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Orgány organizace
Kontakty
NÁZEV ORGANIZACE:
Rodinné centrum Měsíční Houpačka, spolek
SÍDLO ORGANIZACE:
Hřbitovní 29, 664 91 IVANČICE
TELEFON: 603 576 988
EMAIL: tureckovamartina@gmail.com
WEBOVÉ STRÁNKY:
http://www.mesicnihoupacka.cz
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/mesicni.houpacka
ČÍSLO A DATUM REGISTRACE:
VS/1-1/66253/07-R, 16.1.2007
IČO: 270 53 318
DIČ: CZ 270 53 318
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
Č. Ú.: 214 164 190/0300

Orgány sdružení jsou:
1. členská schůze – nejvyšší orgán
2. správní rada – rozhodovací orgán
mezi členskými schůzemi, sedmičlenný
3. výkonný tým – statutární tříčlenný orgán,
jehož členové mají rovnocenné pravomoci
Činnost rodinného centra řídily a zodpovědnost nesly:
VÝKONNÝ TÝM:
Mgr. Martina TUREČKOVÁ
Bc. Soňa POMEZNÁ
PharmDr. Jana STRIEGLEROVÁ
SPRÁVNÍ RADA:
Mgr. Martina TUREČKOVÁ
Bc. Soňa POMEZNÁ
Mgr. Jana ABOULAICHE
PharmDr. Jana STRIEGLEROVÁ
Bc. Michaela ADAMOVÁ
Jana MATULOVÁ
Pavlína ZIMMERMANNOVÁ
Ke konci roku 2015 členská základna čítala 26 rodin.

Měsíční Houpačka v roce 2015
V roce 2015 jsme realizovali druhý ročník Bytových seminářů, které měly
společnou jmenovatelku - vědomou ženu. Semináře se týkaly například
témat: Dospívání v dospělosti anebo hledání vize, Sebekoučink pro ženy,
Lesní mysl, Timemanagement pro ženy, Práce se záměrem apod.
Měsíční Houpačka provozuje lesní školku Za humny. U rodičů i dětí je pobyt
v lese ve stále větší oblibě, přicházejí za námi zcela nové tváře, již na hony
vzdálené tvářím dětí matek-zakladatelek:). Průvodci se úspěšně účastnili
ročního vzdělávacího projektu Učíme řemesla, který byl zakončem Festivalem loutkového divadýlka na Stříbském mlýně, jehož jsme byli pořadateli.
Na sto dětí, čtyři představení, krásné počasí, řeka a léto:)… Obhájili jsme titul
“Školka blízká přírodě” a stali se první certifikovanou lesní školkou v České
republice.
Naše stálice, venkovní programy pro veřejnost, již mají své neoddiskutovatelné místo na ivančickém nebi - Otvírání řek na jaře, Martinská světýlka na
podzim a Vánoce ve Stromokruhu v zimě.
Členové měli možnost se též setkávat na občasných rukodělných dílnách „Víly
ve vile“ - namátkou na Předvánočním punči, Předjarní dílně či Voňavých olejích.

Výhledy do roku 2016
Vzhledem ke vzrůstající oblibě Bytových seminářů se pokusíme získat finanční
prostředky i na třetí ročník. Je velká radost moci použít obdržené peníze jen a jen
na platy lektorů, které si vybereme, oslovíme a přivítáme v našem kruhu.
I nadále budou cca v měsíční kadenci probíhat výtvarné dílny Víly ve vile
- v zázemí naší lesní školky.
V dubnu proběhne zápis na školní rok 2016/17 do naší LS. Též máme
rozjednanou sdílenou kancelář pro rodiče v patře nad zázemím lesní školky - je zde
wi-fi připojení a propojíme to s galerií Tulák po hvězdách.

