu, že našich aktivit je opravdu hodně, využíváme ještě další prostory – místní Sokolovnu,
Městské komunitní centrum, bazén, tělocvičnu 3. ZŠ, prostory Free Time Academy a tělocvičnu U Karla ve Staré
Boleslavi.
Najdete v nich:
Orientální tance (5–10 let), Jógu pro děti (3–8 let) a Jógu pro rodiče s dětmi (3–8 let), Cvičení dětí (1–3 roky),
Výtvarně-dramatický kroužek (5–8 let), Tanečky (3–5 let), Pohybové hry (3–5 let), hudební Yamahu (6 měsíců –
4 roky), Plavání pro děti (od 4 let), Grafomotoriku (4–8 let), Turistický kroužek
Celkem je na tyto pravidelné kroužky zapsáno 140 dětí bez rodičů a 40 s rodiči. Kroužky bez předchozí rezervace
navštíví průměrně 70 dětí týdně s rodiči. Nabízíme pestrý výběr kroužků, výtvarné i pohybové, pro děti až do
9 let.
Služby péče o děti
Mateřská škola Brandýský Matýsek
Představíme Vám školku v několika větách: MŠ Brandýský Matýsek je registrována pod MŠMT a splňuje pravidla
školského zákona. Kapacita školky je 35 dětí ve 2 třídách (Lvíčata a Žirafky), třídy jsou věkově smíšené.
Daří se nám věnovat se dětem individuálně, a to vzhledem k vyššímu počtu personálu a menšímu počtu dětí.
Děti se u nás nenudí, denní program je plný hudby, cvičení, tvoření a povídání o věcech kolem nás. Děti jezdí
na výlety a pořádáme školku v přírodě nejen pro předškoláky. Venku tráví děti celkově spoustu času v rámci
denního programu, a to na procházkách, na zahradě či výletech po okolí. Zajišťujeme také prázdninový provoz
dle individuálního zájmu rodičů.
Dětské skupiny
Registrovaná skupina dětí splňující kritéria a podmínky zákona o dětských skupinách. V našem případě dále
díky dotační podpoře ESF ČR / MPSV je to skupina určená pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající
zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Kapacita dětských skupin – skupina Želvičky (11 dětí) a skupina Medvíďata (12 dětí).
V provozu od 12. 10. 2016 po velkých peripetiích s jejich vybudováním a jsme moc rádi, že se nám vše zdárně
podařilo. Celkem v roce 2016 umístěno 32 dětí (s různou intenzitou docházky).
Co se vše dělo? Žádosti na obě dětské skupiny nám schválili hned v lednu, avšak v březnu den před podpisem
právního aktu jsme se dozvěděli, že máme peníze, máme personál, máme děti, ale nemáme prostory – dostali
jsme výpověď z ISŠ Melicharova. Na konci března nám tedy město slíbilo pomoc, rada schválila nové prostory
Na Vyšším hrádku (bývalý ústav sociální péče) a my uzavřeli smlouvu o dotaci na nové prostory. V červenci jsme
se však dozvěděli, že se projekt realizovat na nové adrese nebude kvůli havarijnímu stavu kanalizace, nastalo
dlouhé jednání s MPSV a hledání nových prostor, které jsme nakonec našli v ulici Karla Šebora u soukromého
majitele, který nám pronajal dům. Rekonstrukce trvala jen pár týdnů a za tu dobu se povedlo to, v co jsme již
téměř nedoufali. Projekt to není od začátku snadný, jeho administrace nám také přináší řadu starostí, ale přesto
všechno jsme moc rádi, že je a že se nám daří umisťovat děti pracujících rodičů.
Matýskův dětský klub
Třídy Opičky a Tygříci jsou určeny pro děti od 2 let, a to pouze s dopolední docházkou. V dětském klubu mají
děti výhodu menšího kolektivu (12 dětí na 2 lektorky), setkávají se se svými vrstevníky a pozvolna si zvykají na
„chození do školky“. Stejně jako později v mateřské škole zažijí jak volnou hru se svými vrstevníky, tak program
plný tvoření, zpívání a pohybu. Děti po roce v našem klubu obvykle snadno nastupují do režimu celodenní
školky. V roce 2016 umístěno přes 40 dětí s různou intenzitou docházky.
Mikrojesle
V listopadu 2016 jsme našli vhodné prostory k realizaci projektu ve Staré Boleslavi, které jsme upravili. Plný
provoz by měl být zahájen v únoru 2017.
Mikrojesle jsou určeny k péči o děti od 6 měsíců do věku 4 let v malé skupině (max. 4 děti na den) za dohledu
kvalifikovaných lektorů. V našem případě se díky dotační podpoře ESF ČR / MPSV jedná o službu určenou pro
pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života
a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Dětský klub Gepardi
Klub je určený pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ, prioritně 3. a 4. třídy, ale můžou i mladší žáci. Ze dvou
brandýských škol jsou děti převedeny pečovatelkou po skončení vyučování do námi vybavených prostor přímo
na náměstí, kde sídlí Free Time Academy, z.s. V klubu probíhá 1–2x měsíčně animační program a 2x týdně
pohybové hry. V rámci klubu lze domluvit i převod na jiné kroužky v našem městě maximálně 3x týdně na dítě.
Denní kapacita je 30 dětí a při jejím naplnění v tuto chvíli do Gepardů dochází týdně 52 dětí, o které pečují naše
dvě skvělé vychovatelky – Lenka s Markétou.
Od září 2016 je tento klub v provozu s podporu MPSV / ESF OP Zaměstnanost v rámci projektu Chci práci
i rodinu II., který dále zahrnuje příměstské tábory, které budou konané v létě 2017 a 2018, a doprovody dětí na
aktivity naší i jiných organizací.
Doprovody na aktivity naší i jiných organizací
Vyzvedávání dětí z mateřské nebo základní školy a jejich doprovod na kroužek / do klubu / herny buď naší nebo
i jiných organizací realizujeme již od roku 2012. Jmenovat můžeme např. místní ZUŠ, Sokol a jiné volnočasové
a sportovní organizace. Dítě je vyzvednuto v předem stanoveném čase a dovedeno na jinou aktivitu, a to po
celý školní rok – služba tak rodičům umožňuje lépe plánovat svou pracovní činnost, zůstat v práci i v době, kdy
je dítě na mimoškolní aktivitě, a lépe slaďovat svůj rodinný a pracovní život. Služba je určena zaměstnaným
rodičům dětí ve věku od 3 do 10 let.
Příměstské a pobytové tábory
V době prázdnin zajišťujeme pro děti od 5 do 10 let příměstské a nově i pobytové tábory. Příměstské tábory
probíhají v prostorách Skautského srubu, děti čeká vždy spoustu výletů, společných her a zážitků. V rámci
jednoho týdne se postaráme vždy o cca 27 dětí ve dvou skupinkách. Celkem proběhlo 7 příměstských táborů.
V roce 2016 jsme poprvé uspořádali také náš 1. pobytový tábor v Klepákově Mlýně, ve dvou týdenních
turnusech pro celkem 112 dětí. Tábor se setkal s velmi kladnou odezvou a v roce 2017 plánujeme na úspěch
plynule navázat.

