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Úvodní slovo
Motto: " Není nic půvabnějšího, neţ maminka s dítětem v náručí, a nic
ctihodnějšího neţ matka v kruhu dětí.“
Johann Wolfgang von Goethe

Co je Balónek?
V Balónku můžete cvičit, tancovat, zpívat, přijít na divadelní představení, kreslit a
malovat, vyrábět, učit se cizí jazyky, dozvědět se mnoho věcí o ochraně životního
prostředí, navštívit Zahrádku kosa Emila nebo třeba přijít oslavit svoje narozeniny či
svátek.
V Balónku najdete nejrůznější kroužky, divadlo, bazar, výstavky, soutěže, slavnosti,
táboráky a mnoho mnoho dalších akcí.
V Balónku si ale můžete i jen tak pohrát, posedět v herně, tělocvičně nebo na zahradě,
kde se Vaše děti možná poprvé setkají s dětským kolektivem.
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Váţení a milí přátelé,
rok se s rokem sešel a mi vám opět předkládáme Výroční zprávu o činnosti Klubu maminek
Balónek (KMB) za rok 2006. Dozvíte se z ní, čím jsme se v uplynulém roce zabývali, jaký program
jsme nabízeli, jaké jednorázové i pravidelné akce jsme pořádali a jakých úspěchů, ale i neúspěchů
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.
Omlouváme se, ţe pokaţdé opakujeme základní informace o historii a poslání klubu.
Povaţujeme je za podstatné, protoţe od nich se odvíjejí veškeré naše současné aktivity, s nimiţ Vás
chceme touto formou seznámit. Někteří z Vás se s naší zprávou moţná setkávají poprvé. Berte prosím
tuto zprávu jako naše malé poděkování za Váš zájem a vaši přízeň.
Chod našeho klubu zajišťují pouze dobrovolníci – maminky a tatínci na mateřské dovolené a
dvě koordinátorky pracující na dohodu o provedení práce. Kaţdým rokem se část dobrovolníků
navrací zpátky do práce, jejich děti odrůstají a nastupují do školek a škol a tak rok co rok se naše řady
mění.
Rok 2006 byl pro nás důleţitým a zlomovým rokem – na podzim jsme s velkou hrdostí a
potěšením oslavili jiţ 10. výročí zaloţení Klubu maminek Balónek. Je to nejenom radost z toho, ţe se
nám jiţ 10 let daří poskytovat smysluplné vyuţití společně stráveného času rodičů a jejich dětí, ale
zároveň nás to staví do velmi zodpovědné pozice udrţet chod Klubu i v následujících letech. Cesta je
nastavena a doufáme, ţe se nám to společnými silami s podporou veřejné správy podaří. I tento rok,
stejně jako předešlé, byl naplněn obětavou vůlí a úsilím mnoha dobrovolníků. Máme velkou radost
s neklesající návštěvnosti, s rostoucím zájmem o nás i o naše akce a projekty.
Opět se nám podařilo zrekonstruovat nebo nově zařídit některé naše prostory – vstupní šatna
dostala nový vzhled, aktivní maminky zde mají nové ukládací prostory a ostatní nové botníky a
věšáky, na stěnách jsou namalované nejrůznější dopravní prostředky. Kuchyně a toaleta pro děti mají
s laskavým přispěním MČ Praha 12 nové obklady. A místo starých dětských umýváren, které uţ byly
v dezolátním stavu, je rovněţ s laskavou pomocí společnosti Procter&Gamble a Nadace Via
zbudován překrásný ekoateliér pro náš ekologický a výtvarný krouţek. Třešničkou na dortu je nový
koberec v herně.
I v uplynulém roce úspěšně pokračoval a pokračuje projekt „Sociální integrace v Praze 12“
umoţňující osobám sociálně vyloučeným a ohroţeným sociální exkluzí získat odpovídajících
dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Nově se také rozběhnul projekt
„Dítě není handicap“ zaměřený na vyrovnání šancí ţen a muţů na trhu práce.
Podařilo se nám zrealizovat mnoho dlouhodobějších i jednorázových akcí – projekt „Zahrádka
kosa Emila“ přináší těm nejmenším první kontakt ze zeleninovou a květinovou uţitkovou zahradou
s průvodcem kosem Emilem, dále pak řadu jiţ tradičních akcí jako Masopustní reje, oslavy Dne
maminek, Dne dětí, vítání a loučení se s prázdninami, Podzimní slavnosti, Mikulášské a vánoční
oslavy.
I tentokrát se Balónek podílel na organizaci oslav Dětského dne s dobrovolnickým centrem
Lékořice při FTN – připravili jsme sportovní koutek s klouzačkou, trampolínou lavičkami a spoustou
sportovních úkolů.
Letní prázdniny se nesly v duchu výtvarna, rytmiky a sportování. Pro malé návštěvníky. Ale i
pro ty jiţ školce odrostlé, byl připraven pondělní sportovní krouţek, středeční rytmika a páteční
výtvarné dílny s pohádkou.
Událostí roku byla i říjnová oslava 10. výročí zaloţení Klubu maminek Balónek. Tato opravdu
náročná akce však s přispěním mnoha štědrých sponzorů i ochotných Dobrovolných rukou předčila
naše očekávání. O průběhu oslav se můţete dočíst v dalších kapitolách.
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. Ráda bych proto poděkovala všem, kteří nás podporují a pomáhají nám ať uţ
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finančně, materiálně, morálně nebo svou prací. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Vám, milé
maminky a tatínkové, protoţe bez vaší píle a osobního nasazení by naše sdruţení nemohlo naplňovat
své poslání. Doufám, ţe se nám podaří společně zlepšovat činnost klubu tak, aby se k nám děti i jejich
rodiče s radostí vraceli.
Ing. Martina Kavanová
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 maminek i tatínků 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, ale v poslední době i muţů, po dlouhé době
vyjde ze sociální izolace. Důleţitým aspektem je i moţnost udrţování profesních znalostí a dovedností
rodičů 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 a tatínkové, proto veškeré
aktivity dospělých 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
spokojení rodiče a jejich děti, bude fungovat celá rodina, a tím i naše společnost. Naším úkolem je
umoţnit matkám a otcům 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.

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 deset 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 ještě uskuteční několik jednorázových akcí - přednášky (z oboru pediatrie,
psychologie, pedagogiky apod.), kurzy a výtvarné večery pro rodiče a samozřejmě akce pro děti
(závody a soutěţe, výlety, lampiónový průvod, besídky, karneval, keramika, táboráky apod.)
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V prostorách klubu mají rodiče s dětmi k dispozici hernu, tělocvičnu, sociální prostory,
ekoateliér a malou kuchyňku. Rodiče 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. Rodiče se mohou zapojit téţ do dlouhodobých programů klubu (např. spolupráce s Fakultní
Thomayerovou nemocnicí, projekty „Sociální integrace v Praze 12“ a „Dítě není handicap“).
Na zahradě je zbudováno dětské hřiště, které je oblíbeno u dětí i maminek z okolí zejména pro
svoji čistotu.
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.

