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Občanské sdružení Porozumění bylo založeno na Mostecku v roce 2001 rodiči
pečujícími o děti znevýhodněné zdravotním postižením a jejich přáteli.
Od r. 2016 nese nový název Porozumění Litvínov, z. s., zaměřuje se na zajišťování
doplňkové péče pro své členy v oblastech volnočasové a rodinné rehabilitace.
V současné době takto sdružuje 27 rodin.
V roce 2004 se nám v Litvínově podařilo svépomocí vybudovat vlastní klubové
prostory Mateřské centrum Klubíčko. Ty pak v roce 2006 rozšířit o další nové prostory
(kuchyňku, hudebnu, tělocvičnu).
MC Klubíčko rodinám s handicapovanými dětmi nabízí komplexní sociální
poradenství, příležitostné hlídání dětí, dopolední klubové hrátky pro nejmenší,
odpolední zábavné programy, zájmové kroužky a kluby, canisterapii (terapii
se psy), prvky hipoterapie (jízdy na koních), příměstské tábory, pobytové akce
pro rodiče s dětmi, zájezdy, besedy a kurzy zaměřené na péči o děti a výtvarnou
tvorbu. Děti mají možnost si v našem MC uspořádat i narozeninové oslavy
a pozvat si na ně své kamarády.
Klubové prostory jsou navíc přístupné i veřejnosti, čímž se snažíme umožnit
znevýhodněným dětem se přirozenou cestou setkávat i s jejich zdravými vrstevníky
a částečně se integrovat. Dáváme rodinám příležitost nežít v sociální izolaci a podílet
se na komunitním životě v regionu. Obě skupiny se pak u nás učí vzájemně poznávat
své potřeby, tolerovat se, být k sobě ohleduplné a pomáhat si.
V roce 2020 pravidelně navštěvovalo aktivity MC asi 150 dětí ve věkovém rozpětí
od 1 do 26 let.

Projektu „MC Klubíčko“, který je komplexní, byl věnován veškerý čas spolku.
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NAŠI SPONZOŘI

GENERÁLNÍ SPONZOR:
EURO SUPPORT MANUFACTURING CZECHIA, S. R. O.

Velice si vážíme podpory všech výše jmenovaných dárců.
Bez jejich pomoci by nebylo možné mateřské centrum dále provozovat.
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MATEŘSKÝ KLUB PRO NEJMENŠÍ
Klub je určen dětem od 1 do 4 let. Probíhal a dále bude pokračovat v hernách
a na zahradě MC Klubíčko v dopoledních hodinách. Vedla ho vedoucí MC
Miroslava Ondová. V rámci klubu je pro maminky dětí s postižením připravena
možnost hlídání a individuální příprava dětí na budoucí zaškolení v MŠ.
Pracovnice připravuje pro děti řízenou činnost i volnou hru. Nejmenší děti, které
nenavštěvují žádné kolektivní zařízení, tak mají možnost se setkat s vrstevníky,
naučit se děli o hračky, hrát si v páru, respektovat cizí autoritu, pracovat u stolku,
naučit se nové říkanky, tanečky a písničky, odpoutat se na delší dobu
od maminky. Matky dětí pak mají možnost se dostat do společnosti, popovídat si,
vyměňovat si zkušenosti. Klub navštěvují rodiče zdravých i handicapovaných dětí.
Toto věkové období se nám pro vzájemnou integraci nejvíce osvědčilo. Klubová
činnost je obohacena o hudební hrátky s paní Procházkovou a výtvarnou činnost.
Klub se koná 2 x týdně.
Celkem ho pravidelně navštěvovalo 50 dětí.
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ŠKOLIČKA

1 x týdně mohly děti od 2 let navštěvovat MC bez maminek a trénovat tak
intenzivněji přípravu na budoucí přechod do opravdické mateřské školy.

Školičku pravidelně navštěvovalo 18 dětí.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY

Probíhaly a dále budou probíhat během školního roku v klubových prostorách MC
Klubíčko. Za dohled nad jejich realizací zodpovídala vedoucí MC Mirka Ondová.
Osobní asistenci dětem s vážnějším omezením zajišťovala klubová pracovnice Iva
Haragová. V rámci integrace kroužky navštěvují i děti bez postižení a pracuje se
v menších skupinách. Vedou je zkušení lektoři. Konají se vždy 1x týdně.
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Jedná se o tyto kroužky:

