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3. ÚVODNÍ SLOVO
Osmá výroční zpráva … možnost chvilku zastavit
a bilancovat, jaký byl rok 2015 …. Z mého pohledu velmi
úspěšný rok, Sedmikráska se snaží držet nastavenou laťku
vysoko, proběhla velká řada aktivit, pomohlo se velké škále
rodin, užilo se hodně starostí a ještě víc radostí.
Jedeme dál … moc se těšíme na všechny naše příznivce
a moc děkujeme všem, kteří při nás stojí, kteří nás
podporují …. můj největší dík opět patří mým kolegyním
a kolegům, protože bez nich bych byla ztracená ….

Michaela Hradcová
předseda z.s.

4. O NÁS
Občanské sdružení Sedmikráska bylo založeno 28.7.2008
a 1.10.2008 slavnostně otevřelo historicky první Mateřské centrum
Sedmikráska Žatec o.s. Vznik Mateřského centra byl podporován
komunitním plánem města Žatec.
1.4.2011 změna názvu o.s. z Mateřské centrum Sedmikráska Žatec
o.s. na Rodinné centrum Sedmikráska Žatec o.s.
1.7.2011 jsme získali pověření k poskytování soc.poradenství
dle § 108/sb.2006 o sociálních službách
9.9.2013 otevření Baby klubu na Střední zemědělské škole

Posláním je zavádění chybějících služeb v regionu, chceme posouvat
hranice kvality života dětí a dospělých.
Cílem je být profesionální neziskovou organizací, která se stane
partnerem pro rodiny v oblasti volného času, vzdělávání a sociálních
služeb.

5. MATEŘSKÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Pracovní tým
Michaela Hradcová – zakladatelka, předsedkyně, vedoucí pracovník,
lektorka, fundraiserka, pracovník v sociálních službách
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
Mgr. Hana Šimsová – speciální pedagog
Věra Khunová – asistent volnočasových aktivit
Jitka Poustecká - lektorka cvičení pro rodiče s dětmi
Mgr. Šárka Jurasová – dramatický kroužek
Ing. Zdeňka Soběslavová – lektorka výtvarných kurzů
Kateřina Hájková – lektorka cvičení rodičů s dětmi
Helena Bidmonová – vedoucí Baby klubu Sedmikráska
Jana Čataiová – asistent RC Sedmikráska
Lenka Vimpelová - lektorka tanečního klubu
Iveta Petráková – laktační poradkyně, vedoucí laktační poradny
Ivana Ulrichová – předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, cvičení
pro ženy
Monika Henlínová – asistent RC Sedmikráska

Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle následujících
typů
 pravidelné výtvarné, pohybové, hudební, dramatické a taneční
kurzy
 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
 kulturní akce

Naše aktivity a přehled návštěvnosti
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
14.

Volná herna
Cvičení 3-6m.
Cvičení 6-12m.
Cvičení 1-2 roky
Cvičení 3-5 let
Výtvarné kurzy 1,5 +
Cvičení pro seniory
Tanenčí klub
Pěvecký sbor
Dramatický kroužek
Jóga pro děti
Jóga pro dospělé
Cvičení pro těhotné
Cvičení na míčích
Aerobik 3+
Aerobik 9+

1259

16
20
48
22
26
12
21
18
26
5
75
63
31
12
14

Rodiče+děti
Děti
Děti
Děti
Děti
Děti
Dospělí
Děti
Děti
Děti
Děti
Dospělí
Dospělí
Dospělí
Děti
Děti

Akce pro rodiny pořádané Sedmikráskou
Leden - Mediace ( přednáška ), vystoupení dětí v nemocnici,
Karneval, kurz masáží dětí a kojenců, jóga pro dospělé, zdravé
jídlo ( přednáška s ochutnávkou )
Únor – Drumbeny pro dospělé, jóga pro dospělé, tvořivé dopoledne
pro rodiče s dětmi – 1/ovečky, 2/ zápichy do květináče, 3/veselé
balonky
Březen – Drumbeny pro dospělé, krajské setkání Sítě MC, jóga
pro dospělé, mini projekt, Úprava rod.práv ( posezení
s právníkem), vaření pro děti, Kouzelné dotyky, Úrazové pojištění
( posezení s právníkem ), velikonoční spinkání, mini projekt,
drumbeny pro seniory
Duben – Veřejné fórum – prezentace MŠ, jarní focení, velikonoční
tvoření, jóga pro dospělé, den otevřených dveří sc, jarní spinkání,
dobrodružná cesta za pokladem, burza jaro-léto, dědictví (
posezení s právníkem), kreslení pravou mozkovou hemisférou
Štětec, správné dýchání
Květen – Drumbeny pro seniory, jóga pro dospělé, den otevřených
dveří MC, Zahoďte klíč, luštěniny trochu jinak ( blok zdravého
životního stylu), Světový týden respektu k porodu, odlehčující a
tvarující týden, Putování, Zdravý sexuální život ( přednášky ZŠ),
Májové spinkání v Sedmikrásce
Červen –
zahradě,