Odborná poradenství a přednášky pro rodiče
V rámci naší organizace poskytujeme rovněž rodičům a jejich dětem různé formy odborného poradenství –
psychologické, pedagogicko-psychologické, sociální, logopedické, grafomotorické, laktační a individuální
a párovou psychoterapii. 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 a MŠ, problematika specifických poruch učení, reedukační cvičení, náprava poruch řeči, podpora formou
odborného poradenství v náročných a nových životních situacích rodinných, osobních i profesních. Často se
jedná o dlouhodobou a systematickou práci, v některých případech stačí i jen jedna schůzka. V rámci uvedených
poradenství jsme podpořili celkem 148 unikátních lidí.
Zároveň organizujeme přednášky na různá témata, zaměřená především na výchovu dětí, rozvoj a posílení
rodičovských kompetencí. V roce 2016 proběhly tyto přednášky (výběrově): Vývoj řeči od narození po nástup
do školy, Kontaktní rodičovství a nošení dětí, Uvolněné rodičovství, Rozvojové hračky a hry, Jak podpořit
správný pohybový vývoj miminka, Samohlídání aneb Koncept kontinua v praxi a další. Celkem jsme zrealizovali
19 přednášek, které navštívilo celkem 109 rodičů.
A je nás vidět i jinde, jednorázově, pravidelně – nepravidelně aneb naše jednorázové akce pro rodiny s dětmi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karneval – březen
Závody kočárků – duben
Dětský běh s doprovodným programem jako součást Městského běhu – květen
Přivítání prázdnin s Matýskem – červen
Loučení s létem a Den otevřených dveří – září
Drakiáda – říjen
Halloween – říjen
Svatomartinský lampiónový průvod – listopad
Cesta za Mikulášem – prosinec

