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Úvodní slovo 
 

 

„Není pro mne nic báječnějšího, nežli: 

 být v kruhu přátel a blízkých lidí 

 ve svobodě sdílet své životní zkušenosti, názory a vize 

 vzájemně se povzbuzovat a podporovat 

 společně se radovat i sdílet období bolesti a hledat cesty, jak bolest mírnit, posílit radost a 

udržet lidskou víru 

… to vše s cílem pomoci sobě i druhým najít nebo alespoň hledat pevné místo a smysl života.    

 

Děkuji, že mohu tyto báječné pocity zažívat (mimo velkou radost ze zdraví a štěstí svých blízkých 

bytostí) také ve své práci. 

 

Mateřské centrum mi dává prostor pro radostnou seberealizaci, sebepoznávání a následné 

objevování mých předností i slabin a především mi dává prostor „být tu pro druhé“. „ 

                       

 

         Hana Ondráčková 

   (předsedkyně)  
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KDO JSME … 
 

 
Vznik Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. se datuje do června roku 2005. Pod názvem 
Mateřské centrum Obláček o. s. zahájilo svou činnost seskupení několika maminek na rodičovské 
dovolené, které se soustředilo zejména na organizaci volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. 
Sídlem sdružení a organizačním místem je byt jedné ze zakladatelek sdružení, aktivity probíhají v 
pronajímaných prostorách místního centra volného času a základní školy nebo pod širým nebem. 
 
V květnu roku 2006 se sdružení stává členem Sítě Mateřských center v ČR. V září téhož roku začíná 
vystupovat jako Mateřské centrum Sedmikráska Brno o. s. a zároveň zahajuje činnost Kontaktního a 
informačního centra pro rodinu v Brně – Novém Lískovci (KaIC). Sídlo se přesouvá do těchto prostor 
a k předchozím aktivitám se přidává organizace vzdělávacích kurzů pro rodiče na rodičovské 
dovolené, poskytování služeb KaIC jako je sociální poradenství, možnost využití PC s internetem a 
tiskárnou, výpůjční služba řady publikací a periodik s tematikou rodičovství, psychologie, zdraví 
rodiny a zdraví životní styl atd., organizace přednášek a diskuzí dle poptávky navštěvujících rodin a 
další. 
 
V lednu 2009 získává sdružení díky spolupráci s radou MČ Brno 
– Nový Lískovec a Mateřskou školou Pomněnky nové větší 
prostory odpovídající programu a návštěvnosti mateřského 
centra. Od března pak všechny vítáme v horním podlaží 
hospodářské budovy MŠ Pomněnky, Oblá 51, kam sdružení 
přesídlilo. Do konce roku probíhá částečná adaptace prostor k 
lepšímu využití, bezpečnosti a komfortu při pobytu rodin s 
dětmi od kojeneckého věku. 
 
Ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna a s 
Centrem pro rodinu a sociální péči se nám spolu s ÚMČ Brno – 
Nový Lískovec podařilo v listopadu 2009 zařadit mezi první 
členy sítě Family Point (viz www.familypoint.cz) a rozšířit 
povědomí o naší organizaci mimo sféru městské části. 
 
Postupná rekonstrukce a vybavování nových prostor nám 
umožňuje od roku 2010 navazovat spolupráci s dalšími 
partnery, formálními i neformálními uskupeními a 
organizacemi, které nám pomáhají obohacovat program 
mateřského centra a ve shodě s námi svou činností usilují o 
oživení komunitního povědomí, rodinného života a občanské iniciativy. 
 
V neposlední řadě se nám daří realizovat náplň projektů, na které získáváme finanční dotace od 
různých donátorů. Úspěšnými žadateli jsme u Magistrátu města Brna, ÚMČ Brno-Nový Lískovec, 
Jihomoravského kraje i MPSV ČR. 
Stejně tak se intenzivně snažíme pracovat na fundraisingové činnosti, díky které se nám dostává 
dalších finančních či materiálových zdrojů nezbytných k naplňování našich vizí a cílů. 
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NAŠE POSLÁNÍ … 
 

 

Jsme organizace zajišťující celoroční provoz mateřského centra v Brně - Novém Lískovci s velmi 
různorodým programem. Naším hlavním cílem je vytvářet podmínky a podporu rodičům s dětmi pro 
jejich aktivitu, pro řešení jejich problémů, pro vzájemnou „laickou“ pomoc i sdílení zkušeností. 

 

Chceme vytvářet místo pro spokojenější rodiče a šťastnější děti. 

 
Jak jasně vyplývá z textace našich platných stanov, posláním naší organizace – Mateřského centra 
Sedmikrása Brno o.s. (dále jen MCS) - je přímá práce s konečnými klienty (uživateli) prorodinných 
služeb, jejichž náplň se promítá v rámci všech aktivit a projektů, které MCS nabízí. 
 
Zde blíže specifikujeme cíle, na které se soustředíme při práci s konečnými uživateli našich služeb v 
rámci prorodinných aktivit a projektů: 
 

 vytvářet veřejný prostor, ve kterém se mohou (formálně i neformálně) vzájemně setkávat 
rodiče a jejich děti 

 zprostředkovávat předání odborných poznatků z oblasti psychologie rodinného života mezi 
odborníky a rodinami, případně nabízet individuální psychologické poradenství 

 řešit sociální otázky a následně zprostředkovávat sociální, právní, finanční poradenství 
adal.odborné poradenské služby 

 nabízet širokou škálu aktivit a programů (vzdělávacích, zábavných) na principu předávání 
odb. poznatků o rodičovství a výchově, zdravém vývoji dítěte, ochraně životního prostředí, 
sladění zaměstnání a rodiny, bezpečnosti dětí, prevenci předcházení patologických jevů v 
rodině a mnohé další (rodičům, budoucím rodičům, dětem, ost.rod.příslušníkům, široké 
veřejnosti....) 

 navozovat vědomí soudržnosti mezi obyvateli města a tím rozvíjet komunitní práci 

 MCS má plnit funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou (s možností hlídací služby) 

 

Aktivity MCS jsou otevřené všem osobám, které spadají do cílových skupin, na které se MCS v rámci 
své činnosti orientuje, a to bez ohledu na jejich vyznání, víru, rasu, sexuální orientaci …..  
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JAK JSME FUNGOVALI … 

(organizační struktura) 

 

 

 

 
 

 

Valná hromada: je nejvyšším orgánem sdružení (tvoří ji všichni členové sdružení) 

 

Předsedkyně: 

Hana Ondráčková - Statutární zástupce. Stojí v čele Výkonného týmu, který je 3-5 členný. Jedná se o 
čestnou funkci, do jejíhož výkonu náleží: řízení běžného chodu organizace, rozhodování o čerpání a 
vynakládání fin.prostředků v souladu se stanovami, kontrola účelného a hospodárného nakládání s 
fin.prostředky sdružení. Vůči zaměstnancům vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele. 