Projekty v roce 2015
V roce 2015 proběhly tyto bytové semináře:
Sebekaučing pro ženy I. a II.
Hledání vize aneb dospívání v dospělosti
Lesní mysl
Cyklický time management
Práce se záměrem
narozeniny Stromokruhu Evropy – tentokrát Kyperské
Pokračovali jsme v pořádání venkovních akcí, které jsou zaměřené
na tradice našeho kraje a určeny pro širokou veřejnost:
Otevírání ivančických řek
Michaelské putování za drakem
Martinská světýlka
Rozsvěcování vánočního stromu
Adventní přástky – sdílení adventního času, setkávání při společné tvorbě
Za lesní školku:
Týden zapálených dýní – soutěž o nejhezčí zapálenou dýni,
1-6. 11.2015 (partner akce Lesní školka)
Dětský řemeslný ateliér - školku jsme vybavili ponkem
a sadou základního nářadí. Učíme řemesla.
Projekt “Rozkvetlé Ivančice – Ivančice sobě“
Od března 2015 se rozběhl komunitní projekt vedoucí ke zkrášlení Ivančic
a okolí v podobě výsadby a údržby květin ve velkých okrasných nádobách
umístěných na veřejných prostranstvích městečka. Zapojením veřejnosti
(dětí, kantorů, rodičů, sympatizantů) do výsadby a údržby vzroste přirozená
veřejná kontrola a vzití si kvetoucích nádob za své. Zapojené školy mohou výsadbu a dlouhodobou péči použít jako vícepředmětový projekt, vedoucí děti
k občanské angažovanosti, k pocitu: „ano, i já mohu měnit svět k lepšímu!“,
k pilířům týmové spolupráce, k práci s daným rozpočtem, … a v neposlední
řadě k prevenci krádeží sazenic v dospělém věku.

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Rodinné centrum Měsíční houpač
Palackého nám. 27
Ivančice
664 91

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

27053318

Název ukazatele

Označení
A.

Číslo
řádku

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

101

101

II.

Služby celkem

3

141

141

III.

Osobní náklady celkem

4

94

94

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

6

6

20

20

362

362

238

238

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

B.
I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

16

VI.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

17

19

19

VII.

Provozní dotace celkem

18

58

58

Výnosy celkem

19

315

315

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

-47

-47

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

-47

-47

Sestaveno dne:

16.06.2016

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

rodinné centrum

Pozn.:

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Rodinné centrum Měsíční houpač
Palackého nám. 27
Ivančice
664 91

IČO
Účetní jednotka doručí:

27053318

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Stav k posled. dni
účetního období

1

2
77

57

98

98

5

-21

-41

Krátkodobý majetek celkem

6

87

61

Zásoby celkem

7

Pohledávky celkem

8

14

8

73

53

164

118

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

I.
II.
III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

IV.

Jiná aktiva celkem

10

Aktiva celkem

11

Označení

PASIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

12

148

100

I.

Jmění celkem

13

220

147

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

-72

-47

B.

Cizí zdroje celkem

15

16

18

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

9

9

IV.

Jiná pasiva celkem

19

7

9

Pasiva celkem

20

164

118

Sestaveno dne:

16.06.2016

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

rodinné centrum

Pozn.:

Poděkování
Rodinné centrum Měsíční Houpačka oslavilo v tomto roce své osmileté výročí.
Již třetím rokem fungujeme v režimu domácích setkávání a je pro nás velmi důležité
zjištění, že to funguje. Vztahy a hluboká přátelství, která mezi Houpačkovými
rodinami vznikla ukazují, že pro společné setkávání nepotřebujeme mít trvalé zázemí,
ale že se můžeme setkávat na různých místech – doma, v přírodě, v kavárnách,...
Velkým přínosem pro naše setkávání je uspořádání cyklu bytových seminářů.
Na tyto semináře zveme zajímavé lektory a vybíráme si témata, která žijeme a která
nás posouvají dál, ať už profesně nebo osobnostně. Na tomto místě patří velký dík
Martině Turečkové a Soni Lhotákové za jejich čas a ochotu při psaní grantů na
tyto bytové semináře a za poskytnutí prostoru Galerie Pavlač, kde většina seminářů
probíhá.
Další akce, kterých se Měsíční Houpačka účastní jsou venkovní akce pod záštitou
Hanky Křivánkové a ivančických skautů. Jsou to již tradiční a léty prověřené úspěšné akce, které podporují setkávání rodin v přírodě s napojením na přírodní a historické tradice - Martinská světýlka, Michaelské putování za drakem a Jarní otvírání řek.
Poděkování patří také Pavlíně Zimmermannové za grafické zpracování letáčků
i výroční zprávy a Hance Chrástové za korektury a rady z oblasti ekonomiky.
Děkujeme také našim rodinám a manželům za podporu a hlídání dětí v době,
kdy jsou bytové semináře a nám všem za to, že spolu táhneme za jeden
provaz, scházíme se, navzájem se podporujeme, inspirujeme a motivujeme.
Děkujeme též všem našim finančním podporovatelům - Jihomoravskému
kraji, městu Ivančice a všem našim sponzorům.

