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.

JAKÉ BYLO MC V ROCE 2012?

MC BYLO NÍZKOPRAHOVÝM CENTREM
PORADENSKÝM, VZDĚLÁVACÍM A INFORMAČNÍM
MC Pampeliška poskytovalo po celý rok rodinám s dětmi u nás
ve městě dostatek informací k řešení složitých životních situací,
které mohou nastat v běžném životě každé rodiny.
Užitečné odkazy na instituce působící v prevenci negativních
sociálních jevů v rodině popř. pomáhajících s jejich řešením,
mohou najít uživatelé na webových stránkách
www.mcpampeliska.cz (v záložce užitečné odkazy) nebo přímo
v herně MC Pampeliška. Databázi průběžně doplňujeme a některé kontakty zveřejňujeme i v Březnických novinách. Byly organizovány interaktivní besedy a diskusní skupiny na témata, která rodiče zajímala a po jejichž absolvování získali informace
a znalosti, které mohou uplatnit v běžném životě.

Proběhlo:
16. 02. - Rodinné právo I. - manželství, rozvody a co s tím souvisí – diskusní skupina s JUDr. Berchtoldem
01. 03. - Rodinné právo II. - práva a povinnosti dětí a rodičů
S – karta - přednáška a informace sociální referentky o změnách
ve vyplácení sociálních dávek
07. 11. - Mluvme spolu o domácím násilí - beseda se zástupkyněmi organizace proFem, o. p. s., která se zabývá zejména problematikou ženských práv a domácím násilím, nabízí nejen bezplatné sociálně-právní poradenství pro osoby postižené domácím násilím, krizovou pomoc, ale také například pracovní poradenství
pro uchazečky o zaměstnání a další služby.
20. 11. Věk a paragrafy - věkové hranice napříč různými zákony
aneb jak souvisí věk s paragrafy

KAŽDÝ DEN DOPOLEDNE FUNGOVALA NÍZKOPRAHOVÁ HERNA:
Návštěvníci mohli přijít bez předchozího objednání, služeb mohl
využít každý, bez jakéhokoliv omezení či diskriminace.
K využití nabízíme vybavení, které nebývá běžnou součástí domácností a dětem umožní rozvíjet se v jiném než domácím prostředí, účastnit se nabízených aktivit a navázat kontakt
s vrstevníky v doprovodu své rodiny.
Najdete u nás bazén s terapeutickými míčky a skluzavkou, hmatové stěny, trampolínu, kuchyňku pro holčičky, montážní pult pro
kluky, odstrkovadla, kočárky a další hračky, grafomotorické pomůcky, netradiční cvičební pomůcky, hudební nástroje. Další herní prvky jsou na přilehlé zahradě.
Během otevírací doby mají rodiče možnost získat informace z oblasti péče o dítě, výchovy a výživy dětí, těhotenství, porodu apod.
Zároveň je herna místem, kde mohou sdílet své zkušenosti, ale
i problémy. Můžeme vám pomoci najít prvotní informace, jak případný problém vyřešit za pomoci odborníků.
Rodičům nabízíme bezplatný přístup na internet, využití PC, tiskárny, kopírky i skeneru za symbolický poplatek (např. při vyhledávání pracovního uplatnění po rodičovské dovolené, psaní žádosti či životopisů, vyhledávání odborníků apod.).

MC BYLO E-MAILOVOU PORADNOU
Rodiny měly možnost využít bezplatnou e-mailovou poradnu
z oblasti pracovního a rodinného práva.
Spolupracující odborníci odpovídali e-mailové dotazy týkající se
práv a povinností rodičů a dětí, manželství, návratu do zaměstnání
po rodičovské dovolené, povinnosti zaměstnavatelů vůči rodičům
s dětmi apod.
Nejsou řešeny dotazy z oblasti trestního práva, majetkových sporů, občanských sporů, exekučních procesů apod.
Dotazy mohou uživatelé zasílat na adresu:
mcpampeliska.breznice@seznam.cz a do předmětu zprávy napsat: PORADNA.
Dotazy nezodpovídáme telefonicky ani písemně, pouze elektronickou formou.
Odpovědi vyjadřují právní názor našich externích spolupracovníků. Odpověď by vám měla být doručena zhruba do měsíce.
PORADNA JE BEZPLATNÁ.