 

Výkonný tým: 

Šárka Trkanová – koordinátorka Kontaktního a informačního centra  

Marie Staňková – koordinátorka jednorázových aktivit sdružení   

Silva Tománková – koordinátorka jednorázových aktivit sdružení  

 
Dobrovolníci: 

Jarmila Peřinová - příprava a realizace jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, tvořivých dílniček 

Silva Tománková - příprava a realizace jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, tvořivých dílniček 

Ing. et Bc. Kateřina Grunová  - příprava a realizace jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, tvořivých 

dílniček, vzdělávací činnost 

Mgr. Vladimíra Frimlová - příprava a realizace jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, tvořivých 

dílniček, vzdělávací činnost 

Jana Švrčková - příprava a realizace jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, tvořivých dílniček, 

pyžamových večírků pro děti 

Martina Benešová - příprava a realizace pyžamových večírků pro děti 

Miroslava Kellnerová – příprava a realizace programu klubu Alegria 

Irma Macháčová - pomoc při propagaci činnosti sdružení 

Kateřina Orlitová - pomoc při propagaci sdružení, spolupráce s obcí 

Jiří Nekvapil - pomoc technického charakteru + využití soukromého os.vozidla k účelům centra 

Petr Říha - IT služby 
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Partneři:  

 
Příklady naší spolupráce s dalšími NNO či poskytovateli sociálních služeb: 
 
- Magistrát města Brna - zejména Odbor Zdraví a ÚMČ Brno-Nový Lískovec 
(dva zásadní subjekty, se kterými jsme v úzkém kontaktu a dlouhodobé spolupráci již od počátků 
fungování naší organizace. S ohledem na kofinancování našich projektů z rozpočtu Statutárního 
města Brna (již od roku 2006) jsou naše vazby velmi silné a pevné a po celou dobu naší existence 
zaznamenáváme každoročně vzrůstající finanční podporu na realizaci projektů orientovaných na 
zvyšování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, podporu rodiny v péči o děti, 
výchovu dětí a harmonizaci práce a rodiny. 
 
Konkrétní příklady spolupráce: 

 30.04.2014 – doprovodný program na akci „Pálení čarodějnic“ v rámci akce Komise pro 
kulturu ÚMČ Brno – Nový Lískovec 

 05.06.2014 – realizace akce „Prevence úrazů u dětí“ v rámci akce MMB Kanceláře Brno - 
Zdravé město (Brněnské dny bez úrazu) 

 07.09.2014 – doprovodný program na akci „Kameňák se baví“ v rámci akce Komise pro 
kulturu ÚMČ Brno – Nový Lískovec 

 02.10.2014 – realizace akce „Jóga pro zdravá záda“ v rámci akce MMB Kanceláře Brno - 
Zdravé město (Brněnské dny pro zdraví) 

 2 x ročně – příprava balíčků pro dětskou klientelu na akce pořádané Komisí pro kulturu ÚMČ 
Brno – Nový Lískovec (Den dětí + Mikulášské odpoledne) 

 2 – 3 x ročně – zajištění dárkových balíčků na akci „Vítání dětí do života“ pořádanou ÚMČ 
Brno – Nový Lískovec  

 
 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje 
(třetí významný dotační donátor podporující dlouhodobě a kontinuálně prorodinné aktivity naší 
organizace. Již od roku 2006 jsou naše aktivity shledávány JMK žádoucími a reflektují na Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2012-2014. Aktivity některých našich 
projektů byly také uplatněny v rámci východisek a strategií v oblasti soc.služeb pro děti, mládež a 
rodiny JMK, konkrétně reflektovaly na: 
- Opatření 6.3. „Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a rodinné sociální 
asistence“ 
- Opatření 6.4. „Podpora manželského a rodinného poradenství“ 
- Opatření 7.2. „Podpora a zkvalitňování stávajícího odborného sociálního poradenství a krizové 
pomoci pro rodiny v krizi a oběti domácího násilí“ 
 
 
- Diecézní charita Brno - pracovníci služby Celsuz (Odborné sociální poradenství). Spolupráce  
navázána na základě dobrých vztahů a vazeb předsedkyně Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s., 
která dříve na Diecézní charitě pracovala (v letech 2000 - 2009). 
 
 
- Centrum pro rodinu a sociální péči 
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- Sít mateřských center 
Díky Síti mateřských center, která svým členům (mezi které se řadíme) nabízí odborné metodické 
vedení a prostor k naplňování společných cílů mateřských center, můžeme realizovat prorodinné 
aktivity našeho sdružení s výstupy v požadované odborné kvalitě. 
Práce krajské koordinátorky mat.center je další dílčí a významnou podpůrnou činností, která svou 
blízkostí v daném regionu umožňuje pružně kooperovat všem členským centrům k naplňování 
podpůrných a preventivních cílů, ke kterým mají naše prorodinné služby směřovat (např. zdárná 
realizace aktivit s ohledem na dodržení metodiky daných dotačních titulů adal.). 

 

Partneři spolupodílející se na programu centra: 

 

O. S. Logo - realizace logopedických kroužků pro děti „Logohrátky“ a „Než půjdu do školy“ 

CB  Betánie - otevřená rodinná setkávání a programy orientované na křesťanské hodnoty 

Společnosti proti násilí, o.s. - kurzy a workshopy orientované na zajištění bezpečnosti pro všechny 

členy rodiny 

Lenka Snášilová -  lektorka pohybových aktivit 

Václavková Martina – lektorka pohybových aktivit  

Dita Maisnerová - organizace jednorázových aktivit zejména pro dětskou klientelu 

Martin Bartošek – lektor osobnostního rozvoje  

Adam Doleží – nenasilnakomunikace.com 

Darina Štědronská, DiS. – lektor kurzu „Efektivní rodičovství“ 

Karolína Macharáčková - distributorka knih britského nakladatelství pro děti Usborne 

Silvie Vokřálová - lektorka kurzů zdravého vaření 

Bc. Michaela Klímová, DiS. – psychoterapeut ve výcviku 

Mgr. Jiří Salvet – psychoterapeut 

Bc. Eliška Žižková – laktační poradkyně 

 

 

 

Členská základna:  

V roce 2014 sdružovalo Mateřské centrum Sedmikráska Brno o. s. 203 členů.  
 
