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Sponzoři
Naši činnost v roce 2018 podpořili tito sponzoři:
-

Město Litvínov
Krajský úřad Ústí nad Labem
Sbírka Pomozte dětem
NROS: Nadace Naděje dětem
Ústecká Komunitní nadace: Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov
Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o.
zaměstnanci společnosti Billa Litvínov
SPORTaS, s. r. o.
Docela velké divadlo Litvínov

Velice si vážíme podpory všech výše jmenovaných dárců.
Bez jejich pomoci by nebylo možné mateřské centrum dále provozovat.
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O nás
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 35 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 2018 pravidelně navštěvovalo aktivity MC
asi 220 dětí ve věkovém rozpětí od 1 do 26 let. Rok 2018 byl pro naši činnost opět
přínosný jak ze strany podpory veřejnosti, tak i donátorů. Za úspěch považujeme to,
že MC Klubíčko si udrželo ve svém regionu dobrou pověst. Maminky
handicapovaných i zdravých dětí se zde cítí spokojené. Mají k našim pracovníkům
důvěru. Děti se do Klubíčka těší. Veřejnost nám pomáhá materiálně i dobrovolnickou
výpomocí. Díky podpoře sponzorů a nadací se nám podařilo dovybavit klubové
prostory o další speciální pomůcky, udržet činnost a nadále rozšiřovat programovou
nabídku o nové aktivity. Pravidelná celoroční práce pomáhá ve spolku utužovat vazby
mezi členy, zlepšovat nově získané dovednosti dětí a vytváří prostor pro další
oslovování veřejnosti v rámci integrace ZP občanů do místní komunity. Projektu
„MC Klubíčko“, který je komplexní, byl věnován veškerý čas spolku.
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Přehled aktivit
Spolek se při své činnosti zaměřoval především na tyto aktivity:

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.

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 dělit 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 p. Procházkovou a výtvarnou činnost. Klub se koná
2 x týdně.
Celkem ho pravidelně navštěvovalo 60 dětí
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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.

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 Hubáčkovou
Celkem do kroužků docházelo 50 dětí.
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KLUB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŠKOLÁKY
Klub probíhal 1 x týdně odpoledne v prostorách MC. Vedla ho Miroslava Ondová.
Jedná se o skupinové setkáni rodičů s dětmi, v rámci něhož si mají možnost
maminky popovídat, vyměňovat zkušenosti a děti pohrát. Setkání jsou obohacena
o výtvarnou činnost, canisterapii a společné vaření.
Pravidelně ho navštěvovali 4 junioři.
Díky tomu, že děti v červnu 2018 ukončily povinnou školní docházku a od září
nastoupily do sociálně terapeutické dílny Uzlík, byla činnost tohoto klubu
k červenci 2018 ukončena. Aktuálně nemáme o tuto aktivitu žádné zájemce.

ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI
Jde o pravidelné pořádání zábavně soutěžních a sportovních setkání, výtvarných
kurzů, zájezdů. Konají se zhruba 1 x měsíčně v MC Klubíčko, v aule Scholy
Humanitas, apod.. Akce jsou určeny pro členy sdružení i veřejnost všech věkových
kategorií. Za jejich realizaci zodpovídala vedoucí projektu Miroslava Ondová.
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Uskutečněné akce:
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1.2.
20.2.
12.3.
24.3.
29.4.
28.4.
6.5.
11.7.
28.7.
6.10.
31.10.
31.10.
9.11.
24.11.
5.12.
15.12.

➢ 21.12.

Setkání maminek nosících děti v šátku…
Kurz kreslení pro začátečníky (únor – duben)
Dětský karneval.
Setkání maminek nosících děti v šátku…
Velikonoční tvořivá dílna.
Slet čarodějů a čarodějnic na zahradě MC.
Zájezd do termálních lázní Altenberg.
Zájezd do Berouna na keramické trhy.
Zahradní slavnost.
Zájezd na pouť na Boží Dar.
Kurz kreslení pokročilí (září – prosinec)
Zájezd na Jablečný den na zámek Krásný Dvůr.
Hallowenské odpoledne.
Vánoční focení v MC.
Přednáška o zelených potravinách.
Kurz výroby adventních věnců.
Mikulášská besídka (zábavné odpoledne s nadílkou).
Zájezd na vánoční trhy v Úštěku a na zámku
v Ploskovicích.
Vánoční setkání rodičů s dětmi v Klubíčku