HUDEBNĚ VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY
vedený Miroslavou Ondovou
KERAMICKÝ KROUŽEK
vedený Evou Šiškovou
HUDEBNÍ KROUŽEK
vedený Jiřinou Procházkovou
KROUŽEK VAŘENÍ
vedený Radkou Pochobradskou
Celkem do kroužků docházelo 40 dětí.
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ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÉ AKCE PRO RODIČE S DĚTMI
Jde o pravidelné pořádání zábavně soutěžních a sportovních setkání, výtvarných
kurzů, zájezdů. V r. 2020 proběhly pouze 3 akce. Počet byl tak nízký dýky vládním
opatřením

v souvislosti

s

COVIDEM,

kdy

bylo

zakázáno

hromadné

shromažďování. Akce jsou určeny pro členy sdružení i veřejnost všech věkových
kategorií. Za jejich realizaci zodpovídala vedoucí projektu Miroslava Ondová.

Uskutečněné akce:
➢ 13.2.
➢ 26.6.
➢ 25.7.

Dětský karneval.
Zahradní slavnost.
Zájezd na pouť na Boží Dar.

Akcí se zúčastnilo v průměru okolo 40 dětí s rodiči.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI

Příměstský tábor proběhl od 8. do 12. 7. 2020. Jedná se o tradiční akci. Základnu
měl v MC Klubíčko. Pro děti byl připraven na jednotlivé dny bohatý zábavný
program. Výlet na hraběcí slavnosti na zámek Krásný Dvůr. Koupání
v Aquacentru v Chomutově. Dovádění v JUMP Family aréně (trampolínovém
centru) v Mostě. Návštěva muzea veteránů v Litvínově. Prohlídka ZOO Plasy.
Hrátky a zpívání v Klubíčku. Prohlídka výstavy Trnka na zámku v Litvínově.
Hraní bowlingu. Za tábor zodpovídaly pracovnice Mirka Ondová, Iva Haragová,
Martina Salačová, Vendula Štěpánková.
Celkem ho navštívilo 11 ZP dětí.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Příměstský tábor proběhl od 27. do 31. 7. 2020. Jedná se o spolupráci s MěÚ
Litvínov, s odborem OSPO pro nějž jsme akci zajišťovali. Pro děti byl připraven
na jednotlivé dny bohatý zábavný program. Výlet do Prahy spojený s návštěvou
Muzea iluzí a interaktivní výstavy Večerníček slaví narozeniny na Kavčích
horách. Koupání v Aqua světě v Chomutově. Prohlídka hasičského muzea
v Jirkově. Výlet do indiánské vesničky Rosehill v Růžové u Děčína. Návštěva
ZOO parku v Chomutově. Hrátky v Laser Game a hraní bowlingu ve Sportovce
v Mostě. Dovádění v Jungle aréně v Mostě. Za tábor zodpovídaly pracovnice
Mirka Ondová, Šárka Rumlová a Petra Horváthová.
Celkem ho navštívilo 15 dětí.
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LETNÍ VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor proběhl od 10.8. do 14.8. 2020. Byl určen pro tvořivé slečny.
Základnu měl v MC Klubíčko. Pro děti byl připraven na jednotlivé dny bohatý tvořivý
program pod vedením zkušených výtvarnic. Děvčata si během týdne vyrobila plno
krásných výtvorů (skleněného anděla a pískovanou vitráž, malované tenisky, tetování
hennou, trika batikovaná savem, plstěné víly, pítka pro ptáčky točené na kruhu).
Za tábor zodpovídala pracovnice Mirka Ondová. Dětem se věnovaly výtvarnice:
Monika Tvrzníková, Olga Jelínková, Alex Litavcová, Eliška Kloučková a Eva
Šišková.

Celkem ho navštívilo 8 děvčat.
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JÍZDY DĚTÍ NA KONÍCH

Tradiční a oblíbená prázdninová aktivita. Jízdy probíhaly opět ve stáji Splněný sen
v Mostě ve spolupráci s majitelkou stáje p. Weberovou. Ta nám zajistila vynikající
zázemí i program. K jízdám jsme dostali vždy k dispozici poníky i velké koně
a dostatek zkušeného personálu. K vyzvednutí těžších dětí na koně byl přistavován
stupínek. Jízdy se konaly ve venkovním areálu zmíněného provozovatele. Děti si
zde mohly prohlédnout, mazlit a krmit další zvířátka (psy, kočky, drůbež, ovce,
kozu, pávy, králíky, morčata, ryby…). Paní majitelka vždy pro děti připravila
nějaké soutěže. Děti si mohly pohrát na minihřišti. Zaskákat na trampolíně.
Občerstvit se.
Pravidelně bylo sváženo 14 ZP dětí.
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PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
Oblíbená aktivita, která vznikla z podnětu rodičů dětí a za sponzorské podpory.
Probíhalo vždy v sobotu dopoledne v plaveckém bazéně SPORTaS v Litvínově.

