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Úvodní slovo

Váţení a milí přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Klubu maminek Balónek (KMB). Dozvíte
se z ní, jaký program jsme nabízeli v minulém roce, jaké jednorázové i pravidelné akce
jsme pořádali a jakých úspěchů jsme dosáhli. Chceme Vás informovat i o tom, kolik dětí a
jejich rodičů nás navštívilo, kolik finančních prostředků na naši činnost jsme vynaloţili a
odkud jsme na to získali peníze.
Uplynulý rok byl, stejně jako roky předešlé, naplněn obětavou vůlí a úsilím mnoha
dobrovolníků vytvářet programovou nabídku a podílet se na činnosti klubu. Trochu odlišný
byl tím, ţe mnoho maminkek, které klub zakládaly a vybudovaly nastoupilo do pracovního
poměru, a bylo nutno získat místo nich maminky nové. Proto o to více pociťujeme radost
z mnoha úspěšných akcí a realizovaných projektů. Na druhou stranu se znaţíme vyrovnat
i s nezdary, které s sebou nese činnost organizace postavená na dobrovolné práci lidí.
Výroční zpráva je příleţitostí ke společnému ohlédnutí nejen pro ty, kteří v Klubu
maminek Balónek pracují nebo jej pravidelně navštěvují, ale i pro širší veřejnost a všechny,
kteří nám jsou příznivě nakloněni.
Chtěla bych proto osobně poděkovat všem, kdo nás podporují a pomáhají nám. Naší
snahou do budoucna bude zachovat princip, podstatu, smysl a poslání klubu.
Pokusíme se zároveň zlepšovat činnost klubu tak, aby se k nám děti a jejich rodiče
s radostí vraceli, a návštěva u nás byla pro ně potěšením a přínosem.
Na časté shledávání v Klubu maminek Balónek se těší

Dr. Ing. Lenka Kouřimská
předsedkyně o. s. KMB
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Idea, poslání, důvod existence, cíle organizace
Občanské sdruţení Klub maminek Balónek je mateřské centrum. Jeho smyslem je
nabízet kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity pro maminky a jejich děti (od stáří několika
měsíců po celý předškolní věk), ale také podporovat vytváření otevřené místní komunity. Je
to místo pro setkávání dětí a rodičů, kteří se mohou vzájemně obohacovat a pomáhat si.
Prostředí klubu podněcuje maminky k zájmu nejen o sebe a své děti či rodinu, ale také o
potřeby a problémy svého okolí.
Naší ideou je vytvoření klubu "rodinné pohody", kde se budou prolínat dvě základní
myšlenky našeho projektu. Tou první je vytvoření místa neformálních setkání ţen na
mateřské dovolené. Místa, kam se budeme těšit, místa, kde se naučíme vycházet a stýkat se
s lidmi, kteří pocházejí např. z jiné společenské vrstvy, z jiné kultury, kteří ţijí a myslí
jiným způsobem a praktikují jiné výchovné metody. Místa, díky kterému mnoho ţen po
dlouhé době vyjde ze sociální izolace. Důleţitým aspektem je i moţnost udrţování
profesních znalostí a dovedností maminek cestou nejrůznějších klubem pořádaných kurzů
a přednášek.
Druhou nedílnou součástí náplně klubu je zajištění kaţdodenního bohatého programu
pro děti od 0 - 6 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i na ty nejmenší, jakmile
jsou schopny spolupráce. Děti patří do našeho klubu stejně samozřejmě jako maminky,
proto veškeré aktivity maminek samotných (jazykové kurzy, přednášky s odborníky apod.)
probíhají paralelně s dětskými krouţky (viz program)
Širším cílem klubových aktivit je zdravá fungující rodina. Ideou je myšlenka, ţe pokud
budou spokojené maminky a jejich děti, bude fungovat celá rodina, a tím i naše společnost.
Naším úkolem je umoţnit matkám na mateřské dovolené navazovat nové sociální kontakty
a podporovat rozvoj jejich komunikačních a rodičovských dovedností. Díky pravidelné
spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy) je moţná i včasná prevence
rodinných krizí.
Cílem občanského sdruţení Klub maminek Balónek je zajistit provoz mateřského centra
a vytvářet tak prostor pro setkávání rodin a dětí, a pro aktivní trávení času s dětmi.
Jsme rádi, kdyţ jsou rodiče u nás spokojeni a dětem se od nás nechce domů.
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Stručná historie
Na počátku byl vlastně konec. Konec jeslí v ulici Ke Kamýku a nápad, jak uvolněný
prostor vyuţít jinak neţ komerčně.
Tento nápad se podařilo zrealizovat díky obětavé pomoci mnoha nadšených lidí (Mgr.
Štěpánky Philippové, Pavly Baţantové a dalších) a díky pomoci MČ Praha 12 a mnoha
jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ Studánka aj.).
Po několikaměsíční usilovné práci na vytvoření a zvelebení klubu během léta 1996 byl
Klub maminek Balónek v listopadu zprovozněn. Veřejnosti se poprvé představil při
slavnostním otevření 9. prosince 1996 a od té doby jiţ více neţ šest let funguje
ke spokojenosti jeho malých i velkých návštěvníků.
Během provozu klubu a s ohledem na jeho rozrůstající se činnost vyvstala potřeba
zaloţit občanské sdruţení, které by jeho působení zastřešovalo. Proto v únoru 1997 vzniklo
občanské sdruţení Klub maminek Balónek.

