NAŠE LÁNY, občanské sdružení

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé a příznivci občanského sdružení Naše Lány,
na následujících stránkách si Vám dovolujeme přiblížit činnost a hospodaření našeho sdružení
v roce 2010.
Vedle zajištění pravidelného chodu mateřského centra Klub pro rodiče a děti — Domeček jsme
pokračovali v pořádání jednorázových akcí pro veřejnost. Podařilo se nám získat finanční
prostředky v několika dotačních řízeních. Pomáhali jsme druhým a rozvíjeli jsme naši
spolupráci s lánskými spolky a institucemi. Vzděláváním členů sdružení jsme se snažili
zkvalitnit naši činnost. V propagaci jsme se zaměřili na jednotný vzhled dokumentů a letáků.
Podíleli jsme se na získání titulu za vítězství v soutěži Obec přátelská rodině 2010 pro Obec
Lány.
To vše vyžadovalo čas, spolupráci, vzájemnou toleranci, důvěru a nadšení pro společnou věc
nejen mezi členy sdružení, ale též mezi dobrovolníky, kteří nám fandí.
Děkuji všem za pomoc, ochotu a čas věnovaný dobré věci.
Přeji všem pohodový rok 2011.
Jana Drastilová
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CÍLE A POSLÁNÍ
Občanské sdružení Naše Lány vzniklo v roce 2005 z iniciativy lánských občanů, kteří se chtějí
aktivně podílet na rozvoji obce Lány a místní části Vašírova,
zejména na zlepšování podmínek pro aktivní využití volného
času dětí a jejich rodičů. Není nám lhostejné naše okolí a
prostředí, ve kterém žijeme.
Základní cíle a poslání sdružení

 Organizování aktivit volného času dětí a mládeže.
 Provozování mateřského centra „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ (zkráceně

jen
„Domeček“) jako prostoru ke vzájemnému setkávání a aktivnímu trávení volného času rodičů s dětmi, především matek na rodičovské nebo mateřské dovolené s doprovodným programem pro rodiče i děti. Základním posláním mateřského centra je prevence sociálního
vyloučení, posílení hodnoty rodiny, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro všechny.
 Organizování obecně prospěšných akcí: humanitární, kulturní a sportovní akce.

 Spolupráce s různými státními i jinými organizacemi v zájmu realizace cílů sdružení.
 Pořádání veřejných sbírek za účelem financování cílů sdružení.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V HISTORII
2005
2006
2006
2006
2007
2007 únor
2007
2007 květen
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2010

Založení a registrace občanského sdružení Naše Lány
I. Valná hromada a volba výboru občanského sdružení
Projekt roku 2006 „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“
Mimořádná valná hromada – nové volby do výboru občanského sdružení
Projekt roku 2007 mateřské centrum „Klub pro rodiče a děti – Domeček“
Slavnostní otevření mateřského centra „Domeček“
II. Valná hromada občanského sdružení
Slavnostní otevření dětského hřiště u Židovského rybníka
III. Valná hromada občanského sdružení
MV ČR zaregistrována změna stanov občanského sdružení
Pokračování projektu mateřské centrum „Domeček“
Přijetí a vstup do Sítě Mateřských center ČR
Instalace závlahového systému - dětské hřiště u Židovského rybníka
IV. Valná hromada občanského sdružení
Pokračování a rozvoj projektu mateřské centrum „Domeček“
V. Valná hromada občanského sdružení
Pokračování a rozvoj projektu mateřské centrum „Domeček“
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KLUB PRO RODIČE A DĚTI — DOMEČEK
Klub pro rodiče a děti - Domeček je přátelské místo pro celou rodinu.
Domeček byl slavnostně otevřen v únoru 2007. Sídlí v pronajatých prostorách o rozloze
108 m2 v budově sokolovny, Masarykovo náměstí 217, 27061 Lány. Majitel budovy
a pronajímatel je Tělocvičná jednota Sokol Lány.
Otevírací doba je 15 hodin týdně: úterý a středa 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hodin
a ve čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin. Domeček je otevřený návštěvníkům všech generací včetně
návštěvníků z jiných obcí v našem okolí.
Vstupné do Domečku činí 30 Kč za dospělou osobu po dobu jednoho tříhodinového bloku.
Členové sdružení využívají 50% slevy ze vstupného. Všichni návštěvníci mohou využít
věrnostní kartičky, kdy každá desátá návštěva je zdarma. Za aktivity se nehradí žádné
dodatečné vstupné. Vyjímku tvoří angličtina pro dospělé a pro děti a za kreativní kroužek do
kterých je nutné uhradit zápisné.