MC BYLO CENTREM VOLNOČASOVÝM PRO DĚTI A RODIČE S PRAVIDELNÝMI I JEDNORÁZOVÝMI PROGRAMY

Pravidelný dopolední program probíhal vždy v úterý
a čtvrtek od 10.00
SVAČINKA A ČTENÍ POHÁDKY OD MAMINKY – dopolední
program pro nejmenší
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení
a tanečky pro nejmenší

1x v týdnu byla otevřena také odpolední herna pro pracující
rodiče od 15.00 do 17.00 hod., kteří z různých důvodů
(nejčastěji zaměstnání, studium) nemohou se svými dětmi navštěvovat dopolední hernu
V odpoledních hodinách bylo otevřeno dle konání kurzů
a kroužků, besed, přednášek či mimořádných akcí.

Kurzy a kroužky:
CVIČENÍ S OVERBALLY – pro děti od 3 do 6 let
JUDO PRO DĚTI - v prostorách posilovny Muscle Faktory
POHYBOVÉ HRÁTKY pro děti od 5 do 10 let
BŘIŠNÍ TANCE pro maminky, babičky

Jazykové kurzy:
NĚMČINA pro mírně pokročilé
FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
ANGLIČTINA pro pokročilé
ANGLIČTINA pro začátečníky
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
ANGLIČTINA PRO SENIORY – nově od října 2012
ANGLIČTINA PRO DĚTI - kurz pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ
s opravdovým zájmem o angličtinu

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Leden:
12.1. - Beseda: Povídání o výživě a zdraví malých dětí
- první z cyklu přednášek, které byly zaměřeny na výživu a správné podávání stravy zejména našim nejmenším
12.1. Výtvarné tvoření pro děti s Petrou Bartoníčkovou, kreativní dílna vždy jeden čtvrtek v měsíci, pro děti na 1. stupni ZŠ a šikovné předškoláky
17.1. Valná hromada - pravidelné setkání členek MC se širší veřejností, zhodnocení minulého roku a nástin akcí na rok 2012,
volba nové rady matek pro rok 2012 a hlavně spousta nápadů na
zlepšení činnosti a zpřístupnění MC dalším zájemcům.

Únor:
2.2. Míčkování aneb jak usnadnit dětem odkašlávání , přednáška
a praktická ukázka pomocné léčebné techniky
2.2. Výtvarné tvoření pro děti s Petrou Bartoníčkovou – pravidelná odpolední dílna
4.2. Velký maškarní bál v KD Březnici na téma „Z pohádky do
pohádky“ - lístky štěstí Bílé paní, Šeherezádina tajenka, dobroty
z Karkulčina košíku a soutěže
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNERY PROJEKTU KULTURNÍM
GANGEM BŘEZNICE, O.S., ROSENTHAL, O.S. A MĚSTEM
BŘEZNICE

7.2. Malý maškarní bál v MC Pampeliška, diskotéka pro nejmenší v maskách s občerstvením od maminek
16.2. Beseda - Povídání o výživě a zdraví malých dětí
s ambasadorkou Zuzanou Kocíkovou,
21.2. Promítání dokumentů v rámci programu Mezinárodního filmového festivalu jeden svět „Promítej i ty“ – dokument:
Manželka za padesát ovcí
28.2. Promítání dokumentů v rámci programu „Promítej i ty“
– dokument: Zemřít ukamenováním
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU KULTURNÍM GANGEM BŘEZNICE, O.S.

