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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé a příznivci občanského sdružení,
v této výroční zprávě Vám přinášíme malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2012 a popisujeme
naše aktivity a výsledky.
V roce 2012 jsme pokračovali v zajištění pravidelného chodu Domečku a v průběhu roku jsme
uspořádali řadu již tradičních akcí pro veřejnost. Byli jsme úspěšní při získávání finančních
prostředků v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Středočeského kraje
a v příspěvkovém řízení Obce Lány. Rozvíjeli jsme naši spolupráci s lánskými spolky
a institucemi a v rámci našich možností jsme pomáhali potřebným. Provedli jsme inovaci
obsahu a vzhledu internetových stránek sdružení.
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 Vám všem za pomoc, ochotu a čas věnovaný dobré věci a přeji Vám pohodový rok
2013. Zůstaňte nám příznivě nakloněni a držte nám palce.
Jana Drastilová
předseda občanského sdružení
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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
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2011 + 2012
Pokračování a rozvoj
projektu „Domeček“.

Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
Instalace jedné pryžové dopadové plochy
na dětském hřišti u Židovského rybníka.

I. Valná hromada a volba výboru

2006

2008

Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.

2007

MV ČR zaregistrována změna stanov občanského sdružení.
Instalace závlahového systému na dětském hřišti
u Židovského rybníka.
Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
Hejbni kostrou pro školu!

2005

Slavnostní otevření
Domečku - klubu pro rodiče a děti v lánské sokolovně.
Slavnostní otevření
zrekonstruovaného dětského hřiště u Židovského rybníka.
Hejbni kostrou pro školku!

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V HISTORII

Projekt „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“.
Projekt „Klub pro rodiče a děti - Domeček“.
Hejbni kostrou pro sokol!





Organizování aktivit volného času dětí a mládeže.
Provozování mateřského centra „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ (dále jen „Domeček“)
jako prostoru ke vzájemnému setkávání a aktivnímu trávení volného času rodičů s dětmi,
především matek a otců na rodičovské nebo mateřské dovolené s doprovodným programem pro rodiče i děti. Základním posláním mateřského centra je prevence sociálního vyloučení, posílení role rodiny, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovné příležitosti
pro všechny.
Organizování obecně prospěšných akcí: humanitárních, kulturních a sportovních.
Spolupráce s různými státními i jinými organizacemi v souladu s cíli sdružení.
Pořádání veřejných sbírek za účelem financování cílů sdružení.

Skupina několika „čerstvých“ rodičů zakládá občanské sdružení,
které pojmenovává NAŠE LÁNY, za účelem přilákat co nejvíce
spoluobčanů, kteří se chtějí aktivně podílet na životě v obci.




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 lánské
sokolovny, Masarykovo náměstí 217, 27061 Lány. Majitel budovy a pronajímatel je Tělocvičná
jednota Sokol Lány.
Domeček poskytuje celoroční provoz a zároveň nabízí pestrou paletu aktivit pro rodiče
a jejich děti předškolního věku, těhotné ženy, seniory i celé rodiny. Otevírací doba se v roce
2012 pohybovala mezi 16 a 17 hodinami týdně dle aktuálního rozvrhu. Herna pro všechny byla
otevřena 15 hodin týdně: úterý a středa 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hodin a ve čtvrtek 9:00 –
12:00 hodin.
Vstupné do Domečku činí 30 Kč za dospělou osobu po dobu jednoho tříhodinového bloku.
Členové sdružení využívají 50% slevy ze vstupného. Od září 2011 návštěvníci využívají
cenově zvýhodněné permanentky. Pravidelné aktivity (pohybové, zpívánkové nebo výtvarné
dopoledne) jsou symbolicky zpoplatněny. U ostatních aktivit (angličtina, přírodovědný nebo
kreativní kroužek) je vybíráno kurzovné a kroužkovné. Besedy, přednášky, semináře a ostatní
poradenství je bezplatné.
Pravidelné aktivity

Nepravidelné aktivity

















Poradenské služby
Pohybové dopoledne
Zpívánkové dopoledne
Výtvarné dopoledne
Angličtina pro děti
Angličtina pro dospělé
Kreativní a přírodovědný kroužek
Herna pro všechny
Čtení pohádek a Maňáskové divadlo