Pravidelné týdenní aktivity:

Nepravidelné aktivity:
















 Besedy a přednášky
 Společné vycházky a výlety
 Jednorázové akce

Cvičení s Rozárkou
Cvičení s Vendelínem
Dovádění s Pastelkou
Zpívánky se skřítkem
Angličtina s Míšou
Angličtina pro dospělé
Výtvarné dílny
Keramické dílny
Kreativní kroužek
Herna pro děti do 18 měsíců
Herna pro všechny
Krátkodobé hlídání dětí
Čtení pohádek a Maňáskové divadlo
Hlídání dětí

Existence Domečku mimo jiné pomáhá:

 Integraci nových rodin do života v naší obci
 Rodičům, kteří se dostanou do částečné nebo úplné sociální izolace
 Podpořit seberealizaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené
 Podpořit sebevzdělávání jako pomoc při návratu do pracovního procesu
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Přehled nabízených aktivit v roce 2010
Cvičení s Rozárkou
1x týdně 30 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do
2 let s hudbou, říkankami a sportovními pomůckami.
Cvičení je zaměřeno na podporu přirozeného
pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se
nejen hrubá a jemná motorika a celková vnímavost
dítěte, ale zároveň se utužují sociální vazby mezi
dětmi, rodiči a okolním světem. Každá hodina cvičení
je vedena individuálně podle aktuální věkové skladby
dětí. Rodiče vždy cvičí společně s dětmi. V první
polovině roku se aktivita jmenovala Batolátka a byla
určena nechodícím dětem do 1 roku. Cvičitelka:
Veronika Šulcová.
Cvičení s Vendelínem
1x týdně 30 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do
4 let s hudbou, říkankami a sportovními pomůckami.
Cvičení je zaměřeno na podporu přirozeného
pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se
nejen hrubá a jemná motorika a celková vnímavost
dítěte, ale zároveň se utužují sociální vazby mezi
dětmi, rodiči a okolním světem. Každá hodina cvičení
je vedena individuálně podle aktuální věkové skladby
dětí. Rodiče vždy cvičí společně s dětmi. V první
polovině roku měla aktivita název Cvičení pro děti.
Cvičitelka: Radka Velíšková.
Dovádění s Pastelkou
1x týdně 30 minut. Lektor spolu s rodiči seznamuje
děti s různými výtvarnými technikami: malování,
kreslení, modelování, stříhání a lepení apod. Během
aktivity se rozvíjí jemná motorika, kreativita a
estetické cítění dětí. Témata se váží k ročnímu
období a lidovým tradicím. Tato aktivita byla v období
1. pololetí prezentována pod názvem Výtvarné
dovádění pro děti. Lektorka: Jaroslava Jakubcová.
Zpívánky se skřítkem
1x týdně 30 minut. Blok aktivit se vztahuje
k aktuálnímu ročnímu období nebo tradičním lidovým
svátkům. Při zpívánkách v doprovodu kytary nebo
flétny děti používají jednoduché hudební nástroje. Na
závěr bloku následuje krátké divadélko. V období
leden až červen se aktivita jmenovala Zpívánky,
říkanky a divadélko. Lektorka: Veronika Šulcová a
Irena Šmatláková.
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Angličtina s Míšou
1x týdně 45 minut výuky. Určeno dětem od 4 let bez
rodičů. Vedeno hravou formou s využitím učebnice
napsané přesně na míru této věkové skupině. S
písničkami, v pohybu i u stolečku. Individuální přístup
k malé skupince dětí. Výuku převzala v druhém
pololetí Jazyková škola MIMOaZA z Nového
Strašecí. V 1. pololetí to byla Angličtina pro děti.
Lektorka: Martina Burgerová, v druhé polovině roku
Věra Matějovičová.
Angličtina pro dospělé
1x týdně 45 minutová výuka. Výuka je rozdělena do
třech znalostních skupin: začátečníci, pokročilí,
konverzační skupina). Výuku převzala v druhém
pololetí Jazyková škola MIMOaZA z Nového
Strašecí. Malé skupinky umožňují individuální práci
lektora s jednotlivými účastníky. Během kurzu je
rodičům k dispozici hlídání pro děti. Lektorka:
Markéta Soukupová, v druhé polovině roku Helena
