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Občanské sdružení 

BROUČEK 
 

 

„Dej lásku malému dítěti a dostaneš ji tisíckrát zpět.“  

 

                                                         *John Ruskin* 

  

                               

 

 



Občanské sdružení Brouček 

mateřské centrum pro rodiče s dětmi 

 

Výroční zpráva 2012                                                                             Strana 2 (celkem 14)                               

   

Obsah 

 
Informace z roku 2012 3 

Kdo jsme? 3 

Provoz v roce 2012 4 

Pomáháme 4 

Činnosti 5 

Pravidelné činnosti 5 

Přístup k informacím 6 

Provozní doba    6 

Návštěvnost pravidelných programů a počet jednorázových akcí 

v roce 2012 

 

6 

Společenské akce pro veřejnost  8 

Další aktivity 9 

Orgány občanského sdružení v roce 2012 9 

Pracovní tým v roce 2012 10 

Výsledky hospodaření organizace v roce 2012 11 

V roce 2012 naši činnost podporovali a spolupracovali s námi 12 

Kontakty pro rok 2013 13 

Fotografie 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občanské sdružení Brouček 

mateřské centrum pro rodiče s dětmi 

 

Výroční zpráva 2012                                                                             Strana 3 (celkem 14)                               

   

Informace z roku 2012 
 

 Název organizace:   Občanské sdružení BROUČEK 

 Sídlo:    Masarykovo náměstí 46, Solnice 517 01 

 IČO:    266 46 781 

 Číslo účtu:    217191346/0300 

 Působnost:   Solnice a okolní obce 

                      

 

 

 

Kdo jsme? 
 

Naše sdružení je nezisková organizace zaměřující se zejména na podporu 

rodin s malými dětmi. Činnosti našeho sdružení mají podpůrný a preventivní 

charakter a vedou rovněž k rozvoji občanské společnosti v oblasti města Solnice a 

okolních obcí. Jsme otevřeni všem rodičům a dětem bez výjimky. 

Nabízíme služby zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a 

zkvalitňování rodinných vztahů formou individuálního poradenství, 

zprostředkování poradenství, besed, workshopů a přednášek. Tyto besedy, 

workshopy a přednášky jsou zaměřeny zejména na péči o dítě, zdraví dítěte, 

volnočasové aktivity s dětmi, výchovu dětí, vztahy v rodině a sladění zaměstnání 

a rodinného života. 

V rámci každodenních programů nabízíme prostor pro setkávání rodičů a dětí. 

Náplní programů podporujeme praktický rozvoj rodičovských kompetencí. 

 Kromě pravidelného programu připravuje jednorázové společenské akce pro 

širokou veřejnost. Tyto akce vedou k setkávání rodin ve veřejném prostoru, 

k pocitu sounáležitosti a k rozvoji místního společenského života. 

V rámci pravidelných programů i akcí pro veřejnost podporujeme zapojení 

rodičů a dalších členů rodiny formou dobrovolnické pomoci. 

Díky činnosti OS Brouček můžete navázat nová přátelství či získat 

zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu i získat řadu informací. Jsme 

místem, kde se mohou rodiče s malými dětmi scházet, aniž by se od nich 

odloučily, nabízíme prostředí vzájemné důvěry, umožňujeme navázání prvních 

společenských a přátelských vztahů mimo rodinu.  Rodiče zde mohou rovněž 

uplatnit své znalosti a dovednosti. Všichni se učí toleranci, solidaritě a 

ohleduplnosti. Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře fungující 

rodiny. 

Občanské sdružení Brouček působí v Solnici již od roku 2003, navazuje tedy 

na několikaletou zkušenost a těší se dobrému povědomí. OS Brouček je držitelem 

certifikátu Společnost přátelská rodině a členem celostátní Sítě mateřských 
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center. Jsme zapojeni do komunitního plánování, komunikujeme se sítí 

poskytovatelů sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou a jako související 

služba se účastníme plnění regionálně stanovených cílů. 