Jsme součástí kulturního vyžití rodin s malými dětmi z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí, naše akce
jsou zavedené, vyhledávané a tradiční.

A nejen to...
Fandíme knihám, divadlu a všem aktivitám, které by naše rodiče a děti mohly zajímat. Jsme otevřeni všem
novým nápadům a aktivitám jako např.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autorská divadélka – 1x měsíčně
počteníčko – setkání dětí a knížek – 1x měsíčně
setkání Svépomocné skupiny celiaků – 3x ročně
setkávání Maminek s miminky – 1x měsíčně
bazárek oblečení dle ročních období, hraček a sportovních potřeb – 3x ročně
relax dny pro maminky s řadou procedur – 3x ročně
pronájmy herny na oslavy, organizace oslav pro rodiny
půjčovna laktačních pomůcek, potřeb pro děti, kostýmů a knih
prodej aromakosmetiky a drobného občerstvení (v herně)

Výtvarné tvoření s prvky artefiletiky

Plavání

Kdo nám pomáhá s financováním aneb seznam našich projektů
v roce 2016
Víceleté projekty:

1. Chci práci i rodinu II.
č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000409
Termín realizace: 09/2016 – 08/2018, v rámci projektu jsou podpořeni rodiče školních dětí, a to formou
dětského klubu Gepardi jako alternativu k družinám, doprovodů dětí na aktivity a v létě 2017 a 2018
dotovaných příměstských táborů.
2. Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664
Termín realizace: 05/2016 – 08/2018, dětská skupina pro 11 dětí registrovaná v Evidenci dětských skupin při
MPSV. Prostředky dotace jsou použity na vybudování dětské skupiny a na provoz zařízení, tedy především
část pronájmu prostor a mzdové náklady pečovatelek.
3. Provoz dětské skupiny Medvíďata
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001663
Termín realizace: 09/2016 – 08/2018, dětská skupina pro 12 dětí registrovaná v Evidenci dětských skupin při
MPSV. Prostředky dotace jsou použity na provoz zařízení, tedy především část pronájmu prostor a mzdové
náklady pečovatelek.
4. Bobříci – mikrojesle Brandýského Matýska
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003573
Termín realizace: 11/2016 – 01/2020, mikrojesle v rámci pilotního projektu ověřování péče o nejmenší děti
ve skupině do 4 dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let. Prostředky dotace jsou použity na provoz zařízení a na
vybavení. V roce 2016 jsme zařízení vybudovali. Samotný provoz bude zahájen v roce 2017.