Sdružení svým členům kromě práv a povinností vyplývajících ze stanov umožňuje: 

 podílet se na organizaci a chodu MC 

 účastnit se organizačních schůzek 

 uplatnit slevy na pořádané kurzy a další aktivity 

 realizovat své schopnosti a dovednosti v rámci aktivit 

 poskytovat sounáležitost v komunitě 

 
Členstvím lze vyjádřit svoji podporu aktivitám mateřského centra a umožnit mu podávat žádosti  
o dotace a granty. 
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PRO KOHO JSME TU BYLI … 

(cílové skupiny uživatelů našich služeb) 

 
- rodiny s dětmi (rodiče a děti všech věkových kategorií) 

- matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené 

- těhotné ženy a jejich partneři 

 

 

NAŠE VIZE … 

 
- zdravá společnost, společnost přátelská rodině 

- vědomé rodičovství - otevřenost prevenci 

- aktivní rodičovství - otevřenost celoživotnímu vzdělávání 

- aktivní, zodpovědná, participativní, respektovaná demokratická společnost 

- snížení nezaměstnanosti - zabezpečená rodina 

- dlouhodobá udržitelnost mateřského centra 

 

 

O CO JSME USILOVALI A JAKÝMI PROSTŘEDKY … 

(hlavní cíle organizace, dílčí cíle, naplnění cílů/cesty řešení problémů a jejich 
přínos) 
 
 
HLAVNÍ CÍLE ORGANIZACE:  

1. POZITIVNÍ HODNOCENÍ NAŠÍ PRÁCE ZE STRANY UŽIVATELŮ NAŠICH SLUŽEB 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím dílčích cílů  - viz. ad 1)  
 
 

2. POZITIVNÍ HODNOCENÍ NAŠÍ ORGANIZACE ZE STRANY ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím dílčích cílů – viz. ad 2) 
 
 

3. POZITIVNÍ HODNOCENÍ NAŠÍ PRÁCE ZE STRANY DONÁTORŮ I ŠIROVKÉ VEŘEJNOSTI 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím dílčích cílů – viz. ad 3) 
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ad 1) DÍLČÍ CÍLE (naplňující hlavní cíl organizace - „POZITIVNÍ HODNOCENÍ NAŠÍ PRÁCE ZE STRANY 
UŽIVATELŮ NAŠICH SLUŽEB“) 
 
 
 

 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ODBORNÝCH PORADENSKÝCH AKTIVIT PRO RODINY S DĚTMI 
 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím " Kontaktního a informačního centra " (KaIC) 
 
Přínos pro uživatele: 

- služba KaIC byla organizátorem všech odborných poradenských aktivit pro rodiny projektu MPSV, 
stejně tak i zprostředkovatelem individuálního poradenství realizovaného v rámci projektu MPSV. 
 
 
 

 HARMONIZACE RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA 
 
Naplnění cíle:  

- prostřednictvím “ Služby krátkodobého hlídání dětí a péče o děti jako doprovodné služby ke 
vzdělávacím aktivitám pro rodiče “ 

- prostřednictvím kurzů „ ASERTIVITA ... ANEB JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT I. + II. „ 
 

Přínos pro uživatele: 

- posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, podpora rodiny v péči o děti, 
jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny prostřednictvím absolvování odborných vzdělávacích 
aktivit pro rodiny s dětmi 

- pocit jistoty a klidu pro rodiče, že je o jejich "hlídané dítě" pečováno v bezpečném, klidném, 

hygienicky vyhovujícím prostředí za asistence odborného personálu 
 
 
 

 STABILITA RODINY - PODPORA FINANČNÍ STABILITY RODINY 
 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím besedy " Jak účelně a hospodárně pracovat s domácím rozpočtem " 
 
Přínos pro uživatele: 

- osvojení pojmu "domácí cashflow” 
- schopnost rozdělit kompetence v rámci správy domácího rozpočtu 
- schopnost definovat aktuální a výhledové potřeby rodiny 
- znalost „desatera finanční gramotnosti” 
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 STABILITA RODINY - ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO RODIČE 

 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím besedy " Prevence úrazů u dětí " 
 
Přínos pro uživatele: 

- získání znalostí ohledně preventivních opatření zabraňujících nejčastějším úrazům u dětí 
- osvojení postupů, jak uplatňovat základy první pomoci 
- zodpovězení dotazů 
 
 
 

 STABILITA RODINY - PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Naplnění cíle: 

-  prostřednictvím " Individuálního poradenství " (psychologického + laktačního) 
 
Přínos pro uživatele: 

- služba poskytována bezplatně či velmi cenově zvýhodněně, což vedlo k rychlému a intenzivnímu 

řešení problému uvnitř rodiny (bezplatné služby státních poraden mají dlouhé čekací lhůty, což má 

za následek prohlubující se krizi či vznik fatálních negativních následků uvnitř rodiny) 

- poradny projektu řešily akutní problém/podezření problému v rámci prvotních odborných 
intervencí. Na základě zjištěných prvotních výstupů zvážil odborník další odborné poradenství, 
případně postoupil řešení problému jinému odborníkovi nebo práci s klientem uzavřel. 

 
 
 

 PODPORA PARTNERSKÝCH KOMPETENCÍ 
 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím interaktivního semináře " Rodina a partnerství v pojetí českého prostředí " 
- interaktivního semináře " Mužské a ženské kořeny " 

 
Přínos pro uživatele - uživatel se dozvěděl: 

- z jakých kořenů vychází naše rodinné modely, metody výchovy, stanovování priorit a fungování 

partnerských, rodinných či pracovních vztahů ... 

- informace o západním a východním pojetí rodiny 

- jak je specifikována role muže a ženy v českém prostředí 

- proč a v čem se odlišuje prožívání a chování mužů a žen s přihlédnutím k prostředí, ve kterém 

vyrůstáme, žijeme .... 

- jak fungují naše emoce, jak je lépe zvládat 

- jaká je role ženy a muže v nové době a kontextu našeho výchovného prostředí 
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 PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ (PODPORA SPRÁVNÉHO PSYCHICKÉHO VÝVOJE 

DÍTĚTE) 
 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím interaktivního semináře " Jak zvládat problémové chování dětí předškolního věku " 
 
Přínos pro uživatele - uživatel se dozvěděl, jak: 

- vést neklidné a nesoustředivé dítě 
- předcházet projevům dětských strachů 
- rozeznat impulsivně agresivní dítě s projevy zlosti 
- reagovat na vzdorovité chování dítěte 
- pomáhat dítěti rozvíjet sociální dovednosti 
 
 
 

 ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNĚ VYHOVUJÍCÍHO MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO 
UŽIVATELE  

 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím finančních prostředků (z dotací, od uživatelů služeb, mimořádných výnosů, 
členských příspěvků …)  
- prostřednictvím fundraisingových aktivit (dary, příjmy z reklamy … )  

 
Přínos pro uživatele: 

- spokojenost z naplnění očekávaní avizované úrovně nabízené služby 
 

 
ad 2) DÍLČÍ CÍLE (naplňující hlavní cíl organizace: „POZITIVNÍ HODNOCENÍ NAŠÍ ORGANIZACE ZE 
STRANY ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ) 
 
 
 

 PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 
Naplnění cíle: 

- prostřednictvím níže uvedených vzdělávacích aktivit: 
 

