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ÚVOD
Mateřské centrum Parníček je otevřeným prostorem pro komunitní život rodin
s dětmi do šesti let z Lysé nad Labem.
Jeho cílem je poskytnout prostor, kde mohou rodiče aktivně trávit svůj čas
(bez ohledu na to, zda jsou na mateřské či rodičovské dovolené) společně
s ostatními rodiči, kde mohou sdílet své potřeby a zkušenosti, vzájemně se
podporovat, vytvářet malé sociální skupiny k uspokojování svých potřeb a potřeb
svých dětí a vytvářet iniciativy k prosazování svých zájmů ve společnosti.
Dětem poskytuje mateřské centrum možnost setkávat se s vrstevníky,
všestranně se rozvíjet již od narození. Díky času strávenému v mateřském centru
spolu s rodičem má dítě možnost naučit se empatii, individualitě, rozdílnosti,…ještě
před vstupem do mateřské školy. Dítě tak díky aktivnímu působení rodičů
v mateřském centru vnímá své rodiče jinak než jen jako pečovatele, kuchaře,
uklizečky, protože je vidí v sociálních rolích organizátorů, zaměstnanců, lektorů.
Občanské sdružení Pro dětský úsměv bylo založeno v březnu 2008 jako
reakce na dlouhotrvající volání mnoha rodičů z Lysé nad Labem po otevření
vlastního mateřského centra. Za dva roky své existence dokázal organizační tým
vytvořit mateřské centrum, které stojí na finančních a materiálních sponzorských
darech a práci mnoha dobrovolníků.
Mezi služby, které nabízíme, patří výtvarné, hudební, sportovní kroužky pro
děti a pro rodiče, poradenství z oblasti vývojové psychologie, sociálních služeb,
pracovního práva, výchovy dítěte apod.
Organizujeme několik pravidelných kulturních akcí pro celé rodiny –
Odpoledne pro Parníček, Bramboriáda, Mikulášská pro nejmenší, atd. a účastníme
se aktivit pořádaných ostatními subjekty kulturního života ve městě.

ÚSPĚCHY ROKU 2009
V roce 2009 došlo ke změně stanov organizace a jejími členy se nově mohou
stát také nezletilé osoby prostřednictvím svých zákonných zástupců. Díky tomu se
rozšířila členská základna o 91 dětí.
Zajišťování chodu organizace již nestojí jen na dobrovolnické práci jejích
členů, nově má Mateřské centrum Parníček dvě zaměstnankyně, které se dělí o
jeden pracovní úvazek, který je hrazen z příspěvku Úřadu práce jako Účelové
pracovní místo.
Další dotace na provoz Mateřského centra Parníček se podařilo získat
z Humanitárního fondu Středočeského kraje a od města Lysá nad Labem.
Organizaci se podařilo za podpory Sítě mateřských center uspořádat Kulatý
stůl se zástupci města Lysá nad Labem a získat tak podporu a příslib finančních
příspěvků na chod mateřského centra v budoucích letech.
Zprostředkovali jsme taktéž setkání rodičů s radou města na téma Nedostatek
míst v mateřských školkách a seminář Evropské sociální fondy jako příležitost pro
Mateřská centra.
V programu Mateřského centra Parníček se v roce 2009 nově objevil kroužek
Benjamín – výtvarnosportovnosociálně vzdělávací kroužek pro nejmenší,
Miminkoviny a několik dalších jednorázových kulturních akcí.
Díky sponzorským darům místní podnikatelské sféry a příspěvkům od
návštěvníků Mateřského centra bylo zakoupeno kompletní sportovní vybavení pro
tělocvičnu.