Baldýnská.
Výtvarná dílna
2x v měsíci celý odpolední blok 180 minut. Vedoucí
kurzu předem připravuje náplň jednotlivých
výtvarných dílen. Během dílen si mohou rodiče i se
svými dětmi pod jeho vedením vyzkoušet různé
výtvarné techniky (např. pletení z pedigu, výroba
šperků, savování, malování na sklo, drátkování,
filcování, aj.) zpravidla tématicky laděné k ročnímu
období. Lektorka: Jana Drastilová, Jana Barášková a
Martina Hořejší.
Keramická dílna
2x v měsíci celý odpolední blok 180 minut. Vedoucí
kurzu předem připraví náplň jednotlivých dílen.
Rodiče mohou i se svými dětmi pod jeho vedením
vyrobit z keramické hlíny vlastní výrobek, děti mohou
tvořit i ze samotvrdnoucí hlíny. Hotové výrobky se
pak zdobí glazurami a engobami. Lektorka: Gabriela
Frolíková.
7
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Herna pro děti a klubovna pro rodiče
Během otevírací doby Domečku je rodičům k
dispozici klubovna s občerstvením, přebalovacím
koutkem a dalším vybavením. Dětem je k dispozici
vybavená herna. Pro rodiče jsou zde navíc odborné
knihy a informační materiály o výchově a zdraví,
rodině, mateřství, kojení, výživě, apod., které
pravidelně doplňujeme. Knihy a časopisy lze po
dohodě zapůjčit i domů. Klubovna a herna jsou
k dispozici celkem 15 hodin týdně, kapacita 20
účastníků. Správce: Jaroslava Jakubcová.
Kreativní kroužek
1x týdně odpolední blok 120 minut. Určeno dětem od
4 let bez rodičů. Děti pod vedením lektora vyrábějí
výrobky dle připraveného harmonogramu. Náplní je:
malování, lepení, filcování a práce s keramickou
hlínou aj. Rozvíjíme představivost a šikovnost dětí.
Lektorka: Jana Drastilová, Gabriela Frolíková.
Herna pro děti do 18 měsíců
1x týdně po dobu 60 minut je dětská herna
vyhrazena pro děti do 18 měsíců, které mají jiné
nároky na pohyb, prostor a používané hračky nežli
děti starší. Správce: Jaroslava Jakubcová.
Krátkodobé hlídání dětí
Po dobu trvání kurzu angličtiny pro dospělé a během
přednášek a besed zajišťujeme hlídání dětí, aby se
rodiče mohli plně věnovat dané aktivitě. Hlídací teta:
Miroslava Koželuhová a Martina Blínová.
Hlídání dětí
V druhé polovině roku jsme zavedli službu Hlídání
dětí bez přítomnosti rodičů. Službu zajišťovala
profesionální hlídací agentura. I přes avizovaný velký
zájem v anketách po zavedení služby nebyl o službu
zájem a proto byla zrušena.
Besedy a přednášky
Odborné besedy a přednášky zařazujeme min. 1x
měsíčně. Zveme odborníky nebo osoby se
specifickými znalostmi a zkušenostmi, aby přednášeli
na různá témata, která rodiče zajímají (např. první
pomoc, bio potravin, o rodičovství, zdravé obouvání,
vaříme zdravě). Současně nabízíme rodičům službu
hlídání dětí.
8
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Čtení pohádek a Maňáskové divadlo
2x v měsíci 15 minut čtení s pohádkovou babičkou.
Čtením jsme se připojili k celorepublikovému
projektu Celé Česko čte dětem.
Pohádková
babička: Věra Svobodová.
Společné vycházky a výlety
Několikrát v průběhu roku jezdí maminky s dětmi
na společné několikadenní výlety do jižních Čech.
V květnu jsme byli na návštěvě v lánské Mateřské
škole v rámci seznámení dětí s prostředím ve
školce a na návštěvě ŠZP Lány u výběhu Antilopy
losí a Lamy guanaco.
Mikulášská herna pro děti
Jednorázová akce v období Mikuláše. Uspořádali
jsme pro děti a rodiče 3x Mikulášskou hernu. Za
dětmi přišel Mikuláš s pomocníkem andělem a
rozdávali dětem nadílku.
Celkové hodnocení projektu
Projekt Domeček hodnotíme jako úspěšný. Podkladem pro toto hodnocení nám je návštěvnost,
která pravidelně roste od založení Domečku v roce 2007. Oproti roku 2009 vzrostla o 5% (viz.
statistika na další straně). Zároveň dostáváme velmi kladné ohlasy návštěvníků Domečku,