Roční projekty:
1. Rodinné centrum a poradenské služby pro rodinu – podpořeno ze Středočeského kraje
V rámci projektu jsme zajistili provoz naší nízkoprahové
herny, zachovali jsme služby v herně, dále jsme
z prostředků Středočeského kraje dofinancovali
odborné poradenství.
2. V centru zájmu RODINA – podpořeno z MPSV
V rámci projektu jsme financovali aktivity na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí,
především přednášky a semináře pro rodiče o výchově dětí, péči o děti, kurzy
předporodní přípravy a odborná poradenství – psychologické, speciálně pedagogické,
individuální a párovou psychoterapii, laktační poradenství, logopedické poradenství
a kurzy pro děti se specifickými poruchami řeči Mluvení hrou.
Témata odborných přednášek a seminářů byla zaměřena na rodiče s dětmi a svým
obsahem vždy směřovala k rozvoji a posílení rodičovských kompetencí. Celkem jsme
zrealizovali 19 přednášek a seminářů, 5 přednášek bylo hrazeno z dotace MPSV.
Dále proběhlo za přispění MPSV celkem 6 kurzů předporodní přípravy (kurz obsahuje 7 jednotlivých lekcí).
Z prostředků poskytnutých MPSV jsme také hradili náklady na vedení kurzu manipulace s miminky a batolaty
do 1 roku. Dotace MPSV je pro nás důležitou a významnou součástí služeb nejen pro zachování pestrosti
nabídky aktivit našeho centra, ale i pro přínos, který tyto aktivity beze sporu mají pro rozvoj rodičovských
kompetencí a podporu rodiny jako celku.
3. Podpora z Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
3.1 Podpora spolkové činnosti
Finanční prostředky jsme využili na spolufinancování provozu herny pro nejmenší
děti, spolufinancování kroužků pro děti a odborných kroužků vedených odborníkyspecialisty (Mluvení hrou, Grafomotorika), spolufinancování odborných přednášek
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost, spolufinancování prorodinných opatření
(doprovody dětí, příměstské tábory, odpolední dohlídání dětí po ukončení denního
provozu a dostupnosti družin) a nákup drobného vybavení.

3.2 Podpora jednorázových akcí
Finanční prostředky jsme využili na realizaci 3 velkých akcí určených pro širokou veřejnost z Brandýsa nad
Labem – Staré Boleslavi a okolí, především pro děti a rodiny s dětmi. Jednalo se o Dětský běh (Den rodin),
Halloween a Svatomartinský lampiónový průvod.
3.3 Dotace na podporu činnosti organizací působících v sociální oblasti
Finanční prostředky jsme využili na přímou podporu odborného poradenství, konkrétně individuální
a rodinné psychoterapie.
4. Zdravý pohyb od malinka – podpořeno ze Středočeského kraje, určeno pro MŠ Brandýský Matýsek
Dětem jsme představili 8 druhů méně známých a méně dostupných sportů, které si mohly samy vyzkoušet.
Jednalo se o tyto sporty: historický šerm, jízda na koni, simulační jízda v kajaku, horolezectví (zkouška lezení
na horolezecké stěně), Krav Maga, taneční aktivity (průřez různými druhy tanečních směrů), plavání a jóga.
Do projektu byl zahrnut rovněž pronájem bazénu a výuka plavání pro děti předškolního věku od září do
prosince 2016.
Celý projekt byl realizován pod záštitou MŠ Brandýský Matýsek, účast na projektu jsme nabídli rovněž dalším
MŠ a ZŠ v Brandýse nad Labem, státním i soukromým školským subjektům.
Jednorázové projekty
1. Venku jako doma – Středočeský kraj, EVVO
V rámci projektu došlo k úpravám na zahradě mateřské školy, kde se realizovaly jak dílčí estetické změny
(úprava travnatých ploch a likvidace starého pískoviště, oprava zdí, vybudování nových záhonků apod.), tak
došlo k vybudování a umístění nových vzdělávacích prvků v rámci EVVO. Vznikla tak venkovní zastřešená
zelená učebna s dřevěnými stoly a lavicemi, vjemový chodníček, dendrofon, ohniště s mobilním posezením,
ptačí budka a krmítko, dřevěný koš a jiné drobné věci. Projekt byl realizován naší mateřskou školou, avšak na
zahradě, která v odpoledních hodinách slouží i veřejnosti.
2. Pomozte nám zvelebit zahradu pro děti – Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
Finanční prostředky jsme využili na zakoupení herních a balančních prvků pro děti, kterými jsme vybavili
zahradu v rámci dětských skupin.

