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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 2018 

Jedná se z velké části o aktivity, které se opakují již 

řadu let a jsou velice žádané mezi klienty 

 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 

 Mikrojesle – zařízení pro děti předškolního věku 

 Provoz dětské skupiny Motýlek 

 Půjčovna karnevalových kostýmů 

 Půjčovna společenských šatů 

 Půjčovna svatebních šatů 

 Masáže lávovými kameny 
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Projekty realizované v roce 2018 

 

Název projektu: Dětská skupina Motýlek  

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006889 

Doba realizace projektu: 1.11.2017- 31.5.2020. 

Mateřské centrum Bělásek z.s. připravilo projekt v rámci výzvy  

č. 03_16_132 „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro 

podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“. 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. 

Zahájení provozu dětské skupiny je plánováno na 1.6.2018 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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Mikrojesle 

 

Projekt: Podpora rodiny 

 

Dotace: Statutární město Děčín 

Podpořeno částkou:  300 000,- Kč 

Datum zahájení: 1. 1. 2018 

Datum ukončení: 31. 12. 2018 

 

Cílem projektu je provoz mikrojeslí, které umožňují dětem 

setkávání se svými vrstevníky a rodičům návrat do zaměstnání. 

Nabízíme 

 celodenní péči o děti 

 malý kolektiv  

 rodinnou atmosféru 

 zábavné a vzdělávací programy, výlety, návštěvy solno-jodové 

jeskyně… 

 vlastní dětské hřiště  
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Projekt: Společnou cestou 

 

                                  
 

Projekt byl podpořen z dotačních titulů Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Ústeckého kraje a Statutárního města Děčín 

 

MPSV částkou 354 626,-Kč 

Ústecký kraj   33 333,33 Kč 

Statutární město Děčín 60 000,-Kč 

Datum zahájení: 1.1.2018 

Datum ukončení : 31.12.2018 

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 provozována Coworkingová kancelář 
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Projekt: S Běláskem se nenudíme III. 

 

 
Dotace: Ústecký kraj v rámci dotačního titulu Volný čas 2018 

Podpořeno částkou: 46 000,- Kč 

Datum zahájení: 1. 1. 2018 

Datum ukončení: 31. 12. 2018 

 

Cílem projektu S Běláskem se nenudíme  bylo  zapojení 

neorganizovaných dětí mládeže do pravidelných volnočasových 

aktivit vedených odbornými lektory. Do projektu se zapojilo 598 

dětí a bylo uskutečněno 1250 intervencí. 
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Projekt: Klub Archa 

 

 
Dotace:  

Ústecký kraj v rámci dotačního titulu Podpora mládeže 2018 

Podpořeno částkou: 46 050,- Kč 

Datum zahájení: 1. 1. 2018 

Datum ukončení: 31. 12. 2018 

 

Cílem projektu je vytvoření místa pro setkávání dětí se svými 

vrstevníky. 
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Projekt: Akce s Běláskem 

 
Dotace: Statutární město Děčín 

Podpořeno částkou:  45 000,- Kč 

Datum zahájení: 1. 1. 2018 

Datum ukončení: 31. 12. 2018 
- 

Celkem bylo zrealizováno 15 jednorázových akcí  

A bylo uskutečněno 3 198 návštěv-  
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Projekt: Sport 

 
Dotace: Statutární město Děčín 

Podpořeno částkou:  25 000,- Kč 

Datum zahájení: 1. 1. 2018 

Datum ukončení: 31. 12. 2018 

Cílem projektu je vést děti a mládež k lásce ke sportu a 

pohybovým aktivitám a rozvíjet u nich tělesnou zdatnost a 

udržovat dobrou kondici i u starší generace. 
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Jednorázové akce pro celé rodiny v roce 2018 

Zimní ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi 

Maškarní karnevaly pro děti 

Maškarní ples pro dospělé 

Pálení čarodějnic u Besedy v Bělé 

Městské slavnosti na Mariánské louce 

Ozdravný pobyt v Doksech pro rodiče děti 

Zahradní slavnost 

Pohádkový les 

Drakiáda 

Dýňování 

Mikulášské nadílka 

Adventní koncert v kostele sv. Františka Xaverského  

A mnoho dalších akcí  
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Celkový počet návštěv za rok 2018 
V roce 2018 bylo v Mateřském centru Bělásek z.s.  uskutečněno 

2328 návštěv. 