které vyjadřují osobně během jednotlivých aktivit i v pravidelných anketách. Velmi motivujícím
faktorem je i skutečnost, že stávající návštěvníci naše služby doporučují svým přátelům a
známým, kteří se často stávají pravidelnými návštěvníky mateřského centra. Tento fakt je
zjišťován při přijímání nových návštěvníků dotazem „jakým způsobem se o nás dozvěděli“.
Z podrobné statistiky návštěvnosti jednotlivých kurzů vyplynulo, že nejvyhledávanějšími
aktivitami Domečku (kromě volné herny) jsou cvičení pro rodiče s dětmi (Cvičení s Vendelínem
a Cvičení s Rozárkou): celkem 482 návštěv, dále Zpívánky se Skřítkem: 336 návštěv a
Dovádění s Pastelkou: 209 návštěv. Naopak nejnižší návštěvnost měly výtvarná a keramická
dílna, které obě dříve patřily k velmi vyhledávaným aktivitám. Pokles návštěvnosti výtvarné
dílny byl zaznamenán již v 1. pol. roku 2010, proto byla ve 2. pol. zavedena nová aktivita
Kreativní kroužek s podobným obsahem, ale zaměřená na jinou cílovou skupinu. Návštěvnost
Kreativního kroužku byla za první 4 měsíce fungování velmi vysoká (125 návštěvníků).
V letních měsících, kdy je tradičně nejnižší návštěvnost z důvodů dovolených a hezkého
počasí, byla provedena další větší údržba pronajatých prostor - především byly nakoupeny
velkokapacitní úložné skříně do klubovny a ve spolupráci s pronajímatelem byla do klubovny
zavedena voda. Prostor klubovny se tím značně zútulnil a zlepšila se i jeho funkčnost.
Naše služba má omezenou návaznost na jiné místní organizace. Nejvíce spolupracujeme
s Mateřskou školou v Lánech, se kterou pořádáme „výměnná dopoledne“, kdy si děti
z Domečku jdou hrát / seznámit se s prostředím Mateřské školy (kterou pak zpravidla
navštěvují) a děti ze školky výměnnou stráví určitý čas v Domečku. Za dobu realizace projektu
se Domeček velmi osvědčil jako přechod mezi rodinou a MŠ, neboť děti se naučí trávit čas v
kolektivu a nemají pak problémy s nástupem do MŠ. Pro rodiče rovněž pořádáme besedy s
ředitelkou MŠ na téma zápisu do MŠ.
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Personální zabezpečení projektu Domeček
Vedoucí tým projektu tvoří tři hlavní organizátorky: Ludmila Benová, Jana Drastilová a Martina
Hořejší. Všechny tři členky vedoucího týmu vykonávají tuto činnost bez nároku na odměnu, tj.
nejsou z titulu těchto funkcí v pracovním poměru k organizaci. V případě potřeby jsou
vzájemně zastupitelné, při standardním fungování má však každá z nich vymezené pravomoci
a odpovědnosti za jednotlivé aktivity v rámci projektu. Kromě odpovědnosti za jednotlivé služby
nabízené v Domečku, je vedoucí tým zodpovědný za sestavení plánu, získání finančních
prostředků a realizaci a kontrolu projektu.
Projekt Domeček má jednoho stálého zaměstnance na hlavní pracovní poměr se zkráceným
pracovním úvazkem, který vykonává funkci Správce mateřského centra a je přímo podřízený
organizátorkám projektu. Jeho zástup v době dovolené provádějí 2 pracovníci formou DPP.
Dalších 9 pracovníků je zaměstnáno formou dohod o provedení práce jako vedoucí
jednotlivých aktivit.
Na realizaci projektu se dále aktivně podílí 5 osob na bázi dobrovolnosti, z nichž 3 jsou členové
sdružení. 2 zajišťují technickou podporu projektu, 1 pomáhá s prezentací především po
grafické stránce a 2 členové pomáhají při jednorázových akcích (mikulášská, výlety, apod.).
Odborné besedy a přednášky jsou zajišťovány především dodavatelsky, tj. přednášející nejsou
v pracovním poměru k naší organizaci.
Domeček v roce 2010 navštívilo (i opakovaně) celkem 3.164 návštěvníků, z toho 1.603
dospělých a 1.561 dětí. Oproti roku 2009 celková návštěvnost vzrostla o 5%.
Návštěvnost Domečku 2010
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LISTOPADPROSINEC