pobyt

PP,

odpoledne se

Sedmikráskou

Červenec – pobyt PP, pobyt pro rodiče s dětmi
Srpen – pobyt PP, výlet do zábavného parku Mirakulum

v Klášterní

Září – Potřebujeme soc.služby ( přednáška), Podzimní bubnování,
jóga pro dospělé,
Říjen – spinkání se zvířátky, den otevřených dveří, Máme doma
puberťáka ( beseda ), Mama help – prevence rakoviny prsu,
posezení s právníkem, jóga pro dospělé, Rušení speciálních škol
( beseda ), burza podzim – zima, Hallowenské odpoledne,
Listopad – Kurz zdravého životního stylu – vaření pro děti,
Kyberšikana ( přednáška ), jóga pro dospělé, Práce a rodič (
posezení s právníkem), Spinkání s hodnými duchy, vánoční focení,
Adventní tvoření,
Prosinec – Mikulášská, Vánoční spinkání, vystoupení dětí v DPS,
vystoupení děti v LDN, vánoční tvoření 3.A. 1.ZŠ, kurz zdravého
životního stylu – zdravé cukroví

6. SOCIÁLNÍ

CENTRUM

SOCIÁLNÍ CENTRUM

(Výroční zpráva za rok 2015)
Sedmikráska Žatec, z.s.
Sociální centrum
Hošťálkovo nám. 137
438 01 Žatec
E-mail: scsedmikraska@seznam.cz

Sociální centrum Sedmikráska nabízí od roku 2011 služby pro
rodiny s dětmi a osoby v krizi. Služby se týkají poradenství, výcviků,
doučování a dalších speciálních programů, které převážně využívají
děti s poruchou koncentrace.
Sociální centrum Sedmikráska od roku 2011 do roku 2015
poskytovalo

registrovanou

sociální

službu

–

odborné

sociální

poradenství. Služby jsou nabízené v Žatci a využívají je i obyvatelé
okolních obcí.
Tým sociálního centra – přímá péče 2015
Bc. Ivana Benešová

- vedoucí sociální pracovník,

Michaela Hradcová – pracovník v sociálních službách
Mgr. Lenka Mottlová – právník
Mgr. Miroslava Ulbríková – speciální pedagog
Mgr. Hana Šimsová – speciální pedagog
Iveta Petráková – pracovník v sociálních službách, laktační poradkyně

Poradna nabízí podporu a pomoc lidem v krizi a rodinám při
uplatňování práv a zájmů, zprostředkování kontaktu se spol.
prostředím a sociálně terapeutickou
činnost. Jde o odbornou činnost, která je definována Zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Během roku 2015 se v poradně uskutečnilo 366 kontaktů a 890
intervencí s klientem služby.
V SC Sedmikráska najde pomoc každý od 1roku, děti, mládež,
dospělí, rodiče, těhotné, opuštění, nezaměstnaní, senioři.
S dětmi převážně pracují speciální pedagog Miroslav Ulbríková a
Hana Šimsová, zdravotní sestra (pracovník v SS) Iveta Petráková a
Michaela Hradcová (pracovník v SS). Dospělí jedinci spolupracují
převážně s právníkem Lenkou Mottlovou a sociálním pracovníkem
Ivanou Benešovou.
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. Služba je nabízena jako fakultativní služba registrované
služby.
Sociální centrum je uznávané poradenské místo s nabídkou
navazujících fakultativních služeb – muzikoterapie, aromaterapie,
doučování. Nabízíme kvalifikovanou a kvalitní práci.
Stále platí, že největší odměnou je pro nás Vaše spokojenost,
Vaše úleva a dokonce i Váš úsměv na tváři, kterému předcházela
beznaděj…

Děkujeme všem za Vaši důvěru a podporu!
Informace o nás najdete na:
www.sedmikraskazatec.cz, www.rcsedmikraska.webooker.eu
facebook: Sedmikráska Žatec –Sociální centrum

7.