Akcí se zúčastnilo v průměru okolo 30 dětí s rodiči.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Příměstský tábor proběhl od 5. do 9.3. 2018. 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: cvičení na trampolínách, návštěva kina
v Citadele, plavání v Aquadromu v Mostě a v Aquasvětě v Chomutově, hrátky
v Jungle aréně v Mostě, návštěva planetária v Mostě, jízdy na koních ve stáji
Splněný sen v Mostě. Za tábor zodpovídaly pracovnice Mirka Ondová, Šárka
Rumlová a Petra Horváthová.
Celkem ho navštívilo 13 dětí.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI
Příměstský tábor proběhl od 9. do 13. 7. 2018. Jedná se o tradiční akci. Základnu
měl v MC Klubíčko. Pro děti byl připraven na jednotlivé dny bohatý zábavný
program: komentovaná prohlídka Zooparku v Chomutově, návštěva muzea hraček
na Šumné, laňáčku a minigolfu v Oseku, návštěva Dino parku v Plzni, koupání
v Aquasvětě v Chomutově, návštěva eko farmy U Kloučků na Klínech. Za tábor
zodpovídaly pracovnice Mirka Ondová, Jana Černá, Martina Salačová, Vendula
Štěpánková.
Celkem ho navštívilo 12 ZP dětí.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Příměstský tábor proběhl od 23. do 27. 7. 2018. 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: zájezd do Prahy do Muzea čokolády,
návštěva včelí farmy v Lomu, hrátky v laňáčku a koupání na koupališti v Oseku,
návštěva zábavního parku v přírodě Mirakulum v Milovicích, komentovaná
prohlídka ZOO v Ústí nad Labem. 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 13. do 17. 8. 2018. Jedná se o zcela novou aktivitu
pro tvořivé slečny, který vznikl z podnětu rodičů dětí. Základnu měl v MC
Klubíčko. Pro děti byl připraven na jednotlivé dny bohatý tvořivý program pod
vedením zkušených výtvarnic. Děvčata si tak mohla vyrobit originální oblečení,
tetování hennou a zatančit s Alex Litavcovou, vyrábět dřevěné ptáčky s Kačkou
Ondovou, malovat na vodní hladině s Olgou Jelínkovou, šít džínové dekorace
s Kristínou Reslerovou, plstit víly s Eliškou Kloučkovou. Vyrazily jsme také na
výlet do Teplic. Společně jsme i vařily.
Celkem ho navštívilo 10 děvčat.

JÍZDA 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. Moc se nám zde líbilo a hodláme sem jezdit i v příštím roce.
Pravidelně bylo sváženo 13 ZP dětí.
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CANISTERAPIE

Terapii se psy pro děti zajišťoval p. Gaertner se svými fenkami Inou a Betynkou.
P. Gaertner navštěvoval s pejsky děti v kroužcích a klubech a v rámci hromadných
akcí. Děti je mohly hladit, krmit, česat, hrát si s nimi. Pozorovat jejich povedené
kousky.

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.

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
V r. 2018 probíhal v našem MC bezplatný vzdělávací program pro matky s dětmi
v rámci projektu Rodičovství bez překážek, který u nás pořádala společnost
OCCASIO. Společnost maminkám zaplatila rekvalifikační kurzy, které jim
pomohly získat zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené. Jedna z účastnic
aktuálně pracuje také u nás v nově vzniklé školičce.
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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.

PŮJČOVÁNÍ LITERATURY, HRAČEK A POMŮCEK RODINÁM
PEČUJÍCÍ O HANDICAPOVANÉ DĚTI
POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮM SOCIÁLNÍCH ŠKOL
Odborná praxe pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením na sociální
činnost. Zejména ze Střední školy Interdact Most a Vyšší odborné školy sociálně
právní Most.
PŮJČOVNA DĚTSKÝCH KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ

Porozumění Litvínov, z. s.
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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, která 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, 22 let praxe v sociální a školské oblasti.

Externisté:
Iva Haragová, klubová pracovnice, vzdělání SŠ, absolvovala kurz
pro pedagogické asistenty.
Martina Salačová DiS., klubová pracovnice, vzdělání VOŠ, absolvovala kurz
pro pedagogické asistenty.
Eva Šišková, vedení keramického kroužku. Vzdělání SŠ - keramická škola,
doplňkové pedagogické studium.
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Mgr. Radka Hubáčková, 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.
Václav Gaertner, terapeut canisterapie, vzdělání SŠ, jeho psí svěřenci mají
canis zkoušky.
Jiří Očenášek, tvorba a spravování našich webových stránek. Student VŠ.
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Vize na rok 2019
Problémy a jejich řešení
V roce 2018 jsme opakovaně řešili problémy s vytápěním suterénních prostor
MC. Protože majitel objektu nám odmítl zakoupit nový kotel, koupili jsme ho
nakonec z vlastních prostředků spolku. Na jeho nákup jsme využili dar
od zaměstnanců společnosti Billa Litvínov a p. Svátka.