O našich programech a akcích jsou návštěvníci informováni
prostřednictvím následujících médií
Internet

Tisk

Všichni stávající i potenciální klienti mají
přístup k informacím o projektu 24 hodin
denně na internetu buď přímo na internetových stránkách sdružení nebo zprostředkovaně přes oficiální stránky obce
Lány nebo přes Síť mateřských center .

O probíhajících a připravovaných akcích
informujeme tištěnou formou inzerátů a
oznámení
v
Lánském
zpravodaji
(informačním listu Obecního úřadu Lány),
který je zdarma distribuován všem obyvatelům Lán a Vašírova 1x měsíčně.

www.naselany.cz
www.lany.cz
www.materska-centra.cz

Dle aktuální finanční situace dále inzerujeme i ve zpravodajích obcí: Stochov, Žilina,
Bratronice, Smečno atd.

Zde jsou veškeré informace o činnosti
sdružení a jím realizovaných projektech a
samozřejmě i detailní informace o otevírací době Domečku, kontaktní údaje, aktuální program na daný měsíc.

Čtenáři mohou rovněž najít články o Domečku v rakovnickém Raportu, Rakovnickém deníku, Kladenském deníku a v
Mladé frontě Dnes v příloze Kladensko.

Zároveň jsou rodičům, kteří to výslovně
neodmítnou, zasílány minimálně 1x měsíčně novinky a informace o dění v Domečku na jejich osobní email.

Letáky a programy

Pozvánky a místní rozhlas

Barevné informační letáčky Domečku spolu s aktuálním programem na daný měsíc
a pozvánkami na besedy pravidelně roznášíme a jsou k dispozici ve vestibulu
Obecního úřadu Lány, v Mateřských školách, lékárnách a obchodech v Lánech a
okolních obcích, dále v ordinacích dětských lékařů MUDr. Cibulky v Lánech a
Novém Strašecí a samozřejmě přímo v
Domečku.

Při konání mimořádných akcích připravujeme a tiskneme pozvánky formou propagačních letáčků, které doručujeme opět
všem obyvatelům Lán a Vašírova i okolních vesnic zpravidla prostřednictvím
České pošty.
O mimořádných akcích jsou občané Lán a
Vašírova rovněž informováni obecním
rozhlasem, zpravidla 1-2 dny před konáním akce a pak přímo v den konání akce.
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OSTATNÍ AKCE
IV. Maškarní merenda - benefiční akce
Únorová Maškarní merenda se nesla v duchu oslavy
3. narozenin Domečku. Výtěžek z akce 11.321 Kč byl
ponechán na financování provozu Domečku. Na akci
s námi spolupracovali zástupci Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány-Vašírov. Akce se konala
za přispění Obce Lány.
IV. Literární čtení pro celou rodinu - benef. akce
Na březen měsíc knihy připravilo občanské sdružení
a Muzeum TGM v Lánech literární odpoledne. Akce
byla věnována výročí českých pohádkářů. Nedílnou
součástí odpoledne byla burza knih. Z věnovaných
knih do burzy byly vybrány knihy do obecní knihovny.
V burze se vybrala celkem částka 2.772 Kč, která
byla darována na nákup nových knih do obecní
knihovny. Novinkou byla literární soutěž pro žáky základních škol a studenty středních a odborných škol.
Nechyběla tradiční výtvarná soutěž pro děti z Mateřské školy Lány.
Jarní úklid obce
Snad poprvé v historii obce se daly všechny spolky
dohromady, aby si během jedné dubnové soboty rozdělily obec na jednotlivá stanoviště za účelem společného velkého jarního úklidu. Akce se konala na
oslavu Dne země. Naše sdružení uklízelo především
na dětském hřišti v Lánech.
Pálení čarodějnic
V dubnu jsme šli opět v čele průvodu čarodějnic na
modelářské letiště na Kopaninu, kde se konal doprovodný program. Akci pořádá Obec Lány.
V. Lánský den plný her - benefiční akce
Již tradiční sportovní akce pro celé rodiny. Všichni si
mohli vyzkoušet správné třídění odpadů, navlékání
korálků, malování na obličej, stříkání z hasičské hadice a mnoho soutěží. K vidění byla bitva modelů válečných lodí na Židovském rybníku. Na této červnové
akci se podařilo shromáždit částku 13.586 Kč, která
bude použita na pořízení pryžové dopadové plochy
na dětském hřišti u Židovského rybníka v Lánech. Na
akci s námi spolupracovali zástupci Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány-Vašírov, Sboru dobrovolných hasičů TGM Lány a Modelářského klubu Lány a okolí. Akce se konala za přispění Obce Lány.
12 www.naselany.cz