Březen:
2.3. Kurz vázání šátků na nošení dětí , pro maminky současné
i budoucí,
15.3. Beseda – Povídání o výživě a zdraví malých dětí
s ambasadorkou Zuzanou Kocíkovou
15.3. Canisterapie
- představení netradiční terapie
pomocí psů, již poněkolikáté
v MC a stále žádané mazlení
a dovádění s terapeutickými pomocníky na čtyřech nožkách,
praktická ukázka terapie

20.3. Výroba Morany, tradiční příprava na
vynášení zimy (podpora tradic a soužití
s přírodou)
22.3. Vynášení Morany , procházka k řece
Vlčavě rozloučení s paní Zimou (podpora tradic a sounáležitosti s přírodou)
28.3. Velikonoční dílna pro nejmenší , výroba papírových košíčků na vajíčka
29.3. Velikonoční dílna pro větší děti , věnce
z proutí, malování výfuků voskem, zdobení perníčků
Duben:
3.4. Brigáda na zahradě - stavíme nový herní prvek trampolínu
a uklízíme okolí MC
4.4. FIMO dílna – výtvarné tvoření pro děti i rodiče
12.4. Základy investování - z cyklu péče o finance, zvýšení finanční gramotnosti rodičů
- veselé povídání o penězích, které v domácnosti sice chybí, ale je
nutné je spořit a investovat
16.4 - 23.4. - Jarní burza – tradiční prodej dětských potřeb a oblečení
24.4. Přednáška – Homeopatie - přírodní a účinná metoda léčby
zejména chronických onemocnění
25.4. FIMO dílna – ke dni matek
26.4. Výroba čarodějnic
-dílna pro děti s maminkami – podpora tradic, sounáležitosti
s přírodou – využití venkovního vybavení zahrady – altánu
26.4. Pálení čarodějnic – akce ve spolupráci s 1. MŠ (společný
pobyt dětí a rodičů na zahradě MŠ nenásilně připravuje nejmenší
děti na vstup do mateřské školy)

Květen:
2.5. Korálková dílna -výroba netradičních náušnic
3.5. Přednáška HERO -ochutnávka a prezentace výrobků firmy
HERO CZECH,
3.5. Výtvarné tvoření pro děti s paní Bartoníčkovou
10.5. Přednáška – Homeopatie - druhá část
10.5. Výtvarná dílna pro děti ke dni matek - výroba dárečků
pro maminky ze samotvrdnoucí modelíny
12.5. Férová snídaně v Březnici, happening nenarušilo ani špatné počasí
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU KULTURNÍM GANGEM BŘEZNICE, O.S.
- podpora obchodu „Fair trade“ a také potravin a surovin
z místních zdrojů a zároveň snaha představit veřejné prostranství
(nádvoří bývalé jezuitské koleje) jako místo pro setkávání lidí
13.5. KOLA, KOLEČKA aneb Velký závod na malých strojích - cyklistické odpoledne plné soutěží na stadionu v Březnici
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU KULTURNÍM GANGEM BŘEZNICE, O.S.
15.5. Návštěva MC Rozmarýnek Rožmitál pod Třemšínem –
vzájemné předávání zkušeností s provozem
22.5. Výroba ozdobných kolíčků pro NEDOKLUBKO
31.5. Autopatie - přednáška s Mgr. Libuškou Fořtovou

Červen
3.6. Den dětí v pyžamu – tradiční oslava Dne dětí, tentokrát
v netradičním oblečku
5.6. přednáška Pavly Neuschlové o porozumění s dětmi
16.6. Chyťte vlny aneb neckiáda na Vlčavě
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU KULTURNÍM GANGEM BŘEZNICE
odpolední program na řece – přehlídka plavidel a dále výtvarná dílna pro děti – „Vytvoř si svou rybku v moři a vymaluj lodičku“ trampolína, prodej domácích pekařských výrobků od
maminek a babiček z MC, prodej výrobků vyrobených
v dílnách v MC
Akce pro širokou veřejnost, při které se seznámili s myšlenkou
kampaně Sítě MC v ČR Táta dneska frčí + připomenutí Dne
otců
26.6. Piknik s veverkou – tradiční závěrečné předprázdninové
posezení v zámeckém parku

