Rodinné centrum Prešporkovo - Výročná správa za rok 2010
Základné údaje:
 Rodinné centrum Prešporkovo, neziskové občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. spisu: VVS/1900/90-25990 zo dňa 21.4.2005.
 Sídlo a korešpondenčná adresa: Rodinné centrum Prešporkovo, Zochova 16/11, 811 03 Bratislava
 Prevádzka: Rodinné centrum Prešporkovo, Grösslingová 48, Bratislava – Staré Mesto v zmysle Nájomnej zmluvy č.
36/2005/322 zo dňa 10.10.2005, účinnej od 1.1.2006, v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 1.4.2006, podpísaná medzi
Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, zastúpenou starostom Ing. Petrom Čiernikom a Rodinným centrom Prešporkovo,
zastúpeným štatutárnymi zástupkyňami Katarínou Králikovou a Ing. Miriam Vojtkovou
 IČO: 36076121
 DIČ: 2022003368
 Číslo účtu: 2667752090/1100 (Tatrabanka, a. s.)
 Od roku 2006 sme príjemcami 2% z dani.
Štatutárni zástupcovia v zmysle Zápisnice z 2010 z :Valného zhromaždenia Rodinného centra Prešporkovo,
konaného v piatok, 17. Novembra
Štatutárni zástupcovia od 1.3.2010 do 1.3. 2012 sú:
Ing. Mgr. Lenka Černáková
Radoslava Gajancová,
Štatutárna zástupkyňa od 1.12.2010 do 1.12.2012 bola vymenovaná:
Mgr. Valéria Knapová
Členovia a návštevníci:
 Počet členov v roku 2005: 5 rodín z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 Počet členov v roku 2006: 17 rodín z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 Počet členov v roku 2007: 25 rodín prevažne z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 Počet členov v roku 2008: 31 rodín prevažne z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 Počet členov v roku 2009: 31 rodín prevažne z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 Počet členov v roku 2010: 25 rodín prevažne z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 Pozn. Mnohé členské rodiny, resp. mamičky na materskej, resp. rodičovskej dovolenke, ktorým skončila rodičovská dovolenka
naďalej dobrovoľnícky pomáhajú v Prešporkove
 Valné zhromaždenie členov RC Prešporkovo sa konalo v roku 2010 spolu 2x, zápisnice sú k dispozícii pre nahliadnutie
oprávneným osobám.
 Priemerný počet návštevníkov za deň v roku 2010: Denne 40 rodín s deťmi od 0 do 6 rokov
 Počet návštevníkov v roku 2010: viac ako 4.000 rodín z Bratislavy
 Najvyšší počet návštevníkov v mesiacoch: január-márec a november-december 2010
 Najčastejší vek detských návštevníkov: od 1 do 5 rokov
Členstvo v iných organizáciách:
Od 1.2.2006 je RC Prešporkovo členom Únie materských centier, ktorá zastrešuje, pomáha a chráni záujmy vyše 80 materských
a rodinných centier na celom Slovensku, ktoré spĺňajú podmienku neziskovosti občianskeho združenia.
Zamestnanci:
RC Prešporkovo nemá žiadnych zamestnancov a všetku prácu vykonávajú mamičky na materskej, resp. rodičovskej dovolenke
v rámci svojej dobrovoľníckej sebarealizácie.
Financie:
 V roku 2010 RC Prešporkovo podalo 2 projekty a oba boli podporené.
 V r. 2010 bolo RC Prešporkovo príjemcom 2% z dane a vďaka darcom získalo finančné prostriedky, ktoré boli použité na
športové a vzdelávacie aktivity deti v Prešporkove , na vybudovanie knižnice v Prešporkove a na kurz Prvej pomoci dieťom.
 K 15.12.2010, t.j. k. dátumu účtovnej predbežnej účtovnej uzávierky eviduje RC Prešporkovo kladný zostatok na účte.
 Účtovníctvo v RC Prešporkovo vedie bezplatne jedna členka, všetky poklady sú kedykoľvek k nahliadnutiu oprávneným osobám.
 Tak ako vo všetkých materských centrách, aj v Prešporkove sa za niektoré kurzy a podujatia platí vstupné. Dôvodom je
pokrytie nákladov na prípravu, zabezpečenie/ nákup pomôcok ako i zaviazanie sa k účasti zaplatením za kurz/ podujatie.
 Prešporkovo zo získaných peňazí financuje dokupovanie hračiek, pomôcok na cvičenie, lektorov kurzov, revitalizáciu
priestorov Prešporkova a dvorčeka, ktorý máme spoločný so škôlkou.
Propagácia a medializácia:
 Rodinné centrum Prešporkovo bolo počas roku 2010, tak ako po minulé roky, často navštevované rôznymi lokálnymi
i celoslovenskými médiami.
 Záznamy z výstupov v médiách eviduje RC Prešporkovo vo svojej Kronikea v rubrike Prešporkovo v médiách
Kontakt:
0904 / 52 14 52
www.presporkovo.sk
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presporkovo@gmail.com
Program v Prešporkove:
 Nakoľko opakovaný prieskum záujmu o aktivity a program v RC Prešporkovo jednoznačne ukazuje, že návštevníci – rodičia
s deťmi od 0 do 6 rokov majú záujem prednostne o organizovaný program, rozhodlo sa RC Prešporkovo prispôsobiť sa
požiadavkám svojich návštevníkov.
 Voľná herňa pre verejnosť je otvorená v utorok, stredu a štvrtok od 9.30 do 11.30 hod. a v stredu od 16.00 do 18.00 hod.