KURZY MASÁŽÍ MIMINEK
Probíhají nepravidelně dle zájmu rodičů dětí. Kurz se skládá ze 3 lekcí, během
nichž se rodiče naučí základy techniky dětské masáže a využití aromaterapie
při ní.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZA ÚPLATU
Děti jsme hlídali jak pro běžné návštěvníky MC, tak pro MěÚ Litvínov
pro pěstouny v době jejich povinných školení.

KUZRY PRO RODIČE
Vzdělávání rodičů v letošním roce pro nás nově zajišťovala společnost Pohádková
chaloupka, z. s.. Uspořádala celkem 10 seminářů zaměřených na péči
o handicapované děti.
Sami jsme pro rodiče zajistili preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních
dětí.
To u nás provedla společnost Prima Vizus, o. p. s..
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO RODIČE DĚTÍ
Poradenství je poskytováno rodičům dětí (zdravých i handicapovaných) sociální
pracovnicí a vedoucí centra p. Ondovou. Ta rodiče průběžně informuje o všech
novinkách ve školské a sociální oblasti. Pomáhá jim také při vyřizování sociálních
služeb a dávek. Rodičům, kterým končí rodičovská dovolená, pomáhá s návratem
do zaměstnání.

POTRAVINOVÁ POMOC PRO RODIČE SAMOŽIVITELE
Nově jsme v letošním roce zajišťovali potravinovou pomoc pro rodiče samoživitele,
kteří se dostali do finančních potíží díky vládním opatřením v souvislosti
s koronavirovou epidemií.

Pro 2 ohrožené rodiny se nám podařilo navíc získat pro děti na distanční výuku
2 notebooky.
Tuto pomoc pro nás zajistila Síť pro rodinu, z. s., ze Sbírky Nory Fridrichové.
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PŮJČOVÁNÍ LITERATURY, HRAČEK A POMŮCEK
RODINÁM PEČUJÍCÍ O HANDICAPOVANÉ DĚTI
POSKYTOVÁNÍ
ODBORNÉ
SOCIÁLNÍCH ŠKOL

PRAXE

STUDENTŮM

Odborná praxe pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením
na pedagogickou a sociální činnost. Zejména z Univerzity J.A Purkyně v Ústí
nad Labem a Vyšší odborné školy sociálně právní Most.

PŮJČOVNA DĚTSKÝCH KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Činnosti spolku byly řízeny aktivními členkami spolku:

předsedkyně, vedoucí projektu, vedoucí MC Klubíčko: Bc. Miroslava Ondová
ostatní členky: Hana Řezáčová DiS., Šárka Doležalová, Jana Černá DiS., Pavla
Hájková.
Účetnictví vedla firma Ing. Vostárkové.
V revizní komisi byla: Pavla Hájková. Ta prováděla kontrolu hospodaření a vedení
účetnictví.

ZAMĚSTNANCI
Kmenoví:
Bc. Miroslava Ondová
vedoucí MC Klubíčko, vedoucí projektu, vzdělání VŠ - obor sociální péče,
doplňkové pedagogické studium, řada odborných výcviků, 24 let praxe
v sociální a školské oblasti.
Externisté:
Iva Haragová
klubová pracovnice, vzdělání SŠ, absolvovala kurz pro pedagogické asistenty.
Eva Šišková
vedení keramického kroužku. Vzdělání SŠ - keramická škola, doplňkové
pedagogické studium. Začala studium na VŠ obor pracovní výchova.
Mgr. Radka Pochobradská
vedoucí kroužku vaření, vzdělání VŠ - obor sociální práce a speciální
pedagogika.
Mgr. Jiřina Procházková
lektorka hudebních hrátek pro děti z mateřském klubu, vedoucí hudebních
kroužků. Vzdělání VŠ – obor hudební výchova.
Jiří Očenášek
tvorba a spravování našich webových stránek. Student VŠ.
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PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
Celková návštěvnost centra byla oproti jiným rokům nižší díky protiepidemickým
vládním nařízením, kdy během roku byla na jaře a na podzim omezena a pak i úplně
pozastavena i naše činnost. Tato opatření platila celoplošně pro celou ČR. Někteří
rodiče se navíc báli nákazy a přestali volnočasová zařízení s dětmi navštěvovat.
Doufáme a věříme, že v příštím roce se epidemiologická situace ve světě i v naší
republice zlepší a i my budeme moci se vrátit k programové nabídce, tak jak jsme byli
zvyklí.