3. Nadace AGROFERT
Finanční prostředky jsme využili na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci
RC Brandýský Matýsek – individuální / párové a rodinné psychoterapie, pedagogicko-psychologické,
grafomotorické poradenství, výhradně pro samoživitele a děti vyrůstající s jedním rodičem. Dále na úhradu
mzdy pečovatelek, které se starají o děti během konzultací pro rodiče.
A také pomáháme
Janička Kučerová – Janičce a jejím rodičům jsme přispěli částkou 1 488 Kč z dobrovolného vstupného na akci
Halloween, a to na rehabilitační pobyt v sanatoriu Klimkovice. Janičku můžete celoročně podpořit sběrem
plastových víček. Pátým sběrným místem v Brandýse nad Labem je právě naše herna v Zahradnické ulici, kam
můžete víčka nosit kdykoliv v době otevření herny. Dále dlouhodobě podporujeme prodej výrobků rodičů
Janičky – Zahradnictví u Machátů.
Onkoláček – sběr věcí, léků a ostatních potřeb pro onkologicky nemocné děti; poskytnutím sběrného místa
a propagací jsme podpořili a zaštítili aktivitu místních maminek.
Adopce na dálku – Diana – Arcidiecézní Charita
Brandýský Matýsek je od roku 2004 zapojen do projektu
Adopce na dálku a podporuje holčičku Dianu Nangobi
z Ugandy. Ta díky „adopci“ může chodit do školy a může
být podpořena i její rodina a místní komunita. Diana
navštěvuje St. Kizito Primary School, ze které nám
pravidelně zasílá vysvědčení a milé dopisy. Spolupráce
bude ukončena počátkem roku 2017 ukončením studia
Diany a my jsme se rozhodli hledat nové dítko, které
můžeme v rámci projektu Adopce na dálku podpořit.

Diana Nangobi

Brandýský Matýsek v číslech aneb co by Vás ještě mohlo zajímat
Nyní Vás seznámíme s údaji, které jsou jistě zajímavé, a zatím jste se je v naší výroční zprávě nedočetli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Členové – 30 osob, z toho 7 působí zcela dobrovolnicky
Celkový počet zaměstnanců v Matýsku a MŠ – 20 zaměstnanců HPP, 2 DPČ, 58 DPP pravidelně a další na
letní tábory
Celkem máme v péči 340 dětí bez rodičů týdně
Herna: provoz 32 hodin týdně, z toho 21 hodin bez rezervace, vstupné 30 Kč / půlden / rodina
Návštěvnost herny: 74 rodin ve 2016 poprvé, evidováno celkem 483 rodin, počet návštěv 2016: 2 300
Počet kroužků: 26, z toho 8 kroužků s možností účastnit se jich bez předchozí rezervace a 18 s rezervací
Počet dětí navštěvující kroužky: – 250 (kroužky s předchozí rezervací – 140 dětí bez rodičů, 40 s rodiči;
kroužky bez předchozí rezervace cca 70 dětí týdně s rodiči)
Poradenství – výčet: psychologické, pedagogicko-psychologické, psychoterapeutické, grafomotorické,
laktační, předporodní příprava, logopedická prevence
Poradenství: celkem poskytnuto přes 900 hodin poradenství, odborné poradenství využilo celkem 334
unikátních rodin, zaměstnáváme 10 odborných poradců na DPP
Počet doprovodů: průměrně 150 dětí týdně, průměrně 200 hodin pečovatelek týdně
Nejnavštěvovanější akce organizovaná Brandýským Matýskem – Svatomartinský lampionový průvod (přes
800 lidí)
Příměstské tábory – 7 termínů s účastí 27 dětí od 5 do 10 let
Pobytový tábor Klepákův Mlýn – 1. ročník, 2 týdenní termíny po 56 dětech

Chcete vědět kdo
Děkujeme všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na našich
aktivitách:
Administrativní zajištění chodu organizace, finanční řízení, koordinace služeb péče o děti a herny: Iva Filípková,
Eva Nejedlá, Iva Novotná, Jana Pilařová
Denní provoz herny: Zdeňka Jirsová, Ela Křížová, Iva Křížová, Eva Marečková, Iva Novotná, Kateřina Osman,
Bára Pokorná, Martina Říhová, Lenka Vaníková