Lánská neckyáda 2010
Sportovní akce pořádaná Obcí Lány na Židovském
rybníku v Lánech. Spolupořadatelem akce bylo naše
sdružení, Sbor dobrovolných hasičů TGM Lány a Modelářský klub Lány a okolí. Naše sdružení se zúčastnilo s pirátskou posádkou a plavidlem zvaným Černá
perla. V soutěžích vodohraní obsadila naše posádka
2. místo.
Den otevřených dveří firmy Ekologie s.r.o.
Občanské sdružení zajistilo soutěže pro děti a získalo sponzorský dar.
Příměstský tábor pro děti
Prázdninový pobyt dětí v Domečku v době letních
prázdnin jako výpomoc pro rodiče v době kdy je MŠ
zavřená. Program pro děti trval 7 hodin denně po dobu 1 týdne v červenci a 1 týdne v srpnu. Režim je
podobný jako v MŠ s tím, že i dozor zajišťuje vždy
zkušený pedagog a hlídací tety. Strava byla zajištěna
v místní restauraci Hotelu Classic. Kapacita aktivity
byla velmi brzy po vyhlášení naplněna.
Burzy dětského oblečení
Pořádáme jarní a podzimní burzu dětského oblečení.
Během burzy pořádáme sbírku nepotřebného ošacení, obuvi a jiných potřeb ve prospěch Azylového domu Gloria v Praze nebo FOD Klokánek v Hostivici.
V. Lampiónový průvod
Dušičkový Lampiónový průvod. Tuto akci pořádáme
pro všechny, kterým se stýská po hřejivém svitu lampiónů! Na akci s námi spolupracoval Sbor dobrovolných hasičů TGM Lány. Poprvé jsme kromě vypouštění svíček a plovoucích lampionů na hladinu rybníka
vypustili i pět létajících lampionů.
Prodejní akce
Domeček se účastní se svými výrobky prodejních
výstav pořádaných jinými organizacemi v obci Lány,
kde prezentuje svou činnost. V roce 2010 jsme se
zúčastnili těchto tématických akcí: Velikonoční prodejní výstava v Muzeu TGM V Lánech, Lánské letní
slavnosti, Vánoční prodejní výstava v Muzeu TGM
v Lánech a Voňavý advent v sokolovně.
13
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ZPRÁVA O STAVU HOSPODAŘENÍ

Přehled o výnosech a nákladech k 31.12.2010
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Hospodářské výsledky jednotlivých středisek
Projekt Domeček:

Ostatní akce (OA):

ztráta ve výši 28 820 Kč bude uhrazena
čerpáním z vlastního jmění organizace.

zisk ve výši 33 817 Kč prostředky budou použity
na financování ostatních akcí v roce 2011.

Správa:

Část zisku ve výši 13 586 Kč byla věnována na
pořízení dopadové plochy na dětském hřišti
u Židovského rybníka v Lánech.

zisk ve výši 565 Kč bude rozdělen
v poměru 75% Domeček a 25% OA.

Výsledkem hospodaření v roce 2010 je zisk ve výši 5 562 Kč.
Tento zisk bude převeden do vlastního jmění organizace.