Červenec – prázdninový provoz
24.7. Společný výlet vlakem – Ústav sociálních služeb Mačkov
u Blatné, návštěva rehabilitačního bazénku a místních dílen

Srpen
13.8.-17.8. Chodby času - dobrodružný příměstský tábor - program pro děti od 9.00 do 17.00 hod. včetně zajištění stravování
a pitného režimu
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU ROSENTHAL, O.S.
21.8. Společný výlet rodičů a dětí vlakem na zámek Blatná
a do obory s daňky

Září
10.9. přednáška HERO - ochutnávka a prezentace výrobků firmy HERO CZECH
11.9. Výlet na Stráž - svačinka vařená v kotlíku a pohádka
v přírodě na nejvyšším kopci ve městě
11.9. Cvičení s overbaly - informační schůzka pro zájemce o odpolední program pro děti od 3 do 6 let
13.9. Narozeninová oslava MC Pampeliška
- divadlo, občerstvení, soutěže a hry na zahradě
13.9. – 18.9. Putovní výstava „Než vypukne požár“
- výstava u příležitosti oslav 20. výročí založení MC v ČR
a 10. výročí založení Sítě MC, v herně MC (viz. zaslaný letáček)
18.9. Beseda u kulatého stolu
- beseda se zástupci Města Březnice, zástupci VOŠ a SOŠ Březnice, partnerských organizací a spřátelených MC o významu mateřských center
25.9. Bankovní poplatky a jak na ně – ke zvýšení finanční gramotnosti rodičů
27.9. Pampeliáda 2012
- sportovní odpoledne pro kluky a holky a jejich rodiče na zahradě

Říjen :
1.10.- 8.10. Podzimní burza dětského oblečení a sportovních
potřeb
9.10. – V zámku a v podzámčí - prohlídka zámku pro děti, piknik v zámeckém parku

Listopad:
8.11. Putování za skřítkem Dobromilem Dubínkem
- tradiční průvod s lampiony a světýlky v zámeckém parku
13.11. Bezstarostné mládí aneb finanční budoucnost mého dítěte - další s cyklu přednášek o finanční gramotnosti
20.11. Bio nebio - prezentace kvalitních biopotravin spojená
s ochutnávkou
21.11 Andělská vánoční dílna - výroba andělských přívěsků
z korálky a korálkových náramků

Prosinec:
4.12. Pneumokokové infekce a možnosti prevence - beseda na
téma co může způsobit pneumokok
5.12. Mikulášská besídka v 1. MŠ Březnice – SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU MATEŘSKOU ŠKOLOU
10.12. Vánoční dílna pro radost - vánoční vyrábění pro děti
a dospělé s koledami a vánočkou
11.12. Zelené potraviny - přednáška a ochutnávka produktů firmy Green Ways
12.12. Vítání pampeliščat - přátelské setkání maminek, které
porodily v roce 2012, sdílení porodní příběhů a veselých zážitků
s dětmi, drobné pohoštění, společné foto
14.12. Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi – celorepubliková akce, která je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokusem o vytvoření rekordu je vypuštění balonku v jeden čas na různých místech ČR – děti mají na balonkách přáníčka Ježíškovi
a vypouští je společně k nebi
SPOLEČNÁ AKCE S PARTNEREM PROJEKTU KULTURNÍM GANGEM BŘEZNICE
18.12. Bio nebio - přednáška a ochutnávka kvalitních bio potravin
18.12. Vánoční příběh – vánoční představení divadla Krab a tradiční divadelní kavárna
20.12. Malá vánoční besídka - setkání u vánočního stromečku
a ochutnávka cukroví od maminek

MC BYLO PŮJČOVNOU
Pokračovali jsme v půjčování užitečných věcí z naší
"půjčovny" (přívěsný vozík za kolo, krosnička na nošení dětí,
kyblík na koupání, šátek na nošení dětí, cestovní postýlka), dále si
rodiče mohli zapůjčit časopisy a knihy.