Činnost organizace
Klub maminek Balónek je pro své návštěvníky otevřen kaţdý všední den dopoledne
i odpoledne. Krouţky a kurzy dětí i maminek probíhají denně podle pravidelného týdenního
plánu. Kaţdý měsíc se uskuteční odborná přednáška (z oboru pediatrie, psychologie,
pedagogiky, apod.) a několik dalších akcí (závody a soutěţe pro děti, výlety např. parníkem
do zoo a lanovkou na Petřín, lampionový průvod, dětské besídky, keramika pro děti i
rodiče, výtvarné večery pro maminky).
V prostorách klubu mají rodiče s dětmi k dispozici hernu, tělocvičnu, i malou kuchyňku.
Maminky mohou do klubu přijít jen posedět, pohrát si s dětmi či si popovídat u kávy. Lze
vyuţít knihovnu s pedagogicko-psychologickou literaturou i stálý bazar dětských potřeb.
Informační nástěnky poskytují kontakty na organizace podporující rodinu, mateřství a děti.
Maminky se mohou zapojit téţ do dlouhodobých programů klubu (např. spolupráce
s Fakultní Thomayerovou nemocnicí).
Na zahradě je zbudováno dětské hřiště, které je oblíbeno u dětí i maminek z okolí pro
svoji čistotu a nápadité dřevěné herní prvky.
V programovém a organizačním zajištění klubu je základním kamenem široká
spolupráce aktivních členů našeho občanského sdruţení. To se týká jak provozních
záleţitostí (otevírání a zavírání klubu, dohled, úklid), tak především programové náplně.
Nedílnou součástí programu je i účast kvalifikovaných odborníků, které sdruţení zajišťuje z
vlastních a externích zdrojů.
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Týdenní program KMB ve školním roce 2001/2002:
Den

Dopolední program

Pondělí

1000

Ekologický krouţek

1100

Kondiční cvičení

900

Angličtina pro maminky

1000

Rytmika pro nejmenší

Středa

1000

Rytmika pro nejmenší

Čtvrtek

900

Němčina pro maminky

1000

Divadélko

1000

Výtvarka pro děti

Úterý

Pátek

Odpolední program

1500

Dobrodruţství skřítka
Zvídálka

1600

Cvičení pro maminky

1600

Posilovací cvičení

Týdenní program KMB ve školním roce 2002/2003:
Den

Dopolední program

Pondělí

1000

Cvičení pro maminky

Úterý
Středa

Čtvrtek

1000

1000

Odpolední program

Rytmika s kytarou

Rytmika s říkankami

1630

Výtvarný krouţek

1630

Angličtina pro maminky

1600

Cvičení pro maminky

1600

“Hrajeme si na přírodu“
(Ekologický krouţek)

Pátek

1000

Rytmika s tanečky

1030

Cvičení pro maminky

Otevírací doba klubu:
Po – Pá: 9.00 – 12.00
Otevírací doba během prázdnin: Út – Čt: 9.00 – 12.00