 Naše projekty byly finančně a morálně podporovány MPSV ČR, Krajským 

úřadem Královéhradeckého kraje, městem Solnice, obcí Kvasiny, nadací VIA, 

nadací Veolia, OS Kovo a dalšími organizacemi. V minulosti uskutečnilo OS 

Brouček také projekt ESF financovaný formou globálního grantu. 

 

 

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ BROUČEK JE ČLENEM 

SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER, ČLENEM 

KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

A DRŢITELEM CERTIFIKÁTU SPOLEČNOST 

PŘÁTELSKÁ RODINĚ. 

 

Provoz v roce 2012 
 

Naše sdružení můžete navštívit na náměstí v Solnici v Domě služeb. K dispozici 

je zde velká společenská místnost, kde je dostatek místa jak pro hry, tak i pro různé 

druhy pohybových aktivit, pro něž je plně vybavena. Disponujeme také menší 

místností určenou pro besedy, poradenství a různé tvůrčí činnosti pro rodiče. 

  

Pomáháme 
 

 RODIČŮM - vyrovnat se s novou životní rolí, radovat se z ní a překonávat 

starosti, které přináší. Pomáháme formovat a rozvíjet rodičovské kompetence. 

Umožňujeme s ostatními konfrontovat a konzultovat své zážitky a zkušenosti, 

uvědomit si přirozenost svých starostí a nebýt na ně sám.  Nabízíme 

uplatnění a seberealizaci při práci pro sdružení a tím i pro své děti. 

 

 DĚTEM  - poznat pobyt v kolektivu a postupně se odpoutávat od rodičů, 

rozvíjet vlastní osobnost, sociální komunikaci, utvářet si zdravé sebevědomí a 

soutěživost. Posilovat jejich sociální kompetence prostřednictvím her a 

společenských akcí. 

 

 

JSME DRŢITELI CERTIFIKÁTU 

 „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ“  

UDĚLOVANÉHO SÍTÍ MC. 
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Činnosti 
 

Ve sdružení  nabízíme všem rodičům a jejich dětem:  

 

 

 pravidelné činnosti 

 

 poradenství a zprostředkování poradenství, besedy, workshopy a 

přednášky 

 

 společenské a sportovní akce a akce pro veřejnost 

 

 udržování lidových tradic 

 

 přístup k informacím a vzdělávání s možností krátkodobého hlídání dětí 

 

Pravidelné činnosti 
 

- vedou lektorky, nebo ochotní a šikovní rodiče, kteří se realizují prostřednictvím práce 

s rodinami 

- zaměřují se na praktický rozvoj rodičovských kompetencí, na výchovu a rozvoj dítěte 

 

Jedná se zejména o činnosti: 

 

 Hudební a hudebně pohybové  

-  rozvoj dětské řeči a praktický nácvik pohybových a hudebních činností 

formou říkadel, písniček, hry na jednoduché nástroje, hry na tělo 

 

 Tvořivé 

 - rozvoj kreativního potenciálu dětí, zručnosti, jemné motoriky a grafomotoriky 

 

 Sportovní 

-  rozvoj pohybových a sportovních kompetencí, rozvoj hrubé motoriky 

 

  Literární a dramatické  

           - rozvoj řeči, logického a verbálního myšlení - hry se zvuky a slovíčky, 

vyprávění pohádek, hraní divadla 
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Přístup k informacím 

 
 Individuální poradenství a zprostředkování poradenství 

  

Sebevzdělávání a internet - během provozní doby mají příchozí rodiče 

možnost využívat internet k vyhledávání informací a sebevzdělávání – o jejich děti se 

v této době postará pracovnice sdružení. K dispozici jsou rovněž publikace a časopisy 

zaměřené na různé aspekty rodinného života a rozvoj osobnosti. 

 

Zprostředkování jazykového vzdělávání 

 

 

Provozní doba pro veřejnost: 
  

pondělí – pátek        9:00 – 11:30 hod.  

středa               15:00 – 18:00 hod. 

 

pondělí, úterý a čtvrtek  – poskytujeme prostory pro jazykovou výuku 

 

V roce 2012 se v Solnici uskutečnilo 174 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost  – 8,8 rodin s dětmi / den. 

