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O našem rodinném centru
Rodinné centrum Routa, o.s. bylo založeno v r. 2008 členkami MC Čelákovice, kterým již “odrostly“ děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby než

v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené.
Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí, pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas
(pobyty, výlety, kurzy plavání) a seznámit se s dalšími rodinami, s lidmi, kteří žijí ve stejném regionu, často ve stejném městě, mají podobně staré
děti, a kteří řeší podobné problémy.
Naše činnost se stále více zaměřuje na podporu slaďování rodinného a pracovního života a prosazování myšlenek rovné příležitosti žen a mužů do
praxe. Z rozhovorů s rodiči a z dotazníkových šetření známe jejich potřeby, víme, co v našem regionu “vázne“, téma slaďování péče o děti a
domácnost u pracujících rodičů je velmi aktuální, a tak postupně v našich aktivitách převažuje. Podařilo se nám získat podporu ESF a státního
rozpočtu ČR na tříletý projekt Rodina a práce i pro Čelákovice.
Naše vzdělávací a informační činnost je zaměřena také na podporu rodin s dětmi, na podporu pozitivního rodičovství, partnerství a mezigeneračních
vztahů.

Podílíme se na přípravě volnočasových aktivit pro děti, na organizaci akcí pro veřejnost a v partnerství s MC Čelákovice pořádáme kurzy plavání
pro kojence, batolata a předškoláky v Čelákovicích.
Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc (vyzvedávání dětí z MŠ, ZŠ, jejich převod na kroužky, výměnu informací o službách pro rodiny, a
chceme se zaměřit na rozvoj komplexní nabídky dostupných služeb pro rodiny s dětmi, více na http://rc-routa.eu
V rámci našeho sdružení působí klub Táta v akci a Klub poskytovatelů náhradní rodinné péče.
V budoucnu bychom rádi vybudovali a provozovali rodinné centrum v Čelákovicích, jako zařízení komunitní a integrační pro celé rodiny,
s dětmi všech věkových kategorií, zaměřené na podporu a posilování funkční rodiny, rodičovství, partnerství i mezigeneračního soužití.

RC Routa a MC Čelákovice
Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a partnerství s ním nám umožňuje další možnosti uplatnění. Toto spojení prospívá oběma
stranám, Mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost služeb,
inovace – zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a na celé rodiny.
Naše činnost má podporu města Čelákovice a společně s MC Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné
a sociální politiky.

Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli
Den Rodin
Velké závody pro malé děti
Zahradní slavnost
Skáču dobře, skáču rád
Lampionový průvod

Rodinný country bál
Tvořivé dílny pro maminky
Víkendové pobyty
Letní prázdninové pobyty
Putovní výstava Jak se žije v MC?

Propagace
Naši činnost propagujeme ve Zpravodaji města Čelákovice, v TOKu a inzertních novinách Náš region.
Provozujme webové stránky www.rc-routa.cz, a facebook Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa.
Další propagaci zajišťujeme formou letáků a plakátů s aktuálním programem na vývěsce na náměstí Čelákovic, ve zdravotnických
zařízeních a v mateřských školkách.

Poděkování a spolupráce
Město Čelákovice
Evropský sociální fond ČR
Děkujeme Vám všem, rodičům, rodinám a přátelům Rodinného centra ROUTA.

Plány pro rok 2011
Od ledna 2011 zahajujeme činnost odpoledního útočiště ROUTA (Rodinné Útočiště Tisíce Aktivit) pro děti 3-10 let, kde společně
s dětmi počkáme na rodiče, kteří jsou v zaměstnání nebo na cestě zpět. Nabídneme hry, zábavu, příp. přípravu na školu v prostorách,
které děti dobře znají.
Jedná se o bezplatnou službu pro rodinu – včetně převodu dětí z MŠ a ZŠ do ROUTY, a to nejen dle předchozí objednávky, ale i
v případě nenadálé události na straně rodiče zapojeného do S.O.S. služby. Rodiče mohou zůstat v klidu – o děti se postaráme i v případě
mimořádné události v zaměstnání či na cestě domů (např. dopravní nesnáze, úraz, výjimečná práce přesčas). Na základě předem
uzavřené smlouvy nás mohou telefonicky kontaktovat - vyzvedneme jejich dítě z MŠ - ZŠ, převedeme je do odpoledního Rodinného
útočiště ROUTA v MC a v době od 16 do 19 hod se o něj postaráme.
Zahájíme i služby Infocentra RODINA A PRÁCE (informace, poradenství, vzdělávání, internet zdarma, knihovna), v oblasti slaďování
rodinného a pracovního života i krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let, pro rodiče vracející se po MD/RD do zaměstnání.
Postupně se zaměříme i na spolupráci s lokálními zaměstnavateli a budeme je motivovat k zavádění nástrojů slaďování rodinného a
pracovního života v praxi.
A protože je okolo nás hodně žen podnikavých, budeme jim pomáhat zahájit samostatné podnikání, např. ve službách pro domácnost či
péči o děti.
I nadále budeme organizovat rodinné pobyty, tentokrát i s přednáškami o rodičovství a partnerství, organizovat plavání dětí a mnoho
zajímavých akcí pro rodiny!

Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 pro účely výroční zprávy (v tisících Kč)

A. NÁKLADY

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Činnost hlavní

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

63
75
236
1

375

B. VÝNOSY
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

68
0

3
305
376
1
1

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 pro účely výroční zprávy (v tisících Kč))
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni účet.
AKTIVA
účet. období
období
A.
Dlouhodobý majetek
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
0
12
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
0
19
III.
Dlouhodobý finanční majetek
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku 0
-31
B.
Krátkodobý majetek
I.
Zásoby
II.
Pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
0
16
Bankovní účty
0
700
IV.
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
0
716
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni účet.
PASIVA
účet. období
období
A.
Vlastní zdroje
I.
Jmění
II.
Výsledek hospodaření
1
B.
Cizí zdroje
I.
Rezervy
II.
Dlouhodobé závazky
III.
Krátkodobé závazky
0
88
IV.
Jiná pasiva celkem
0
627
Pasiva celkem
0
716

