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Výročí 20 let  
 

V roce 2021 oslavilo Mateřské centrum Bělásek z.s. 20 let 

fungování v Děčíně.  

 

V průběhu 20. let se podařilo zrealizovat a vybudovat: 

 registrace v prosinci 2001 

 zahájení projektu a vzdělávacích kurzů 2002 

 první větší rozšíření 2005 (otevření pobočky v ZŠ 

Vojanova) 

 2006 otevření jeslí v Besedě v Bělé 

 2017 dětská skupina Motýlek 

 2020 dětská skupina Ráj (transformace jeslí) 

 vybudování dětského hřiště u Besedy v Bělé 

 vybudování dětského hřiště před ZŠ Vojanova 

 vybavení keramické dílny  
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Účel spolku 
Vytvoření místa a podmínek pro setkávání dětí a dospělých všech 

generací 

 

Hlavní činnost spolku 
 zajištěním péče o děti ve věku od 1 do 6 let 

 zapojení nejmenších dětí do hry a kolektivu, rozvoje 

předškolních (i školních) dětí v zájmových kroužcích 

 integrace hendikepovaných dětí do kolektivu 

 získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a 

psychologii zdravého rodinného života či kultury formou 

přednášek a seminářů 

 psychologická pomoc matkám, krizová intervence 

 cvičení pro těhotné, příprava k porodu (spolupráce s porodní 

asistentkou), kojení 

 řešení problému zdravotních rizikových skupin (dětská 

obezita, alergici, astmatici, vady řeči - spolupráce 

s odborníky 

 zdravotní cvičení a rehabilitační prevence 

 pobyty v přírodě pro celé rodiny 

 obnova tradic a řemesel, kulturní a sportovní programy pro 

děti i dospělé 

 rekvalifikace a další vzdělávání žen na mateřské dovolené, 

pomoc při hledání místa a v návratu do zaměstnání 

 navázání spolupráce se seniory, rozvoj mezigeneračního 

soužití 

 vzdělávací kurzy pro děti, dospělé a seniory 

  pořádání seminářů, přednášek, a konferencí  

  pomoc maminkám na mateřské dovolené překonávat sociální 

izolaci 

  Provozování dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb. 
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Poskytované služby v roce 2021 

 

Poskytované služby v roce 2021 byly podobné těm 

z předchozích let. Pouze corovavirovou situací, jsme 

museli řadu aktivit omezit či realizovat v jiné podobě. 

Vzdělávání žen na mateřské a rodičovské dovolené - vzdělávací 

semináře 

 Kurzy pro rodiče 

 Kurzy pro rodiče a děti Podaná ruka 

 Realizace Klubu rodičů a dětí – Světýlek  

 Cvičení pro rodiče a děti 

 Kroužky pro předškolní i školní děti 

(Výtvarný kroužek, keramika, Cvičení pro děti, …) 

 Organizace kulturních a sportovních programů pro děti i dospělé 

pobyty a akce v přírodě, Dětský den, karnevaly, Pohádkový les, 

dětské olympiády, drakiáda, mikulášské nadílky, Běláskové klání 

 Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a 

psychologii  

 Přednášky a besedy s tématikou rodiny, zdraví, zdravého 

rodinného života, kultury apod.) 

 Rodinné letní a zimní rekreace 

 Provoz dětské skupiny 

 Půjčovna karnevalových kostýmů 

 Půjčovna společenských šatů 

 Půjčovna svatebních šatů 

 Masáže lávovými kameny 
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Projekty realizované v roce 2021 
 

 

Název projektu: Dětská skupina Motýlek II.  

Registrační číslo:CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016240 

Doba realizace projektu: 1.6.2020-31.5.2022 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě 

Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech 

oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, 

sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za 

stejnou práci. 

Provoz je realizován na adrese: Na Pěšině 332 – Děčín IX Bynov  

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 

12 dětí. 

 
 
 

https://www.esfcr.cz/
https://www.esfcr.cz/
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Název projektu: Dětská skupina Ráj 

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014350 

Doba realizace projektu:1.12.2019-30.6.2022 

 

Provoz je realizován na adrese: Tělocvičná 192/9, Děčín X – Bělá. 

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 

12 dětí. 

 

 

 
 

 

 

https://www.esfcr.cz/


Mateřské centrum  Bělásek z.s.  – výroční zpráva 2021 Stránka 7 
 

 

 

Projekt: Rodinný přístav 

 

                                  
 

Projekt byl podpořen z dotačních titulů Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Statutárního města Děčín 

 

MPSV částkou:         310 041,- Kč 

Statutární město Děčín: 70 000,-Kč 

Datum zahájení: 1.1.2021 

Datum ukončení: 31.12.2021 

 

Hlavními aktivitami projektu je pořádání kurzů Podaná ruka 

zaměřených na rodiče s dětmi od 3 měsíců do 4 let. Další část 

projektu tvoří přednášky a workshopy s odborníky zaměřené na 

prevenci negativních jevů v rodině a posílení rodinných kompetencí, 

zdraví. 