 

 

Návštěvnost pravidelných programů a jednorázových akcí 
    

Návštěvnost 2012 - pravidelný program 

      

  dní rodin dětí 
jednorázové 

akce 

1. 17 134 208 0 

2. 21 185 250 1 

3. 13 129 188 2 

4. 16 184 227 1 

5. 18 201 269 3 

6. 13 87 113 1 

7. 7 29 42 0 

8. 6 20 29 0 

9. 19 199 273 2 

10. 14 165 239 1 

11. 22 163 230 1 

12. 9 57 83 2 

      

  175 1 553 2 151 14 

  průměr 8,8 12,2   
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Počet provozních dní (modře) a počet jednorázových akcí (červeně) za daný 
měsíc 

 
  

 
Návštěvnost dle počtu rodin (modře) a dětí (červeně) včetně besed, 

workshopů a přednášek 

 

 

 

 

 

 



Občanské sdružení Brouček 

mateřské centrum pro rodiče s dětmi 

 

Výroční zpráva 2012                                                                             Strana 8 (celkem 14)                               

   

Společenské akce pro veřejnost 
 

  Akce 2012 Rodiny Děti 

        

1. Broučí bál 42 59 

2. Karneval 100 149 

3. Loučení se zimou 8 10 

4. Výlet s čarodějnicí 17 24 

5. Výlet do Častolovic 8 10 

6. Víkendový pobyt Dlouhé Rzy 31 51 

7. Výlet na kolech s Policií 8 10 

8. Výlet za zvířátky do Skuhrova 11 17 

9. Koloběžkiáda 71 108 

10. Pohádková noc 70 102 

11. Drakiáda 21 36 

12. Narozeninová oslava 12 15 

13. Setkání s Mikulášem 58 85 

14. Ježíškování 8 14 

        

    465 690 

 

 

 modře – počet zúčastněných rodin 

 červeně – počet zúčastněných dětí 
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Další aktivity sdruţení 
 

Vycházky a výlety do okolí – pěšky, na kole, vlakem i autobusem se rodiče s dětmi 

vydávali za poznáním a dobrodružstvím. 

Udržování tradic a tradičních zvyků – Vynášení zimy, malování kraslic, 

Ježíškování, atd.   

Společný pobyt pro rodiče s dětmi se sportovním zaměřením 

 

 

 

ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ V ROCE 2012 
 

Valná hromada  

-    nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

    Předseda     Jana Tomšová         

Jednatel – statutární zástupce     Mgr. Iveta Vašátková                                

Hospodář     Jitka Tošovská 

            

Revizní komise               

 Předsedkyně     Tamara Kozlová 

 Členové                                 Zuzana Nejmanová 

        Pavla Štěrbová   

 

Další kontrolní mechanismy 

 zpětná vazba od klientů formou osobních pohovorů, anonymních dotazníků, 

komunikace v rámci sítě facebook 
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PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2012 
 

Stálí zaměstnanci 

Jitka Tošovská    administrativně pedagogická pracovnice 

                            vedení činností 

     vedení evidence  

Jana Tomšová         administrativně pedagogická pracovnice  

                                     vedení činností 

     vedení evidence 
  

Lektoři a rodiče vedoucí činnosti      

Tamara Kozlová      

Anna Škopová      

Dagmar Novotná  

Zuzana Nejmanová  

  

Poradenství pro rodiče  

Mgr. Martina Kovářová 

Mgr. Iveta Vašátková 

 

Vedení účetnictví 

Zuzana Nejmanová           
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 

PŘEHLED O CELKOVÝCH PŘÍJMECH ORGANIZACE 2012 
členění dle zdrojů      

        

Dotace a dary:     148 500,00  
 Dotace z Královéhradeckého kraje  36 000,00 

 Město Solnice    80 000,00 

 Obec Kvasiny    20 000,00 

 sponzorské dary     12 500,00 

        