Týdenní program KMB ve školním roce 2005/2006:
Dopoledne
Pondělí

10:00 Sportováníčko

oo

Odpoledne
15:30 Fotbal s trenérem pro kluky od 4 let

Úterý

9-12 Dopoledne pro miminka

16:00 Rytmika v angličtině pro děti od 3 let

Středa

9:00 Příjem věcí do bazaru
10:00 Rytmika pro děti 

16:00 Hrajeme si na přírodu*

Čtvrtek
Pátek

10:00 Výtvarný krouţek

Neděle

11:30 – 13:30 Plavání dětí s rodiči oo

Týdenní program KMB ve školním roce 2006/2007:
Dopoledne (9-12)
Pondělí

Odpoledne(15:30-17:30)

10:00 Sportováníčko***

Úterý

Dopoledne vyhrazené pro těhotné maminky
a miminka 0 - 1 roku s nepravidelným
programem

16:00 Rytmika v angličtině (pro děti od
3let)**

Středa

10:00 Rytmika pro děti**

15:30 Fotbalová školička pro kluky i holky
od 4 let ***

Čtvrtek

9:00 Sportovně relaxační masáţe pro
dospělé

17:00 Setkání těhulek s dulou (sudý týden)
17:00 Laktační poradna (lichý týden)

10:00 Pilates – cvičení pro maminky
Pátek

10:00 Výtvarný krouţek**

Sobota

10:30 – 12:30 Plavání dětí s rodiči***

*krouţek je realizován s finančním přispěním Magistrátu hl. m. Prahy

krouţek je realizován s finančním přispěním MČ Praha 12
oo
krouţek je realizován s finančním přispěním MČ Praha 4

Otevírací doba klubu ve školním roce:
Po – Pá:

9.00 – 12.00

Otevírací doba během prázdnin:
Po, Stř, Pá

9:00 – 12:00

15.30 - 17.30

15:30 Hrajeme si na přírodu*
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Průměrná denní návštěvnost v jednotlivých měsících roku 2006
leden
únor
březen
duben
květen
červen

dospělí

děti

11
18,1
16,6
19,8
21
13,2

12,2
21,5
19,4
23,9
26,3
19,2

červenec*
srpen*
září
říjen
listopad
prosinec

dospělí

děti

6,3
7,9
12,3
15,8
21,3
15,9

10,8
11,5
14,6
18,7
26
17,3

*v době prázdnin otevřeno pouze dopoledne

Jednorázové akce KMB v roce 2006:
2.1.2006
3.1.2006
12.1.2006
19.1.2006
31.1.2006
2.2.2006
9.2.2006
28.2.2006
1.3.2006
2.3.2006
7.3.2006
7.3.2006
14.-17.3.2006
21.3.2006
28.3.2006
4.4.2006
5.4.2006
6.4.2006
7.4.2006
9.4.2006
12.4.2006
19.4.2006
20.4.2006
21.4.2006
25.4.2006
27.4.2006
4.5.2006
4.5.2006
9.5.2006
10.5.2006
11.5.2006
16.5.2006
16.5.2006
23.5.2006
31.5.2006
6.6.2006
7.6.2006

Zahajujeme provoz v novém roce
Setkání aktivních maminek
Valná hromada KMB
Novoroční rozjímání na téma věčné ţenství
Setkání aktivních maminek
Masopustní karnevalové veselí I
Masopustní karnevalové veselí II
Imunita u dětí – přednáška s diskuzí
Rozjímání na téma věčné ţenství
Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Setkání aktivních maminek
Prezentace kosmetiky firmy Mary Kay poradenství a líčení v reále
Bazar jarního a letního oblečení pro děti
Sluníčkový den – vítání jara – výtvarná dílna s jarními a velikonočními motivy
Zdravá výţiva – přednáška s diskuzí, praktické ukázky
Setkání aktivních maminek
Přijďte s námi zasít osení nebo vyrobit velikonoční misku
Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Meditační večer na téma relaxace a uvolnění
Přespolní běh nad Modřanskou roklí
Přijďte si s námi uplést pomlázku
Kurz „volného tance“ – další forma relaxace
Výlet ke kozičkám
Slavnostní otevření Ekoateliéru
Závody odstrkávadel
Čarodějnický den – divadelní představení divadla Háta, táborák s opékáním špekáčků
a ţivou hudbou – hraje skupina „Marná snaha“
Prezentace České pojišťovny o moţnostech pojištění dětí
Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Setkání aktivních maminek
Jarní úklid zahrady
Meditační večer – uvolnění a relaxace
Čím si čistím zoubky – prezentace zubní pasty Elmex od firmy Liftec
Porod s dulou – diskuse na téma - kdo je dula
Výlet za zvířátky do ZOO parníkem
Oslava dětského dne ve westernovém stylu
Setkání aktivních maminek se společným obědem
Keramická dílna – tvoříme z hlíny
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8.6.2006
8.6.2006
14.6.2006
21.6.2006
22.6.2006
10.7.2006
12.7.2006
12.7.2006
14.7 2006
17.7.2006
19.7.2006
21.7.2006
24.7.2006
26.7.2006
28.7.2006
31.7.2006
7.9.2006
12.9.2006
13.9.2006
14.9.2006
18.9.2006
19.9.2006
20.9.2006
21.9.2006
22.9.2006
26.9.2006
30.9.2006
3.10.2006

Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Meditační večer – setkání s vlastním já
Vyrábíme tričko na prázdniny – savování, vosk…
Keramická dílna – tvoříme z hlíny
Táborák – loučíme se se školním rokem
Sportováníčko
Tanečky pro kluky a holčičky
Meditační večer na téma - Proč jsou naše děti nemocné
Barevné dopoledne s pohádkou - červená
Sportováníčko
Tanečky pro kluky a holčičky
Barevné dopoledne s pohádkou - oranţová
Sportováníčko
Tanečky pro kluky a holčičky
Barevné dopoledne s pohádkou - ţlutá
Sportováníčko
Kurzy masáţí dětí - zahajovací informační seminář
Kurzy masáţí dětí - zahajovací informační seminář
Schůze aktivních maminek
Hrátky se zvířátky – velká stopovací soutěţ
Bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti -příjem věcí
Bazar – příjem věcí a prodej
Bazar - prodej
Bazar prodej
Bazar – výdej neprodaných věcí a výplata peněz za prodané
Meditační večer na téma: Nemoci našich dětí, vstupné 30,- Kč
Kozí stezka – sportovní odpoledne pro celou rodinu
Setkání aktivních maminek spojené se společným obědem
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie

2.11.2006
7.11.2006
7.11.2006
7.11.2006
9.11.2006
13.11.2006

Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Oslava 10.narozenin KMB
Kurz výuky masáţí a dotykové terapie
Drakiáda na Točné
Diskotéka pro malé a ještě menší s DJ Jitkou
Výtvarné dílny pro maminky – pedig, korálky…
Podzimní slavnosti –tvořivá dílna - razítka s brambor, zvířátka z kaštanů, hrátky s
barevnými listy
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Kurz výuky masáţí a dotykové terapie
Schůze aktivních maminek
Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Bazar zimního oblečení a potřeb pro děti– příjem věcí

14.11.2006
15.11.2006
16.11.2006
20.11.2006

Bazar zimního oblečení – prodej věcí
Bazar zimního oblečení – prodej věcí
Bazar zimního oblečení – prodej věcí
Bazar zimního oblečení – výdej věcí

3.10.2006
5.10.2006
10.10.2006
12.10.2006
14.10.2006
19.10.2006
21.10.2006
25.10.2006
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20.11.2006
21.11.2006
22.11.2006
23.11.2006
30.11.2006
1.12.2006
2.12.2006
3.12.2006
3.12.2006
4.12.2006
5.12.2006
5.12.2006
6.12.2006
7.12.2006
12.12.2006
14.12.2006
18.12.2006

Bramborování – soutěţ o nejlepší pokrm z brambor- spojeno se společným obědem
Schůze aktivních maminek
Valná hromada
OS HOST – Kdyţ rodiče pomáhají rodičům – podpora rodiny s malými dětmi přednáška
Výroba adventních věnců
Prezentace moderních látkových plenek PoPoLiNi a Bambino Mio
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka III
Mikulášská nadílka IV
Mikulášská nadílka V
ALBIO – zdravá výţiva
Kurz vázání babyšátků na nošení dětí
Lampiónový průvod s MŠ Studánka
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Vánoční besídka pro aktivní maminky
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Projekty KMB v roce 2006
Projekt „Eko-Balónek“
Ekologický krouţek, jako jeden z projektů KM Balónek pro děti ve věku 2 – 6 let, funguje
úspěšně jiţ od roku 1998 za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Cílem krouţku je
utváření vztahu k přírodě, pochopení základních přírodních zákonitostí, první seznámení s pojmem
ekologie. Jeho náplň se v čase přizpůsobuje potřebám a přáním dětí, které jej navštěvují. Rovněţ doba,
ve kterou krouţek probíhá, se mění a upravuje podle jejich zájmu. Aby byl krouţek pro děti nejen
zajímavý, ale i atraktivní a vyhledávaný, byl rozdělen do dvou částí – část rytmicko-pohybovou a část
výtvarnou. V první části se děti učí zpívat a tancovat písničky a říkadla o přírodě, zvířatech a
rostlinách. Druhá výtvarná část je pak věnována výrobě z přírodních materiálů, lepenky či
aranţérských potřeb. O vyráběném zvířátku, rostlině či věci si pak děti povídají. jsou pak výrobky
krouţku vystavovány na tématicky upravené zdi v přední chodbě Balónku, kde se stávají originální a
inspirující částí výzdoby. Nedílnou součástí krouţku je vedení ekologické nástěnky pro rodiče a děti a
třídění odpadu.
V případě hezkého počasí probíhá krouţek venku na zahradě, součástí bývají např. i
procházky do okolí. V rámci krouţku probíhá i pravidelný program péči o zahradu nazvaný
„Zahrádka kosa Emila“. V tomto programu si děti mohou pod vedením ing. Lenky Procházkové
sklidit vypěstovaná rajčata, jahody a červený rybíz a seznámit se s tím, jak pečovat o zahradu po celé
vegetační období i její uloţení do zimního spánku. Loňská nadúroda jahod udělala radost dětem i
dospělým a stala se předmětem „vášnivých závodů“ v hledání zralých plodů.
Jednotlivé aktivity programu „Zahrádka kosa Emila“ byly do programu zařazovány nepravidelně,
dle počasí a potřeb v jednotlivých ročních období. Takto děti, které se ho účastnili, mohly pomoci při
sklízení, přípravě záhonku na zimu, pletí pískoviště, hrabání listí a zametání cestiček
V rámci projektu Eko-Balónek probíhají také odpolední či víkendové akce určené širší
veřejnosti. Jedná se o pravidelné ekologické výlety, návštěvy výstav, výrobu dekorací s přírodních
materiálů a exkurze – výlety na Toulcův Dvůr, minizoo v DDM Praha 2, procházky do praţské ZOO
či poznávací vycházky do přírody v okolí KMB (vycházky do Modřanské rokle a Kamýckého lesa,
návštěva jezdeckého oddílu ORION v Modřanech s moţností krátké projíţďky na koních) ), návštěvy
sokolníků s ukázkami dravců apod.

Projekt „Ekoateliér“
Cílem projektu se stalo vybudování samostatné ekologické učebny pro nejmenší děti. Jako
ideální se za tímto účelem jevilo pouţití stávající umývárny, ideální svojí slunnou jiţní dispozicí a
vstupem do zahrady, který by zjednodušil propojení venkovních a vnitřních ekologicky laděných
aktivit. Hlavním výstupem projektu byla multifunkční ekologická učebna, která bude slouţit pro
ekologické krouţky a jednorázové a víkendové ekologické akce. Vedle stolu a skříněk by zde
v budoucnosti mělo být umístěno i akvárium a terárium pro jednoduché chovatelské aktivity, místo
pro pěstitelské pokusy a nástěnka s ekologickou tématikou, která je součástí jiţ fungujícího
ekologického krouţku.

