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3. ÚVODNÍ SLOVO
Sedím nad papírem a přemýšlím nad úvodním slovem
k VÝROČNÍ ZPRÁVĚ za rok 2013.
V hlavě se mi honí tolik krásných akcí, spoustu dětských
úsměvŧ, mraky šílených hodin strávených nad papíry,
nesnáze, které pořád vystrkují rŧţky … o čem psát?
Trend dnešní doby je stále si na něco stěţovat. Ne, ţe bych
z tohoto soudku něco nenašla, ale nechám ho zavřený a
budu vzpomínat na chvilky hezké.
Ţivot v neziskové organizaci je jako na houpačce, chvilky
nadšení a chrlení nových nápadŧ, chvilky beznaděje a chutí
za vším zavřít dveře a utéct. Právě v těchto momentech si
nejvíce uvědomuji, jaký mám dar – práci, kterou jsem si
vybudovala a strašně mě baví, úţasné kolegyně, bez kterých
by to v ţádném případě ani trošku neklapalo, velkou řadu
spokojených rodin a hlavně mraky šťastných dětí. Je to
radost jít po městě a slyšet …. „Ahoj této“. Vidím pět let
práce právě na nich.
A tady opět cítím ten pocit … ANO MÁ TO CENU.
A tak jedeme dál, budeme se všichni snaţit tady být pro vás.
Drţte nejen nám, ale hlavně Sedmikrásce palce.
Pro mé kolegyně …. Moc si váţím vaší práce a vašeho
přátelství …. Děkuji za to, ţe JSTE !!!!

Přeji Vám všem krásné dny.
Michaela Hradcová
předseda z.s.

JEDEN Z DALŠÍCH DŦVODŦ ….
Sedmikráska úspěšně zakončila další rok. Kromě svých běţných aktivit,
jako jsou krouţky a hernička se v letošním roce podařilo rozšířit sluţby i
o Baby Klub, coţ je prima místo pro nejmenší bez rodičŧ. Celodenní
hlídání i se zajištěním stravy je opravdu bezva věc, a v dnešní době, kdy
kapacita mateřských školek je naplněna na maximum, je moc příjemné,
ţe takového domácké prostředí s prvky Montessori pedagogiky, se
nachází i u nás v Ţatci.
Jako přínosné také hodnotím i vzdělávací aktivity, které Sedmikráska
poskytuje, takţe uţ není pouze pro nejmenší ratolesti, ale poskytuje
sluţby i dospělým a mládeţi. Člověk se dozví celou řadu novinek, poučí
se a někdy si i něco zajímavého odnese domu.
Nemohu opomenout ani poradenství, kterému se Sedmikráska
intenzivně věnuje a díky ní je moţné celou řadu problémŧ v rodině, ve
škole, na pracovišti či v běţném občanském ţivě vyřešit či se dozvědět
moţnosti řešení. Díky sociálnímu poradenství, právnímu, finančnímu či
dluhovému, dále také speciálně pedagogickému či zdravotnímu (laktační
poradenství) je škála sluţeb velmi pestrá a pomoc zde naleznou
všechny generace v rodině.
Děkujeme Sedmikrásce a celému pracovnímu týmu, který s nasazením a
odhodláním poskytuje sluţby občanŧm v Ţatci a širokém okolí. Svou
opodstatněnost v Ţatci má a to nejen z dŧvodu potřebnosti pro nás, ale
také díky kvalitě sluţeb, schopnosti připravit sluţby na klíč klientovi a
také vstřícnosti, otevřenosti a pozitivnímu přístupu.
Moc děkujeme za to, ţe jste tady pro nás všechny a pevně věříme, ţe
vám vaše nadšení přetrvá a my se budeme moct těšit na celou řadu
krásných akcí a perfektních sluţeb.

4. O NÁS
Občanské sdruţení Sedmikráska bylo zaloţeno 28.7.2008
a 1.10.2008 slavnostně otevřelo historicky první Mateřské
centrum Sedmikráska Ţatec o.s. Vznik Mateřského centra byl
podporován komunitním plánem města Ţatec.
1.4.2011 změna názvu o.s. z Mateřské centrum Sedmikráska
Ţatec o.s. na Rodinné centrum Sedmikráska Ţatec o.s.
1.7.2011 jsme získali pověření k poskytování soc.poradenství
dle § 108/sb.2006 o sociálních sluţbách
a pověření k sociálně - právní ochraně dětí
9.9.2013 otevření Baby klubu na Střední zemědělské škole
Posláním je zavádění chybějících sluţeb v regionu, chceme
posouvat hranice kvality ţivota dětí a dospělých.
Cílem je být profesionální neziskovou organizací, která se stane
partnerem pro rodiny v oblasti volného času, vzdělávání a
sociálních sluţeb.

5. MATEŘSKÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Pracovní tým
Michaela Hradcová – zakladatelka, předsedkyně, vedoucí mateřského
centra, lektorka, fundraiserka, pracovník v sociálních sluţbách
Bc.Ivana Benešová – místopředsedkyně, vedoucí sociálního centra,
lektorka, fundraiserka

Denisa Hradcová – výkonný tým, web.design
Mgr. Lenka Mottlová – právník
Mgr. Miroslava Ulbríková – speciální pedagog, lektor
Marie Provazníková – asistent volnočasových aktivit
Jitka Poutecká - lektorka cvičení pro rodiče s dětmi
Mgr. Šárka Jurasová – lektor anglického jazyka, dramatický krouţek
Ing. Zdeňka Soběslavová – lektorka výtvarných kurzŧ
Kateřina Hájková – lektorka cvičení rodičŧ s dětmi
Věra Kunášková – lektorka tanečního klubu, hlídání dětí
Lenka Vimpelová - lektorka tanečního klubu
Iveta Petráková – laktační poradkyně, vedoucí laktační poradny
Ivana Ulrichová – předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, cvičení
pro ţeny
Jaroslava Peštová, Monika Henlínová – sluţební maminky
Sluţby v oblasti podpory
následujících typů

rodiny

jsou

poskytovány

dle

 pravidelné výtvarné, pohybové, hudební, dramatické a
jazykové kurzy pro rodiče s dětmi, děti, rodiče
 péče o těhotné – laktační poradna, cvičení, předporodní kurzy
 odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou
problematiku
 víkendové pobyty pro rodiče s dětmi
 rukodělné a tvůrčí kurzy pro rodiče
 pravidelné hlídání dětí
 mimořádné akce – např. Mikulášská besídka, Vánoční besídka
Pohádkový les, Karneval, jarní a podzimní burzy oblečení,
velikonoční pochod aj. … při těchto akcích se snaţíme
podporovat tradice

Naše aktivity a přehled návštěvnosti
1. volná herna
otevřena 5 dní v týdnu, 1.146rodin/ rok
2. cvičení kojenců 3 – 6m.
1xtýdně, 12dětí + rodiče
3. cvičení batolat 6 – 12m.
1xtýdně, 20 dětí + rodiče
4. cvičení 1 – 3 roky
3x týdně, 59 dětí + rodiče
5. cvičení 3 – 5 let
2x týdně, 27 dětí + rodiče
6. výtvarné kurzy 1,5 – 3 roky
2x týdně, 37 dětí + rodiče
7. výtvarné kurzy 3 – 7 let
1x týdně, 16 dětí + rodiče
8. taneční klub
3x týdně, 40 dětí
9. Pěvecký sbor
1x týdně, 32 dětí
10. Hudební kurzy
2x týdně, 12 dětí + rodiče
11.Angličtina
1x týdně, 10 dosp.
12. Cvičení pro těhotné
53 těhotných
13. Cvičení pro ţeny na míčích
40 cvičících
14. Jóga pro dospělé
19 cvičících

Akce pro rodiny pořádané Sedmikráskou




































Karneval
Burza oblečení jaro - léto
První pomoc
Zoubky a jak o ně pečovat
Vaříme pro kojence a batolata
Happening Zahoďte klíč
Zdravý ţivotní styl
Týden respektu k porodu
Symbolika snŧ
Měsíc pro rodinu
Jarní focení
Pohádkový les
Relaxační pobyt pro rodiny s dětmi na horách
Loutkové divadlo
Burza oblečení podzim - zima
Den otevřených dveří
Kurz vázání šátkŧ
Velká beseda o kojení
Masáţe dětí a kojencŧ
Den se Sedmikráskou
Hledání velikonočního zajíčka
Advent v Sedmikrásce
Mikulášská besídka
Mikulášská párty
Májová veselice
MIB QUARTET – koncert pro děti
Vánoční besídka
Výroba vánoční dekorace
Zdravý sexuální ţivot
Vánoční focení v Sedmikrásce
Dětský den
Adventní posezení
Putování
Burza nejen oblečení podzim – zima
Pravidelné spinkání v Sedmikrásce
Pobyt pro rodiče s dětmi
Letní soustředění
Svatováclavská zábava
Halloween party
Dále jsme pořádali velkou řadu přednášek, seminářŧ a kurzŧ