Pravidelné jednorazové akcie:
Karneval
Vítanie jari
Deň matiek, príprava podujatia „Míľa pre mamu“
Deň detí
Deň otcov
Jánske ohne
Vianočné podujatie
Kurz Prvej pomoci rodičov pre dieťa
Výmenná burza detského oblečenia a hračiek
zorganizovanie dobrovoľníckej brigády prostredníctvom Nadácie Pontis, v rámci projektu „Naša Bratislava“
Organizované aktivity:

Kurz Psychoprofylaxia-príprava pre tehotné mamičky
 skupina prvorodičky (prítomní aj oteckovia)
 skupina druho, treťorodičky (prítomné aj deti do 6 rokov)
Cvičenie s deťmi na fitloptách
 skupina I. (deti od 6. do 12. mesiacov)
 skupina II. (deti od 12. do 18. mesiacov)
 skupina III. (deti od 18. do 30. mesiacov)
 skupina IV. (deti od 30. do 36 mesiacov)
Tvorivé dielne pre deti
 Deti od 1 r. do 6 r. si spolu s rodičmi predcvičujú jemnú motoriku, fantáziu, zoznamujú sa s rôznym materiálom a spolu s rodičom
vyrobia výrobok, darček pre niekoho blízkeho, čím sa učia vážiť si hodnotu daru a tešiť sa z darovania.
Folklór v srdci – ľudové tance pre deti
 skupina I. (deti od 3-4 r.)
 skupina II. (deti od 5.-6 r.)
Minifolklór– ľudové tance pre najmenšie deti
 kurz pre deti 1,5 – 3 roky v sprievode rodiča
Výtvarníček – tvorivý kurz pre deti
 kurz pre deti 3 – 6 r. v sprievode rodiča
Kurzy pre dospelých:
Body Forming – fitness pre ženy
Brušné tance – Začiatočníčky, Pokročilé
Aby Vás chrbát nebolel – cvičenie pre ženy
Klub nepočujúcich rodičov
 Pravidelné stretnutia rodín s počujúcimi i nepočujúcimi deťmi
 Vedené našou nepočujúcou členkou Bc. Denisou Gálovou
Prednášky a diskusie
 s odborníkmi / detská psychologička, a pod./
„Členské schôdze“
 Porady rodín, ktoré sú členmi Prešporkova. Účelom stretnutí je príprava programu, podujatí, diskusia a rozhodovanie o službách
Prešporkova, rozdeľovanie úloh ako aj zdieľanie rodičovských starostí a radostí.

V Bratislave, 15. marca 2011

Mgr.Valéria Knapová

Radoslava Gajancová

Ing. Mgr. Lenka Černáková
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Pravidelné aktivity v Prešporkove od 10.1. 2011
Pondelok

09:30 - 10:15

Cvičenie na fitloptách bábätká 6 - 12 mesiacov

10:30 - 11:15

Cvičenie na fitloptách detičky 12 - 14 mesiacov

voľná herňa

Utorok

16:30 - 17:15

Veselé šantenie, pohybovo-tanečný kurz pre deti 3-4r.

17:30 - 19:00

Angličtina pre dospelých

herňa

iba pre členov Prešporkova

10:00 - 10:45

Mini folklór pre deti 1,5 - 3r.

voľná herňa

Folklór v srdci pre deti 3 - 4r.

17:15 - 18:00

Folklór v srdci pre deti 5 - 6r.

18:15 - 19:45

Bodyforming - fitness pre ženy
Klub nepočujúcich rodičov

10:00 - 11:30

Masáže dojčiat

10:30 - 11:15

Mini folklór pre deti 1,5 - 3r.

16:30 - 17:15

Mini folklór pre deti 1,5 - 3r.

17:30 - 18:30

Brušné tance pre ženy - začiatočníčky

18:30 - 19:30

Brušné tance pre ženy - pokročilé
16:00 - 18:00

09:30 - 10:15

Cvičenie na fitloptách detičky 15 - 19 mesiacov

10:30 - 11:15

Cvičenie na fitloptách detičky 20 - 28 mesiacov

voľná herňa
16:30 - 17:30
voľná herňa
Piatok

16:00 - 18:00

09:30 - 11:30

voľná herňa
Štvrtok

9:30 - 11:30

16:15 - 17:00

voľná herňa
Streda

9:30 - 11:30

herňa

9:30 - 11:30
Výtvarníček pre deti 3 - 6r.
16:00 - 18:00
Porady členov Prešporkova