Přehled majetku a závazků organizace k 31.12.2010

Majetek

Závazky

Organizace má k 31.12.2010 pouze závazky
před splatností a to vůči zaměstnancům ve výši
6 924 Kč a závazky ze sociálního zabezpečení a
Projekt Domeček je realizován v pronajatých zdravotního pojištění ve výši 3 541 Kč, tj. krátkodobé závazky celkem ve výši 10 465 Kč.
prostorách a drobné vybavení klubovny a
herny je účtováno přímo do spotřeby.
Jiná pasiva ve výši 1 620 Kč jsou předem zaplaK 31.12.2010 organizace vlastní krátkodobý cené kurzovné (Kreativní kroužek) na rok 2011.
K 31.12.2010 organizace nevlastní žádný
dlouhodobý majetek.

finanční majetek v celkové hodnotě
124 545 Kč a má zaúčtovány příjmy příštích
období ve výši 10 465 Kč z titulu budoucí
platby od Úřadu práce v Kladně.
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PLÁNY PRO ROK 2011
Projekt Domeček



Získání nových a udržení stávajících klientů Domečku.



Zachování stávající nabídky aktivit, ovšem s pečlivým sledováním návštěvnosti.



Zvýšení návštěvnosti jednotlivých aktivit nabízených v Domečku prostřednictvím
inzerce, ukázkových hodin a ukázek výrobků.



Doplnění statistické evidence návštěvnosti Domečku o další položky a využití této
analytické evidence při rozhodování o zachování či úpravě nabídky aktivit Domečku.



Rozšíření otevírací doby Domečku o jeden 3 hodinový blok ve 2. pololetí 2011. Realizace tohoto kroku závisí na vývoji návštěvnosti v 1. pololetí 2011 a na dostupnosti finančních prostředků na nájemné a mzdy správce mateřského
centra.



Rozšíření jednorázových tematických akcí i na období letních měsíců, kdy je
omezen pravidelný program Domečku.



Vymalování všech prostor Domečku. Realizace tohoto kroku je závislá na
dostupnosti finančních prostředků v roce 2011.



Vzdělávání pracovníků - závisí na dostupnosti finančních prostředků, přesný
plán vzdělávání bude konkretizován v průběhu roku 2011.



Aktivní účast na projektech pořádaných Sítí mateřských center, o.s.



Účast v grantových a dotačních řízeních Ministerstva práce a sociálních věcí,
Středočeského kraje, Obce Lány, Nadace VIA, Nadace pro Radost, Veolia a oslovení
soukromých sponzorů.

Ostatní



Rozšíření aktivní členské základny občanského sdružení.



Zajištění brigád na dětském hřišti v Lánech.



Získání finančních prostředků na pořádání akcí pro veřejnost a jejich uspořádání: Maškarní merenda, Čtení pro celou rodinu, Lánský den plný her a Lampiónový průvod.



Zapojení se do akcí pro veřejnost pořádaných Obcí Lány: Pálení čarodějnic, Lánské letní
slavnosti a Voňavý advent.



Propagace činnosti občanského sdružení v regionálním tisku.
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LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ
Způsob vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů sdružení jsou popsány ve stanovách
občanského sdružení Naše Lány. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Valná hromada,
kterou tvoří všichni členové. Valná hromada volí Výbor občanského sdružení, který řídí činnost
sdružení po dobu dvou let. V roce 2010 bylo registrováno 30 členů. Členské příspěvky byly stanoveny částkou 300,- Kč za rok pro dospělé osoby a 50,- Kč za rok pro osoby mladší 18 let.
Členové
Bechyně Ladislav
Bechyňová Slava
Bena Jan Ing.
Bena Oskar
Benová Ludmila Ing.
Burger Václav
Burgerová Martina
Drastil Jakub
Drastil Josef
Drastil Matěj
Drastilová Jana
Hořejší Adam
Hořejší David
Hořejší Martina
Hořejší Miroslav Ing.
Chalupa Jan
Chalupa Šimon
Chalupová Ivana Bc.
Klimešová Andrea
Kotzinová Jana Ing.
Krátká Dagmar
Mariášová Andrea Mgr.
Mariáš Přemysl Mgr.
Moravcová Hana Ing.
Moravcová Martina Ing.
Novák Vladimír
Pokorná Markéta
Šulcová Veronika Mgr.
Švestka Jaroslav
Ulmanová Portová Anna

Statutární zástupci
předseda
místopředseda

Drastilová Jana
Hořejší Martina

Výbor
předseda
místopředseda
hospodář
zapisovatel
člen výboru

Drastilová Jana
Hořejší Martina
Benová Ludmila Ing.
Ulmanová Portová Anna
Moravcová Martina Ing.