ÚKOLY PRO ROK 2021
I přes nelehkou dobu udržet činnost mateřského centra. Získat na jeho činnost
dostatek prostředků.
Pokud to bude třeba, tak i nadále poskytovat potravinovou pomoc pro rodiče
samoživitele.
Pokračovat se spolupráci s organizací Pohádková chaloupka, z. s. při zajišťování
vzdělávání rodičů pečujících o handicapované děti.
Pokračovat ve spolupráci s mosteckým magistrátem a s městem Litvínov
a to zejména při komunitním plánování a poskytování služeb pro naše i jejich
klienty.
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ZÁVĚR
Domníváme se, že se nám podařilo udržet a stále rozvíjet činnost nestátní neziskové
organizace, která aktivně pomáhá rodinám pečujícím o malé a handicapované děti
a mládež.
Za úspěch považujeme to, že MC Klubíčko má ve svém regionu dobrou pověst a drží
se v povědomí veřejnosti. Takto bychom chtěli pokračovat i nadále.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim dárcům.

Vážíme si dnes již

pravidelné sponzorské podpory regionálních firem, obcí a nadací, díky níž jsme
mohli provozovat náš program.

Ceníme si spolupráce s Docela velkým divadlem z Litvínova. To nám během roku
poskytovalo pro děti volné vstupenky.
Děkujeme společnosti SPORTaS, která provozuje plavecký bazén v Litvínově, za
to, že umožnila našim dětem navštěvovat plavání.

Vážíme si všech těchto velkorysých počinů.

Za Porozumění Litvínov, z. s. zpracovala předsedkyně spolku:
Bc. Miroslava Ondová

V Litvínově dne 30. dubna 2021
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FINANCE v roce 2020:
Výnosy celkem: 550 826,Z toho:
Kurzovné z kroužků a klubů: 7 400,Tržby: pronájem prostor RC Pohádková chaloupka, z.s. na realizaci projektu
Pečujeme o pečující: 5 900,Členské příspěvky: 8 100,Úroky z banky: 26,47,Příspěvek rodičů na příměstský tábor pro ZP děti:19 000,Příspěvek rodičů na jízdy ZP dětí na koních: 9 050,Příspěvek od rodičů na výtvarný příměstský tábor: 15 514,Příspěvky (dotace) Město Litvínov: 100 000,Příspěvek Město Litvínov: platba za příměstský tábor pro děti s pěstounských rodin:
39 063,Příspěvek Město Litvínov: zajištění krátkodobé péče pro děti z pěstounských rodin:
465,Dar Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. 2019: 150 000,Dar Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. 2020: 73 373,Dar Sbírka Pomozte dětem 2019: 73 107,Dar Sbírka Pomozte dětem 2020: 156 004,Dar Nadace Agrofert: 38 300,Dar Billa zaměstnanci 2019: 20 000,Dar Sbírka Pomozte dětem 2018: - 164 477,- (oprava chybného zaúčtování)
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Náklady celkem: 740 178,Z toho:
Kancelářské potřeby: 6 556,Výtvarné potřeby: 8 091,Spotřeba – odměny pro děti: 491,Poštovné: 245,Cestovné: 323,Spotřeba materiálu: 863,Spotřeba materiálu DHIM do 40 tisíc: 2 473,DHIM do 40 tis. - inventář: 9 617,Spotřeba energie (plyn, topení): 50 880,49,Spotřeba služby - faře CČH (elektřina, voda): 11 598,Spotřeba energie – ČEZU (elektřina): 6 282,37,Opravy a udržování: 2 100,94,Telefonní poplatky: 11 595,45,Webové stránky: 531,19,Ostatní služby: 38 710,Doprava (zájezd na pouť na Boží Dar): 4 351,Poplatky bance: 880,Nájemné: 93 159,Ostatní služby: příměstský tábor pro ZP děti: 17 483,Ostatní služby – příměstský tábor pro děti z pěst. rodin: 31 455,Ostatní služby: koně pro ZP děti: 19 771,-
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Ostatní služby, výtvarný příměstský tábor: 10 485,Ostatní služby, odpady: 2 740,64,Mzdové náklady firma: 322 103,Sociální pojištění firma: 56 315,Zdravotní pojištění firma: 25 160,Poplatky: 936,Pojištění: 4 982,HV (hospodářský výsledek) ztráta: - 189 352,HV výsledek je pasivní proto, že některé dotace a dary se při přidělení a čerpání
nekryjí s kalendářním rokem.
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