Klub maminek Balónek – Výroční zpráva 2006

Projekt „Sociální integrace v Praze 12 „

Další aktivitou KM Balónek je projekt „Sociální integrace v Praze 12“, který je realizován
od 1. září 2005 do 31.8.2007 , financovaný Evropským sociálním fondem, Ministerstvem práce a
sociálních věcí a Magistrátem Hlavního města Prahy v rámci evropských strukturálních fondů JPD3.
Hlavním cílem projektu je umoţnit osobám sociálně vyloučeným a ohroţeným získat odpovídající
dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Projekt usiluje o zkvalitnění a
propojení funkční sítě sociálních sluţeb v Praze 12, čímţ zvyšuje kapacitu poskytovaných sluţeb.
Projekt se zaměřuje hlavně na občany znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodů věku,
tělesného nebo duševního postiţení či ztráty a absence pracovních návyků a dále na lidi
dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny a osamělé rodiny. V rámci projektu je zmíněným
občanům nabízeno poradenství, vzdělávací aktivity, pomoc a podpora v rámci kontaktní práce,
zřizování nových pracovních míst a chráněných dílen, asistence a další doprovodná opatření jako je
přechodné ubytování, realitní péče apod.
Realizátorem projektu jsou: občanské sdruţení Proxima sociale, příspěvková organizace
Sociální sluţby městské části Praha 12, občanské sdruţení Škola Modrý klíč, občanské sdruţení Klub
maminek Balónek. Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, ţe na realizaci programu spolupracují
tyto čtyři různé organizace, které poskytují různé typy sluţeb různým lidem a navzájem se doplňují.
Jedná se o organizace, které jsou jiţ v lokalitě zavedené, lidé o nich vědí a jsou na ně zvyklí. Tím se
značně rozšiřuje okruh lidí, kterým můţe projekt pomoci.
Část projektu probíhající v KM Balónek se nazývá "Podpora vzniku částečných úvazků".
Tento pilotní projekt je určen lidem, kteří nemohou z různých důvodů pracovat na celý úvazek. Jde
především o osoby pečující o nezaopatřené dítě či s invalidním důchodem. KM Balónek nabízí tyto
moţnosti:
- získat informace o částečných úvazcích (ČÚ) a dalších moţnostech flexibilní pracovní
doby, moţnostech prosazení ČÚ, zaměstnavatelích, kteří jej poskytují, trendech a moţnostech
v EU. K dispozici je příručku "práce v ČÚ a jeho prosazení".
- zúčastnit se seminářů s tématikou: pracovně právní otázky a ČÚ, práce v tandemu (ve
sdíleném úvazku při ČÚ), organizace práce ve sdíleném úvazku, přijímací pohovor( psaní
motivačního dopisu a ţivotopisu), flexibilní pracovní doba u nás a ve světě, atd.
- získat certifikát potvrzující proškolení na práci ve sdíleném částečném úvazku (tj. pracovní
úvazek rozdělen mezi dva zaměstnance).
- získat práci na částečný úvazek formou pracovní stáţe na jakékoli pracovní pozici v
jakémkoli pracovním oboru na dobu 6 - 12 měsíců (při splnění daných podmínek).
Během roku 2006 proběhlo:
- Semináře „Částečný dělený úvazek“ cyklus I., cyklus II. (téma: právní problematiky ČÚ,
týmové práce (práce v tandemu) a organizace práce v tandemu, personalistika - jak napsat
motivační dopis, ţivotopis, jak vést přijímací pohovor, flexibilní formy práce v EU).
- Kurzy PC a Aj - počítačové gramotnosti (celoročně) a kurzy anglického jazyka (1.pololetí
2006)
- Kontaktní činnost (zájemci, zaměstnavatelé) a poradenská činnost (pro zájemce,
zaměstnavatele)
- Hlídání dětí v průběhu seminářů, kurzů a informačních schůzek.
- Vypracování souboru přednášek Částečný dělený úvazek a příručky Flexibilní formy práce
- sdílené pracovní místo.
Ohlas seminářů, které proběhly od ledna do června 2006 je velký a stále roste počet zájemců.
Do dnešní doby nás kontaktovalo cca120 zájemců ve věku 30 – 50 let. Seminářů „Částečný
dělený úvazek“ se zúčastnilo 40 klientů (proběhly dva cykly po 20 účastnících), z toho 15
klientů získalo po absolvování seminářů částečný úvazek. Tito klienti ověřují částečný dělený
úvazek v různých organizacích (např. ZŠ, MŠ, stavební firma, dobrovolnické centrum,
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kosmetické a masáţní studio, místní úřad, fakultní nemocnice apod.) Jedná se většinou o práce
administrativní nebo práce ve sluţbách. Na podzim 2006 byla vytvářena komplexní příručka
Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo.

-

-

Mateřskému centru projekt přinesl:
vytvoření nové projektové kanceláře
přístup na internet pro - koordinátory projektu
- klienty a návštěvníky MC
další telefonní linku
vybavení PC technikou pro potřeby - koordinátorů projektu
- klientů a návštěvníků MC
vybavení pro potřeby projektu - ţidle, knihovna, úpravy prostor (malování, opravy)
příspěvek na energie za prostory vyuţívané v projektu
kurzy a semináře pro návštěvníky a klienty, vzdělávání pro aktivní maminky MC
finance na koordinátora pro MC (plus dva koordinátoři projektu) na částečný úvazek
vyuţití objektu v době kdy MC nebylo vytíţeno
profesionalizaci (moţnost vzdělávání, zkvalitnění vedení účetnictví a pokladny, projektové
dokumentace)
sblíţení a spolupráci s partnerskými organizacemi (Proxima sociale, Modrý klíč, Sociální
sluţby P 12, Lékořice)
MC se muselo přizpůsobit:
organizačním problémům – koordinace prioritních aktivit MC s aktivitami projektu
komunikace mezi koordinátory MC a koordinátory projektu
přílivu nových návštěvníků MC
ztrátě úloţných prostor (vznikem kanceláře ze skladu)

Projekt „Dítě není handicap“

Hlavním cílem projektu je vyrovnávání šancí ţen a muţů na trhu práce. K tomuto přistupuje
projekt ve dvou rovinách:
1) pomáhá maminkám s malými dětmi vrátit se zpět do zaměstnání tím, ţe zvyšuje jejich šance
na úspěch u pracovního pohovoru,
2) podporuje zlepšování spolupráce mateřských center a dalších organizací, zabývajících se
slaďováním rodinného a pracovního ţivota.
Projekt byl zahájen 1. dubna 2006 a jeho ukončení je plánováno k 31.3.2008
Výstupy projektu:
Rovnost šancí (maminky s dětmi)
• Webový portál s e-learningovým kurzem
• Diskusní skupiny v mateřských centrech
• Zaměstnané maminky (50)
• Letáky o projektu
• Konference
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Síťování organizací MC
• Komunikační portál umístěný na webové stránce projektu
• 4 x kulatý stůl
• 2 x semináře pro vedoucí z ostatních mateřských center
• 20 vyškolených specialistů pro práci s e-learningovým kurzem
• Příručka pro práci s e-learningovým kurzem
• Metodická příručka (kulaté stoly, konference, diskusní skupiny)
Produkty:
•
•

Komunikační portál
E-learningový kurz obsahující moduly Ohodnocení časových moţností, Znalosti a dovednosti,
Školící modul, Odborné rady

Projekt „Zlepšení situace dětí ve Fakultní Thomayerově nemocnici“ aneb podpora
spolupráce zdravotníků, dětí a rodičů
Tento projekt probíhá jiţ od roku 1998, kdy se realizátoři projektu zúčastnili semináře
v Institutu Eda Robertse na téma Hra a hospitalizované dítě – nový přístup péče o děti v nemocnici,
kde se setkala řada profesionálů (zdravotníci, psychologové) se zástupci rodičovských organizací.
Toto setkání je oslovilo natolik, ţe začali spolupracovat s dětskými odd. spádové nemocnice.
Seznámili se se zástupci některých rodičovských sdruţení zdravotně postiţených.)