AKTIVITY

Herna
Mateřské centrum Parníček nabízí jako jednu z hlavních aktivit Hernu, což je
bezpečný prostor na hru a učení pro děti již od narození. Pro rodiče na mateřské a
rodičovské dovolené je častým problémem nalézt možnost vyžití pro kojence a
batolata, neboť mají velmi specifické potřeby. Mimo letní měsíce, kdy se nabízí
mnoho možností programů venku, ať už se jedná o výlety či hřiště, je velmi
komplikované nalézt prostor, kde nejsou malé děti chápány jako rušivý element a
který je bezpečný s ohledem na jejich křehkost. Herna MC je právě taková.
Program
Hravé cvičení
pro děti a rodiče s hudbou a náčiním od 1,5 do 6 let (rozděleno do třech věkových
skupin). Jeho cílem je naučit děti vnímat pohyb a rytmus. Děti se zde naučí používat
různé cvičení pomůcky přiměřené jejich věku – lavička, balóny, trampolína, obruče,
prolézačky, balanční pomůcky, tunel apod.
Hrajeme si s angličtinou pro děti od 3 let
je vzdělávacím a tvořivým kurzem pro děti, na kterém se děti učí hravou a
nenásilnou formou za pomoci tvoření a písniček získat základní slovní zásobu
v cizím jazyce.
Yamaha Class
jsou určené již pro děti od 4 měsíců, přičemž v rámci našeho MC zatím
nabízíme kurzy pro děti do 6 let. V závislosti na věku jsou děti rozděleny do několika
skupin – Hrátky s robátky, První krůčky k hudbě, Rytmické kroky. Dětem jsou
nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni
jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární
povědomí o hudbě. Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost
pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni
smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby
a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.
Benjamín
je kroužek pro nejmenší, jejímž cílem je osvojení základních dovedností pro
bezproblémový vstup do mateřské školy. Děti se zde učí sociálním vztahům
s vrstevníky i s jinou dospělou autoritou, než-li s rodičem, v úzkém kolektivu. Jako
metody práce jsou zde používány cvičení, tanec, kolektivní hry, hudba, výtvarné
techniky apod.
Kroužek je rozdělen na dvě věkové skupiny – 2,5-3 roky a 3-6 let, přičemž
mladší skupina se schází jednou a starší dvakrát týdně. Doba trvání jedné lekce je
2,5 (mladší děti) a 3,5 hodiny (starší děti).

Miminkoviny
jsou klubem pro rodiče s miminky od narození do jednoho, příp. 1,5 roku.
Hlavní náplní je cvičení pro děti, které ještě neovládají chůzi, rozvíjení hrubé i jemné
motoriky, rytmické říkanky, poslech hudby. Rodiče zde mohou sdílet své radosti i
strasti, diskutovat o svých problémech, předávat si zkušenosti.
Přibližně jednou za měsíc je zván host jako přednášející s nejrůznějšími
tématy jako např. první pomoc, psychomotorický vývoj, rehabilitace apod.
Tvořeníčko, Parníčkovská dílna
jsou kroužky zaměřené na tvoření pro děti od 3 let a jejich náplní je práce s
papírem, látkou, barvami, lepidlem, pěnovou gumou, přírodními materiály atd. Děti
mají možnost vyzkoušet si za účasti rodičů řadu technik, které podporují jejich
zručnost a jemnou motoriku.
Do pravidelného programu jsme zařadili i několik přednášek a seminářů:
Logopedická poradna aneb Brousíme si jazýčky.
Znakování pro batolata – Baby Signs.
Předporodní kurz.
Přednášky – Grafomotorika, Vzdor a neposlušnost, Hyperaktivita, Školní
zralost, Bojujeme s bubáky, Odměny a tresty.
Masáže miminek.
Keramická dílna pro děti i dospělé.
Seminář „Evropské fondy – příležitost pro Mateřská centra“.
V průběhu roku 2009 jsme nabídli dospělým tento pravidelný program:
Angličtina pro dospělé – kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé.
Laktační a výživové poradenství pro maminky s dětmi do 3 let – maminky
se mohly přijít poradit s laktační a výživovou poradkyní.
Gravidjóga.
Pilates – cvičení.
Pilates s hlídáním dětí
Kalanetika – cvičení.
Cvičení na míčích s hlídáním dětí
Relaxační večer pro ženy – tento program je zaměřený na relaxaci duše i
těla.
Odpoledne s vizážistkou.

