2019
Organizace slaví 15. výročí. Na jaře 2019
se stává Centrum D8 spoluzakladatelem
základní komunitní školy – Škola
Osmička. Na kralupské pobočce jsme
zajistili, výstavbu venkovní zahradní
pergoly. V říjnu podepisujeme nájemní
smlouvu na budovu v ulici T. G. Masaryka
v Roudnici n/L. Plánujeme zde provoz
základní školy, dětské skupiny
a vzdělávání pěstounů.
2018
V září 2018 spuštěn provoz druhé Dětské
skupiny na pobočce v Kralupech n/V.
Začínáme nabízet službu – MEDIACE
a PRÁVNÍ PORADENSTVÍ.
2017
Od 1. září změna sídla organizace.
2016
AZ školka se transformovala na
dětskou skupinu. Organizace ukončila
poskytování sociální služby NZDM KECKA.
2015
Organizace získala sociální automobil.
Budova jedné
z poboček centra prošla rozsáhlou
rekonstrukcí.
2014
Transformace organizace na obecně
prospěšnou společnost. Od 6. září
organizace používá nový název Centrum
D8 o.p.s.
2013
Sloučení organizace s o. s. AZ centrum
Kralupy n/V. Organizace získala registraci
k další sociální službě: Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
KLÍČ. V létě se spustil zbrusu nový web.

2012
Organizace získala pověření k výkonu
sociálně právní ochraně dětí a registraci
k sociální
službě Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež KECKA.
2011
Organizace zahájila provoz na nové
adrese: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice
n/L
2010
Organizace získala pověření k veřejné
sbírce
2009
Organizace používá nový název –
Centrum MATÝSEK a funguje jako rodinné
centrum Organizace má nové logo
a webové stránky. Chod centra zajišťovalo
již 5 zaměstnankyň.
2008
Renovace a rekonstrukce vnitřních
prostor centra.
2007
Rekonstrukce přístupového schodiště.
2006
Organizace přijala, díky podpoře UP,
první zaměstnankyni.

Náhradní rodinná péče

Roudnice n/L, Kralupy n/V

 doprovázení pěstounských rodin
 vzdělávání pěstounů
 hlídání dětí

Podpůrná centra
Roudnice n/L

 předškolní centrum
 školní centrum
 doučování
 volnočasové kroužky
 služby klíčového pracovníka
 vzdělávání rodičů a pedagogů

Podpůrná centra

2005
Zahájení činnosti organizace ve
„vlastních“ prostorech.

Hoštka

2004
Vznik organizace – Občanské sdružení
Matýsek.

 volnočasové kroužky

 doučování dětí
 předškolní centrum
 vzdělávání rodičů a pedagogů
 školní asistenti na místní ZŠ
 školní psycholog na místní ZŠ

KLÍČ – Poradna pro rodiny
Roudnice n/L

 odborné sociální poradenství
 terapie
 mediace

P ROJ E K T Y/ ST Ř E D I S K A /Č I N N O ST

a Hoštce

H I S TO R I E

2020
Byl zahájen provoz třetí dětské skupiny,
organizace působí také v Litoměřicích

Mediace		

Roudnice n/L, Kralupy n/V

Komunitní centrum
pro rodiče s dětmi
Litoměřice

Dětská skupina

Roudnice n/L, Kralupy n/V
zařízení pro děti předškolního
věku 2-4 roky

Příměstské tábory

Roudnice n/L, Kralupy n/V

Letní pobytový tábor
Roudnice n/L

Vzdělávací a tréninkové
aktivity pro rodiče s
dětmi

Roudnice n/L, Kralupy n/V, Litoměřice

Krátkodobé hlídání dětí
Roudnice n/L

Jednorázové akce
pro rodiny s dětmi

Roudnice n/L, Kralupy n/V