6

15.30 - 17.30

Klub maminek Balónek - Výroční zpráva

Průměrná denní návštěvnost KMB v roce 2002:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Roční průměr
Celk. počet otevř. dnů

Průměr – počet dospělých
18,1
21,8
20,6
20,9
17,8
14,7
7,1
8,4
14,7
21,5
26,3
17,1
17,4

Průměr – počet dětí
20,4
25,0
23,1
25,1
21,0
17,3
10,6
11,8
16,5
25,4
28,5
19,2
20,3

Počet otevřených dnů
22
21
22
21
22
20
15
14
21
24
24
16
242 (t.j. 66,3 % z roku)

Jednorázové akce KMB v roce 2002:
leden

Tříkrálový ples KMB
Putování za strašidly
Výprava do vodní říše (výroba chobotnic z přír. materiálů)
Přednáška o hyperaktivních dětech

únor

Muzikoterapie (seminář)
Karneval
Keramická dílna (výroba velikonočních dekorací)
Co je dobré vědět před vstupem do mateřské školy (přednáška)
Prevence a léčení respiračních chorob (přednáška)

březen

Rehabilitace, regenerace, baby masáţe (přednáška)
Logopedie
Drátkování
Jarní úklid
Veselé odpoledne (hry, soutěţe)
Velikonoční aranţování
Velikonoční rytmika

duben

Baby masáţe (přednáška)
Vyrábíme dárek maminkám k svátku
Výlet do areálu zdraví a zoo v Malé Chuchli
Výlet do Radotína (ukázka péče o koně a jízda na koních)
Velikonoční aranţování
Pálení čarodějnic, pečení buřtů

květen

Ţena na mateřské dovolené (přednáška)
Večerní posezení k svátku matek
Jarní úklid na zahradě i uvnitř klubu
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Stopovaná aneb hrajeme si na zahradě
Putování Himálajemi (promítání)
Výstava šperků
Výlet lodí do praţské zoo
Prezentace KMB na Veletrhu soc. sluţeb
Školení sester – projekt Nemocnice
Návštěva přírodovědného krouţku DDM v Lublaňské ul.
Výlet lanovkou na Petřín
červen

Slavíme Den dětí
Valná hromada
Barvíme triko na prázdniny
Školení sester – projekt Nemocnice
Procházka v Krčském lese, návštěva lesní zoo
Výlet do medvědária v Berouně
Výlet lodí do praţské zoo
Táborák na konec školního roku s country kapelou

září

Úklid v KMB – příprava na nový školní rok

říjen

Závody na odráţedlech
Brigáda v KMB
Vycházka do lesa – čistíme les
Stopovaná v okolí KMB
Večírek pro maminky
Keramika – výroba vánočních ozdob

listopad

Ukázka výcviku dravců
Pohádka o medvídkovi, který neposlouchal maminku (divadlo)
Beseda o Holandsku aneb mateřství v Holandsku
Promítání – Krteček a jeho kamarádi
Výtvarné dopoledne – výroba draků a drakiáda
Keramika – výroba vánočních ozdob
Lampiónový průvod
Vázání adventních věnců