PRAVIDELNÉ KULTURNÍ AKCE
Nově se v programu Mateřského centra Parníček objevilo odpolední
Dovádění v pyžámku naplněné dětmi v nejrůznějších nočních kreacích, tancem,
hudbou a soutěžemi.
Čarodějnice byly první vekonkovní akcí roku 2009. Jelikož se počasí vydařilo,
mohli si všichni návštěvníci užít vystoupení kouzelnice Saxany a maňáskového
divadélka, děti si zacvičily a prolétly se na koštětech, prohlédly si svou budoucnost
v křišťálové kouli a zúčastnily se i dalšího připraveného programu.
Barvičkový den se uskutečnil ve druhé polovině měsíce května v souvislosti
s dnem rodiny v bývalém pionýrském areálu v Čechově ulici. Ani zde nechyběl
program pro děti, po jehož absolvování děti obdržely zaslouženou odměnu, a dále
divadelní představení a něco malého k snědku.
Dětský den v Botanicu volně navázal na Barvičkový den pořádaný v rámci
dne rodiny. Tato akce se uskutečnila jen díky obchodní společnosti BOTANICUS,
spol. s r.o. provozující středověkou vesničku v Ostré. Děti z našeho Mateřského
centra za účasti rodičů a děti ze školek v Lysé nad Labem a v Ostré si mohly
prohlédnout středověkou vesničku, vyzkoušet řadu středověkých řemesel, pojíst
nějakou tu středověkou dobrotu a také se dosyta vynadívat na řadu pohádek, ať již
hraných či loutkových.
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé Odpoledne pro Parníček jako kulturní
akce na podporu MC. Odpoledne plné hudby, soutěží a zábavy uskutečněné
začátkem září pod zámeckou branou v Lysé nad Labem.
Bramboriáda nemohla ani v roce 2009 chybět v programu našeho
Mateřského centra jako poslední venkovní akce. Tentokráte se uskutečnila již v říjnu,
přičemž opět proběhla v bývalém pionýrském areálu v Čechově ulici. Odpoledne plné
her a soutěží pro děti na téma „co vše se dá dělat s bramborami“ se vydařilo,
nechybělo ani cvičení pro děti a zasloužená odměna. Tečkou za celým odpolednem
pak bylo opékání buřtů pod otevřeným nebem.
V předvánočním čase jsme uspořádali několik akcí s danou tématikou, jako
zdobení perníčků pro nejmenší, zúčastnili jsme se adventních trhů v Lysé nad
Labem, kde jsme měli možnost prezentovat naši činnost a prodávat výrobky našich
členů a kde jsme zprostředkovali příjem pošty pro Ježíška na Husově náměstí
v souvislosti s rozsvěcením vánočního stromu – každé dítě si mohlo v sobotu 29.11.
v průběhu odpoledne přinést na Husovo náměstí svůj dopis adresovaný Ježíškovi.
Poslední předvánoční akcí byla Mikulášská nadílka na Parníčku, na kterou přišel
Mikuláš s Andělem rozdávat mikulášské balíčky a nechybělo ani vystoupení
Liduščina divadla z Roztok u Prahy s divadelním představením na téma zimních
radovánek a vánoc.

V průběhu roku se nám podařilo zprostředkovat několik maňáskových
představení – Maňáskové - Krtek a televize, O Štěňátku a představení Lidového
divadla Tereza z Křivoklátu, která se konala v prostorách Mateřského centra
Parníček.
Bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti, díky němuž získali rodiče
možnost prodat nebo koupit oblečení a potřeby pro děti „z druhé ruky“ se stal
pravidelnou akcí v našem programu a probíhá vždy jednou na podzim a jednou na
jaře.
Setkání členek OS, dobrovolníků a přátel Mateřského centra Parníček
probíhá vždy každé první pondělí v měsíci v mateřském centru. Jeho součástí je
evaluace činnosti organizačního týmu a plánování dalších aktivit, zapojení
dobrovolníků, apod..
V rámci kampaně Sítě mateřských center Spolu u kulatého stolu uspořádala
organizace setkání na téma „Mateřské centrum jako služba pro rodinu“ kde byla za
účasti zástupkyně ze Sítě mateřských center, zástupců z Mateřského centra
Parníček a zástupců městského úřadu Lysá nad Labem projednána podpora Rady
města Lysá nad Labem do budoucích let. Výsledkem bylo také získání mimořádné
dotace na provoz mateřského centra pro rok 2009.
Setkání mateřských center ze středočeského regionu probíhá tradičně
několikrát do roka v různých mateřských centrech. I v Parníčku bylo takové setkání
uskutečněno a jeho hlavním tématem bylo předávání zkušení mezi začínajícími
mateřskými centry.
Setkání se zástupci města na téma nedostatku míst mateřských školách je
iniciativa skupiny rodičů, kterých se tento problém týká a Mateřské centrum Parníček
této skupině pomáhá skrze propůjčení svých prostor.