BABY KLUB SEDMIKRÁSKA

Dne 9.9.2014 jsme otevřeli již třetí prostor Rodinného centra
Sedmikráska.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 10 měsíců. Využíváme
krásné prostory na Střední zemědělské škole, dále přilehlé hřiště a
pergolu pro letní posezení a trávení volného času v bezpečném
prostředí.
Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 7:00 – 16:00.
Kapacita je 12 dětí.
Využíváme zde prvky Montessori pedagogiky a děti jsou vždy vedeny
kvalifikovaným personálem.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup.

Tým Baby klubu Sedmikráska:
Helena Bidmonová – vedoucí pracovník
Jana Čataiová
– asistent, péče o děti
Lucie Krůzová – asistent, péče o děti

8. PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI V NRP
I v letošním roce jsme pořádali aktivity pro rodiny s dětmi v NRP.
Probíhalo pravidelné vzdělávání, které pořádáme pro města Žatec
a Podbořany.
Dále se pracovalo ve svépomocných skupinách, proběhl výcvik
komunikačních dovedností, mini projekt, individuální terapie,
doučování aj.
Pořádali jsme vzdělávací pobyty s odborným programem pro rodiče
s dětmi v NRP. Pobyty jsme uspořádali pro rodiny ze Žatce,
Podbořan a Chomutova.

9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Letos zaměstnanci absolvovali různá školení a kurzy pro zvyšování
profesionality organizace.
Pravidelně probíhá supervize dílčích týmů a hodnocení pracovníků.
Pravidelně se celý tým setkává na pracovní poradě.

10. PROPAGACE
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz
FACEBOOK: Mateřské centrum Sedmikráska, RC SedmikráskaSociální centrum
Letáky, plakáty
Regionální noviny
Regionální televize

11. FINANČNÍ ZPRÁVA

12. PODPOŘILI NÁS
Bez podpory Vás všech by nebylo možné provozovat naše
Rodinné centrum Sedmikráska.

Vaší podpory si velice VÁŽÍME a DĚKUJEME
!!!!

MPSV rodina, Město Žatec, Ústecký kraj, Úřad práce
Grape, s.r.o, MUDr. Josef Beneš, H-obaly, s.r.o
Fotospoušť Žatec, firma DAMM
SIKO koupelny,věznice Nové Sedlo,
TV OK+, Regionální noviny, Lidový dům Panamera, Medela,
papírnictví Brázda, papírnictví pod podloubím, Only Soft,
CHCHP Žatec, ERM Stav s.r.o ,

Pravidelně spolupracujeme:
Gymnázium Žatec, Církev bez hranic, Knihovna Žatec, nemocnice
Žatec, Střední zemědělská škola Žatec, FOD Žatec, Městská policie
Žatec, Roztančená kolečka – Jaroslava Panská, Mateřské centrum
Rákosníček Děčín, Radka Kadaň, Červený kříž Louny, divadlo
Žatec, mateřské a základní školy, Síť MC, Domov pro seniory,
Domy s pečovatelskou službou Žatec, odbory sociálních věcí Žatec,
Podbořany, Chomutov, Most, Žatecké noviny, TV OK+,

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE
SEDMIKRÁSKA ŽATEC z.s.
Kadaňská 3225
438 01 Žatec
MATEŘSKÉ CENTRUM
NÁM.SVOBODY 150/151
438 01 ŹATEC
zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
telefonní číslo: 776 322 176
mail: mcsedmikraska@seznam.cz
SOCIÁLNÍ CENTRUM
HOŠŤÁLKOVO NÁM. 137
438 01 ŽATEC
zodpovědná osoba: Bc. Ivana Benešová
telefonní číslo: 602 943 155
mail: scsedmikraska@seznam.cz
BABY KLUB SEDMIKRÁSKA
SVATOPLUKA ČECHA 1140
438 01 ŽATEC

WEB: www.sedmikraskazatec.cz
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