prosinec Divadélko s Gabrielou Fillippi
Mikulášské besídky
Besseda se zubní lékařkou
Výtvarný večer pro maminky
Vánoční besídka
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Projekty KMB v roce 2002:
Projekt „Eko-Balónek“
Jiţ čtvrtým rokem je za finančního přispění Magistrátu hl.m. Prahy realizován projekt
ekologické výchovy pro nejmenší děti ve věku 2-6 let. V rámci tohoto projektu je
pravidelně kaţdý týden připravován pro děti ekologický krouţek. Tento krouţek má dvě
části. Část rytmicko-pohybovou, ve které se děti učí, zpívají a tancují písničky a říkadla o
zvířátkách. Druhá část – výtvarná – je zaměřena na výrobu rostlin a zvířátek z přírodních
materiálů, lepenky a aranţérských potřeb. O vyráběném zvířátku či rostlině si děti zároveň
povídají (kde se vyskytuje, jak vypadá, čím se ţiví apod.) Za hezkého počasí probíhá
ekologický krouţek venku na zahradě před KMB. Nedílnou součástí krouţku je vedení
ekologické nástěnky pro rodiče a děti, třídění odpadu, výroba a instalace krmítek na zahradě
KMB apod. Cílem krouţku je utváření vztahu k přírodě, pochopení základních přírodních
zákonitostí, první seznámení s pojmem ekologie.
V rámci projektu Eko-Balónek probíhají také odpolední či víkendové akce zaměřené na
širší veřejnost. Jedná se o pravidelné ekologické výlety a exkurze – výlety na Toulcův Dvůr,
výlety do hřebčína spojené s vyjíţďkou na koních a povídáním o jejich chovu, návštěvu
praţské zoologické zahrady, poznávací vycházky do přírody přímo v okolí KMB (vycházky
do Modřanské rokle a Kamýckého lesa), návštěvy sokolníků s ukázkami dravců a besedou
o nich, výstavu domácích zvířat v prostorách KMB, burzu domácích pokojových květin
apod.
Projekt „Hřiště pro předškolní děti“
Také tento projekt probíhá za finančního přispění Magistrátu hl.m. Prahy a navazuje na
projekty z předchozích let. Jeho obsahem je doplnění stávajícího vybavení hřiště na zahradě
před Klubem maminek Balónek o další dřevěné hračky, které jsou u malých dětí velmi
oblíbené. Zahrada před Balónkem je neodmyslitelnou součástí klubu a za hezkého počasí
zde probíhají některé z pravidelných krouţků (eko-krouţky, divadélko) i různé akce pro
děti (např. sportovní odpoledne) či rodiče (např. zahradní slavnost). Hřiště je vyuţíváno
nejen v době vlastního provozu klubu, ale i o víkendech a prázdninách. Vzrostlá zeleň
poskytuje na zahradě dostatek stínu a umoţňuje tak bezpečný pobyt malých dětí i v horkých
letních dnech. Skutečnost, ţe zahrada je oplocená a na noc se zamyká, poskytuje určitou
záruku, ţe dřevěné hračky a sportovní vybavení nebudou ničeny vandaly. Díky svému
oplocení také není plocha zahrady znečištěna psími výkaly. Podstatným důvodem
oblíbenosti tohoto hřiště je i moţnost vyuţít zázemí v prostorách klubu maminek (WC,
umývárna, kuchyňka, moţnost přebalení a nakojení dětí apod.), coţ běţná veřejně přístupná
hřiště nenabízejí. Klub maminek o zahradu průběţně pečuje (sekání trávy, hrabání listí) a
organizuje pravidelné brigády, při kterých je prováděna drobná údrţba dřevěných hraček
(obnova nátěrů, menší opravy apod.).
Cílem projektu je vytvořit veřejnosti přístupné hřiště, které by splňovalo vysoké nároky
nejen po stránce bezpečnosti a hygieny, ale především by svými herními prvky podporovalo
jak rozvoj pohybových dovedností malých dětí, tak i utváření jejich estetického cítění.
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Projekt „Zlepšení situace dětí ve Fakultní Thomayerově nemocnici“ aneb podpora
a spolupráce zdravotníků, dětí a rodičů
Tento projekt probíhá jiţ od roku 1998. V roce 2002 jsme uspořádali jednak proţitkové
podpůrné semináře pro pomáhající profese (lékaře, sestry, sociální pracovníky a rodiče
hospitalizovaných dětí). Proběhlo 6 celodenních a 5 půldenních seminářů, ve kterých bylo
celkem proškoleno 65 zdravotníků a rodičů. Semináře se zabývaly těmito tematickými
okruhy: potřeby pacientů a pečujících zdravotníků, stresové situace při pobytu v nemocnici,
syndrom vyhoření , komunikace a asertivita, empatie, otázka smrti a umírání, dětský hospic