Historie projektu:
1998

- první kontakty s dětskými odděleními

1999 - výzdoba spoluprací s výtvarnou školou V. Hollara handicapovaných) aneb jak se chovat
v jejich přítomnosti
- besedy na téma nemocné a hospitalizované dítě, jak pomoci potřebným (zdravotně
- dotazníková akce – dítě v nemocnici
- získání grantu MČ P 4, P 11 a P 12
2000 - svépomocná výzdoba prostor
- dovybavování dět. odd. dle potřeb rodičů, dětí a zdravotníků
- sbírky kočárků a hraček pro odd.
- průzkum potřeb rodičů
- pravidelná pracovní setkání zástupců rodičů a dět. odd.
2001 - proţitkové semináře, pro pomáhající profese - sestry, sociální pracovníky a rodiče
hospitalizovaných dětí
- výzdoba dětských oddělení
- dovybavování dět. odd.(sponzorské dary)
- sbírky potřebných věcí
2002 - proţitkové podpůrné semináře pro pomáhající profese - lékaře,sestry, sociální pracovníky a
rodiče hospitalizovaných dětí
- dovybavování dět. odd. (grant Výbor dobré vůle, sponzorské dary)
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- spolupráce s Etickou komisí FTN a IKEM - finanční podpora
- beseda se zástupci dět. odd - průzkum potřeb rodičů, dětí - podpora a doplňování
informačních materiálů
2003 - proţitkové podpůrné semináře pro pomáhající profese – lékaře, sestry, sociální pracovníky a
rodiče hospitalizovaných dětí
- spolupráce s Etickou komisí FTN a IKEM - finanční podpora
- vypracování a vyhodnocení dotazníku potřeb zdravotníků
- vznik mobilní knihovny pro FTN
- podpora a doplňování informačních materiálů
2004 - proţitkové podpůrné semináře pro pomáhající profese - lékaře,sestry, sociální pracovníky a
rodiče hospitalizovaných dětí
- spolupráce s Etickou komisí FTN a IKEM - finanční podpora - 80.000,-Kč
- doplňování mobilní knihovny, vznik druhé mobilní knihovny pro IKEM
- spolupráce se SPIN (středisko pro videotréning interakcí) pro odd. LDN
2005 - proţitkové podpůrné semináře pro pomáhající profese – cílené pro oddělení LDN
Prosečnice, JIP dětské kliniky FTN
- vybavení – pořízení dětské postýlky na odd. JIP dětské kliniky FTN, servírovací stolek na
odd. dět. Neurologie
- spolupráce s dobrovolnickým centrem Lékořice (příprava dětského dne, prezentace…)
- průběţné sbírky pro Kojenecký ústav (hračky, oblečení)