6. SOCIÁLNÍ CENTRUM
Na pár řádcích bych Vám ráda předloţila činnost sociálního centra
Sedmikráska. Následující údaje jen stěţí vyjádří naše pocity, které
proţíváme při Vaší podpoře, v době, kdy nás vyhledáte. Největší
odměnou je pro nás Vaše spokojenost, Vaše úleva a dokonce i Váš
úsměv na tváři, kterému předcházela beznaděj…
Tým sociálního centra
Bc. Ivana Benešová
Michaele Hradcová
Mgr. Lenka Mottlová
Mgr. Miroslava Ulbríková
Iveta Petráková

Sociální centrum Sedmikráska v roce 2013 podpořili
MPSV, Město Ţatec – Komunitní plán města Ţatec

Rozpočet Sociálního centra Sedmikráska
671 320,-Kč
Sociální centrum navštívili lidé v krizi, včetně rodin s dětmi 506
krát.
Sociální centrum Sedmikráska nabízí poradenství a podporu a
pomoc lidem v krizi a rodinám. Jde o odbornou, vzdělávací, ale i
terapeutickou sociální činnost, která je definována Zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních sluţbách a Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí. Stále více se nás obracejí lidi s ţádostí o pomoc při řešení
své finanční situace nebo při řešení svých vztahŧ k movitým, či
nemovitým věcem. Proto jsme v roce 2013 rozšířili úřední hodiny
odborného poradenství poskytované právníkem a dluhovým poradcem
Mgr. Lenkou Mottlovou, která v našem týmu pracuje jiţ od roku 2011.
Cestu si k nám našly rodiny, které řeší své vztahy k ostatním
členŧm rodiny, nebo potřebují podporu při výchově svých dětí a pomoc.
U nás tyto rodiny měly moţnost vyuţít podporu při zvládání přípravy na
vyučování, doučování, individuální, či skupinovou muzikoterapii, kterou
zajišťuje speciální pedagog Mgr. Miroslava Ulbríková, která u nás
pracuje jiţ od samého začátku vzniku sociálního centra, spolu s Ivetou
Petrákovou, která nabízí pomoc s péčí o dítě v raném dětství, včetně
laktačního poradenství. Lidé, kteří vyuţili našich sluţeb, měli moţnost
posilovat své kompetence a zvyšovat šance na společensky ţádanou
zpŧsobilost prostřednictvím projektu Budu dobrý rodič, který zahrnoval i
práci s rodinou v jejím přirozeném prostředí – doma. V rámci projektu
jsme vzdělávali a doprovázeli rodinu přímo doma 21 krát a nabídli jsme
24 hodin k upevnění rodičovských kompetencí v rámci tohoto projektu.
V rámci poradenství jsme nabízeli preventivní aktivity zaměřené na
finanční gramotnost, právní povědomí o rodinném právu, na péči a
výchovu dítěte, posílení rodičovských kompetencí.

Sociální centrum svým zaměřením se na jednu stranu podobá občanské
poradně,
na stranu druhou zde probíhají terapie a intenzivní individuální práce
s osobou, která potřebuje nejen podporu při řešení faktických záleţitostí,
ale také podporu psychickou.
Sociální centrum Sedmikráska nabízí řízení asistovaného styku pro
rodiče a jejich děti v prostorách Rodinného centra Sedmikráska. Řízený
styk probíhá pod vedením odborného pracovníka sociálního centra.
Doplňkovými aktivitami centra jsou terapeutická skupinová setkání
pro pečující osoby-pěstouny a zajišťování aktivit a vzdělávání pro ně a
děti svěřené do jejich péče. Aktivity s dětmi vede pracovník v sociálních
sluţbách Michaela Hradcová, která zabezpečuje i činnost dětí v náhradní
rodinné péči.
Michaela Hradcová velmi dobře prezentuje činnost sociálního
centra a podílí se na koordinaci projektŧ.
V Postoloprtech provozujeme poradnu od ledna 2013. Je to opět
malinký rŧst Sedmikrásky, který v budoucnu bude moţná vyhledávaným
místem mnoha lidí jako v Ţatci.
Celý tým sociálního centra prŧběţně prochází kvalitním odborným
vzděláváním zaměřeným na prohlubování znalostí a dovedností sociální
práce a její vyuţití v praxi.
Myslím, ţe se sociálnímu centru postupně více a více uznává
odbornost ze strany spolupracujících organizací a za toto uznání jsme
rádi, protoţe nabízíme kvalifikovanou a kvalitní práci, jen trošku z jiné
pozice neţ státní orgány a instituce.
Děkujeme všem za Vaši dŧvěru a podporu!
Informace o nás najdete na:
www.sedmikraskazatec.cz, www.rcsedmikraska.webooker.eu
facebook: RC Sedmikráska –Sociální centrum