a vyuţití muzikoterapie v nemocnici.
Dále jsme pokračovali v dovybavování dětských oddělení FTN (pořízení monitorovací
jednotky na oddělení dětské neurologie a vybavení 2 pokojů pro pobyt maminek s dětmi) za
finanční podpory Výboru dobré vůle (25.000,-Kč) a sponzorských darů (firma PREMONT 20.000,-Kč). Zároveň proběhly věcné sbírky hraček, kočárků, oblečků apod. pro dětská
oddělení FTN.
V roce 2002 došlo k navázání spolupráce s etickou komisí FTN a IKEM, která finančně
podpořila tento projekt, a vytvořit plán seminářů a dalších akcí. Také proběhly jarní besedy
se zástupci dětských oddělení (průzkum potřeb rodičů, dětí) a byly doplěny informačních
materiálů pro rodiče ve FTN.
Do roku 2002 se podařilo na tento projekt získat 170.000,- Kč. Tyto prostředky byly
vynaloţeny na „dovybavení“, výzdobu a školení. Díky dobrovolníkům se podařilo
maximum při minimálních výdajích. Protoţe projekt měl velký úspěch, chtěli bychom
pokračovat a rozšířit jeho záběr.
Projekt „Kulturní akce pořádané Klubem maminek Balónek“
Jiţ od svého zaloţení jsou kulturní aktivity KMB pravidelně finančně podporováy MČ
Praha 12. Patří mezi ně pravidelné krouţky (výtvarný, ekologický, divadélko a rytmika pro
nejmenší), jakoţ i jednorázové akce (besídky, výtvarné a keramické dílny, výroba dekorací,
návštěvy divadelních představení, besedy a taneční večery pro rodiče).
Cílem krouţků s výtvarnou tematikou a jednorázových akcí je vést děti ve spolupráci
s maminkami k tvořivosti, k rozvíjení fantazie a k výměně nápadů na výtvarné činnosti.
Rytmické a pohybové krouţky učí děti novým básničkám a písničkám, podporují a rozvíjejí
jejich pohybovou obratnost a smysl pro vnímání hudby. Dramatický krouţek kromě zábavy
poskytuje dětem i ponaučení. Na příbězích zvířátek a pohádkových postav se učí poznávat
dobré a špatné chování a zvládat určité ţivotní situace. Jednorázové akce zvyšují oblíbenost
a návštěvnost klubu, podporují vzájemnou spolupráci a poznání se navzájem, coţ
napomáhá získávání dalších dobrovolníků a zároveň i posilování občanské společnosti.
V roce 2002 jsme od MČ Praha 12 obdrţeli na pořádání kulturních akcí finanční dotaci
na nákup kytary, CD přehrávače a keramického materiálu.
MČ Praha 12 poskytla našemu klubu maminek také finance na plat koordinátora –
projekt v oblasti sociální s názvem „Balónek 2002 – koordinátor“ a finanční příspěvek na
částečnou úhradu energií – projekt v oblasti sportu a volného času pro děti a mládeţ
s názvem „Zajištění provozu a sportování nejmenších v KMB“.
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Záměry organizace na příští rok
Naším samozřejmým záměrem na příští rok je zachování chodu klubu maminek, aby
mohl co nejlépe plnit svoje poslání.
Do budoucna bychom také rádi zvelebili vnitřní prostory klubu. Chceme vymalovat
tělocvičnu a pro děti získat novou dřevěnou kuchyňku, případně dřevěné interiérové
prolézadlo pro nejmenší.
Jelikoţ se podařilo získat prostředky na úpravu zeleně, budeme se ve spolupráci
s církevní mateřskou školou Studánka snaţit zvelebit zahradu před klubem, která je za
hezkého počasí velmi navštěvovaná.
Pro maminky se pokusíme ve spolupráci s mateřskými školami, s centrem pro
videotrénink interakcí Spin a s jinými organizacemi zajistit přednáškové cykly na témata,
která jsou pro ně zajímavá.
Prostřednictvím Sítě mateřských center hodláme více spolupracovat s ostatními
mateřskými centry v celé České republice a to formou výměnných návštěv.
Pro lepší komunikaci s veřejností, institucemi, organizacemi a i mezi klubem
a maminkami bychom velmi rádi do budoucna získaly prostředky na připojení počítače
umístěného v KMB na Internet.
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
Struktura příjmů KMB v roce 2002:
Příjmy
Obecní dotace a granty:
Hl.m.Praha
MČ Praha 12
Sponzorské dary
Členské příspěvky
Přijaté úroky
Příjmy z vlastní činnosti
Trţby za prodej sluţeb
Trţby za prodej zboţí
Trţby za prodej výrobků
Ostatní příjmy (vrácené přeplatky OSSZ)
Celkem