2006

Projekt má jinou podobu z důvodu vytíţenosti koordinátorek projektem Sociální
integrace na Praze 12.
- semináře - Vzdělávacímu centru FTN byly předány kontakty na lektory a
doporučený obsah seminářů.
- mobilní knihovny - jsou stabilně na odd. Dětské neurologie a LDN Prosečnice.
- sbírky hraček a oblečení - Sbírka oblečení a hraček do kojeneckého ústavu
průběţně probíhá
- Dobrovolnickému centru ve FTN Lékořice je k dispozici administrativní síla
financovaná z prostředků grantu Sociální integrace v Praze 12..
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Projekt „Kulturní akce pořádané Klubem maminek Balónek“
Jiţ od svého zaloţení jsou kulturní aktivity KMB pravidelně finančně podporovány MČ Praha 12.
Patří mezi ně pravidelné krouţky (výtvarný, divadélko pro nejmenší a několik rytmik děti), jakoţ i
jednorázové akce (besídky, výtvarné a keramické dílny, výroba drobných dárků a dekorací, návštěvy
divadelních představení nebo besedy).
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.
Jiţ tradičně probíhá kaţdý pátek od 10 hod v prostorách KMB Výtvarný krouţek pro děti.
Krouţku se mohou účastnit i nejmenší děti, které jsou jiţ schopné spolupráce (1,5 - 2 roky) a je
obvykle tématicky zaměřen na danou roční dobu či probíhající svátek. V roce 2006 se jeho vedení
ujala Jitka Vondráková, pod jejímţ vedením vzniklo mnoho výtvarných děl a jejichţ část nyní tvoří
dekoraci interiéru klubu Několik z nich je moţno vidět na přiloţené fotodokumentaci. Součástí
výtvarného krouţku bylo i uspořádání dvou keramických dílen, na kterých si děti i jejich rodiče mohli
vyrobit nejrůznější keramické drobnosti podle vlastní fantazie.
Během celého roku v nepravidelných intervalech podle zájmu probíhaly výtvarné kurzy pro
maminky zahrnující výuku nejrůznějších výtvarných technik - nejţádanější korálková dílna se
dočkala mnoha zopakování, pletly se ošatky i klícky z pedigu, malovalo se na hedvábí, batikovaly
trička a další textilní výrobky, zdobily se květináče i rámečky na obrázky technikou decoupage,
malovaly se okenní obrázky pomocí barev Windows colour. Tyto výtvarné dílny mají u maminek
velký ohlas a jsou hojně navštěvované. Probíhají v nepravidelných intervalech, třeba i polední pauze,
kdy děti po obědě usínají. Pícka kombinovaná s plotýnkou, kterou jsme mohli za získané finanční
prostředky zakoupit a která doplnila stávající vybavení ekoateliéru, rozšířila naše výtvarné moţnosti –
umoţnila nám odlévat s dětmi svíčky nebo třeba naučit maminky teplou batiku a malování na textilie
voskem.
Velmi úspěšným a hojně navštěvovaným z okruhu kulturně zaměřených pravidelných akcí je
hudebně a tanečně pojatý krouţek Rytmiky, jehoţ vedení se v roce 2006 opět zhostila Mgr. Jana
Vlková v alternaci s Jitkou Vondrákovou. Rytmika probíhá kaţdou středu dopoledne od 10 hodin a je
koncipována zároveň i jako hudební výchova pro nejmenší. Děti se v ní učí nejenom zpívat a
tancovat, ale třeba i identifikovat dlouhé, krátké, hluboké a vysoké tóny. Říkají si básničky, zpívají
spolu s maminkami či podle magnetofonových nahrávek, tancují a hrají na hudební nástroje.
V září 2005 do pravidelného programu přibyl i krouţek Rytmika v angličtině vedený Ing
Lenkou Dvořákovou. Aby se jej mohli účastnit i děti chodící do školky, probíhá tento krouţek v úterý
v odpoledních hodinách. Je v podstatě anglickou obdobou středeční rytmiky, ovšem důraz je zde
kladen ne na pohybové či hudební vzdělávání dětí, ale na nenásilné osvojení si základů anglického
jazyka především společným zpíváním písní a učením se básniček.
V průběhu letních prázdnin, kdy děti odjíţdějí na prázdniny mimo Prahu, návštěvnost v klubu
pravidelně klesá – přesto se nám i po tuto dobu podařilo pod vedením maminky Zdeňky Panzo udrţet
v červenci a srpnu klub pravidelně otevřený 3x týdně včetně pravidelných sportovních, rytmických i
výtvarných krouţků. V pondělí si děti měli moţnost zasportovat, ve středu probíhal taneční krouţek a
v pátek pak Barevné dopoledne s pohádkou – kaţdý týden jinou – po přečtení krátké pohádky
v odpovídající barvě děti společně tvořili obrázek s rostlinami, ptáčky či zvířátky s touto barvou.
V září jsme opět děti přivítali sportovně – kulturní akcí „Sbírej korálky víly Amálky“, vlastně
oblíbenou stopovanou, v závěru si úspěšní stopaři mohli za pomocí víly Amálky (ochotná maminka
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v kostýmu) vybrat svůj dárek (sponzorské dary) ze stromu splněných přání.
Jednorázové, kulturně laděné akce, obvykle inspirované ročním obdobím, probíhajícími svátky či
lidovými zvyky, mají stálé a pevné místo v programu KMB a jsou jeho návštěvníky velmi oblíbené.
Nabídka těchto akcí se v čase mění, ale přesto existují jiţ vyzkoušené a oblíbené akce, které se opakují
kaţdý rok. Největší pozornost tradičně budí masopustní karneval, oslava Dětského dne, kurzy
adventní vazby či mikulášské besídky. Masopustní karneval je velmi oblíbená akce jak mezi dětmi,
tak i rodiči a stejně jako loni, bylo nutno z důvodu obrovského zájmu rodičů i letos pořádat karneval
ve dvou termínech. K velmi povedeným a dětmi oceňovaným zvykům patřilo například nošení velké
látkové jitrnice, která byla nakonec rozpárána a vypadalo z ní mnoho sladkých překvapení.
Podle úspěchu z loňského roku jsme zopakovali oslavu Dne dětí ve westernovém stylu. Bohuţel
vzhledem k nepříznivému počasí se musela tentokrát oslava konat ve vnitřních prostorách klubu. Děti
u dveří vítal šerif a rozdával jim čelenky a startovní listiny s pořadím country laděných úkolů. Po
splnění kaţdého úkolu dítě dostalo korálek reprezentující nugget zlata a všechny nastřádané nuggety
poté mohlo v bance proměnit za Lhotecké dolary a utratit je v koloniálu za sladkosti a letos i hodnotné
dárky. Samozřejmě nechyběla i moţnost zakoupit občerstvení v saloonu a prohlídka indiánské
vesnice. Takto pojatý dětský den měl u dětí i rodičů ohromný úspěch a rádi bychom jej příští rok
zopakovali.
Klíčovou oslavou letošního roku se stala oslava 10. narozenin Klubu maminek Balónek. Jiţ od
brzkého rána do Balónku proudily davy návštěvníků, aby tento významný den oslavily s námi. Během
celého dne navštívilo oslavu více jak 140 dětí a 90 dospělých návštěvníků. Při této příleţitosti
proběhla celodenní akce nabitá nejrůznějšími programy pro velké i malé návštěvníky. Program začal
úderem 10. hodiny přivítáním milých hostů, maminek, tatínků i dětí, svou návštěvou nás poctili i
zastupitelé městských částí Prahy 12 a Prahy 4, ale i např. zakladatelka Sítě mateřských center v České
republice paní Rut Kolínská. Hlavní program začal po obědě v zahradě, kdy se pod zářivým říjnovým
sluníčkem aţ do čtvrté hodiny soutěţilo o sladké i věcné sponzorské odměny v nejrůznějších
soutěţích. Překvapením v příjemném teplém odpoledni byla i střelba ze vzduchovek, která se pro
mnohé děti stala první ţivotní moţností si zastřílet z opravdové zbraně. Program byl také zpestřen pro
rodiče ukázkou výtvarné korálkové dílny a přednáškou „Diskriminace ţen v zaměstnání“. Odpolední
program zakončilo skvělé vystoupení divadla Standy a Vandy „Aby bylo na zemi milo“, při kterém
byli děti i rodiče zapojeni do hry, zpívali, tleskali, skákali, dostávali dárky a všichni se úţasně bavili.
Jako tradičně byl celodenní program ukončen v podvečer setkáním u táboráku, kde se nejen opékaly
špekáčky, ale také se zpívalo za doprovodu hudební skupiny Marná snaha.
Vzhledem k velkému zájmu jsme letos uspořádali 4 Mikulášské besídky, jejichţ návštěvnost
téměř kapacitně převyšovala prostorové moţnosti klubu. Kromě návštěvy Mikuláše, anděla i čerta a
mikulášské nadílky byla na programu letos nově diskotéka pro nejmenší.
Vázání adventních věnců je rovněţ velmi oblíbená akce, na které se vyrábějí nejen adventní
věnce, ale i nejrůznější svícny, zdobené větvičky a jiné vánoční dekorace. Ty si měly maminky a děti
moţnost vyrobit ve dvou výtvarných dílnách i v rámci ekologického krouţku.
Na jiţ tradiční Vánoční besídce došlo k tajnému hlasování a k vyhlášení tří vítězných fotografií
fotografické soutěţe, která měla letos název Nejkrásnější foto našich dětí z léta. Celkem se jí
účastnilo 12 maminek a tatínků. Vítězné fotografie byly oceněny krásnými kníţkami z vydavatelství
Sun, které jsme obdrţeli sponzorským darem .
V neposlední řadě je nutno jmenovat stále více populární sérií akcí pro maminky – soutěţe ve
vaření. V letošním roce se tak soutěţilo o nejlepší pomazánku, bábovku a nejlepší slaný výrobek.
Odměnou byly nejenom drobné ceny, ale i obdiv všech, kteří přišli ochutnat.
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Projekt „Koordinátor Klubu maminek Balónek“
Programové a provozní zajištění klubu je realizováno zhruba 40 dobrovolnicemi z řad sdruţení (z
toho zhruba 8 maminek vede krouţky, další se starají se o zajištění chodu klubu a asi 20 jich pracuje
jako pravidelná sluţba). Všechny maminky-dobrovolnice jsou k práci v klubu motivovány a většina
z nich má i vzdělání a předchozí zkušenosti s problematikou spojenou s jejich činností v klubu. Tuto
činnost vykonávají dobrovolně a bez jakéhokoli nároku na honorář.
V roce 2005 vypsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dotace nestátním neziskovým subjektům
na podporu rodiny , které se nám s úspěchem podařilo získat a obdrţet tak finance na zaměstnání
koordinátora na půl úvazku. I rok 2006 byl v tomto směru úspěšný – podařilo se nám opět získat
finanční prostředky na zaměstnání 2 koordinátorek na dohodu o provedení práce a úklízečky
zaměstnané na poloviční úvazek. I pro tento rok budme doufat v laskavou podporu MPSV tak, aby se
nám nastavená laťka kvality a rozsahu sluţeb podařila udrţet.

