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3. ÚVODNÍ SLOVO
Desátá výroční zpráva … letí to … jedeme desátý rok
… kolik lidí jsem za těch deset let potkala – jak to vlastně
tenkrát začalo?
Přistěhovala jsem se do Žatce, vdala se a narodil se
nám syn Filípek. A jako správná matka na rodičovské
dovolené jsem sledovala pořad „Sama doma“, kde
bylo Mateřské centrum a vše o tom, co to vlastně je. A
já si řekla .. hmmm …. V Žatci nic takového není … a už
to jelo … jednání s Městem … prostory …. Práce, práce
a 1.10.2008 se otevřelo historicky první Mateřské
centrum v Žatci.
Měla jsem a mám štěstí na úžasné kolegyně a kolegy,
někteří to se mnou táhnou velkou řádku let … a já jim
strašně moc děkuji … ať jsou v Sedmikrásce chvilku, ať
už v Sedmikrásce nejsou, protože je život posunul dál
nebo těm mým stálicím ….
DĚKUJI … JSEM ŠŤASTNÁ, ŽE JSTE <3.
No a velký dík patří rodičům …. dětem …. babičkám …
dědečkům …. tetičkám …. strýčkům …. Prostě vám
všem, kteří jste s námi … bez vás by Sedmikráska
nemohla růst ..

Michaela Hradcová
předseda z.s.
„JENOM ŽIVOT, KTERÝ ŽIJEME I PRO OSTATNÍ, STOJÍ ZA TO“
Albert Einstein

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.
1.9.2009 otevření „Malé Sedmikrásky“
1.4.2011 změna názvu o.s. z Mateřské centrum Sedmikráska Žatec
o.s. na Rodinné centrum Sedmikráska Žatec o.s.
2011 vznik sociálního centra Sedmikráska
1.1.2016 jsme se přejmenovali a je z nás pouze Sedmikráska Žatec
9.9.2013 otevření Baby klubu na Střední zemědělské škole
1.9.2016 otevření Dětského klubu Sedmikráska Chomutov
1.9.2017 otevření první Dětské skupiny s názvem „Školička Na
Náměstí“
1.10.2017 otevření Kreativního obchůdku
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, vedoucí Mateřského centra,
Baby klubu, Dětského klubu, Školičky Na Náměstí
Ing. Zdeňka Soběslavová – místopředseda, vedoucí Kreativního
obchůdku, lektorka, asistent
Denisa Hradcová – výkonný tým, web.design
Bc. Ivana Benešová – vedoucí sociální pracovník
Mgr. Lenka Mottlová – právník
Mgr. Miroslava Ulbríková – speciální pedagog, lektor
Mgr. Hana Šimsová – speciální pedagog
Jitka Poustecká – lektorka, chůva Baby klub
Helena Bidmonová – chůva Baby klubu Sedmikráska
Jana Čataiová – chůva Baby klub Sedmikráska
Iveta Petráková – laktační poradkyně, vedoucí laktační poradny
Bc. Hana Černá – předporodní kurzy, cvičení pro těhotné,
Monika Henlínová – asistent RC Sedmikráska, lektor
Ing. Andrea Rábová – lektor, pr manager
Lenka Zázvorková – chůva Dětský klub Sedmikráska
Barbora Bočková – chůva Dětský klub Sedmikráska
Soňa Salveqartová – chůva Dětský klub Sedmikráska
Pavlína Hejzlarová – chůva Dětský klub Sedmikráska
Lenka Hrubá – učitelka Školička Na Náměstí
Zlatuše Glocknerová – chůva Školička Na Náměstí
Veronika Petráková – chůva Školička Na Náměstí
Jiřina Vimpelová - účetní

Služby v oblasti podpory
následujících typů

rodiny

jsou

poskytovány

dle

▪ 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
▪ příměstské tábory
▪ pravidelné hlídání dětí
▪ kulturní akce

Naše aktivity:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Volná herna
Cvičení 3-6m.
Cvičení 6-12m.
Cvičení 1-2 roky
Cvičení 3-5 let
Výtvarné kurzy 1,5 +
Cvičení pro seniory
Ruční práce našich babiček
Pěvecký sbor
Dramatický kroužek
Jóga pro dospělé
Předporodní kurzy
Cvičení pro těhotné
Aerobik 9+
Aerobik 3+
Jóga pro děti

1305/rok
11/měsíc
20 /měsíc
50/měsíc
22/měsíc
22/měsíc
23/měsíc
6/měsíc
22/měsíc
14/měsíc
9/měsíc
105/rok
9/měsíc
6/měsíc
8/měsíc
0/měsíc