Kč

%

66.000,112.000,53.900,1.300,1.426,13
0,112.968,4.298,90
0,817,352.710,03

18,7
31,8
15,3
0,4
0,4
0,0
32,0
1,2
0,0
0,2
100

Kč
68.500,24.055,39.500,30.924,50
1.000,87.603,60

%
18,9
6,6
10,9
8,5
0,3
24,2

12.407,20
207,20
13.202,10
1.977,25

3,4
0,1
3,6
0,6

3.971,30
39.755,50
39.000,362.103,65

1,1
11,0
10,8
100

Struktura výdajů KMB v roce 2002:
Výdaje
Mzdy
OON
Odvody
Materiál a DHIM
Nájemné
Energie, vodné a stočné
Provozní reţie:
Telefonní poplatky
Poštovné
Ostatní provozní reţie
Poplatky
Ostatní náklady:
Nákup zboţí
Dřevěné hřiště
Monitorovací jednotka FTN + školení
Celkem

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl uhrazen z rezerv vytvořených v minulých obdobích.

12

Klub maminek Balónek - Výroční zpráva

Podpora projektů KMB v roce 2002:
Název projektu
Eko-Balónek 2001

Projekt podpořil
Hl.m. Praha

Částkou
25.000,- Kč

Kult. akce pořádané KMB

MČ Praha 12

17.000,- Kč

Zajištění provozu a sportování
nejmenších v KMB
Balónek 2002 – koordinátor

MČ Praha 12

20.000,- Kč

MČ Praha 12

75.000,- Kč

Eko-Balónek 2002

Hl.m. Praha

27.000,- Kč

Hřiště pro předškolní děti

Hl.m.Praha

39.000,- Kč

Zlepšení situace dětí
hospitalizovaných ve FTN

Etická komise FTN
a IKEM

43.900,- Kč

Termín realizace
září 2001
- prosinec 2002
duben 2002
- prosinec 2002
duben 2002
- prosinec 2002
duben 2002
- prosinec 2002
září 2002
- prosinec 2003
září 2002
- prosinec 2003
průběţně
od roku 1998

Sponzorské dary věnované KMB v roce 2002:
Dárce
EMCO s.r.o.
Křesťanské společenství Praha-jih
BOCA s.r.o.
Pavel Dobrovský - BETA

Dar
cereální výrobky v hodnotě 605,- Kč
10.000,- Kč
koberec do herny KMB v hodnotě 20.000,- Kč
Kníţky pro děti v hodnotě 16.900,- Kč
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Orgány sdruţení
Orgány sdruţení jsou valná hromada a výbor.
Výbor řídí činnost sdruţení mezi zasedáními valné hromady. Schází se podle potřeby,
nejméně však jednou za dva měsíce. Členové výboru zastupují sdruţení navenek a jednají
jeho jménem.
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdruţení. Je svolána výborem dle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Rozhoduje o interních záleţitostech sdruţení (volí členy
výboru, rozhoduje o zrušení členství, o změnách stanov, schvaluje úkoly sdruţení pro
příslušné období, výroční zprávu, rozpočet, roční uzávěrku apod.) Valná hromada v roce
2002 zasedala 4. června.
Kontrolním orgánem sdruţení je revizní komise, která za svoji činnost odpovídá valné
hromadě. Vykonává dohled nad hospodařením sdruţení. Kontrolu provádí nejméně dvakrát
ročně. Vypracovává zprávu o výsledku revize, kterou předkládá valné hromadě.
Výbor pracuje v tomto sloţení:
Předsedkyně výboru:
Dr. Ing. Lenka Kouřimská
Členové:
RNDr. Helena Pelantová (pokladník)
Ludmila Filková (účetní)
Eva Šantorová (jednatel)
RNDr. Jitka Soukupová Ph.D.
Revizní komise:

Mgr. Štěpánka Phillipová
Mgr. Jitka Hlaváčková
Monika Zíbová

Zaměstnanci a spolupracovníci
Koordinátorka (Renata Pícová) je jediným zaměstnancem sdruţení. Jejím hlavním úkolem je koordinace všech aktivit v oblasti zajištění náplně klubu, zastupování klubu při
jednáních s jinými subjekty a místní samosprávou a získávání zkušeností z jiných obdobných zařízení. Za svou činnost je odpovědná výboru občanského sdruţení, který je i plátcem
její mzdy.