5.-6.6.2014 - Jak na emoce s klienty 

absolvent: Trkanová Šárka (koordinátorka Kontaktního a informačního centra) 

        

4.3.2014 - Jsme spolek … a co dál ? 

absolvent: Ondráčková Hana (předsedkyně) 

 

17.9.2014 - TRUST 

absolvent: Ondráčková Hana (předsedkyně, fundraiser) 
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15.-16.11.2014 - Asertivita … aneb jak správně komunikovat 

absolvent: Ondráčková Hana (předsedkyně, fundraiser) 

 

19.11.2014 – Základní pojmy účetnictví NNO 

absolvent: Ondráčková Hana (účetní) 

 

26.11.2014 – NNO a daňová problematika 

absolvent: Ondráčková Hana (účetní) 

 

30.11.2014 - Vedení podvojného účetnictví 

absolvent: Ondráčková Hana (účetní) 

               

Přínos: 

- správná a aktuální orientace v problematice oboru zaměstnance 
- profesní růst zaměstnanců 
- zvyšování prestiže organizace  

  
 
 

 ZAJIŠTANÍ VHODNÝCH PODMÍNEK PRO BĚŽNÝ VÝKON PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON 
AKTIVIT PARTNERŮ 

 
Naplnění cíle: 

- zajištěním optimální výše finančních prostředků na úhradu nájemného a údržby prostor sídla MC 

- zajištěním optimální výše finančních prostředků na pořízení materiálního zázemí nezbytného 
k realizaci plánovaných aktivit MC 

- zajištěním optimální výše finančních prostředků na úhradu osobních nákladů či nákladů za 
poskytované služby nezbytných k realizaci plánovaných aktivit MC 

 

Přínos: 

- jistota příjmu pro zaměstnance (na základě korektně uzavřených pracovně právních dokumentů) 
- jistota finančního protiplnění pro partnera (na základě korektně uzavřených smluvních dokumentů) 
 

 

 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ A VÝHOD 
 

Naplnění cíle: 

- zajištěním optimální výše finančních či jiných prostředků vedoucích k možnosti uplatnění bonusů a 
výhod pro zaměstnance, členy organizace, dobrovolné pracovníky ... dle rozhodnutí vedení 
organizace 

 

Přínos: 

- motivace zaměstnanců k danému výkonu 
- motivace uživatelů našich služeb o rozšíření naší členské základny 
- motivace veřejnosti o rozšíření řad naší základny dobrovolných pracovníků 
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ad 3) DÍLČÍ CÍLE (naplňující hlavní cíl organizace - „POZITIVNÍ HODNOCENÍ NAŠÍ PRÁCE ZE STRANY 
DONÁTORŮ I ŠIROVKÉ VEŘEJNOSTI“) 
 
 
 

 SPRÁVNÉ A ÚČELNÉ NAKLÁDÁNÍ SE SVĚŘENÝMI FINANČNÍMI A JINÝMI PROSTŘEDKY 
 

Naplnění cíle: 

- prostřednictvím řádného vedení podvojného účetnictví  

- dodržováním předepsané metodiky a pokynů donátorů poskytujících finanční dotace či dary  

- dodržováním všech zákonných norem souvisejících s výkonem všech činností organizace 

 

Přínos: 

- předpoklad opakované podpory ze strany donátorů 
- dobré jméno organizace 
- stabilita organizace  
 
 
 

 ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI A PUBLICITY ORGANIZACE 
 

Naplnění cíle: 

 

- transparentnost organizace zajištěna prostřednictvím zveřejňování výročních zpráv a řádným 
zpracováním vyúčtování přiznaných dotací a darů 

 

- publicita organizace zajištěna prostřednictvím: 

o tisku:  
-  inzerce a reportáže z akcí MC v rámci Zpravodaje MČ Brno Nový Lískovec „Lískáček“ 
      (1 x měsíčně, 07+08 - dvouměsíčník) 
  
o tištěných propagačních materiálů: 
 
- na informačních nástěnkách při vstupu a v sále MC 
       (průběžná aktualizace trvale a celoročně umístěných propagačních materiálů)   
 
- na vývěsních tabulích MČ Brno Nový Lískovec 

(průběžně dle potřeb MC a rozhodnutí MČ o velikosti přidělené plochy k umístění 
propagačních  materiálů)  
 

- v mateřských školách v Novém Lískovci 
(průběžně dle potřeb MC a rozhodnutí MŠ o velikosti přidělené plochy k umístění 
propagačních  materiálů)  
 

- v čekárnách dětských lékařek blízkých sídlu organizace 
(průběžně dle potřeb MC a rozhodnutí lékařů o velikosti přidělené plochy k umístění 
propagačních  materiálů)  
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- na Family pointu,  Josefská 1, Brno 

(průběžně dle potřeb MC a rozhodnutí „FP“ o velikosti přidělené plochy k umístění   
propagačních  materiálů)  
 

- v rámci dárkových balíčků při „vítání dětí do života“ poskytovaných několika brněnským 
městským částem – Nový Lískovec, Jundrov, Kohoutovice, Kníničky, Bosonohy (cca 3 x ročně)  

 
o internetových stránek organizace: www.mcsedmikraskabrno.cz  (průběžná denní aktualizace) 
 
o informačních e-mailů organizace mcsedmikraska@volny.cz rozesílaných členům sdružení a 

dalším zájemcům z řad klientů MC (průběžně denně dle potřeb MC) 
 
o odkazů a prolinků na internetové stránky MC uvedených na jiných serverech např. na 

www.brnoprodeti.cz, www.familypoint.cz, serveru JMK: www.rodinnapolitika.cz, facebooku 
Kultura Nový Lískovec (průběžně dle potřeb MC) 

 
o osobně v rámci Kontaktního a informačního centra Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. 

(průběžně, každý pracovní den od 8:30 hod. do 12:30 hod.) 

 

 

Přínos: 

- dobré jméno organizace 
- udržení či zvýšení klientely centra 
- ekonomická efektivnost 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcsedmikraskabrno.cz/
mailto:mcsedmikraska@volny.cz
http://www.brnoprodeti.cz/
http://www.familypoint.cz/
http://www.rodinnapolitika.cz/
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CO JSME DĚLALI … 

(výstupy naší činnosti) 
 
 
Aktivity Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. byly realizovány zaměstnanci mateřského centra, 
ve spolupráci s partnery a dobrovolníky. Ve velké míře jsme navazovali na osvědčené a žádané 
programy, dále jsme realizovali aktivity naplňující obsah podpořených projektů a v neposlední řadě  
aktivity vyplývající z  aktuální poptávky našich uživatelů. 