MC BYLO PARTNEREM
Rozvíjeli jsme spolupráci s partnery projektu „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum v Březnici“.(tj. občanskými sdružením Kulturní gang Březnice, Rosenthal) – pořádání společných akcí, spolupráce na monitoringu projektu.
Umožňovali jsme studentům Vyšší odborné školy a střední odborné školy Březnice (obor sociálně správní) vykonávat praktické
vyučování v MC (se školou byla uzavřena smlouva o zajištění
praktického vyučování). Pomohli jsme studentům a studentkám
získat praktické zkušenosti s provozem neziskové organizace
a s organizací programů pro uživatele.

MC V ROCE 2012 SLAVILO
12. výročí založení MC v Březnici
20. výročí založení 1.MC v ČR
10. výročí založení Sítě MC v ČR

a u této příležitosti zorganizovalo setkání u kulatého stolu
a diskusi na téma:
Postavení a význam MC pro život v rodinách i v obcích
aneb Co by u nás nebylo, kdyby MC nebylo
Diskutovalo se o mateřských centrech z různých pohledů.
Velmi milým hostem nám byla prezidentka Sítě MC Rut Kolínská, která pohovořila o významu MC a podívala se na MC očima
zakladatelky vůbec prvního MC v ČR.
Dalšími hosty byly: Jiří Štěrba, starosta města, Stanislav Bartoníček, radní a Jana Krajmerová, zastupitelka města, které jsme požádali, aby se na MC podívali očima představitelů místní samosprávy. Ve svých vstupech vyjádřili podporu našemu sdružení
a věříme, že do budoucna bude spolupráce pokračovat alespoň tak
jako doposud, k čemuž doufáme přispělo i setkání u kulatého stolu.
SOŠ a VOŠ Březnice zastupovaly ing. Marie Fiřtíková, ředitelka
školy, která je zároveň zastupitelkou města a Dagmar Chválová,
vedoucí praxe. Tyto hosty jsme požádaly, aby zhodnotily postavení MC v systému služeb pro rodinu a význam naší neziskové organizace pro praktické vyučování jejich studentů.
O pohledy zakladatelek místních MC se s diskutujícími podělily
Jitka Bartáková (zakladatelka MC Pampeliška Březnice) a Martina Metličková (zakladatelka MC Rožmitál p. Třemšínem).
Na závěr jsme hovořili o tom, jak to funguje v jiných MC a obohatili jsme se tak o zkušenosti z okolních MC (Rožmitál
p.Třemšínem, Blatná, Dobříš)

Občerstvení a hlídání dětí v průběhu diskuse bylo zajištěno.
Součástí programu byla putovní výstava Sítě MC Než vypukne
požár, která dokumentovala na konkrétních příbězích přínos MC
pro rodiny i společnost.
VÝSTAVA NA 8 PANELECH PŘEDSTAVUJE
PŘÍBĚHY Z MC, KTERÉ ZASLALI KONKRÉTNÍ RODINY A KTERÉ DOKLÁDAJÍ POTŘEBNOU ROLI MC NEJEN PRO RODINY
SAMOTNÉ, ALE I PRO OBCE, V NICHŽ ŽIJÍ
VÝSTAVA ZAČALA VERNISÁŽÍ NA MINISTERSTVU
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A PUTOVALA NAPŘÍČ
CELOU REPUBLIKOU ….
V BŘEZNICI BYLA VÝSTAVA SOUČÁSTÍ OSLAV
12. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO
MC PAMPELIŠKA.
OD 13.09.2012 DO 18.09. 2012 BYLA UMÍSTĚNA PŘÍMO
V HERNĚ MC

Poté se přesunula do INFOCENTRA NA NÁMĚSTÍ, KDE
BYLA PŘÍSTUPNA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
OD 20.09. DO 26.09.2012