Projekt „Sportujeme v Klubu maminek Balónek“
I roce 2006 se nám podařilo udrţet oblíbený sportovní krouţek pro nejmenší s názvem
Sportováníčko i krouţek sálové kopané pro kluky a holky od 4 let pod vedením profesionálního
trenéra.
Velmi si ceníme toho, ţe je obliba těchto krouţků mezi dětmi i maminkami je vysoká a často jiţ
kapacitně nestačíme o ně uspokojit zájem. Toto je patrně dáno nejen zcela specificky nadefinovanou
věkovou skupinou dětí (okolo 2-4 let), pro které jsou často brány sportovních klubů a jiných zařízení
ještě zavřeny, ale i neobvyklou kombinací sportovních aktivit s aktivitami herními, která pomáhá
zejména problematičtějším a hyperaktivním dětem udrţet nutnou pozornost a tak si nenásilnou formou
nejen osvojit základní pohybové a sportovní dovednosti, ale i zapojit se do kolektivní činnosti.
Během doby působnosti krouţků se nám tělocvičnu podařilo s laskavým přispěním sponzorů (MČ
Praha 12 a 4, Magistrát HM Prahy,) velmi slušně vybavit tělocvičným náčiním, jako je švédská bedna,
ribstole, lavičky, trampolína, ţíněnky či míče. Vlastní prostory tělocvičny, zděděné po bývalých
jeslích a školce, se však za celou dobu provozu nezměnily a jejich stav se rapidně zhoršuje. Jedním
z našich nejdůleţitějších cílů v nastávajícím roce je tedy oprava stávajících prostor tělocvičny a tím i
zkvalitnění nabízených sluţeb. Stále ještě trvá potřeba oprav zejména krytů na topení a okenních
parapetů, které se jiţ rozpadají a začínají být pro malé děti velmi nebezpečné.
S laskavým přispěním Městské části Prahy 4 se nám v uplynulém roce podařilo získat finanční
prostředky na nákup nových herních prvků do zahrady – konkrétně nového kolotoče, který je dětmi
velmi ţádaný. Jeho nákup a montáţ nás v letošním roce čekají a doufáme, ţe se tím naše zahrada pro
děti i rodiče stane ještě vyhledávanější.
Velkou oblibu si získaly kurzy plavání pro děti od cca 4 měsíců věku. I v loňském roce probíhalo
plavání v bazénu Jedličkova ústavu na Vyšehradě. V kurzech pracují dvě kvalifikované lektorky
plavání, jedna se zaměřením na kojence od 3 měsíců věku, druhá pak se zaměřením na starší děti. U
nejmenších dětí jde především o radostnou hru rodičů s dětmi ve vodě s vyuţitím kladného vztahu k
vodnímu prostředí, ve kterém se vyvíjelo v nitroděloţním ţivotě. Přesto však má kojenecké „plavání“
velký význam pro pozdější výuku plaveckých způsobů. Starší děti se přirozenou a hravou formou
postupně učí základním plaveckým dovednostem, které musí zvládnout kaţdý, kdo se chce naučit
plavat. Naučí se splývat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat do vody, skákat, s úsměvem se
potápět a orientovat pod vodou. Především však získají cit pro vodu, který je důleţitý pro pohyb ve
vodě a nezbytným předpokladem pro pozdější plavání. Tyto kurzy jsou velmi dobře cenově přístupné
(lekce stojí 90,- / 120,- Kč oproti obvyklým 350,- i více Kč v jiných zařízeních) a tudíţ i hojně
navštěvované.
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
Struktura příjmů KMB v roce 2006:
Příjmy
Obecní dotace a granty:
Hl.m.Praha
MČ Praha 12
MČ Praha 4
Ministerstvo práce a soc.věcí
Proxima - Částečné úvazky
Tempo - Dítě není handicap
Projekt „Nemocnice“
Sponzorské dary a ost. příspěvky
Členské příspěvky
Přijaté úroky
Příjmy z vlastní činnosti
Celkem

Kč

%

30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
45 000,00 Kč
87 800,00 Kč
943 747,00 Kč
85 465,00 Kč
- Kč
31 385,00 Kč
3 100,00 Kč
171,93 Kč
165 200,50 Kč
1 441 869,43 Kč

2,1%
3,5%
3,1%
6,1%
65,5%
5,9%
0,0%
2,2%
0,2%
0,0%
11,5%
100%

Kč
104 011,00 Kč
29 302,00 Kč
86 073,00 Kč
54 251,00 Kč
1 000,00 Kč
109 357,50 Kč

%
6,9%
1,9%
5,7%
3,6%
0,1%
7,3%

24 824,00 Kč
812,00 Kč
51 116,00 Kč
65 076,50 Kč
3 762,00 Kč

1,6%
0,1%
3,4%
4,3%
0,2%

943 747,00 Kč
1 000,00 Kč
33 000,00 Kč
- Kč

62,6%
0,1%
2,2%
0,0%
100%

Struktura výdajů KMB v roce 2006:
Výdaje
Mzdy
OON
Daňové odvody
Materiál a DHIM
Nájemné
Energie, vodné a stočné
Provozní náklady:
Telefonní poplatky
Poštovné
Opravy a údrţba
Ostatní provozní náklady
Bankovní poplatky
Ostatní náklady:
Projekt Částečné úvazky
Čl. příspěvky Síti MC
Kulturní a sportovní akce
Projekt „Nemocnice“
Celkem