 
Výstupy činnosti Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. v roce 2014: 
 
KONZULTAČNÍ / INFORMAČNÍ ČINNOST 
 
KONTAKTNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (dále jen KaIC) Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. 
Provozní doba KaIC: po - pá: 8:30 - 12:30 hod. (4 hod. denně) 
Doba realizace: 1.1.-31.12.2014 
Adresa: Oblá 51, Brno, 634 00 (sídlo Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s.) 
Přímá práce s uživateli služby: Trkanová Šárka (koordinátorka aktivit KaIC) 
Počet rodin, které využili služeb KaIC (vč. absolvování vzdělávacích aktivit): 330 rodin (2.128 vstupů) 
 
 
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  
 
interaktivní seminář MUŽSKÉ a ŽENSKÉ KOŘENY 
(vedla Mgr. Eva Kielarová - odborná poradkyně kineziologické poradny pro duševní zdraví) 
Datum realizace: 15. 5. 2014 (9 - 12 hod.) 
Počet účastníků: 13 dospělých osob + 7 dětí (v rámci "hlídací služby") 
 
beseda JAK ÚČELNĚ A HOSPODÁRNĚ PRACOVAT S DOMÁCÍM ROZPOČTEM 
(vedl: Ing. Štěpán Novotný - finanční poradce, Manager, VIP Consulting Office) 
Datum realizace: 22. 5. 2014 (9 - 12 hod.) 
Počet účastníků: 9 dospělých osob + 5 dětí (v rámci "hlídací služby") 
 
interaktivní seminář JAK ZVLÁDAT PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
(vedla: PhDr. Eva Ondráčková - psycholožka pedagogicko-psychologické poradny/ lektorka, 35 let 
praxe v oboru) 
Datum realizace: 29. 5. 2014 (9 - 12 hod.) 
Počet účastníků: 8 dospělých osob + 6 dětí (v rámci "hlídací služby") 
 
beseda PREVENCE ÚRAZŮ U DĚTÍ 
(vedla: MUDr. Eva Bartovičová - praktická lékařka pro děti a dorost) 
Datum realizace: 5. 6. 2014 (10:00 - 11:30 hod.) 
Počet účastníků: 11 dospělých osob + 7 dětí (v rámci "hlídací služby") 
 
interaktivní seminář RODINA A PARTNERSTVÍ V POJETÍ ČESKÉHO PROSTŘEDÍ 
(vedla Mgr. Eva Kielarová - odborná poradkyně kineziologické poradny pro duševní zdraví) 
Datum realizace: 12. 6. 2014 (9 - 12 hod.) 
Počet účastníků: 6 dospělých osob (2 omluveni) + 4 děti (v rámci "hlídací služby") 
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PORADENSTVÍ 
 
ZÁKLADNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - PSYCHOLOGICKÉ 
Odborník: Mgr. Jiří Salvet (psychoterapeut) 
- zastoupil ve výkonu této funkce Mgr. Terezu Ženčákovou, která nemohla z osobních důvodů do 
projektu nastoupit 
Rozsah služby: 56 hodin (oproti plánovaným 66 hod.) 
Služba nasmlouvána na období: 28.4.-31.12.2014 
Realizace služby: 13.5.-5.12.2014 (individuálně po domluvě s klientem) 

Odborník: Bc. Michaela Klímová, DiS. (psychoterapeut ve výcviku) 
Rozsah služby: 53 hodin (oproti plánovaným 66 hod.) 
Služba nasmlouvána na období: 2.4.-31.12.2014 
Realizace služby: 2.4.-1.7.2014 (individuálně po domluvě s klientem) 
 
Počet podpořených rodiny v rámci realizace projektu: 31 rodin (klienti evidováni pod přiděleným 
číslem, pouze pod iniciály) 
 
 
ZÁKLADNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - LAKTAČNÍ 
Odborník: Bc. Eliška Žižková, za svobodna Odložilová (laktační poradkyně) 
Rozsah služby: 35 hodin (oproti plánovaným 96 hod.) 
Služba nasmlouvána na období: 1.4.-31.12.2014 
Realizace služby: 18.4.-7.10.2014 (individuálně po domluvě s klientem) 
 
Počet podpořených rodiny v rámci realizace projektu: 10 rodin (klienti evidováni pod přiděleným 
číslem, pouze pod iniciály) 
 
 
TRÉNINKOVÉ AKTIVITY 
 
kurz ASERTIVITA ... ANEB JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT I. + II. 
(vedla Mgr. Naděžda Landová - psychoterapie, psychodiagnostika, koučování) 
Datum realizace: 15. 11. 2014 (9 - 19 hod.) 
Počet účastníků: 10 osob 
+ 
Datum realizace: 16. 11. 2014 (9 - 19 hod.) 
Počet účastníků: 13 osob 
 
 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ – DOPROVODNÁ SLUŽBA KE VZDĚLÁVACÍM AKTIVITÁM 

 
SLUŽBA KRÁTKODOBÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ A PÉČE O DĚTI 
Místo realizace: sídlo žadatele (Oblá 51, Brno, 634 00) 
Zajištění služby: 2 pečovatelky o děti při 5 vzdělávacích aktivitách - viz. výše 
Počet hlídaných děti: viz. výše 
 
 
 
 



18 
 

 
PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI 
 
 
 
1. pololetí 2014 – aktivity pro rodiče s dětmi 

 POUPÁTKA (6 měsíců – 1 rok) 

 HUDEBNÍ HRÁTKY (8 měsíců – 3 roky) 

 KVÍTKA (1 - 3 roky) 

 KURZ BABY MASÁŽÍ (6 týdnů – 6 měsíců) 

 

 

1. pololetí 2014 – aktivity pro děti 

 TANEČNÍ HRÁTKY PRO MALÉ KAMARÁDKY (3 
- 5 let) 

 ENGLISH WITH PUPPY (3 – 7 let) 

 DRAMAŤÁČEK DRÁČEK (3 – 8 let) 

 SEBEOBRANA PRO DĚTI (5 – 12 let) 

 LOGOHRÁTKY (3 – 5 let) 

 NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY (5 – 7 let) 

 

1. pololetí 2014 – aktivity pro dospělé 

 TAI-CHI 

 JÓGA NEJENOM PRO ŽENY 

 ANGLIČTINA NEJENOM PRO MAMINKY 

 NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ 

 SAHADŽA JÓGA 

 

 

 

2. pololetí 2014 - aktivity pro rodiče s dětmi 

 POUPÁTKA (6 měsíců – 1 rok) 

 HUDEBNÍ HRÁTKY (18 měsíců – 3 roky) 

 KVÍTKA (1 - 3 roky) 

 KURZ BABY MASÁŽÍ (6 týdnů – 6 měsíců) 

 FIT MAMI (6 měsíců – 1,5 roku) 

 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (děti do 1 roku) 

 

2. pololetí 2014 – aktivity pro děti 

 TANEČNÍ HRÁTKY PRO MALÉ KAMARÁDKY (3 
- 5 let) 

 ENGLISH WITH PUPPY (3 – 7 let) 