Besedy, přednášky, kurzy
Společné vycházky a výlety
Jednorázové akce
Výtvarné a keramické dílny
Oslavy narozenin

Existence Domečku mimo jiné pomáhá










Rozšiřovat informovanost rodičů a pomáhá s řešením obtížných životních situací
Prevenci negativních jevů v rodině.
Rodičům, kteří se dostanou do částečné nebo úplné sociální izolace.
Integraci nových rodin do života v naší obci.
Podpořit seberealizaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené.
Podpořit sebevzdělávání jako pomoc při návratu do pracovního procesu.
Rozvoji mezigeneračních vztahů.
Slaďování rodinného a pracovního života.
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Přehled nabízených aktivit v roce 2012
Besedy, přednášky, kurzy a poradenství
Odborné kurzy, besedy a přednášky s diskuzí
zařazujeme zpravidla 2x měsíčně. Zveme odborníky
nebo osoby se specifickými znalostmi a zkušenostmi,
aby přednášeli na témata, která rodiče zajímají.
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 29 takových
aktivit. V průběhu ledna a února proběhl v Domečku
kurz sebeobrany pro ženy. Dále zprostředkováváme
poradenství nebo poskytujeme kontakty na odborné
poradny v našem okolí: Rodinná poradna při
Kolpingově rodině Smečno, laktační poradna,
pedagogicko-psychologická poradna, manželská a
rodinná poradna, splácení dluhů a mnohé další. Dále
jsou v Domečku k dispozici formuláře sociálních
dávek.
Pohybové dopoledne - pro batolátka
1x týdně 30 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi
(batolátky) s říkankami a různými pomůckami
v klubovně Domečku. Cílem cvičení je rozvíjet
přirozený pohybový a smyslový vývoj dítěte. Cvičení
bylo obnoveno v závěru roku 2012. Cvičitelka:
Barbora Rovná.
Pohybové dopoledne - pro děti od 2 let
1x týdně 30 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi, které
samostatně chodí s říkankami a sportovními
pomůckami v tělocvičně sokolovny. Cvičení je
zaměřeno na podporu přirozeného pohybového
a smyslového vývoje dítěte. Děti zjistí: jak se točí na
padáku, že je na trampolíně legrace a vyzkouší si
oblíbenou opičí dráhu... Pomůcky: padák, obruče,
míče všech velikostí, taktilní disky, balanční chodníky,
bedna, skluzavka, žíněnky, obrázková pexesa atd.
Rodiče vždy cvičí společně s dětmi. Cvičitelka: Jana
Drastilová.
Zpívánkové dopoledne
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.
Lektor: Veronika Šulcová a Irena Kottová
Šmatláková.
6
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Angličtina pro děti
1x týdně 60 minut výuky vedeno hravou formou.
Určeno dětem od 6 let. První polovinu roku výuku
zajišťovala Jazyková škola MIMOaZA a Věra
Matějovičová. Od září, pod vedením Veroniky
Šulcové, probíráme konkrétní témata a učíme se celé
věty. Připravujeme vlastní praktické materiály a
nekupujeme učebnice ani pracovní sešity. Věnujeme
každému dítěti individuální přístup. Ve skupině max.
4 děti. Lektor: Veronika Šulcová.

Angličtina pro dospělé
1x týdně 60 minut výuky. Výuku aktuálně členíme do
skupin podle znalostí účastníků kurzu. Ve skupinkách
jsou max. 4 osoby, což zajišťuje individuální práci
lektora s jednotlivými účastníky. Během kurzu je
rodičům k dispozici hlídání pro děti v herně
Domečku. Lektor: Veronika Šulcová.

Kreativní a přírodovědný kroužek
1x týdně odpolední blok 120 minut. Určeno dětem od
5 let bez přítomnosti 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. Kreativní kroužek se
střídá s přírodovědným kroužkem, jehož aktivity
probíhají za vhodného počasí venku v CHKO
Křivoklátsko. Děti skrze hru poznávají vztahy
v přírodě a své blízké okolí. Lektor: Jana Drastilová,
Martina Hořejší a Robin Ambrož.