Dobrovolní pracovníci KMB
Jak jiţ bylo uvedeno, činnost klubu závisí na mnohahodinové dobrovolné práci řady
ochotných a obětavých maminek. V roce 2002 v KMB aktivně pomáhaly:
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Ivana Bařinová
Markéta Beňová
Mgr. Olga Felixová
Ludmila Filková
MUDr. Jana Granátová
Ing. Markéta Hemerová
Renata Jarošová
Olga Klepišová
Lenka Komanická
Magdaléna Kovaříková
Hana Matoušková
Kateřina Ondičová
RNDr. Helena Pelantová
Mgr. Štěpánka Philippová
Ing. Lenka Procházková
RNDr. Jitka Soukupová
Mgr. Anna Stodolová
Eva Šantorová
Ing. Věra Tauchmanová
Petra Ťoupalová
Mgr. Jana Vlková
Renata Zákostelská

Dana Bassettová
Mgr. Jana Beránková
Jana Fialová
Zorjana Frymlová
Helena Hanzlová
Martina Heincová
Daniela Kempná
Helena Koďousková
Dr.Ing. Lenka Kouřimská
Eliška Leblová
Barbora Mykisková
Ing. Monika Pechová
Slávka Petrovová
Renáta Pícová
Jarka Soukupová
MUDr. Šárka Soukupová
Eliška Stříteská
Lenka Šnebergrová
Katka Tomanová
Lenka Urbanová
Olga Vondrášková
Monika Zíbová

Spolupráce, členství v celorepublikových organizacích
Činnost Klubu maminkek Balónek je velmi podporována MČ Praha 12. Kromě
finančních dotací spolupracujeme s měsíčníkem noviny Prahy 12, kde máme jiţ od počátku
našeho působení své místo v kulturní rubrice. O našich akcích informují i vývěsky
a internetové stránky MČ Praha 12. Jiţ několikátým rokem jsme prezentovali svoji činnost
na Veletrhu sociálních sluţeb a volnočasových aktivit (24. – 25.5. 2002), který rovněţ
pořádá MČ Praha 12. Zástupce KMB zasedá také v komisi sociálně patologických jevů při
MČ Praha 12.
O našem působení jsme v roce 2002 zaznamenali i ohlasy v tisku – Večerník Praha
(13.2.2002, 16.2.2002), Noviny Prahy 12 (únor 2002) a časopis Vše pro dítě (5/2002).
Příspěvky o našem klubu odvysílalo Rádio Classic (18.4.2002) a Česká televize (pořad
„Černá, bílá“).
Klub maminek Balónek se svými jednorázovými akcemi v období 1.2 – 2.3.2002 zapojil
do kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ pořádané Informačním centrem neziskových
organizací tentokráte na téma „Dobrovolnictví a dobrovolná sluţba“.
KMB se 23.3.2002 zúčastnil ustavující valné hromady Sítě MC, kde byly schváleny
stanovy občanského sdruţení „Síť mateřských center v ČR“, jejímţ členem se klub od
tohoto data stal.
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Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhají jak hmotnou (finanční)
podporou, tak investováním nespočetného mnoţství energie a času formou dobrovolné
práce. Bez jejich pomoci a spolupráce by Klub maminek Balónek jen stěţí mohl existovat
ve své dnešní podobě.
DĚKUJEME
Pomoc nám poskytli:
Městská část Praha 12
Hlavní město Praha
Premont Praha 4
Bc. Petr Vlk
EMCO s.r.o.
Křesťanské společenství Praha-jih
BOCA s.r.o.
Spolupracovali s námi na společných projektech či akcích
(či nás inspirovali):
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Občanské sdruţení Společenství při CMŠ Studánka
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4
Etická komise FTN a IKEM
Dětská oddělení FTN
Firma Kratochvíl
Informační centrum neziskových organizací
MUDr. Maria Bašeová
PaedDr. Lidmila Smejkalová
Jiří Machovec
Petr Zíb
Tomáš Jedlička
Petr Lebl
Ing. Jiří Polák
Síť MC
Mateřská centra a kluby maminek
a další
Poděkování patří všem maminkám, tatínkům a příznivcům, kteří nám pomáhají tvořit
KMB. Všem, kteří nám svým úsměvem či projevenou důvěrou dodávají sil.
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