Jednorázové akce: Kamila Kilingrová, Petra Pospíšilová, Lucie Vachková a ostatní dobrovolníci z řad členů
a zaměstnanců Matýska
Kroužky: Bára Bártů, Jana Burešová, Scott Byrnside, Zdenka Dubná, Lada Hlaváčková, Michala Holasová, Zdeňka
Jirsová, Kamila Kilingrová, Alice Koniakovská, Stáňa Kuruczová, Eva Marečková, Ivana Matějovská, Magdalena
Michnová, Eva Nejedlá, Věra Nováková, Věra Ognarová, Jana Pilařová, Bára Pokorná, Petra Pospíšilová, Jitka
Richterová, Jaroslava Roušarová, Tereza Rubášová, Zuzana Rybaříková, Radka Škopová, Květa Štenclová, Lukáš
Tahotný, Vendula Tomanová, Jana Vaníčková, Ditha Vopičková
Dětské kluby s dopoledním i celodenním provozem: Věra Fatková, Ivana Foltanovičová, Monika Foltínová,
Petra Glaserová, Michaela Holasová, Markéta Chládková, Monika Káňová, Kamila Kilingrová, Emílie Koťátková,
Lenka Kratochvílová, Pavla Michálková, Iva Novotná, Jana Plavczová, Petra Práchenská, Marie Prokopiusová,
Karolína Salačová, Kamila Slezáková, Renata Suldovská, Michaela Svatošová, Markéta Tošnarová, Libuše Uhrová,
Alena Zetková
Péči o děti a provoz v mateřské škole: Jana Burešová, Zdeňka Jirsová, Kateřina Osman, Jitka Richterová, Martina
Říhová, Lenka Suldovská, Petra Šatrová, Jana Štochlová
Příměstské a pobytové tábory: vedoucí Barbora Bártů, Libuše Čížková, Monika Fantová, Ivana Foltanovičová,
Monika Foltínová, Michala Holasová, Darina Holečková, Ondřej Jelenčík, Tereza Lieblová, Petr a Michaela
Malinští, Iva Novotná, Bára Pokorná, Karolína Salačová, Kamila Slezáková, Linda Stejná, Jakub Šimík, Radka
a Zdeněk Šimonovi, Filip Trnka; táboroví praktikanti: David Fábry, Tereza Fantová, Veronika Kerplová,
Petr Koláček, Karolína Kopřivová a Lukáš Tahotný; kuchařky Milada Koláčková a Denisa a Petra Zahrádkovi
a zdravotnice Dagmar Bartoňová
Ostatní služby péče o děti (doprovody, dohlídání): Věra Fatková, Petra Glaserová, Milada Koláčková, Anna
Kunová, Jaroslava Roušarová, Eva Růžičková, Karla Schreiberová, Kamila Slezáková, Linda Stejná, Renata
Suldovská, Dana Svobodová, Jaroslava Zatřepálková
Poradenství: Hana Dvořáková, Lucie Havlíková, Petra Koubková, Iveta Kriegerová, Pavla Kubíčková, Veronika
Kubrichtová, Marta Linková, Jana Motlová, Věra Nováková, Markéta Plívová, Eva Sedláčková, Silvie Schreiberová,
Xenie Uholyeva, Martin Vyskočil a ostatní nepravidelní přednášející
Úklidové, zahradnické a údržbářské práce: Bohuslava Bártová, Věra Fatková, Petr Filípek, Petra Glaserová,
Michala Holasová, Martina Nedělková, Petr a Jaroslav Novotní, Kateřina Osman, Jana Pivoňková, Martin Roušar,
Linda Stejná
Dále děkujeme: Ivě Novotné a Radce Šimonové za „bazárkování“, Haně Durčokové a Boženě Horákové
za administrativní výpomoc, naší skvělé divadelnici Zdeňce Jirsové a samozřejmě všem aktivním rodičům
a prarodičům za jejich průběžnou podporu a pomoc

Brandýský Matýsek obrazem

Závody kočárků

Dětský běh

Zdraví hrou

Drakiáda

Halloween

Svatomartinský lampiónový průvod

Cesta za Mikulášem

Nejsme na to sami aneb Spolupracujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

se Sítí pro rodinu, z.s.
s místními MŠ, ZŠ, MDDM, okolními RC a MC (např. RC Routa, Čelákovice, Nebozez Neratovice, Toušeňský
Myšák)
s MAS – Střední Polabí, z.s.
s Vyšším Hrádkem, poskytovatel sociálních služeb
se spolkem „jsme Kreativní“, SKI CLUB BRANDÝS N.L., z.s., Skaut Brandýs nad Labem, dobrovolní hasiči
s Volnočasovými aktivitami seniorů v Brandýse nad Labem
s místními podnikatelskými subjekty – Tesco, Auto Kout
s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Aktivně se účastníme dění v našem městě – spoluúčast při akcích, účast na komunitním plánování a plánování
sociálních služeb. Naše jednatelka je členem Školské komise Rady města.
Statutární zástupci Matýska v roce 2016:
•
•
•