Poradna

Terapeutická
místnost

Posílení rodičovských
kompetencí

Beseda

Skupinová muzikoterapie

6. BABY KLUB
Dne 9.9.2014 jsme otevřeli jiţ třetí prosotr Rodinného centra
Sedmikráska.

Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku.
Vyuţíváme krásné prostory na Střední zemědělské škole, dále
přilehlé hřiště a pergolu pro letní posezení a trávení volného
času v bezpečném prostředí.
Otevřeno je 12 měsíců pondělí aţ pátek od 6:30 – 16:00.
Vyuţíváme zde prvky Montessori pedagogiky a děti jsou vţdy
vedeny kvalifikovaným personálem.
Nejdůleţitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup.

Vzdělávání zaměstnanců
Letos zaměstnanci absolvovali rŧzná školení a kurzy pro zvyšování
profesionality organizace.
Jsou to:
Prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ, Proaktivní zvládání
stresu, Kontakt dítěte ţijícího v náhradní rodině s biologickou
rodinou, Náhradní rodič aneb jak aktivně nacházet náhradní rodiče,
novela zákona o změně právní formy občanského sdruţení na
obecně prospěšnou společnost.
Pravidelně probíhá supervize dílčích týmŧ a hodnocení pracovníkŧ.
Pravidelně se celý tým setkává na pracovní poradě.

Propagace:
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz
FACE BOOK Mateřské centrum Sedmikráska, Sociální centrum
Sedmikráska
Letáky, plakáty
Regionální noviny
Regionální televize

7. FINANČNÍ ZPRÁVA

8. PODPOŘILI NÁS
Bez podpory Vás všech by nebylo moţné provozovat naše
Rodinné centrum Sedmikráska.

Vaší podpory si velice VÁŢÍME a DĚKUJEME !!!!

Grape, s.r.o, MUDr. Josef Beneš, H-obaly, s.r.o
Fotospoušť Ţatec, firma DAMM
SIKO koupelny,město Postoloprty, obec Holedeč, věznice Nové
Sedlo,
TV OK+, Regionální noviny, Lidový dům Panamera, Slavomír
Švancar, Medela, papírnictví Brázda, papírnictví pod
podloubím, Only Soft,
KFC, CHCHP Ţatec

Pravidelně spolupracujeme:
Gymnázium Ţatec, Církev bez hranic, Knihovna Ţatec, nemocnice
Ţatec
Střední zemědělská škola Ţatec, FOD Ţatec, Městská policie Ţatec,
Roztančená kolečka – Jaroslava Panská, Mateřské centrum
Rákosníček Děčín, Radka Kadaň, Červený kříţ Louny, divadlo
Ţatec, mateřské a základní školy, Síť MC, Domov pro seniory,
Domov s pečovatelskou sluţbou Ţatec,
Ţatecké noviny, město Podbořany, město Postoloprty, statutární
město Most.

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE
RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA ŢATEC z.s.
Svatováclavská 1931
438 01 Ţatec

MATEŘSKÉ CENTRUM
NÁM.SVOBODY 150/151
438 01 ŹATEC
zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
telefonní číslo: 776 322 176
mail: mcsedmikraska@seznam.cz

SOCIÁLNÍ CENTRUM ( poradna)
HOŠŤÁLKOVO NÁM. 137
438 01 ŢATEC
zodpovědná osoba: Bc. Ivana Benešová
telefonní číslo: 602 943 155
mail: scsedmikraska@seznam.cz
WEB: www.sedmikraskazatec.cz

DATUM A ČÍSLO REGISTRACE
23.7.2008 VS/1-1/72349/08-R
BANKOVNÍ SPOJENÍ, ČÍSLO ÚČTU
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