Výročná správa za rok 2009
činnosť MC Budatko

MC Budatko v roku 2009















Stabilne fungovalo v priestoroch budovy Polikliniky na Strečnianskej 13, v
suteréne , miestnosť č. 0038
Mesačné náklady na energie 182,58€
Otvorené bolo každý deň doobedu od 10.00-12.00 a poobede
Okrem herne a voľného stretávania sa mamičiek a deti sa venovalo organizovaniu
aktivít pre deti ako cvičenia, kurzy nemeckého a neskôr aj anglického jazyka
Zapojilo sa do projektov Únie materskyćh centier: Míľa pre mamu, Láskavo do
života a Akadémia praktického rodičovstva
Spolupracovalo s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a jej poistencom
poskytovalo na cvicenia pre deti zľavy vo výške 20% z kurzu cvičení
Vytvorilo vlastné projekty:
Farebná herňa – vždy 1x mesačne sa stretli deti a mamičky oblečení v rovnakej
farbe, púšťali sa pesničky o farbách a deti sa učili spoznávať farby
Prechádzky začarovaným lesom – Letné začarované prechádzky s finančnou
podporou Magistrátu hlavného mesta

Model MC Budatko
Zriaďovateľ: Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, založené matkami na materskej
dovolenke.
Organizácia práce: práca je vykonávana dobrovoľníčkami, ktoré za svoju činnosť nie sú nijako
odmeňované
Hospodárska činnosť a zdroje príjmov za rok 2009: dary, členské, dobrovoľné príspevky návštevníkov
herne a prednášok, dobrovoľné príspevky počas akcií, granty a dotácie, 2%
Humánnosť prostredia: prostredie priateľské k deťom a rodinám, vytvára podmienky pre sebarealizáciu
matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke
Poskytované služby:
* informácie o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve
* sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít
* neformálne poradenstvo
* organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín
* organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania

Návštevnosť
MC Budatko malo v roku 2009 desiatich platiacich členov.
V herni bola návštevnosť v roku 2008 v priemere 5 deti, pričom v MC Budatko bola týždenná návštevnosť
okolo 100 mamičiek s deťmi.

Hospodárska činnosť za rok 2009

Zostatok z roku
2008

307,80 €

Energie

2190,96€

Príjem z herne vstupné

236 €

Ostatné
výdavky

4681€

Granty a dotácie

1171,39€

Spolu

6871,96

Zbierka

88€

Dary

549,62€

2%

1798,37€

Predaj výrobkov a
služieb

2725,47€

Ostatné

2980,81€

Spolu

9857,46€

Organizačná štruktúra MC Budatko
Štatutárna zástupkyňa:
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová

Kontakt:
Sídlo: Budatínska 10, 851 06 Bratislava
Herňa: Strečnianska 13, Poliklinika
Tel: 0903 373 945
mail: budatko@budatinska.sk
web: www.budatko.budatinska.sk

MC Budatko ďakuje:
Magistrátu hlavného mesta Bratislava za finančnú dotáciu na projekty v
sume 805€ na Letné začarované prechádzky.
Mestskej časti Petržalka za finančnú dotáciu 300 € na energie počas leta.
Vám a Vašim 2%, ktoré za rok 2009 činili 1798,37€.

Tiež ďakujeme Všetkým tým, ktorí nám pomohli – či už
organizačne, doborovoľnícky, alebo finančným darom.