Výtvarné dopoledne
1x týdně 30 minut. Lektor spolu s rodiči seznamuje
děti s různými výtvarnými technikami: malování,
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. Lektor: Jaroslava Jakubcová a Simona
Piskláková.
7
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Herna pro děti a klubovna
Během otevírací doby Domečku je všem přítomným
k dispozici herna a klubovna s občerstvením,
přebalovacím koutkem a dalším vybavením. 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 si lze zapůjčit domů. Správce:
Jaroslava Jakubcová a Simona Piskláková.

Čtení pohádek s maňáskovým divadlem
Hrajeme dětem maňáskové divadlo. Pohádky čte
pohádková babička. Čtením jsme se připojili
k celorepublikové kampani Celé Česko čte dětem.
Pohádková babička: Věra Svobodová.

Krátkodobé hlídání dětí
Po dobu trvání kurzu angličtiny pro dospělé a během
ostatních aktivit pro rodiče zajišťujeme hlídání dětí,
aby se rodiče mohli plně věnovat dané aktivitě.
Hlídací teta: Pavla Válová.

Výtvarná a Keramická dílna
Tato aktivita se pro malý zájem veřejnosti zařadila
mezi jednorázové akce. Blok 120 minut tvoření.
Během dílen si návštěvníci pod odborným vedením
vyzkouší různé výtvarné techniky (např. pletení
z pedigu, výrobu šperků, savování, malování na sklo,
drátkování, filcování, aj.) zpravidla tematicky laděné
k ročnímu období nebo pracují s keramickou hlínou.
Na dílny pravidelně zveme tetičky ze spolku
baráčníků a babičky z místního pečovatelského
domu. Lektor: Jana Drastilová a Martina Hořejší.

Mikulášská herna pro děti
Uspořádali jsme dvě mikulášské herny pro děti
s rodiči. Mikuláš s andělem rozdávali dětem nadílku
a společně s rodiči zpívali koledy.
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Společné vycházky a výlety
Několikrát v průběhu roku jezdí maminky s dětmi na
společné několikadenní výlety do jižních Čech.
V červnu jsme byli na návštěvě v lánské mateřské
škole v rámci seznámení dětí s prostředím a během
letních prázdnin jsme s dětmi vyrazili do přírody pod
stan.

Personální zabezpečení projektu
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
a 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 provádí 1 pracovník formou Dohody o
provedení práce. Další 2 pracovníci jsou zaměstnaní formou Dohody o provedení práce jako
vedoucí jednotlivých aktivit. Odborné přednášky jsou zajišťovány smluvně i formou Dohod o
provedení práce.
Na realizaci projektu se dále aktivně a bez nároku na odměnu podílí osm osob, které vedou
jednotlivé aktivity. Dva členové týmu zajišťují technickou podporu a jedna osoba zajišťuje
grafické služby.
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Celkové hodnocení projektu
Projekt Domeček hodnotíme jako velmi úspěšný. Návštěvnost Domečku každým rokem
pravidelně roste od jeho založení v roce 2007. Oproti roku 2011 vzrostla návštěvnost o 3,3%
na 3.348 návštěv. Velmi nás těší nárůst návštěvnosti besed, přednášek a interaktivních kurzů,
který je oproti minulému roku téměř dvojnásobný - celkem 226 dospělých a 55 dětských
návštěvníků. Nejnavštěvovanější aktivitou zůstává pohybové dopoledne pro rodiče s dětmi
(celkem 542 návštěv), dále kreativní kroužek (276 návštěv) a angličtina pro dospělé (celkem
274 návštěv). Kladné ohlasy k našemu programu návštěvníci vyjadřují jak osobně během
jednotlivých aktivit, tak i v pravidelných anketách. Velmi motivujícím faktorem je i skutečnost,
že návštěvníci naše služby doporučují svým přátelům a známým, kteří se stávají pravidelnými
návštěvníky.
V letních měsících, kdy je tradičně nejnižší návštěvnost z důvodů dovolených a hezkého
počasí, byly rekonstruovány prostory toalet.
Projekt Domeček nejvíce spolupracuje s Mateřskou školou v Lánech. Za dobu realizace
projektu se Domeček osvědčil jako přechod mezi rodinou a školkou. Pro rodiče rovněž
pořádáme besedy na téma zápisu do školky nebo do školy. Dále spolupracujeme se spolkem
Baráčníků v Lánech a s babičkami z domu s pečovatelskou službou, které pravidelně zveme
do Domečku na výtvarné nebo keramické dílny.