Ostatní:      173 443,37    
 členské příspěvky    3 100,00 

 tržby z prodeje služeb   43 282,00 

 příjmy od klientů z akcí    120 265,00 

 příjmy od klientů z herny    6 790,00 

 úroky z účtu    6,37 

      

       

Celkem      321 943,37 
       

PŘEHLED O CELKOVÝCH VÝDAJÍCH ORGANIZACE 
       

Osobní náklady:     263 845,00 
 mzdové náklady    204 573,00 

 pojistné ke mzdám      59 272,00  

        

       

Provozní:     139 658,00 

 
materiálové náklady (DHM, spotřební 
materiál) 10 551,00 

 nemateriálové náklady    129 107,00 

 (energie, nájemné, spoje, kurzy, služby)   

Celkem      403 503,00 
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V ROCE 2012  NAŠI ČINNOST PODPOROVALI  

a spolupracovali s námi  

 Město Solnice   

 Obec Kvasiny                            

 JV net.cz.s.r.o 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 Rychnovský deník 

 Orlický týdeník 

 VZP

 SMR s.r.o. Solnice 

 Hasiči Ještětice 

 Potraviny Kubík 

 Krédo – p.Krásný 

 Česká pojišťovna – p.Ehlová 

 Česká spořitelna – pobočka Solnice 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 Drogerie Palička Solnice 

 Restaurace Kuželna 

 Galanterie Netikovi 

 Hračky Solnice 

 Hospoda U Haničky Ještětice 

 Chovatelské potřeby Kořínek  

 Kosmetika Mollis Seidlová  

 Motor 007 Dvořáček Solnice 

 Obuv Jumbo Solnice 

 Oděvy Solnice – M. Křepelová 

 Laguna – stavební firma 

 Dárky – Ilona Řezníčková 

 Studio JH krásy – Jana Hejčlová 

 Macháček Karel 

 Pedikura– manikura – Ilona Frimlová 

 Kadeřnictví Kubíčková 

 V fitnes 

 Knihkupectví Vávrová 

 Autoopravna Sedloň 

 Potraviny Ježkovi 

 Tisk Vlasta Jirsová 

 Obchod Benešovi 

 Občerstvení Drašnar 

 Textil  Marcela Vuongová 

 Vinotéka Solnice 

 Výroba usní Strnad Solnice 

 Kosmetika Michálková J. 

 Synyt – Čermáková 

 Prokopová Renata 

 Kadeřnictví Berenica 

 Stamont 

 Pekárna Lično 

 OS Na venkově – P.Pišlová 

 ZPŠ 

 p.Štěpánková 

 Restaurace U zvonu RK 
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OS BROUČEK 

 

děkuje za všem za podporu, za sponzorské dary 

a všem rodinám, které se aktivně podílí na jeho fungování ….  

 

Jakékoli pomoci si velice vážíme! 

 

Fungující rodina není bohužel již samozřejmostí, ale vzácným kořením společnosti.   

Než vyroste, stojí to spoustu úsilí nejen „rostlinku rodiny“ samotnou, ale přispět by 

mělo i její blízké okolí – naše společnost.       

 

 

 

Kontakty pro rok 2013: 
 

Název organizace:   Občanské sdružení BROUČEK 

Sídlo:     Dům služeb, Masarykovo náměstí, Solnice 517 01 

 

Jitka Tošovská   724 737 947 

Jana Tomšová  724 737 946 

 

IČO:     266 46781 

Číslo účtu:    217 191 346/ 0300 ČSOB 

Působnost:    Solnice a okolní obce 

 

Jednatelka 

Mgr.Iveta Vašátková     737 756 330 

 

Účetní 

Zuzana Nejmanová     724 075 877 

 

 

Těšíme se na Vás zase v příštím roce. 

 

 

Autoři VZ 2012: 

Mgr. Iveta Vašátková, Jitka Tošovská, Zuzana Nejmanová,  
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                    výlet s čarodějnicí                                        jak rozvíjíme cit pro rytmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                sportovní pobyt ve Rzech                                      veletrh sociálních služeb 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narozeninová oslava     Ježíškování     
 