 KUDY TUDY DO POHÁDKY (4 - 7 let) 

 SEBEOBRANA PRO DĚTI (5 – 12 let) 

 LOGOHRÁTKY (3 – 5 let) 

 NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY (5 – 7 let) 

 

2. pololetí 2014 – aktivity pro dospělé 

 TAI-CHI 

 JÓGA NEJENOM PRO ŽENY 

 ANGLIČTINA NEJENOM PRO MAMINKY 

 NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ 

 SAHADŽA JÓGA 

 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 

 ORIENTÁLNÍ TANEC PRO VŠECHNY ŽENY 

 

JEDNORÁZOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI  
 

 18.01.2014 - Kurz zdravého vaření pro děti „Little chef“ 

 08.03.2014 - Vodnický karneval pro rodiče s dětmi 

 15.03.2014 - Jarní samoprodejní burza oblečení a potřeb pro děti a těhotné 

 16.03.2014 - Kurz zdravého vaření pro děti „Little chef“ 

 22.03.2014 - Úvod do NVC (nenásilná komunikace) 

 24.03.2014 - Prodejní výstava dětských knih britského nakladatelství Usborne 
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 11.04.2014 - Focení rodin firmou Photodienst (retro styl) 

 30.04.2014 - Pálení čarodějnic (součást programu akce Komise pro kulturu ÚMČ Brno – Nový 

Lískovec) 

 31.05.2014 - Kurz zdravého vaření pro děti „Little chef“ 

 15.06.2014 - zábavné a sportovní odpoledně pro rodiny s dětmi „S rodinou na kole“ 

 07.-11.07.2014 - Příměstský tábor „Putování za skřítky“ 

 14.-18.07.2014 - Příměstský tábor „Čím můžu být“ 

 21.-25.07.2014 - Příměstský tábor „Pohádkové prázdniny s angličtinou“ 

 04.-08.08.2014 - Příměstský tábor „Doba ledová“ 

 07.09.2014 - Kameňák se baví (součást programu akce Komise pro kulturu ÚMČ Brno – Nový 

Lískovec) 

 03.11.2014 - Prodejní výstava dětských knih britského nakladatelství Usborne 

 11.10.2014 - Podzimní samoprodejní burza oblečení a potřeb pro děti a těhotné 

 17.10.2014 - Pyžamová párty „Ať žijí duchové“ 

 25.10.2014 - Kurz zdravého vaření pro děti „Little chef“ 

 14.11.2014 - Focení rodin firmou Photodienst (vánoční pokoj) 

 21.11.2014 - Pyžamová párty „ZOO v pyžamu“ 

 29.11.2014 - Sedmikráska čte dětem (5.ročník)  

 05.12.2014 - Mikulášské nadělování  

 11.12.2014 - Vánoční jarmark 

 Společné snídaně - plánování budoucích jednorázových aktivit mateřského centra (5 x ročně) 

 

Jednorázové aktivity partnerů: 

 22.03.2014 - Úvod do NVC (nenásilná komunikace) – nenasilnakomunikace.com 

 22.03.2014 - Kurz efektivního rodičovství – Darina Štědronská, DiS. 

Pro zajištění většiny jednorázových akcí poskytuje MC Sedmikráska pouze organizační a materiální 
podporu. Akce probíhají výhradně na základě zájmu a aktivity rodičů, často jako výsledek 
neformálního setkávání v rámci společných snídaní“ nebo volné herny. 
 
 
VOLNÁ HERNA 

- je přístupná dětem s dospělým doprovodem kdykoliv v běžné provozní době mateřského centra 
(po- pá: 8:30 – 12:30 hod.). Z převážné části hernu využívají bezplatně rodiče s dětmi navštěvující 
předplacený programy mateřského centra, částečně však i rodiče s dětmi, kteří vyhledávají rodině 
přátelské prostředí k neformálnímu setkávání či k předávání zkušeností a informací ohledně života 
v rodinách.  
V roce 2014 registrujeme 159 oficiálně placených vstupů do volné herny.  
 
FAMILY POINT 

Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s. poskytuje v běžné provozní době (po- pá: 8:30 – 12:30 
hod.) také bezplatnou služby Family Pointu – zázemí pro krátkodobý pobyt rodině s dětmi -  místo 
pro zaopatření dítěte (přebalení, nakrmení …). 
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SEDMIKRÁSKA V ČÍSLECH … 

(návštěvnost aktivit, struktura návštěvníků) 

 
 
NÁVŠTĚVNOST AKTIVIT MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA BRNO O.S. 
 
NÁVŠTĚVNOST KONTAKTNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA (KaIC) 
- v roce 2014 navštívilo KaIC celkem 330 rodin a v rámci jeho činnosti registrujeme celkem 2.128 
vstupů.  

 
NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÝCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT: 

AKTIVITY RODIČŮ S DĚTMI 
Počet vstupů (permanentky + 

jednorázové vstupy) 

POUPÁTKA 308 

HUDEBNÍ HRÁTKY 783 

KVÍTKA 1271 

KURZ BABY MASÁŽÍ 22 

FIT MAMI 16 

Celkem  2 400 

Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 

 

AKTIVITY PRO DĚTI 
Počet vstupů (permanentky + 

jednorázové vstupy) 

TANEČNÍ HRÁTKY PRO MALÉ KAMARÁDKY 1041 

ENGLISH WITH PUPPY 257 

DRAMAŤÁČEK "DRÁČEK" 111 

DRAMAŤÁČEK "KUDY TUDY DO POHÁDKY" 155 

SEBEOBRANA PRO DĚTI 176 

LOGOHRÁTKY 50 

NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY 189 

Celkem  1 979 

Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 
 

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ 
Počet vstupů (permanentky + 

jednorázové vstupy) 

TAI – CHI 272 

JÓGA NEJENOM PRO ŽENY 534 

ANGLIČTINA NEJENOM PRO MAMINKY 84 

NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ 32 

SAHADŽA JÓGA 160 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ  43 

ORIENTÁLLNÍ TANEC PRO VŠECHNY ŽENY 66 

Celkem  1 191 

Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 
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Četnost vstupů v rámci pravidelných volnočasových aktivit pro rodiče s 

dětmi

FIT MAMI

1%
POUPÁTKA

13%

KURZ BABY 

MASÁŽÍ

1%

KVÍTKA

52%

HUDEBNÍ HRÁTKY

33%

Četnost vstupů v rámci pravidelných volnočasových aktivit pro děti

DRAMAŤÁČEK 

"DRÁČEK"

6%

ENGLISH WITH 

PUPPY

12%

TANEČNÍ HRÁTKY 

PRO MALÉ 

KAMARÁDKY

52%

DRAMAŤÁČEK 

"KUDY TUDY DO 

POHÁDKY"