Návštěvnost Domečku
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Dospělí

Děti

účastníci

účastníci

25

269

273

Výtvarné dopoledne

28

76

84

Zpívánkové dopoledne

17

73

91

Angličtina pro děti

37

0

170

Angličtina pro dospělé

87

231

43

Kreativní a přírodovědný kroužek

34

0

276

Čtení pohádek s maňáskovým divadlem

3

28

31

Mikulášská herna

2

23

24

Besedy, přednášky, semináře a kurzy

29

226

55

Herna

2941

Aktivity v roce 2012

Počet lekcí

Pohybové dopoledne
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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.
www.naselany.cz
www.lany.cz
www.obec-lany.cz
www.materska-centra.cz

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.

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.

Pokud to naše finanční situace dovoluje
inzerujeme ve zpravodajích okolních obcí.
Čtenáři mohou 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
Lánech a okolních obcích, dále v ordinacích dětských lékařů a samozřejmě přímo
v Domečku.

Při konání mimořádných akcích připravujeme a tiskneme pozvánky formou propagačních letáčků, které doručujeme všem
obyvatelům Lán a Vašírova i okolních
vesnic.
O mimořádných akcích jsou občané Lán
a Vašírova rovněž informováni obecním
rozhlasem, zpravidla 1-2 dny před konáním akce.
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OSTATNÍ AKCE
Novoroční vycházka
Nový rok jsme zahájili 1. ledna 2012 společnou
vycházkou po lánské naučné stezce. Procházku
dětem zpestřily hádanky DRÁČKA FRÁČKA a sladké
odměny.
V. Maškarní merenda - benefiční akce
Únorová Maškarní merenda se nesla v duchu oslavy
5. narozenin Domečku. Napočítali jsme 150 dětských
a 19 dospěláckých masek. Pro všechny příchozí byly
připraveny soutěže, malování na obličej a loutkové
divadlo. Výtěžek z akce přesáhl 11 tisíc korun.
Na akci s námi spolupracovali zástupci Vlastenecko
dobročinné obce baráčníků Lány Vašírov a občanského sdružení Fiat Multipla klub ČR.
VI. Čtení pro celou rodinu - benefiční akce
Na měsíc březen jsme ve spolupráci s lánskou
základní a mateřskou školou připravili v Muzeu
T.G.M. literární odpoledne. Akce byla věnována tvorbě Zdeňka Svěráka a Zdeňka Milera. Nedílnou součástí byla burza knih. V burze se vybrala celkem
částka 3398 Kč, která byla darována lánské mateřské škole na nákup nových knih. Nechyběla tradiční
výtvarná soutěž pro předškolní i školní děti. Hlasitým
předčítáním pohádek během akce jsme se připojili
k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte
dětem“. Během akce vystoupily děti z mateřské i základní školy.
Jarní úklid obce
Pod vedením občanského sdružení Lány a Vašírov zdravý prostor pro život se opět daly lánské a vašírovské spolky dohromady a společně uklidily veřejná
místa v obci. Akce se konala na oslavu Dne země.
Naše sdružení uklízelo již tradičně na dětském hřišti
v Lánech.
Pálení čarodějnic
V dubnu jsme se připojili k tradičnímu průvodu čarodějnic od hasičské zbrojnice na modelářské letiště.
Akci pořádá Obec Lány.
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VII. Lánský den plný her - benefiční akce
Již tradiční sportovní akce pro celé rodiny. Všichni
si mohli vyzkoušet navlékání korálků, malování
na obličej, stříkání z hasičské hadice, svézt se
na ponících nebo v kolečku. K vidění byly také lodní
modely na Židovském rybníku. Na této červnové akci
se podařilo shromáždit částku 16 tisíc korun, která
byla použita k uhrazení nákladů na pronájem mobilní
toalety na dětském hřišti u Židovského rybníka
v Lánech v letní sezóně. Na akci s námi spolupracovali zástupci Vlastenecko dobročinné obce baráčníků
Lány Vašírov, Sboru dobrovolných hasičů T.G.M.
Lány, Sportovní stáj Lány - Vašírov, Občanského
sdružení Fiat Multipla Klub ČR a Modelářského klubu
Lány a okolí.
Den otevřených dveří firmy Ekologie s.r.o.
Občanské sdružení zajistilo soutěže pro děti.
Burzy dětského oblečení
Pořádáme jarní a podzimní burzu dětského oblečení.
Během burzy pořádáme sbírku nepotřebného ošacení, obuvi a jiných potřeb ve prospěch FOD Klokánek
v Hostivici a Azylového domu Gloria v Praze.
Příměstský tábor pro děti
Uspořádali jsme prázdninové pobyty pro děti od 3 let.
V červenci byl tábor zaměřený na rytíře a princezny,
v srpnu na zvířata a na lesní skřítky. Režim tábora je
podobný jako v mateřské škole s tím, že vedoucím
tábora je vždy zkušený pedagog a hlídací tety. Strava byla zajištěna v restauraci Hotel Classic. Kapacita
tábora byla velmi brzy po vyhlášení naplněna.
VII. 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 T.G.M. Lány a Městská Policie Nové
Strašecí. Výchozí místo bylo tradičně parkoviště u
lánského hřbitova a cíl, s připraveným občerstvením,
byl u Židovského rybníka, kde jsme společně vypustili sedm létajících lampionů štěstí.
14
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Lánské letní slavnosti
Prezentovali jsme činnost Domečku a mateřských
center na tradiční kulturní akci pořádané Obcí Lány.
Voňavý advent
Účastnili jsme se se svými výrobky prodejní výstavy
Voňavý advent v lánské sokolovně, kde prezentujeme svou činnost. Součástí naší prezentace je výtvarná dílna pro děti, uspořádána s finanční podporou Obce Lány.
Vycházky
V květnu jsme se vydali na společnou vycházku
„Po lánských školách“ s lánským písmákem Václavem Vodvářkou.
Partnerství
Občanské sdružení Naše Lány bylo partnerem
Obce Lány při realizaci projektu „Mateřská škola
Lány - rozšíření a modernizace“ v rámci podpory
ROP NUTS 2 Střední Čechy.
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ZPRÁVA O STAVU HOSPODAŘENÍ