1 507 332,00 Kč
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Fundraising v roce 2006
Název projektu
Eko-Balónek 2005
Eko-Balónek 2006
Kult. akce pořádané KMB
Sociální grant – rekonstrukce
vstupních prostor KMB
Zajištění provozu a sportování
nejmenších v KMB - energie
Cvič a hraj si
Dotace mateřským centrům
Projekt Sociální integrace v Praze
12, „Částečné úvazky“

Projekt podpořil
Hl.m. Praha
Hl.m. Praha
MČ Praha 12
MČ Praha 12

Částkou
27.000,- Kč
30.000,- Kč
20.000,- Kč
15.000,- Kč

Termín realizace
září 2005 - prosinec 2006
září 2006 – listopad 2007
Leden-prosinec 2006
Leden-prosinec 2006

MČ Praha 12

15.000,- Kč

Leden-prosinec 2006

MČ Praha 4
MPSV
ESF, MPSV, Hl.m.Praha

45,000,- Kč
87.800,- Kč

květen 2006 - duben 2007
leden – prosinec 2006

Sponzorské dary věnované KMB v roce 2006
Mladá fronta, a. s.
internetový obchod Legáček a
Darovánek
Gender Studies, o. p. s. - nevládní
nezisková organizace
Nakladatelství SUN s. r. o.
SMĚR výrobní druţstvo
Opavia LU
HVB Bank
Rodina Ţůrkova
Microsoft
Pekárny Odkolek, a. s.

AHOLD Czech Republic, a. s. divize Albert
pekárna Kabát
Linde Gas a. s.
Jazykové centrum Alfík
Farnost Lhotka
pekárna Irenka - Irena Zemanová
hudební skupina Marná snaha
paní Jaroslava Furchová
Česká spořitelna, a. s.
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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.) V roce 2006 se konaly dvě valné hromady a to 12.ledna a 22. listopadu
z důvodu změny ve vedení KMB.
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.
Do Valné hromady v listopadu 2006 pracoval výbor v tomto sloţení:
Předsedkyně výboru: ing. Martina Kavanová
Jednatel:
RNDr. Jitka Soukupová PhD.
Účetní:
Pavla Kavanová
Pokladník:
ing. Lenka Procházková
Členové:
Petra Zachardová
Renata Ţůrková (grantový program)
Lenka Šnebergrová
Helena Merxbauerová
Revizní komise:
Mgr. Štěpánka Phillipová
Dr. Ing. Lenka Kouřimská
Monika Červená
Sloţení nového výboru zvoleného na Valné hromadě dne 22. listopadu 2006:
Předsedkyně výboru: ing. Martina Kavanová
Jednatel:
Renata Ţůrková
Účetní:
Pavla Kavanová (do 31.12.2006)
Pokladník:
Členové:

Radka Sochorová (od 1.1.2007)
Kateřina Machková
ing. Lenka Procházková

Jitka Vondráková
Klára Hájková
Zdeňka Panzo
Revizní komise:

Mgr. Štěpánka Phillipová
Dr. Ing. Lenka Kouřimská
Monika Červená

Zaměstnanci a spolupracovníci
V roce 2006 nám podařilo získat finanční prostředky prostřednictvím dotací neziskovým
organizacím od MSVP na zaměstnání koordinátory klubu a její asistentky. Ze stejného zdroje
jsme se nám rovněţ podařilo získat finanční prostředky na zaměstnání uklízečky. V říjnu
2006 jsme opětovně přihlásili náš projekt na zaměstnání koordinátorů a úklidu do dalšího
kola dotačního řízení vyhlášeného MPSV, rozhodnutí o výsledku grantu bude známo na konci
února 2007.
V uplynulém roce jsme mohli v Balónku zachovat podporované místo asistentky získané
v rámci projektu na podporu mateřského centra KMB, který je součástí projektu“ Částečné
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úvazky“. Přítomnost koordinátorek, i kdyţ na velmi krátkou dobu, se velmi osvědčila nejen
ve zkvalitnění, ale i v mnoţství pořádaných akcí.
Dalšími zaměstnanci KM Balónek jsou koordinátor pro projekt Sociální integrace v Praze
12 „Částečné úvazky“. Vzniklo jedno dělené místo – dva poloviční úvazky – zajišťující celý
projekt. Na těchto místech jsou autorky projektu a zakladatelky KM Balónek Ing. Věra
Tauchmanová a Mgr. Štěpánka Philippová.
Kromě koordinátory je Klub řízen čistě na dobrovolnické fázi bez nároku na jakoukoliv
finanční odměnu.

Dobrovolní pracovníci KMB
Jak jiţ bylo uvedeno, činnost klubu závisí na mnohahodinové dobrovolné práci řady
ochotných a obětavých maminek. V roce 2006 v KMB aktivně pomáhaly:
Benešová Lucie
Beranová Barbora
Češková Irena
Dvořáková Lenka
Furchová Jarka
Hájková Klára
Handlová Petra
Houserová Marie
Kalista Jiří
Kavanová Martina
Kavanová Pavla
Kličková Zdeňka
Lencová Eva
Lorenzová Monika
Machková Katka
Manhartová Jana

Matošková Iva
Merxbauerová Helena
Müllerová Alena
Neubauerová Alena
Panzo Zdeňka
Pecková Veronika
Pěknicová Mirka
Philippová Štěpánka
Placerová Irena
Porazilová Kristina
Procházková Lenka
Procházková Lucie
Radová Jindřiška
Rosíková Ester
Salvo Angelica
Schäferová Tereza

Sobotková Eva
Sochorová Radka
Soukupová Jitka
Sušková Renata
Šedivá Linda
Šnebergrová Lenka
Tauchmanová Věra
Tokolyová Veronika
Tylová Edita
Váchová Petra
Vlčková Olga
Vlková Jana
Vondráková Jitka
Zachardová Petra
Ţůrková Renata

Velké poděkování patří samozřejmě i všem ostatním maminkám, které by se snad
nedopatřením nedostalo výše uvedeného seznamu za jejich ochotné přispění ke zdárnému chodu
Balónku.
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Spolupráce, členství v celorepublikových organizacích
Činnost Klubu maminek 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.
Podporu jsme našli i v MČ Praha 4, i zde vedle finančních dotací spolupracujeme s novinami pro
Prahu 4 Tučňák.
KMB je členem Sítě MC v ČR a nese prestiţní titul Společnost přátelská rodině.

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
Městská část Praha 4
Hlavní město Praha
a řada výše uvedených sponzorů
Spolupracovali s námi na společných projektech či akcích
(či nás inspirovali):
Proxima sociale
Občanské sdruţení Společenství při CMŠ Studánka
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4
Etická komise FTN a IKEM
Dětská oddělení FTN
Informační centrum neziskových organizací
JUDr. Helena Chudomelová
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.