8%

LOGOHRÁTKY

3%
SEBEOBRANA PRO 

DĚTI

9%

NEŽ PŮJDU DO 

ŠKOLY

10%

 

Četnost vstupů v rámci pravidelných volnočasových aktivit pro dospělé

TAI - CHI

23%

JÓGA NEJENOM 

PRO ŽENY

44%

ORIENTÁLLNÍ 

TANEC PRO 

VŠECHNY ŽENY

6%

ZDRAVOTNÍ 

CVIČENÍ 

4%

ANGLIČTINA 

NEJENOM PRO 

MAMINKY

7%

NĚMČINA PRO 

DOSPĚLÉ

3%

SAHADŽA JÓGA

13%

 
Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 
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NÁVŠTĚVNOST JEDNORÁZOVÝCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO RODINY S DĚTMI: 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY Počet vstupů rodin 

VODNICKÝ KARNEVAL 22 

JARNÍ SAMOPRODEJNÍ BURZA 40 

FOCENÍ RODIN (RETRO STYL) 16 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 100 

S RODINOU NA KOLE 5 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY" 15 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "ČÍM MŮŽU BÝT" 15 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU" 15 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "DOBA LEDOVÁ" 16 

KAMEŇÁK SE BAVÍ 100 

PRODEJNÍ VÝSTAVA ANGL..DĚTSKÝCH KNIH USBORNE 40 

PODZIMNÍ SAMOPRODEJNÍ BURZA 40 

PYŽAMOVÁ PÁRTY "AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ" 8 

FOCENÍ RODIN (VÁNOČNÍ POKOJ) 32 

PYŽAMOVÁ PÁRTY "ZOO V PYŽAMU" 9 

SEDMIKRÁSKA ČTE DĚTEM (5.ROČNÍK) 30 

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ 100 

KURZY DĚTSKÉHO VAŘENÍ "LITTLE CHEF" 19 

SPOLEČENÉ SNÍDANĚ 35 

VÁNOČNÍ JARMARK 10 

Celkem  667 

Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 

 

STRUKTURA UŽIVATELŮ MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA BRNO O.S 

 

 

Struktura dle věku zákonných zástupců dětí absolvujících pravidelné 

volnočasové aktivity s rodiči či bez jejich doprovodu

36 - 40 let

21%

více jak 41 let

3%

20 - 25 let

3%

31 - 35 let

52%

26 - 30 let

21%

 
Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 



23 
 

Struktura dle věku uživatelů pravidelných volnočasových aktivit

20 - 25 let

1%

31 - 35 let

2%

méně než 20 let

1%

36 - 40 let

7%

více jak 41 let

8%

26 - 30 let

2%

3 - 8 let

32%

2 - 3 roky

19%

0 - 6 měsíců

1%
6 - 12 měsíců

7%

1 - 2 roky

20%

 

Struktura dle bydliště uživatelů (pravidelné aktivity)

BRNO

89%

mimo BRNO

11%

 

Struktura dle bydliště uživatelů (pravidelné aktivity)

Žabovřesky 

1%

Brno - město 

3%

Komín 

1%
Líšeň

1%

Kohoutovice 

5%
Bohunice 

5%

Starý Lískovec 

8%

Pisárky 

2%

Bystrc 

3%

Bosonohy 

1%
Ostatní - městské 

části v Brně

2%

Nový Lískovec 

57%

Ostatní - mimo 

Brno

11%

 
Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 
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STRUKTURA AKTIVIT MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA BRNO O.S 

 

 

Struktura podporovaných a nepodporovaných aktivit projektu MPSV
(časové kritérium - dle počtu hodin věnovaných daným aktivitám)

Podporované 

aktivity projektu 

MPSV (ČINNOST 

KONTAKTNÍHO A 

INFORMAČNÍHO 

CENTRA vč. 

vzdělávacích, 

tréninkových a 

poradenských 

aktivit)

62%

Nepodporované 

aktivity projektu 

MPSV 

(VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY)

38%

 
Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 
 

 

Struktura aktivit dle počtu rodin

Nepodporované 

aktivity projektu 

MPSV 

(VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY)

38%

Podporované 

aktivity projektu 

MPSV (ČINNOST 

KONTAKTNÍHO A 

INFORMAČNÍHO 

CENTRA vč. 

vzdělávacích, 

tréninkových a 

poradenských 

aktivit)

62%

 
Zdroj: interní údaje MC Sedmikráska, 2014 
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JAK JSME HOSPODAŘILI …  

(finanční zpráva) 
 

ROZVAHA  
(Přehled o stavu a pohybu majetku Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. v roce 2014) 
 

AKTIVA Stav k 1.1.2014 Pohyb v roce 2014 Stav k 31.12.2014 

   A. Stálá aktiva celkem 0,00 0,00 0,00 

   I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0,00 0,00 0,00 

      Software 0,00 0,00 0,00 

      Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 

      Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

  II. Dlouhodobý hmotný majetek 37 054,50 0,00 37 054,50 

      Pozemky 0,00 0,00 0,00 

      Umělecká díla, předměty a sbírky 0,00 0,00 0,00 

      Stavby 0,00 0,00 0,00 

      Samostatné movité věci a soubory 0,00 0,00 0,00 

      Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek 37 054,50 0,00 37 054,50 

      Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

      Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 0,00 0,00 0,00 

 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 

 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -37 054,50 0,00 -37 054,50 

  B. Oběžná aktiva celkem 138 434,41 83 661,75 222 096,16 

    I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 

       Materiál na skladě 0,00 0,00 0,00 

       Zboží na skladě a v prodejnách 0,00 0,00 0,00 

   II. Pohledávky celkem 37 125,00 8 429,00 45 554,00 

       Odběratelé 5 175,00 -3 015,00 2 160,00 

       Poskytnuté provozní zálohy 31 950,00 10 650,00 42 600,00 

       Ostatní pohledávky 0,00 794,00 794,00 

       Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 

       Jiné a ostatní pohledávky 0,00 0,00 0,00 

       Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 

       Opravná položka k pohledávkám 0,00 0,00 0,00 

       Nároky na dotace a ostatní zúčtování 0,00 0,00 0,00 

  III. Krátkodobý finanční majetek celkem 101 309,41 75 232,75 176 542,16 

       Pokladna 6 543,00 8 671,00 15 214,00 

       Ceniny 50,00 210,00 260,00 

       Účty v bankách 94 716,41 66 351,75 161 068,16 

 IV. Přechodné účty aktivní 16 449,00 289,00 16 738,00 

CELKEM 154 883,41 83 950,75 238 834,16 
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PASIVA Stav k 1.1.2014 Pohyb v roce 2014 Stav k 31.12.2014 