NÁVŠTĚVNOST
Mateřské centrum Parníček navštěvuje průměrně 300 dětí a 300 dospělých.
Přičemž zaznamenávány jsou jednotlivé návštěvy v centru. Občanské sdružení Pro
dětský úsměv jako zřizovatel Mateřského centra Parníček má k 31.12.2009 91
dětských členů.

měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
celkem

dospělí
236
335
310
366
536
295
93
43
296
527
471
294
3802

děti
260
347
321
379
501
256
68
38
211
422
388
216
3407

celkem
496
682
631
745
1037
551
161
339
507
949
765
510
7209

FINANČNÍ ZPRÁVA
Činnost sdružení je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů jsou využity
k rozvoji mateřského centra.a k finančně vyrovnanému hospodaření občanského
sdružení.
Zdroji příjmů jsou zejména:
- dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
- příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací,
- členské příspěvky,
- výnosy majetku sdružení,
- příjmy z činností získané při naplňování cílů sdružení.
Sdružení hospodaří s movitým majetkem, který je evidován podle obecně
závazných předpisů. Majetek sdružení je využíván zejména k zajištění poslání a
realizaci cílů sdružení, k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem
mateřského centra, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a údržbu, popř. na
úhradu nákladů na zaměstnance a na vnitřní zařízení. O konkrétním použití majetku
rozhodne rada.
Sdružení vede samostatné podvojné účetnictví. Vede dvě oddělené
pokladny a dle potřeby další samostatnou pokladnu pro jednotlivé akce, které je
třeba sledovat zvlášť. Účtování zásob je vedeno způsobem B evidence zásob.
Účetní jednotka nevlastní žádný odepisovaný dlouhodobý hmotný nebo
dlouhodobý nehmotný majetek. Drobný dlouhodobý majetek je evidován v operativní
evidenci a je účtován přímo do nákladů. O drobném dlouhodobém majetku jinak není
rozvahově účtováno.
V období březen až prosinec 2009 mělo občanské sdružení dvě
zaměstnankyně na poloviční úvazek s pracovní smlouvou na dobu určitou. Na jejich
mzdy a odvody za zaměstnavatele se nám podařilo získat příspěvek do Úřadu práce
Nymburk jako na obecně prospěšné práce (pro ženy po rodičovské dovolené vedené
v evidenci Úřadu práce).
V roce 2009 získalo OS dary v celkové hodnotě 104 453 Kč. Z toho finanční
dary byly v hodnotě 6 000 Kč, které byly použity na pořízení vybavení herny.
Materiální dary (např. TV s DVD, kuličky do bazénku, trampolína a mnoho dalšího)
byly ve výši 21 445 Kč. Dary ve formě služeb (např. tvorba a údržba webových
stránek, tisk a kopírování, inzertní služby) byly v hodnotě 77 008 Kč.
V roce 2009 se nám podařilo získat dotaci od města Lysá nad Labem ve výši
15 000 Kč, která byla použita na úhradu nájemného. Z Fondu kultury města Lysá nad
Labem jsme obdrželi příspěvek 7 000 Kč na pořádání akce Odpoledne pro Parníček.
Dále jsme obdrželi dotaci od Středočeského kraje ve výši 30 000 Kč, která byla
použita také na úhradu nájemného. Na členských příspěvcích od členek bylo
vybráno celkem 4 500 Kč. Peníze byly použity na pořízení vybavení.