Přehled o výnosech a nákladech k 31.12.2012

Přehled výnosů dle zdroje financování
(v celých Kč)

Projekt
Domeček

Ostatní
akce

Správa

Naše Lány
celkem

Dotace - MPSV

75 180 Kč

0 Kč

0 Kč

75 180 Kč

Dotace - Úřad práce v Kladně

70 003 Kč

0 Kč

0 Kč

70 003 Kč

Dotace - Krajský úřad Středočeského kraje

19 510 Kč

0 Kč

0 Kč

19 510 Kč

Dotace - Obec Lány

30 000 Kč

0 Kč

0 Kč

30 000 Kč

Příjmy od uživatelů

87 310 Kč

22 371 Kč

0 Kč

109 681 Kč

Sponzorské dary

8 629 Kč

24 071 Kč

0 Kč

32 700 Kč

0 Kč

0 Kč

6 100 Kč

6 100 Kč

4 715 Kč

152 176 Kč

Členské příspěvky
Výtěžky z pořádaných akcí
Ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM
VÝNOSY celkem v %

0 Kč
0 Kč
295 347 Kč 198 618 Kč

0 Kč

156 891 Kč

25 Kč
6 125 Kč

25 Kč
500 090 Kč

59%

40%

1%

100%

Projekt
Domeček

Ostatní
akce

Správa

Naše Lány
celkem

Osobní náklady - prac. smlouva + ost.soc.nákl.