Ing. Iva Filípková
Barbora Roušarová
Mgr. Eva Nejedlá

Kontrolní komise Matýska v roce 2016:
•
•
•

Mgr. Jana Burešová
Michaela Holasová
Mgr. Lucie Vachková

Pro rok 2017 jsme si stanovili řadu cílů:
•
•

Vytvoření nového strategického plánu organizace na období 2018–2020 (stávající strategický plán je téměř
splněn a cíle stanovené v roce 2013 aktivně plníme)
V oblasti komunikace nastavení lepší interní komunikace a sdílení informací s rodiči

•
•
•
•

V oblasti finanční především přenesení rozpočtů na nižší úrovně řízení, vytváření dílčích rozpočtů a aktivní
práce s nimi
Posilovat vztahy s donátory a rozvíjet individuální a firemní fundraising
Stabilizovat organizaci a dále pracovat na zapojování veřejnosti do života našeho spolku
I nadále prohlubovat vzdělání lektorek, pečovatelek a ostatních zaměstnanců i dobrovolníků Brandýského
Matýska

Naši hlavní donátoři:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Středočeský kraj
Nadace AGROFERT
Úřad práce České republiky
AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.
PM Brandýs s.r.o.

Finanční zpráva
Rok 2016 znamenal pro Brandýský Matýsek z.s. vyšší nároky na řízení finančních toků a značné čerpání rezerv
v souvislosti s prodlením se zahájením realizace nových evropských projektů. Velmi náročné bylo především
období při budování nových prostor na dětské skupiny. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce velkého rozsahu
byla zcela neočekávaná, došlo poprvé v historii Brandýského Matýska ke ztrátě v hospodaření ve výši téměř
400 tisíc Kč.
I přes tuto ztrátu však můžeme konstatovat, že byl rok 2016, o kterém jsme věděli, že bude velmi nestabilní,
úspěšný. Podařilo se nám udržet většinu aktivit tak, aby výpadky s financováním co nejméně zatížily rodiny,
které na naše služby spoléhají. Pouze dětské skupiny, které jsou, stejně jako ostatní dotace, účtovány odděleně,
budou v následujících dvou letech vzniklou ztrátu postupně kompenzovat z plánovaných příjmů.

V následující kapitole přinášíme přehled příjmů a výdajů, hospodářský výsledek, stav a pohyb majetku a závazků
organizace dle platné účetní uzávěrky roku 2016. Organizace nepodléhá schválení účetní závěrky auditorem.

Příjmy 2016

Kč

Tržby za vlastní činnosti

3 361 296

Tržby z prodeje služeb

3 332 850

Tržby za prodané zboží

14 816

Bankovní úroky

617

Zaúčtování fondů

13 013

Dary

99 800

Členské příspěvky

14 930

Dotace

2 286 705

ESF - „Chci práci i rodinu II.“

765 479

ESF - „Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky“

395 104

ESF - „Provoz dětské skupiny Medvíďata“

410 400

ESF - „Bobříci-mikrojesle Brandýského Matýska“

32 581

MPSV - „V centru zájmu RODINA“

198 021

Středočeský kraj - provoz centra a podpora poradenských služeb

208 720

Město - provoz centra, podpora v sociální oblasti, grant na akce

220 000

Úřad práce ČR - Společensky účelná pracovní místa
Příjmy celkem

56 400
5 762 731

Náklady 2016
Materiálové náklady
Potřeby na tvoření

Kč
1 152 753
64 337

Kancelářské a drogistické potřeby

131 976

Drobný majetek do 10 tisíc

312 142

Potraviny pro uživatele služeb

434 179

Materiál na opravu

11 241

Energie, voda, teplo

165 793

Náklady na prodané zboží
Nemateriálové náklady
Opravy a udržování
Telefony, internet, pošta
Vzdělávání

