Zpráva o zahájení cinnosti
Vážení,
uvědomujeme si Vaši obrovskou časovou vytíženost, přesto si dovolujme Vám předložit stručnou
a výstižnou zprávou o zahájení činnosti Mateřského centra Parníček. Za vynaložený čas Vám
předem děkujeme.

Herna láká malé nezbedy na motivy z dětských večerníčků.

Učebna nabízí prostor pro nerušené vstřebávání nových poznatků.

Dne 2.9.2008 byla slavnostně zahájena činnost Mateřského centra Parníček (Čsl. Arm.
29/11, Lysá nad Labem). Rekonstrukce prostor a zprovoznění centra trvala 1 měsíc za
přispění práce 15 dobrovolníků a mnoha sponzorů z Lysé, kteří poskytli materiál na
opravy a vybavení centra.

MC Parníček se zúčastnilo již několika kulturních akcí – Lyského Montmartru,
Šporkových slavností a uspořádalo vlastní benefiční akci Odpoledne pro Parníček.

O vzniku a aktivitách MC Parníček informovala Lyská televize Manola, Lyské Listy,
Nymburský deník, rádio Jizera.

Zpráva o zahájení cinnosti
Návštěvnost a program za 1.měsíc činnosti
Otevřeno 3 dny v týdnu od 9:00 do 17:00.
V nabídce programů je již 5 pravidelných kroužků a kurzů - vzdělávacích, hudebních,
výtvarných a sportovních.
V měsíci září se konaly 4 jednorázové akce.
Za 1.měsíc nás navštívilo 213 rodičů a 206 dětí. Mnoho zájemců o kroužky a kurzy jsme
pro naplnění kapacity museli s lítostí odmítnout.

Strategický plán na rok 2009
Rozšíření programu na 5 dní v týdnu a pořádání pravidelných jednorázových akcí pro
rodiny v rámci podpory aktivního kulturního života v našem městě.
Získání dalších prostor z důvodu nedostatečné současné kapacity.
Podání žádosti o grant z Evropského sociálního fondu (ESF – OP LZZ), výzva 26.
Rovnost žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života, z Humanitárního fondu Středočeského kraje, z fondů města Lysá nad Labem a další.
Vytvoření pracovního týmu – 3 - 5 zaměstnanců na částečné pracovní úvazky a vytvoření
alespoň jednoho účelového pracovního místa dotovaného Úřadem práce.
Zahájit službu hlídání dětí - MINIŠKOLKA.

Děkujeme za Vaši pozornost a jsme s pozdravem.
				

Tým MC Parníček