MC BYLO ZAPOJENO DO KAMPANÍ
TÁTA DNESKA FRČÍ
kampaň Sítě mateřských center o.s. 1. – 17. červen 2012
V roce 2012 se konal již šestý ročník kampaně Sítě mateřských
center o.s. Táta dneska frčí. Cílem kampaně je posilování role
otce ve společnosti a motivace otců k většímu zapojení do života
rodin, komunit a mateřských center. V rámci zapojení Sítě mateřských center do Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační
solidarity se zcela logicky nabízí letošní zaměření kampaně na táty – dědy. Síť MC přijímá rozšíření kampaně o generaci praotců
(tedy dědů) i jako příležitost k zamyšlení o tom, že prožívat dětství s dědečkem není samozřejmost, ale velmi často vzácný dar.
(Převzato ze závěrečné zprávy sítě MC ke kampani)
V rámci této kampaně kulturní Gang Březnice a MC Pampeliška
uspořádali akci „Chyťte vlny aneb neckiáda na Vlčavě“

SVĚTOVÝ DEN PRO FAIR TRADE - 12.05.2012
FÉROVÁ SNÍDANĚ V BŘEZNICI
Férová snídaně je happening na podporu fair trade
Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Fairtradový výrobek poznáte například podle certifikační známky Fairtrade®
(viz obrázek). Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní
podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život
a plánovat svou budoucnost.
Myšlenka Férové snídaně je jednoduchá:
sejděte se a společně posnídejte fairtradové a lokální suroviny,
ochutnejte výtvory souseda
Přesně to jsme udělali a společně posnídali na nádvoří bývalé
jezuitské koleje a bylo nám při tom moc fajn.

PROMÍTEJ I TY!

Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT je v současnosti největším lidskoprávním festivalem na světě, pořádá ho organizace
Člověk v tísni. Jeho součástí je i program Promítej i ty, který je
alternativním způsobem distribuce dokumentárních filmů.
Město Březnice - odbor kultury, Kulturní gang Březnice a Mateřské centrum Pampeliška jsou v programu zapojeni a šíří tak dokumentární filmy nejen s tématy lidských práv dalším divákům.
V HERNĚ MC JSME PROMÍTALI DOKUMENTY:
1.
Zemřít ukamenováním
2.
Manželka za padesát ovcí.
Kromě samotného shlédnutí dokumentu jsou pro diváky připraveny doprovodné materiály k filmu (otázky a odpovědi na dané téma dokumentu) a také leták s nabídkou možností, jak konkrétně
pomoci. Po skončení dokumentu je prostor pro debatu, při které
můžete společně probrat téma filmu a emoce, které dokument
pravděpodobně vyvolá. Další projekce probíhaly v prostorách
kulturního domu – bývalé vinárny.

Návštěvnost MC Pampeliška v roce 2012

FINANCE 2012
Občanské sdružení Mateřské centrum Pampeliška Březnice vede
od 01.01.2011 vzhledem k poskytnuté dotaci MPSV podvojné
účetnictví.
MC Pampeliška Březnice:
- nemá žádný dlouhodobý majetek
- nemá žádné zásoby
- nemá cenné papíry a majetkové účasti
- nemá k 31.12.2012 pohledávky po lhůtě splatnosti
- nemá k 31.12.2012 závazky po lhůtě splatnosti
- není používána zahraniční měna
Peníze v hotovosti:
Na začátku účetního období: 9.584,-Kč
Na konci účetního období:

5.312,-Kč

Peníze na bankovních účtech:
Účet je veden u České spořitelny, a.s. – pobočka Březnice
číslo účtu: 524634389/0800
Stav účtu k 1.1.2012:

14.631,77Kč

Stav účtu k 31.12.2012:

19.114,10Kč

Ceniny: 0,- Kč

Přijaté dotace, granty a dary a jejich využití:
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 94.690,-Kč
Z dotace bylo hrazeno: mzdy, DPP, odvody
Úřad práce: 48.000,-Kč
z dotace bylo hrazeno:
- mzda pracovníka vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Město Březnice: 31.000,-Kč
Z dotace bylo hrazeno: divadlo, účetní SW, energie, ost. materiál
Nadační fond Bozeň 20.000,-Kč
Z daru bylo hrazeno: vybavení MC, lavice, zahradní domek
Finanční dary: 3.800,-Kč