33 085
898 584
2 785
119 167
29 282

Nákup kroužků, akcí

233 149

Pronájmy

343 322

Cestovné

56 695

Ostatní služby
Náklady na reprezentaci

104 458
9 726

Ostatní náklady

101 280

Dary a příspěvky

17 750

Bankovní poplatky
Odpisy majetku

3 126
80 404

Mzdové náklady

4 004 654

Mzdové náklady

3 315 934

Sociální a zdravotní pojištění
Výdaje celkem

688 720
6 157 271

Hospodářský výsledek 2016
ZTRÁTA

-394 540

Příjmy 2016

Vlastní příjmy

58,3 %

Dotace

39,7 %

Dary

1,7 %

Členské příspěvky

0,3 %

Náklady 2016

Mzdové

65,0 %

Materiálové

18,7 %

Nemateriálové

14,6 %

Ostatní

1,7 %

Stav a pohyb majetku a závazků organizace
Účet

Počáteční stav k 1.1.2016

Konečný stav k 31.12.2016

21

Stavby

382 566

785 654

28

Drobný dlouhodobý majetek

505 609

594 730

81

Oprávky ke stavbám

300 576

380 980

88

Oprávky k DDHM

505 609

594 730

132

Zboží

16 591

14 714

211

Pokladna

11 639

23 423

221

Účty u bank

727 451

2 473 770

311

Odběratelé

4 000

12 000

314

Poskytnuté zálohy

321

Dodavatelé

324

Přijaté zálohy

0

0

331

Zaměstnanci

248 937

276 965

336

Závazky soc./zdrav. poj.

63 179

98 346

342

Ostatní přímé daně

15 107

19 611

348

Nároky na dotace

18 200

2 097 440

381

Náklady příštích období

66 000

24 055

383

Výdaje příštích období

7 121

6 335

384

Výnosy příštích období

10 000

2 660

385

Příjmy příštích období

0

30 970

389

Dohadné účty pasivní

57 890

58 500

901

Vlastní jmění

931

Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení

932

Nerozdělený zisk

66 422

98 159

6 380

141 669

0

190 740

60 603

-394 540

523 436

584 039

Rekapitulace aneb slovo závěrem
Rok 2016 byl pro nás velmi náročný; byl plný očekávání ohledně nových dotačních příležitostí; byl plný
budování a rozvoje – nových prostor, nových aktivit; byl také plný zklamání, ale i nadšení, kdy se nám podařilo
většinu z toho, co jsme si naplánovali. Nadšení z toho, že jsme se zase posunuli dále a že jsme si ověřili, že
v naší organizaci je velká energie a velká síla, která nám pomáhá zvládat obtížné úkoly a překonávat překážky.
Doufáme, že se Vám naše výroční zpráva líbila a že se Vám skutečně dobře četla, jak jsme v úvodu slíbili.
Věříme, že Vás naše aktivity zaujaly a budete i nadále našimi příznivci a s důvěrou se na nás obrátíte, bude-li
to Vaše situace vyžadovat.
Děkujeme představitelům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, všem donátorům a dárcům za to,
že nám věří a věří ve smysl našich aktivit. Děkujeme Síti pro rodinu z.s. a MAS Střední Polabí, z.s. v čele
s Barborou Roušarovou, za poskytnuté poradenství a podporu smysluplných aktivit.
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, jejichž výčet byl uvedený v části Chcete vědět kdo? naší výroční zprávy
a není to výčet konečný. Je řada lidí, kteří nemají jméno spojené s konkrétní aktivitou, ale víme, že nám jsou
nablízku. Všichni lidé kolem nás tvoří svým přístupem a svou energií tvář naší organizace a všem patří velké
uznání a poděkování.
A v neposlední řadě 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.

Máte nápad, podnět, připomínku? Napište nám.
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

Chcete nás podpořit? Udělejte to!
č. ú.: 2300137702/2010
Zprávu sestavila: Iva Filípková
V Brandýse nad Labem, 23. 6. 2017