Celkové režijní náklady činily 143 187,8 Kč (po vyloučení nákladů uhrazených
z finančních darů, dotací a členských příspěvků). Tyto náklady byly poměrem příjmů
rozděleny mezi hlavní (99,71%) a hospodářskou činnost (0,29%).
Tabulka režijních nákladů
Druh činnosti
spotřebované nákupy
spotřeba materiálu-ostatní
sp.mater.-běžný provoz MC
sp.mater.-vybavení MC

Výnosy

Náklady

sp.mater.-kancel.pořeby
sp.mater.-hyg.a čist.potřeby
sp.mater.-výtvarné potřeby
spotř.energie-ostatní
spotř.ener.-vodné,stočné (doh.pol.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
7872
22647
-6000
-4250
927
1749
1007
0
2288

spotř.energie-vytápění (doh.položka)
spotř.energie-elektřina (doh.položka)
opravy a udržování v MC
opravy a udržování-ostatní
ostatní služby - ostatní-software
ostatní služby – nájem
z toho uhrazeno z dotace města Lysá n.L.
z toho uhrazeno z dotace Stř.kraje
ostatní služby - telef.poplatky
ostatní služby – poštovné
jiné ost.nákl.-pojištění
ověřování,výpisy,odpady
mzdy včetně odvodů za zaměstnavatele

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

82757,6
19766,2
1900
0
1417
47232
-15000
-30000
1800
1087
3772

z toho uhrazeno z fin.darů
z toho uhrazeno z čl.přísp.

z toho uhrazeno z dotace Úřadu práce

0

režijní náklady

1709
100163
99656
143187,8

Na základě stanov jsou evidovány samostatně všechny hlavní činnosti. Dle
jednotlivých činností byly výnosy a náklady (po započítání podílu z režijních nákladů)
následujcí:
Druh činnosti
herna-člen
akce-děti
akce-dospělí
akce-těhotné
Bazar
Občerstvení
herna s programem
herna nečlen

výnosy
520
163075
36498
4750
4889
3030
4000
4060

Náklady
590,2
198269,2
45867,8
6118,1
4151
3431,1
7264,2
4583

Rozdíl
-70,20
-35194,20
-9369,80
-1368,10
738,00
-401,10
-3264,20
-523,00

Jedinou hospodářskou činností v roce 2009 bylo příležitostné hlídání dětí. Výnosy
a náklady byly následující:
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST-PŘEDMĚT DANĚ JE
Druh činnosti
Výnosy Náklady
ostatní akce
příležitostné hlídání
650
650
+(0,29% z rež.nákl.)
415,2
650
1065,2

Výsledek hospodaření
OS podalo daňové přiznání v řádném termínu a v souladu se zákonem o dani
z příjmů v platném znění.
Ztráta z účetního období 2008 ve výši -1 288,93 byla převedena na účet
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.
Účetní hospodářský výsledek za celou jednotku (jako rozdíl mezi všemi
náklady a výnosy) činil za účetní období 2009 ztrátu -50 014,05 Kč. O použití tohoto
hospodářského výsledku v následujícím účetním období rozhodne Rada OS.
Vzhledem k ustanovením zákona o daních z příjmů, platných pro neziskové
organizace musely být v účetním období sledovány odděleně příjmy (a s nimi
související výdaje), které nejsou předmětem daně a které jsou předmětem daně a
nebo které předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Zároveň je
požadováno oddělené účtování o hlavní činnosti a hospodářské činnosti. Pro daňové
účely (po odečtení všech nákladů a výnosů, které nejsou uznatelné z daňového
hlediska) je hospodářským výsledkem zisk ve výši 323 Kč.
REKAPITULACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

VÝNOSY
VÝNOSY
NEDAŇOVÉ
OSVOBOZENÉ
NEDAŇOVÉ
mezisoučetNEDAŇOVÉ
DAŇOVÉ (hl.činnost)
DAŇOVÉ (hosp.činnost)

mezisoučetDAŇOVÉ
celkem výsledovka
po započtení
daň.povin.