74 645 Kč

3 295 Kč

0 Kč

77 940 Kč

Osobní náklady - DPP

40 210 Kč

33 850 Kč

1 500 Kč

75 560 Kč

Materiál – vybavení

16 457 Kč

10 153 Kč

0 Kč

26 610 Kč

Materiál – ostatní

18 534 Kč

59 053 Kč

0 Kč

77 587 Kč

Nájemné

70 268 Kč

8 361 Kč

620 Kč

79 249 Kč

Školení a kurzy - vzdělávání lektorů

4 160 Kč

0 Kč

600 Kč

4 760 Kč

Kurzy, besedy a přednášky pro návštěvníky

23 800 Kč

0 Kč

0 Kč

23 800 Kč

Ostatní služby

24 241 Kč

32 888 Kč

0 Kč

57 129 Kč

1 245 Kč
3 965 Kč

29 374 Kč
452 009 Kč

1%

100%

Přehled nákladů dle účelu
(v celých Kč)

Ostatní náklady – pojištění, poplatky, aj.
NÁKLADY celkem
NÁKLADY celkem v %

23 032 Kč
5 097 Kč
295 347 Kč 152 697 Kč
65%

34%
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Hospodářské výsledky jednotlivých středisek
Projekt Domeček
Projekt Domeček tvoří přibližně 65% celkových výnosů a nákladů sdružení. V roce 2012 bylo
hospodaření Domečku vyrovnané a celkové výnosy a náklady projektu dosáhly 295.347 Kč.
Správa
Středisko skončilo se ziskem ve výši 2.159,86 Kč.
Ostatní akce
Hospodaření skončilo se ziskem ve výši 45.920,93 Kč
a tyto prostředky budou použity na financování ostatních akcí v roce 2013.
Výsledkem hospodaření občanského sdružení Naše Lány v roce 2012 je zisk ve výši
48.080,79 Kč. Tento zisk bude převeden do vlastního jmění organizace.
Přehled majetku a závazků organizace k 31.12.2012

Majetek
K 31.12.2012 organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. Projekt Domeček je realizován
v pronajatých prostorách a drobné vybavení klubovny a herny je účtováno přímo do spotřeby.
K 31.12.2012 organizace vlastní zásoby ve výši 555 Kč a krátkodobý finanční majetek v celkové hodnotě 219.871 Kč. Dále má zaúčtovány příjmy příštích období ve výši 8.000 Kč z titulu
budoucí platby od Úřadu práce v Kladně a náklady příštích období ve výši 1.200 Kč z titulu pronájmu reklamní plochy na rok 2013.
Závazky
Organizace má k 31.12.2012 pouze závazky před splatností a to vůči zaměstnancům ve výši
5.480 Kč a s tím související závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši
3.096 Kč. Dále pak závazek k dodavatelům z titulu pronájmu reklamní plochy na rok 2013
ve výši 1.200 Kč. Krátkodobé závazky celkem jsou ve výši 9.776 Kč.
Jiná pasiva tvoří výnosy příštích období ve výši 10.700 Kč, kterými jsou dary přijaté v roce
2012, které budou použity v roce 2013 a dále výdaje příštích období ve výši 825 Kč,
kterými jsou dohadně zaúčtované náklady na právní a ekonomické služby za 4 Q/2012.
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PLÁNY PRO ROK 2013
Projekt Domeček



Zajistit udržitelnost projektu se zachováním stávající nabídky služeb.



Rozšířit nabídku služeb o odborné individuální poradenství.



Udržení stávajících klientů a získání nových.



Zvýšení návštěvnosti prostřednictvím kvalitnější reklamní kampaně.



Rozšíření otevírací doby Domečku. Realizace tohoto kroku závisí na dostupnosti
finančních prostředků na nájemné a mzdu správce.



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



Vzdělávání pracovníků - závisí na dostupnosti finančních prostředků, přesný plán
vzdělávání bude konkretizován v průběhu roku 2013.



Účast v grantových a dotačních řízeních Ministerstva práce a sociálních věcí,
Obce Lány a oslovení soukromých sponzorů. Středočeský kraj pro rok 2013 nevyhlásil
žádné dotační řízení.

Ostatní



Udržení aktivní členské základny občanského sdružení a získání nových členů.



Získání dobrovolníků pro obsazení stanovišť na akcích pro veřejnost.