Podrobnější rozpis
SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ 2012:
Provozní náklady celkem: 163 433, 51 Kč
z toho:
materiálové náklady: 46.482,- Kč
tj.
potraviny:
6.684,- Kč
kancelářské potřeby: 6.454,- Kč
hygienické potřeby: 1.024,- Kč
vybavení:
27.668,- Kč
jiné mat.náklady:
4.652,- Kč

nemateriálové náklady: 116.951,51
Spotřeba energií:
17.424,- Kč
Ostatní služby:
18.920,01 Kč
Telefony:
2.313,- Kč
Poštovné:
2.199,- Kč
Ostatní spoje:
7.128,- Kč
Nájemné:
3.824,50 Kč
Bankovní poplatky:
2.723,- Kč
Přednášky, kurzy, představení: 59.950,- Kč
Jiné služby:
2.470,- Kč

Osobní náklady celkem: 221.123,- Kč
Z toho:
Hrubé mzdy: 85.087,- Kč
DPP:
106.476,- Kč
Odvody na soc.a zdravotní pojištění: 29.560,- Kč
PŘEHLED SKUTEČNÝCH PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) 2012:
Město
31.000,- Kč
Nadace Bozeň
20.000,- Kč
Dary
3.800,- Kč
MPSV
94.690,- Kč
Úřad práce
48.000,- Kč
Příjmy od uživatelů: 133.162,- Kč (návštěvní poplatky, členské
příspěvky, kurzovné, poplatky za programy apod.)
Jiné:
54.778,83 Kč (úroky, vánoční trh, maškarní, kola kolečka, burzy, vlastní příjmy MC apod.)

PODĚKOVÁNÍ:
FINANČNÍ PODPORA
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce Příbram

Město Březnice

MC sídlí od roku 2010 v přízemí I. mateřské školy v Březnici
v ul. 9.května 510.
Rekonstrukce prostor byla financována městem a ROP Střední Čechy v rámci
projektu:
„Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum v Březnici“.

Partnery projektu v jeho provozní fázi jsou:
Kulturní gang Březnice, o.s.
Rosenthal, o.s.
Další spolupracující a MC podporující organizace:
Nadace Bozeň
Odbor kultury Města Březnice
Vyšší odborná a Střední odborná škola Březnice
Správa státního zámku Březnice
Hračkárství p. Lacina
Papírnictví Nuslovi

Obec Hudčice
Myslivecké sdružení Hudčice
Divadlo Kapsa Andělská Hora
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
Sportovní centrum Vitality Březnice
SK 1918 Březnice
Kulturní klub Rožmitál pod Třemšínem
PESSOS Příbram
Domov Březnice
1.mateřská škola
2.mateřská škola
Základní umělecká škola Březnice
Základní škola Březnice
Pivovar Herold Březnice
CA OLIVER TOUR – Jitka Štěpánová
Síť MC v ČR a krajské koordinátorky
Okolní MC
Členky rady sdružení v roce 2012
Petra Flíčková, Jarmila Korecká, Alena Zárybnická, Veronika Nejedlá, Lenka Motejzíková, Mgr. Zuzana Kocíková, Mgr. Pavlína Heverová, Jarmila
Chalupná, Marta Zobalová, Radka Hampejsová, Míša Šmatláková
a náhradníky: Silvie Brňáková, Dagmar Nesvedová, Libuška Fořtová
Výkonný tým v roce 2012:
Jarmila Korecká
Mgr. Zuzana Kocíková
Lenka Motejzíková
Zaměstnanci v roce 2012:
Michaela Zárybnická
Lenka Motejzíková
Jarmila Korecká

