Podmínkou členství je seznámit se se stanovami sdružení, řídit se jimi, platit členský
příspěvek a dle možností se aktivně podílet na aktivitách sdružení. Členství umožňuje
využívání výhod člena a možnost ovlivňovat plánování aktivit a dění sdružení.

Stejně jako v projektu „Personální zajištění provozu Rodinného
centra Jablíčko“
u Pardubického kraje jsme usilovali o získání potřebných finančních prostředků na zajištění
profesionalizace centra.

V roce 2010 byli z prostředků MPSV hrazeny 2 půl úvazky na koordinátorku centra a projektu
a na asistentku koordinátorky projektu (zaměstnána pouze 8 měsíců). Dále v centru pracoval
tým dobrovolníků (ne podle zákona o dobrovolnické službě), kteří pomáhali zajistit přípravu
a realizaci akcí. Účetní, lektorka pohybových aktivit a aktivizační pracovnice byly zaměstnány
na dohodu o provedení práce. Díky těmto úvazkům mohlo být rodinné centrum otevřeno
celoročně: 4-5 dní v týdnu během roku, o prázdninách 1 den v týdnu pro veřejnost, ostatní
dny probíhal úklid centra a plánování a příprava akcí, sestavování projektů aj.

Rozpracovaný máme projekt „Dětské hřiště“, ve kterém v rámci programu Leader MAS
Orlicko v Podpoře uplatnění žen, spolupracujeme s Městem Jablonné nad Orlicí na vytvoření
venkovního zázemí pro rodiny s dětmi.

Valná hromada se konala 2x, rada sdružení se sešla 8x, v průběhu roku proběhlo rovněž
několik členských schůzek, pracovní tým se scházel pravidelně každý měsíc.

Výsledek hospodaření RC Jablíčka za rok 2010 je 14.013,20 Kč. Tento zisk bude součástí
rezervního fondu a v případě potřeby zapojen v roce 2011.

I nadále plánujeme zapojovat se a úspěšně podílet na projektech a kampaních, které budou
prospěšné nejen centru, ale i veřejnosti a jiným občanským společnostem ve městě.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Běžná otevírací doba RC Jablíčko (leden – červen 2010):
Pondělí

Úterý

9,30 – 12,00 hod.

Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky

15,15 – 16,00 hod.

Angličtina pro předškoláky od 4 do 6 let

16,15 – 17,00 hod.

Angličtina pro nejmenší

10,00 – 11,30 hod.

Mimi klub – program pro děti do 1 roku
nebo Cvičeníčko s pohádkou
– zábavný program pro rodiče a děti od 1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Josef Simon

Nadace nadaných

APRO Letohrad

Město Jablonné nad Orlicí

Vilém Neškudla – výroba ponožek

Dům barev – F plus

Martina Balážová

Cvičení pro těhotné (po tel. domluvě)

Čalounictví Šlégl

Sbor dobrovolných hasičů

Říkej si s námi (pásmo říkadel a písniček)

Truhlářství RENY

Helena Kaplanová – STUDIO BYT

roku
Středa

15,00 – 17,30 hod.

Odpolední čaje (a dítě si hraje)
nebo Tvoření pro rodiče a děti

Čtvrtek
Pátek

10,00 – 11,00 hod.
9,30 – 12,00 hod.

POMÁHAJÍ NÁM

Otevírací doba o prázdninách (červenec, srpen)
Omezeno na 1 den v týdnu, středu, viz Jednorázové akce

4
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