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Pálení čarodějnic na koupališti, duben 

 

 

 

 

Návštěva hasičské zbrojnice, květen 

Měsíc Počet rodin Návštěvnost* 

leden 27 163 

únor 28 157 

březen 27 129 

duben 25 116 

květen 31 152 

červen 29 220 

červenec 31 108 

srpen 26 117 

září 24 180 

říjen 38 200 

listopad 42 141 

prosinec 37 162 

    1845 

*Rodina/jednotlivá akce, program 

 

PROJEKTY A KAMPANĚ 

RC Jablíčko je členem Sítě mateřských center o.s., která spojuje v České republice jinak 

nezávislá mateřská centra, pomáhá jim s propagací a podporuje zviditelnění této 

mezinárodní aktivity v naší zemi. Tím je nám otevřen prostor pro zapojení se do různých 

projektů a kampaní, absolvování školení, které využíváme a jejichž  pořadatelem je  Síť  MC. 

V roce 2010 se Město Jablonné nad Orlicí přihlásilo v rámci kampaně Obec přátelská rodině 

do soutěže, vyhlašované právě Sítí MC a MPSV, o získání dotace na podporu prorodinných 

aktivit v našem městě. Na kontrolu i do RC Jablíčka přijeli zástupci Ministerstva i Rut 

Kolínská, prezidentka Sítě MC a nešetřili chválou na činnost centra pro rodiny s dětmi ve 

městě!  

Zapojujeme se do kampaně Spolu u kulatého stolu, která je zaměřená na prohloubení a 

zlepšení spolupráce s představiteli měst a obcí.  

Spolupracujeme se společností KONEP – Koalice nevládek Pardubicka, o.s.. Posláním KONEP  

je sdružovat nestátní neziskové organizace nepolitického charakteru, vytvářet podmínky pro 

vzdělávání pracovníků sociálních služeb. RC Jablíčko je zapojeno do projektu „Rodičovská 

dovolená – období růstu“. Zaměřuje se na vzdělávání rodičů vracejících se po rodičovské 

dovolené na trh práce, součástí projektu je i ICT kurz. V tomto projektu je zainteresováno 6 

MC Pardubického kraje, které mezi sebou spolupracují a podílí se na úspěšném chodu 

zmiňovaného kurzu. 

Cílem projektu „Skotačím a hraji si s rodiči a kamarády“ u MPSV je zajištění financí na úhradu 

nákladů spojených s naplňováním poslání občanského sdružení JERMS, o.s. (viz Stanovy), 

zejména poskytováním služeb rodinného centra rodičům a jejich předškolním dětem od 1 

roku věku v oblasti pohybových, hudebních a výtvarných aktivit, zdravého životního stylu aj.  