Získání finančních prostředků na pořádání akcí pro veřejnost.



Aktivně se podílet na životě naší obce včetně zapojení se do akcí pořádaných Obcí Lány.



Propagace činnosti občanského sdružení v regionálním tisku.



Zajištění brigád na dětském hřišti v Lánech.



Zapojení se do projektu revitalizace Židovského rybníka jeho okolí.
Projekt připravuje Obec Lány. Při budování dětského hřiště měl
projekt pracovní název „OÁZA“.
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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 2012 mělo občanské sdružení celkem 27 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
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
Mariašová Andrea Mgr.
Moravcová Hana Ing.
Novák Vladimír
Pokorná Markéta Ing.
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
Chalupová Ivana Bc.
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PODĚKOVÁNÍ
Za finanční a materiální podporu děkujeme: Obci Lány, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
Úřadu práce v Kladně a Středočeskému kraji. Dále děkujeme firmám Topinfo s.r.o. z Prahy, DREXX
s.r.o. z Lán, Cukrárna Panenka z Tuchlovic, Hotel Restaurant Classic Lány, Centropen a.s. z Dačic,
EUROMEDIA GROUP z Prahy, Hospoda NARPA z Lán, Kartonie s.r.o. z Prahy, Albatros media a.s.
z Prahy, Nakladatelství FRAGMENT s.r.o z Prahy, Josef Barša ADSUM z Unhoště, McDonald's
z Kladna, EKO-KOM, a.s. z Prahy, LA LORRAINE a.s. z Kladna, Dr. Oetker, spol. s r.o. z Kladna. Dále
pak děkujeme Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Lány-Vašírov, Vladimíru Novákovi z Lán.

Úřad práce ČR,
pracoviště Kladno

Za obětavou pomoc a spolupráci děkujeme: manželům Barochovým z Lán a Marii Benešové
ze Stochova. Dále děkujeme Barboře Rovné, Ireně Seibrtové, Denise Novotné, Žanetě Zaoralové, Haně
Řádové, Anně Hoškové, Janě Malé, Václavu Kindlovi, Květě Bechyňové, Michaele Buřičové - péče
o ruce, Věře Svobodové, Jitce Hanžlové, Robinu Ambrožovi, Petru Chalupovi, Pavle Fišerové, Martě
Gregorové - BOTY BAMBINI 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 T.G.M., Městské Policii z Nového Strašecí, Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Lány Vašírov,
občanskému sdružení Fiat Multipla klubu ČR z Lán, občanskému sdružení Sportovní stáj Lány - Vašírov,
ÚSP Domov PETRA z Mačkova. Rodinné poradkyni PhDr. Kateřině Peškové ze Slaného, preventistce
programu Zdravý úsměv Lucii Vachkové z Čelákovic, Jazykové škole MIMOaZA z Nového Strašecí,
Ireně Kottové Šmatlákové ze Stochova, klaunovi Aleně Paulišinové z Kladna, firmě Rodino k večeři!
s.r.o. z Prahy, firmě Coaching group z Tachlovic, Základní umělecké škole ze Stochova, Modelářskému
klubu Lány a okolí, Sdružení Famfárum z Berouna. 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, Kladenskému deníku, redaktorům a vydavatelům
Lánského

zpravodaje.

Firmě

Topinfo

s.r.o.

děkujeme

za

internetovou

prezentaci

sdružení.

Monice Přerostové z Vašírova za grafickou tvorbu propagačních materiálů. Markétě Soukupové, Janu
Šulcovi a Oldřichu Poláškovi z Lán za fotodokumentaci akcí.
Velké poděkování patří všem členkám a členům občanského sdružení Naše Lány a jejich rodinám.
Bez jejich nadšení a energie bychom nemohli vyvíjet a rozvíjet své aktivity.
Jejich nadšení a chuť investovat svůj volný čas a energii jsou základním pilířem fungovaní našeho sdružení.
Velmi si vážíme všech partnerů, dárců a spřízněných duší za jejich pomoc a 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

fotografie:

archiv občanského sdružení Naše Lány

náklad:

20 výtisků

vydáno:

leden 2013
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PŘÍLOHA — ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

22

23

a běžíme dál …..