Valná hromada občanského sdružení naše Lány 2010
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PODĚKOVÁNÍ
Za finanční podporu děkujeme: Obci Lány, Středočeskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Úřadu práce v Kladně. Děkujeme firmám EKOLOGIE s.r.o. z Lán, Zdravotní
pojišťovně MÉDIA z Prahy, Středočeským vodárnám, a.s. z Kladna, Českým lupkovým závodům a.s. z Nového Strašecí a firmě Topinfo s.r.o. z Prahy. Dále pak děkujeme Vlastenecko
dobročinné obci baráčníků Lány-Vašírov, Českému červenému kříži z Lán a Milanu Moravcovi.

Úřad práce v Kladně

Za materiální podporu děkujeme: firmám DREXX s.r.o. z Lán, Cukrárně Panenka
z Tuchlovic, EuroAgentur Hotels & Travel a.s. – Hotel Classic Lány, Kartonie s.r.o. z Prahy, Hotel Restaurant Classic z Lán, Josef Barša ADSUM z Unhoště, McDonald's z Kladna, Rádiu Relax s.r.o. z Kladna, EKO-KOM, a.s. z Prahy, Haně Špásové – cukrářce z Lán.
Za obětavou pomoc děkujeme: manželům Barochovým z Lán a Marii Benešové ze Stochova.
Barboře Rovné, Anně Hoškové, Květě Hurdové, Květě Bechyňové, Michaele Buřičové, Věře
Svobodové a PaedDr. Václavu Vodvářkovi z Lán. Tělocvičné jednotě Sokol Lány, Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech, lánské Mateřské a Základní škole, lánskému Sboru Dobrovolných Hasičů
TGM, Kulturní komisi a komisi Veřejného pořádku, sportu a mládeže Obce Lány, Městské Policii z Nového Strašecí, Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Lány Vašírov, občanskému
sdružení Fiat Multipla klubu ČR z Lán, Vodní záchranné službě Kladno II., ÚSP Domov PETRA
z Mačkova, Modelářskému klubu Lány a okolí, Modelářskému klubu MERRIMACK z Prahy,
ŠZP Lány, ÚSZS Středočeského kraje z Kladna. A dalším dobrovolníkům, jejichž obětavosti a
ochoty pomáhat nám si velice vážíme. Děkujeme všem lidem, kteří přišli na některou z našich
akcí a tím podpořili naši činnost.
Za mediální podporu děkujeme: týdeníku Raport, Rakovnickému a Kladenskému deníku, MF
Dnes, redaktorům a vydavatelům Lánského zpravodaje. Firmě Topinfo s.r.o. za internetovou
prezentaci. Monice Přerostové z Vašírova za grafickou tvorbu propagačních materiálů. Markétě
Soukupové a Janu Šulcovi z Lán za fotodokumentaci akcí.
Velké poděkování patří všem členkám a členům občanského sdružení Naše Lány a jejich partnerům.
Bez jejich nadšení a energie bychom nemohli vyvíjet a rozvíjet své aktivity.
Jejich nadšení a chuť investovat svůj volný čas a energii je základním pilířem fungovaní našeho sdružení.
Velmi si vážíme všech partnerů, dárců a spřízněných duší za jejich podporu, díky níž se nám daří uskutečňovat naše cíle.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název:

NAŠE LÁNY, občanské sdružení

sídlo:

Lesní 498, 27061 Lány

internet:

www.naselany.cz

e-mail:

sdruzeni@lany.cz

bankovní spojení:

2258009001/5500 Raiffeisenbank a.s.

registrace:

MV ČR 5.12.2005, č.j. VS/1-1/62494/05-R

IČ:

27016455

DIČ:

CZ27016455

zprávu zpracoval:

výbor občanského sdružení Naše Lány

náklad:

30 výtisků

vydáno:

leden 2011

19 www.naselany.cz

PŘÍLOHA — ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

20

21

22

23

24

25

26

a běžíme dál …..