Celkem bylo podpořeno při všech aktivitách v MC 413 osob 

Podrobně dle aktivit: 

Kurzy Podaná ruka v 1. pololetí roku 2018 bylo realizováno 10 lekcí 

týdně, kterých se účastnilo 126 klientů ve 2. pololetí přibylo nově 

40 klientů a celkem bylo podpořeno 166 klientů. 

Dále bylo uskutečněno 14 přednášek, besed a workshopů, při 

kterých bylo uskutečněno 112 návštěv 

Dále byl realizován Kurz pro nastávající rodiče, rodiče malých 

dětí, zdravé vaření celkem kurz navštěvovalo 8 rodičů. 

V rámci aktivit projektu bylo realizováno doprovodné opatření - 

hlídání dětí. Celkem bylo uskutečněno 115 jednorázových hlídání  

Další aktivitou mateřského centra je pořádání ozdravných pobytů 

pro rodiny s dětmi v roce 2018 se jich zúčastnilo 119 osob 

Coworkingové centrum využívalo v roce 2018 opakovaně 8 osob 

Počty účastníků projektu jsou pravidelně sledovány v knize návštěv 

a na prezenčních listinách z jednotlivých aktivit. 

Sportovní aktivity navštívilo opakovaně 49 dětí 

Kulturní akce 3326 osob 

Klub Archa 58 podpořených dětí 

S Běláskem se nenudíme opakovaně se zapojilo 407 dětí 
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    Výsledek hospodaření 2018 

  
    Náklady     v Kč 

  

  

  

nákup spotřebního materiálu 

 

456 594 

spotřeba energie 

 

302 287 

opravy a údržba 

 

440 186 

cestovné 

  

9 826 

náklady na reprezentaci 

 

1 487 

služby 

  

646 527 

mzdové náklady 

 

1 827 658 

daně a poplatky 

 

396 

ostatní náklady 

 

24 023 

        

  

  

  

Náklady celkem   3 708 984 

    

    Výnosy     v Kč 

  

  

  

provozní dotace: 

 

2 238 933 

z toho: MPSV 354 626   

  

ESF-Projekt Dětská 

skupina 1 153 644   

  Ústecký kraj 125 383   

  Statutární město Děčín 395 280   

  Úřad práce 210 000   

dary 

  

62 253 

vlastní zdroje(kroužky,hlídání dětí,rekreace… 1 411 199 

členské příspěvky, 

 

1 000 

jiné výnosy 

 

417 

Výnosy celkem   3 713 802 

    

    Výsledek hospodaření   4 818 
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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 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Statutárního města Děčín 

Finančně a materiálně nás v roce 2018 podpořili 
Constellium Extrusions Děčín s.r.o. 

Rodina Mejzlíkova 

INO 

Dlouhodobě spolupracujeme 
Markéta Pilařová - certifikovaný poradce pro výživu a sport 

MCentra 

Music klub Beseda 

Oriflame Radka Kulišová 

Valdemar  Grešík  Natura, s.r.o. 

Střední zdravotnická škola Děčín 

TJ Sokol Bělá 

Mgr. Adéla Machačová, Dis. 

Mgr. Irena Kubátová 

4. oddíl skautů a skautek Sojčáci 
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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 

 

Mikrojesle: Mateřské centrum Bělásek z.s.                  

Tělocvičná 192/9, Děčín 10   

Tel. 608 868 937 

Č.účtu: 78 – 5195740297/0100 

 

Dětská skupina Motýlek 

Na Pěšině 332, Děčín IX 405 05 

Tel. 727 814 664 

Č.účtu: 78 – 5195740297/0100 

 
 

Statutární zástupci organizace 

Hana Pacinová 

Yveta Janíková 

 