NÁKLADY
ROZDÍL
156542,75
156689
-146,25 dle par.18, odst.2a), ZDP a odst
4250
4250
0 dle par.19, ZDP
215933
266123
-50190 dle par.18,odst.4a)
376825,75
4889
650

427162
4151
1065

5539

5216

382364,75

-50336,25
738
-415 dle par.18, odst.3, ZDP

323

432378,8 -50014,05
-50014,05

PROPAGACE
Zájemci a návštěvníci Mateřského centra byli informováni v průběhu roku
2009 tímto způsobem:
inzercí v Listech vydávaných Městem Lysá nad Labem
v městské televizi „Manola“
na nástěnkách v MC, dále v „Semické“ zelenině vedle pošty v Poděbradově
ulici, na sídlišti v samoobsluze Jednota Coop, na Městském úřadě v přízemí
budovy bezprostředně výtahu a v první části roku 2009 také v pekařství U
Labužníka na Husově náměstí vedle Kina – na těchto místech byl vyvěšen
program na aktuální měsíc a plakáty upozorňující na jednotlivé programy
pořádané MC
tištěné prográmky, které byly k dispozici v MC a dále ve Šporkově lékárně,
v lekárně U Výstaviště, u dětských lékařů, u MUDr. Landové, v mateřských
školkách Pampeliška, Čtyřlístek a Dráček, v základních školách J.A. Komenského
a v Litoli, v obchůdku Sluníčko, a anglickém second-handu, v zelenině na sídlišti
a v samoobsluze v Litoli.
prostřednictvím webových stránek www.mcparnicek.cz
zasíláním e-mailu každý měsíc členům občanského sdružení Pro dětský
úsměv

PODĚKOVÁNÍ

Berková Eva
Bláhová Olga – galanterie a textilní zboží.
Bláhová Radka
Čermáková Jana
Fritzová Tereza
Hanke Radim
Hercíková Petra
Herclíková Marie – parfumerie a hračky.
Holubová Karin – REFYZ.
Horváthová Lenka
Hoskovcová – ImseVimse
JPC s.r.o.
Krawciw Vit
Kopejtko Karel – prodej kol.
M-inzert, vydavatelství a nakladatelství
Mareš Petr – cukrárna Campiello.
Nováková Miluška
Pavlíčková Katka
Pavlovič Pavel – Sprava.it.
Restaurace u Labutě

Úřad práce v Nymburku
Město Lysá nad Labem

ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Všechny aktivity Mateřského centra Parníček jsou tvořeny rodinami a pro
rodiny. Týdenní program, víkendové akce, zajištění chodu organizace,
administrativa, hledání sponzorů, …rodiče kteří se na tom všem podílí pracují
převážně bez nároku na honorář, ve volném čase a zapojují nejen sebe, ale své
partnery, děti, babičky, strýčky…. Za poslední dva roky odvedly obrovský kus práce.
Samozřejmě, že pro centrum pracují také proto, že to dělají i pro své děti a protože je
to zkrátka strašně baví.
Nicméně mnozí pracují pro ostatní, i když jsou nemocní, je krásně a mohli by
si užívat volného času nebo čelí kritice okolí. I přesto se seberou a vyrábějí masky,
uklízejí chodby v centru nebo píší sponzorské žebrací dopisy. A za to si zaslouží
obrovský obdiv a vděk.
Mateřská, rodičovská dovolená je nádherná životní etapa lidského života. Jste
doma, s těmi nejkrásnějšími a nejmilejšími stvořeními pod sluncem, jste pány svého
času, můžete s úžasem pozorovat jak rostou a učí se. Učí se být samostatní,
nezávislí, nepotřebovat Vás. Tedy užívejte si ten krásný čas, je krátký a už se
nebude opakovat.
V mnoha ohledech je tahle etapa také jednou z nejnáročnější jak fyzicky –
péče o rodinu, děti, domácnost je prostě dřina a s dovolenou to nemá mnoho
společného, tak psychicky – úskalí spojených s početím a přivedením potomka na
svět je v dnešní době víc než dost, izolace, osamocenost, bezradnost, stres jestli své
děti vedeme správně.
Ale společně v mateřském centru se ty radosti nějak násobí a starosti půlí.
Závěrem je tedy pozvání do Mateřského centra Parníček a to jak na program, akce,
tak do organizačního týmu dobrovolníků s jakýmkoliv nápadem či iniciativou.