  A. Vlastní zdroje celkem 19 631,98 127 104,75 146 736,73 

    I. Jmění celkem 19 631,98 0,00 19 631,98 

       Vlastní jmění 19 631,98 0,00 19 631,98 

       Fondy 0,00 0,00 0,00 

   II. Hospodářský výsledek celkem 0,00 127 104,75 127 104,75 

       Účet výsledku hospodaření 0,00 127 104,75 127 104,75 

       Hospodářský výsledek ve schval.řízení 0,00 0,00 0,00 

       Nerozdělený zisk, neuhraz.ztráta z min.let 0,00 0,00 0,00 

  B. Cizí zdroje celkem 135 251,43 -43 154,00 92 097,43 

   I. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 

  II. Krátkodobé závazky 36 819,00 -36 819,00 0,00 

      Dodavatelé 0,00 0,00 0,00 

      Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 

      Ostatní závazky 0,00 0,00 0,00 

      Zaměstnanci 26 974,00 -26 974,00 0,00 

      Závazky k institucím soc.zabezp.a veř.zdr.poj. 9 215,00 -9 215,00 0,00 

      Ostatní a jiné závazky 630,00 -630,00 0,00 

 III. Přechodné účty pasivní celkem 98 432,43 -6 335,00 92 097,43 

CELKEM 154 883,41 83 950,75 238 834,16 

 

 

 



27 
 

 

VÝSLEDOVKA 
(Přehled nákladů a výnosů Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. za rok 2014) 
 

NÁKLADY ROKU 2014 
  Kč % 

Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 26 368,57 2,66 

Spotřeba materiálu - potraviny pro uživatele 18 493,78 1,86 

Spotřeba materiálu - při aktivitách s uživateli 10 202,22 1,03 

Spotřeba materiálu - vybavení DDHM do 40 tis.Kč 19 857,00 2,00 

Spotřeba materiálu - jiné materiální náklady 11 522,60 1,16 

Spotřeba materiálu - od 500 do 2.999,99 Kč 3 953,99 0,40 

Spotřeba materiálu - opravy a údržba prostor MC 577,00 0,06 

Spotřeba energie - elektřina 14 742,52 1,49 

Spotřeba energie - vodné a stočné 14 010,49 1,41 

Spotřeba energie - prostup tepla 62 748,42 6,33 

Cestovné uživatelů 1 851,00 0,19 

Náklady na reprezentaci 16 603,40 1,67 

Ostatní služby - telefony 8 401,10 0,85 

Ostatní služby - internet 4 200,00 0,42 

Ostatní služby - poštovné 355,95 0,04 

Ostatní služby - expediční náklady 95,00 0,01 

Ostatní služby - nájemné 54 264,00 5,47 

Ostatní služby - nájemné za užívání reklamní plochy 800,00 0,08 

Ostatní služby - školení a kurzy (zaměstnanci) 3 140,00 0,32 

Ostatní služby - jiné ostatní služby 159 904,00 16,12 

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 458 028,00 46,17 

Zákonné sociální pojištění  88 405,00 8,91 

Jiné ostatní náklady - poplatky bance 3 983,07 0,40 

Jiné ostatní náklady - pojistné 8 033,00 0,81 

Jiné ostatní náklady - mimořádné náklady 451,72 0,05 

Poskytnuté členské příspěvky 1 000,00 0,10 

Celkem 991 991,83 100,00 

 

VÝNOSY ROKU 2014 
Kč % 

Výnosy z hlavní činnosti 553 609,00 49,47 

Výnosy z hospodářské činnosti 5 015,00 0,45 

Jiné ostatní výnosy 3 328,35 0,30 

Přijaté příspěvky - fyzické osoby 63 395,00 5,66 

Přijaté příspěvky - právnické osoby 5 600,00 0,50 

Přijaté nefinanční dary do 40.000 Kč 58 945,23 5,27 

Přijaté členské příspěvky 20 300,00 1,81 

Provozní dotace 408 904,00 36,54 

Celkem 1 119 096,58 100,00 

 

Hospodářský výsledek za rok 2014 127 104,75   
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DOTACE, PŘÍSPĚVKY (DARY)  

 

PROVOZNÍ DOTACE 

 MPSV ČR (dotační program – Rodina a ochrana práv dětí):   240.904 Kč 

 Statutární město Brno - MČ Brno-Nový Lískovec:                    103.000 Kč 

 Statutární město Brno - MMB (Odbor zdraví):           45.000 Kč 

 Jihomoravský kraj (Odbor sociálních věci):           20.000 Kč 

CELKEM:  408.904 Kč 

 

PŘIJATÉ FIN.PŘÍSPĚVKY OD PRÁVNICKÝCH OSOB 

 DRUŽBA, stavební bytové družstvo:   5.000 Kč 

 PERFECTED s.r.o.:               600 Kč 

CELKEM:  5.600 Kč 

 

PŘIJATÉ FIN.PŘÍSPĚVKY OD FYZICKÝCH OSOB 

 Mgr. Martin Bartošek: 13.400 Kč 

 Pražan Jaroslav:                 9.350 Kč 

 Večeřová Jana:                  6.700 Kč 

 Klíma Ctibor:    6.050 Kč 

 Mgr. Jiří Salvet:                  5.000 Kč 

 Škvrnová Jitka:                   2.000 Kč 

 Ing. Štěpán Novotný:        1.500 Kč      

 Ing. Michal Porhajm:        1.200 Kč 

 Ostatní dary:                    18.195 Kč 

CELKEM:  63.395 Kč 

 

PŘIJATÉ NEFINANČNÍ DARY 

 ACTIVA spol. s r.o.: 41.766,23 Kč 

 HP Tronic Zlín:   11.882,00 Kč 

 ŠAPITÓ:    3.540,00 Kč 

 Kamila Mikulášková:   1.757,00 Kč 

CELKEM:  58.945,23 Kč 
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PODĚKOVÁNÍ  

 
 

Mimořádný dík patří našim rodinám a partnerům, za jejich pochopení, toleranci, za nemalou 
pomoc při úpravách a údržbě centra, při organizaci jednorázových aktivit, … 
 
Velmi děkujeme členkám výkonného týmu za obrovské nasazení, vysokou míru osobní 
zodpovědnosti a nezištnost při vykonávání své práce. 
 
Děkujeme všem zaměstnancům, že zodpovědně, kreativně a s láskou vykonávali svou práci. 
  
Velký dík patří také partnerům MC, za obohacující spolupráci, vstřícnost, zodpovědnost a vysokou 
úroveň služeb poskytovaných našim klientům. 
 
Srdečný dík patří donátorům, kteří s pochopením a důvěrou podpořili Mateřské centrum 
Sedmikráska ať už finančně či poskytnutím věcného daru či služeb. 
 
Náš vřelý dík však patří zejména všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se 
dobrovolnicky podíleli na chodu MC, a bez nichž by mateřské centrum ztrácelo svůj smysl. 
 
V neposlední řadě děkujeme uživatelům, že využívali našich služeb a doufáme, že jsme nezklamali 
jejich očekávání a důvěru. 
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