Lektoři kroužků a kurzů:
Mgr. Libuše Fořtová, Mgr. Zuzana Kocíková, JUDr. Zdeněk Berchtold,
Mgr. Pavlína Liebnerová, Mgr. Jitka Bartáková, Zuzana Klímová, Blanka
Němcová
Žádostí o dotace, granty, monitorovací zpráva, výroční zpráva, zajištění
akcí v rámci partnerských smluv při udržitelnosti projektu
„Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“, preventivní prorodinné programy:
Dagmar Nesvedová
Účetnictví a daňové poradenství:
Silvie Brňáková
Technické podpora v oblasti IT:
Jiří Pižl, Petr Ivančák

+ naše rodiny, přátelé, známí a příznivci …………………..

Vřelé díky všem !

S.O.S. DO KABELKY
Kontakty, které třeba v současné době nepotřebujete, ale které by se vám mohly někdy v různých životních situacích hodit
…. více najdete v MC Pampeliška Březnice
PSYCHOSOCIÁLNÍ
CENTRUM ACORUS
pomoc obětem domácího
násilí, azylové ubytování
Nonstop linka: 283 892 772

Úřad práce Příbram – Kontaktní
pracoviště Březnice
Zprostředkování zaměstnání
Náměstí 2, 262 72 Březnice
tel. 950 156 200
pribram@pb.mpsv.cz

Státní sociální podpora,
hmotná nouze, sociální
služby, příspěvek na péči,
dávky pro osoby se zdravotním postižením,
Náměstí 2, 262 72 Březnice
tel. 950 156 202
pribram@pb.mpsv.cz

ROSA - CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY
komplexní pomoc pro ženy postižené domácím násilím, azylové
ubytování s utajenou adresou
Tel:241 432 466, SOS linka:
602 246 102 (PO-PÁ, 9-18)

proFem o. p. s. - nevládní ženská organizace
AdvoCats for Women - bezplatné sociálně-právní poradenství ženám ohroženým domácím násilím, 608 22 22 77
Poradenské centrum Příbram - pracovní poradenství pro uchazečky o zaměstnání tel: 77 44 33 034
Intervenční centrum Příbram -poskytnutí přechodné odborné pomoci osobám postiženým domácím násilím
Tel: 774 433 034, email: ic.pribram@profem.cz
Poradna Na dosah - odborné sociálně-právní poradenství osobám
postiženým domácím násilím
Tel: 774 433 034,email: poradna.pribram@profem.cz
Městský úřad Březnice – sociální referentka
Marcela Pinkavová – 318 403 167

MAGDALÉNA, o.p.s. - prevence a léčba drogových závislostí

Centrum adiktologických služeb
Magdaléna - Příbram
Žežická 193
261 01 Příbram VII.
StreetMobil: 737 603 698

František Knuth
koordinátor programu
mobil: 605 311 146
tel.: 318 622 010
e-mail: teren.pb@magdalena

APERIO - společnost pro
zdravé rodičovství
nabízí informace pro rodiče,
vzdělávání, webináře, právní
poradnu z oblasti rodičovství
tel.: 222 364 083, 739 062 011
www.aperio.cz

P E D A G O G I C K O PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE příspěvková organizace
Pod Šachtami 294 Příbram IV
tel. 318 624 085, 733 640 081,
318 627 758

ALKA, o.p.s. - sdružení pro
rodiče dětí s vážným tělesným
a kombinovaným postižením.
Centrum péče o handicapované
ALKA
Podbrdská 269
261 01 Příbram V
tel.: 318 654 701, 731 707 184

E-mailová poradna
MC Pampeliška
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

Poradna města Příbrami
poskytuje komplexní služby lidem v nouzi bezplatně – dluhové poradenství, sociální poradenství, poradenství obětem
domácího násilí a trestné činnosti
Tyršova 107, Příbram I v přízemním objektu ve dvoře:
tel. 318 402 291,
poradna@mesto-pribram.cz
a
dluhovaporadna@mestopribram.cz.