 

 V rámci projektu je provozována Coworkingová kancelář 
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Projekt: Akce s Běláskem 
 

 
Dotace: Statutární město Děčín 

Podpořeno částkou: 30 000,- Kč 

Datum zahájení: 1. 1. 2021 

Datum ukončení: 31. 12. 2021 

 

Mimořádná dotace: 5 000,- Kč 

Jednorázové akce pro celé rodiny v roce 2021 – pořádání těchto 

aktivit, bylo výrazně ovlivněno coronavirovou pandemií a řada akcí 

se uskutečnila v jiné podobě např. formou zábavných stezek či 

zábavných úkolů pro celé rodiny. 
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Celkový počet návštěv za rok 2021 

 
Rok 2021 byl pro všechny velice specifický. Významně realizaci 

projektu ovlivnila coronavirová pandemie a nutnost uzavření 

mateřského centra a nemožnost se osobně setkávat. I přes tyto 

vzniklé překážky, hodnotíme projekt jako úspěšný. V roce 2021 

bylo v Mateřském centru Bělásek uskutečněno celkem 744 

osobních návštěv. 

 

Největší zájem byl již tradičně o kurzy Zdravé a aktivní 

rodičovství, který opakovaně navštěvovalo 98 osob. Coworkingové 

centrum opakovaně navštěvovalo 6 osob. Do kurzu Budeme rodiči a  

co dál ? se zapojilo 8 matek. Jednorázových aktivit kurzu Správný 

směr se zúčastnilo 40 osob 

 

V rámci aktivit projektu bylo realizováno doprovodné opatření - 

hlídání dětí. Celkem bylo uskutečněno 25 jednorázových hlídání.  

 

Další aktivitou mateřského centra je pořádání ozdravných pobytů 

pro rodiny s dětmi. V roce 2021 se uskutečnil pouze pobyt v 

Doksech, kterého se zúčastnilo 55 osob. Zimní rekreace bylo 

nutné z důvodu zákazu ubytovacích služeb zrušit.  

 

Tato omezení se dotkla i dalších kulturních akcí centra, ale i 

přesto se uskutečnilo 16 jednorázových akcí, které navštívilo 1050 

osob.  

 

Počty účastníků projektu jsou pravidelně sledovány v knize návštěv 

a na prezenčních listinách z jednotlivých aktivit. Každá z osob je 

při sledování počtu podpořených osob započítána pouze 1x. 
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Výsledek hospodaření 2021 

  

    Náklady     v Kč 

nákup spotřebního materiálu 

 

310 220 

vybavení - DDHM 

 

23 246 

spotřeba energie 

 

310 637 

opravy a údržba 

 

63 892 

cestovné 

  

206 

služby 

  

556 098 

náklady na reprezentaci 

 

32 460 

mzdové náklady 

 

2 212 196 

ostatní náklady 

 

22 728 

  

  

  

Náklady celkem   3 531 683 

    

    Výnosy     v Kč 

provozní dotace: 

 

2 675 399 

z toho: 

  

  

  ESF - Projekt Dětská skupina 

 

2 146 358 

  MPSV 

 

310 041 

  Statutární město Děčín 

 

105 000 

  ESF - Projekt Práce pro rodiče (Sofia) 114 000 

  

  

  

vlastní zdroje (kroužky, hlídání dětí, rekreace…) 859 496 

členské příspěvky 

 

1 400 

  

  

  

Výnosy celkem   3 536 295 
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Poděkování sponzorům 
Mateřské centrum Bělásek z.s. děkuje všem sponzorům za dosavadní i 

všechny budoucí dary. Velice si vážíme veškeré Vaší podpory jak finanční, 

materiální i morální. 

 

Projekty byly realizovány za podpory 
Evropského sociálního fondu 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

Statutárního města Děčín 

 

Finančně a materiálně nás v roce 2021 podpořili 
Rodina Mejzlíkova 

Judr. Ivo Jelínek 

 

Dlouhodobě spolupracujeme 
Markéta Pilařová - certifikovaný poradce pro výživu a sport 

MCentra 

Music klub Beseda 

Valdemar  Grešík  Natura, s.r.o. 

Střední zdravotnická škola Děčín 

TJ Sokol Bělá 

Mgr. Irena Kubátová 

4. oddíl skautů a skautek Sojčáci 

Ateliér Oja 
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Kontaktní údaje:  

Oficiální sídlo organizace: 

Mateřské centrum Bělásek z.s. 

Tělocvičná 192/9, Děčín 10  

IČ: 26549191 

Č.účtu: 78 – 5195740297/0100 

Datum reg. 10. 12. 2001 

 

Pobočka Mateřského centra Bělásek z.s. 

Vojanova 178/12, Děčín 8  

Tel.: 723 095 143, 604 971 530 

 

Dětská skupina Ráj 

Tělocvičná 192/9, Děčín 10   

Tel. 608 868 937 

Č.účtu: 78 – 5195740297/0100 

 

Dětská skupina Motýlek II. 

Na Pěšině 332, Děčín IX 405 05 

Tel. 727 814 664 

Č.účtu: 78 – 5195740297/0100 
 

Orgány spolku: 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

Členská schůze 

Statutární orgán spolku - výbor (předseda, místopředseda) 

 
Statutární zástupci organizace 

Hana Pacinová - předseda 

Yveta Janíková - místopředseda 

 