Úkoly pro rok 2019
Umožnit pracovníkům a členům spolku se dále sebevzdělávat. Zejména
v nových trendech práce s malými a handicapovanými dětmi a v neustále
se měnící legislativě (školské a sociální).
Pokračovat ve spolupráci s mosteckým magistrátem a s městem Litvínov a to
zejména při komunitním plánování a poskytování služeb pro naše i jejich
klienty.
Snažit se stále inovovat programovou nabídku MC dle potřeb a zájmu našich
klientů.
Podporovat členy v dobrovolnické činnosti pro spolek. Získávat nové
dobrovolníky i z řad veřejnosti.

Porozumění Litvínov, z. s.
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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.
Velice nám pomohlo vedení Scholy Humanitas bezplatným poskytováním
svých prostor pro některé odpolední programy.
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.
Děkujeme zaměstnancům společnosti Billa Litvínov za to, že pro nás
uspořádali finanční sbírku a v MC zorganizovali dobrovolnické dny.
Mají zájem o dlouhodobou spolupráci.
Děkujeme Nadaci Naděje dětem za poskytnutí prostředků na nákup
schodolezu, který umožnil přístup imobilním dětem do našich prostor v 1. patře.

Vážíme si všech těchto velkorysých počinů.

Porozumění Litvínov, z. s.
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Finanční přehled

FINANCE v r. 2018:
Výnosy celkem: 862 372,42 Kč
Z toho:
Kurzovné z kroužků a klubů: 9 000,Členské příspěvky: 10 350,Úroky z banky: 47,09,Příspěvek rodičů na příměstský tábor pro ZP děti: 5 000,Příspěvek rodičů na jízdy ZP dětí na koních: 5 500,Příspěvek od rodičů na výtvarný příměstský tábor: 14 996,Krajský úřad Ústí nad Labem (dotace): 33 333,33,Příspěvky (dotace) Město Litvínov: 100 000,Příspěvek Město Litvínov: platba za příměstské tábory pro děti s pěstounských
rodin: 73 127,Příspěvek Město Litvínov: platba za hlídání dětí z pěstounských rodin: 2 500,OCCASIO: platba za pronájem prostor a hlídání dětí v rámci rekv. kurzu: 41 095,Sbírka Pomozte dětem: 493 424,Ústecká komunitní nadace: Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov: 20 000,NROS: Nadace Naděje dětem: 49 000,p. Knížková: dar na opravu kotle: 5 000,-
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Náklady celkem: 847 730,93 Kč
Z toho:
Kancelářské potřeby: 8 000,Výtvarné potřeby: 1 570,Poštovné: 530,-

Spotřeba materiálu DHIM do 40 tisíc (hračky) : 29 781,Ostatní spotřeba: 9 473,Odměny pro děti: 2 910 ,Spotřeba energie (plyn, topení): 45 030,14,Spotřeba služby - faře CČH (elektřina, voda) : 1 377,Spotřeba energie – ČEZU (elektřina): 5 201,Opravy a udržování: 14 301,Cestovné: 295,Telefonní poplatky: 12 075,29,Doprava klientů na akce (zájezdy, př. tábor, koně): 33 648,Ostatní služby: 47 382,50,Poplatky bance: 949,Nájemné: 86 184,Ostatní služby – příměstské tábory pro děti z pěst. rodin: 53 549,Ostatní služby: koně pro ZP děti: 6 413,Ostatní služby, výtvarný PT: 10 814,Ostatní služby, odpady: 2 741,-
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Mzdové náklady firma: 352 942 ,Sociální pojištění firma: 71 139,Zdravotní pojištění firma: 25 608,Poplatky: 936,Pojištění: 4 412,Odpisy DHM a HM: 20 470,-

HV (hospodářský výsledek): zisk: 14 641,- Kč
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Informace o společnosti
POROZUMĚNÍ LITVÍNOV, Z. S.
Studentská 750
436 01 Litvínov
Telefon +420 602 122 225
www.os-porozumeni.cz

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

V Litvínově dne: 24.4. 2019
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