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

Akce, které proběhly v roce 2017:
Leden: Karneva, setkání se speciálním pedagogem, Relaxační cvičení –
Jóga, spinkání v Sedmikrásce, tvořivý večer pro ženy, kurz zdravého životního
stylu
Únor: Jóga a čakry, Spinkání dětí v Sedmikrásce, Dámský večer, předporodní
kurzy, setkání s právníkem
Březen: tvořivá odpoledne pro děti dětí, Dámský večer, spinkání v
Sedmikrásce, Relaxační cvičení – Jóga, Jarní burza oblečení,
Duben: Jarní focení dětí nebo celých rodin, spinkání v Sedmikrásce,
"Zemědělce", Kurz, Dámský večer , Relaxační cvičení – Jóga, probouzení
Sedmikrásky, kurz zdravého životního stylu, velikonoční odpoledne pro děti,
čarodějnické odpoledne
Květen: Pohádkový les, vaření pro děti, Odlehčující a tvarující týden, Spinkání
v Sedmikrásce, Dámský večer, Relaxační cvičení – jóga, Bum fest, Putování
Červen: Spinkání dětí v Sedmikrásce, Rozloučení se školním rokem na
zahradě SZŠ, Dámský večer, pobyt pro rodiče s dětmi
Červenec: Příměstské tábory - 2 týdny, výlet do Jump Areny Praha, výlet
Mirakulum
Srpen: Příměstské tábory, výlet do Kadaně
Září: Podzimní burza oblečení, Spinkání dětí v Sedmikrásce, posezení s
právníkem,přednášky týkající se výchovy dětí, kurz zdravého životního stylu,
vaření pro děti, tvořivé odpoledne pro děti, Dámský večer
Říjen: Dámský večer, Halloweenské tvořivé odpoledne pro děti,
Halloweenské spinkání pro děti v Sedmikrásce, Kurzy zdravého vaření,
Relaxační cvičení – jóga, Halloweenská party, vaření pro děti
Listopad: Vánoční show a Mikulášská, Posezení se speciálním pedagogem
(3x), Dámský večer, Čertovské spinkání dětí v Sedmikrásce, Masáže dětí a
kojenců, Kurz - šátkování, Relaxační cvičení – jóga, tvořivé odpoledne pro
děti
Prosinec: Vánoční posezení s tvořením, Vánoční besídka, Ježíškovské spinkání
v Sedmikrásce, Dámské večery pro ženy - 2x, Vánoční focení dětí,
Silvestrovská párty pro děti
Toto jsou akce pořádané mimo běžný provoz Sedmikrásky Žatec z.S.

6. Sociální centrum Sedmikráska
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.
Do roku 2015 poskytovalo SC registrovanou sociální službu – odborné sociální
poradenství. Od roku 2016 je poradenství a další související služby nabízené na
základě stanov spolku a živnostenského oprávnění. Služby obyvatelé Žatce a
okolních obcí.
Tým sociálního centra
Bc. Ivana Benešová - vedoucí sociální pracovník,
Mgr. Lenka Mottlová – právník
Iveta Petráková – asistent sociální práce, laktační poradkyně
Mgr. Hana Šimsová – speciální pedagog
Mgr. Miroslava Ulbríková – speciální pedagog
Bc. Martina Světlá – asistent sociální práce
Sociální centrum kromě poradenství, které nabízí zdarma, realizuje přednášky
se specialisty, dále jednorázové akce nebo vzdělávání pro pěstouny
tematicky zaměřené na pomoc a podporu při výchově a péči o dítě. Ve své
nabídce má pořádání výcviku sociálních dovedností, program pro upevnění
rodičovských kompetencí, asistovaný styk, administraci rodinných konferencí,
programy s prvky muzikoterapie (skupinové bubnování), doprovázení rodin,
doučování, nácvik komunikace mezi rodiči a dětmi, aj.
Poradci podporují klienty před soudním řízením, podporu při sepisování návrhů
k soudnímu řízení týkající se rodinného, občanského a pracovního práva,
nejen fakticky, ale také psychicky tak, že je informuje o vlastních právech a
povinnostech v dané věci.
Během roku 2016 Sociální centrum Sedmikráska poskytlo poradenství 900x
klientům v rámci sociálně-právního, dluhového a speciálně pedagogického
poradenství.
Asistovaný styk pro rodiče a jejich děti se uskutečňuje v prostorách rodinného
centra Sedmikráska Žatec nebo venku, podle konkrétní situace. Probíhá pod
vedením odborného pracovníka sociálního centra.
Administrace rodinných konferencí podporuje rodiny při řešení jejich situace
před represivním zásahem OSPOD. Tím se podpoří role členů širší rodiny a
zázemí, mobilizuje se vlastní odpovědnost za fungování rodiny. Rodiny s dětmi,
ve kterých se vyskytuje rizikové chování, mají možnost se rozhodnout pro tento
nástroj sociální práce, který jim může nabídnout přímo OSPOD Žatec nebo
Sociálním centrem Sedmikráska a tak se plnohodnotně podílet na řešení své
situace, že k ní přistupují přes vlastní plán, který během rodinné konference
vzniká.

Sociální práci s prvky muzikoterapie jsme realizovali v Domově pro seniory v
Žatci a v Domově pro seniory v Podbořanech. Docházelo k pravidelnému setkávání
účastníků skupiny s vedením sociálního pracovníka. Během společné, volnočasové
aktivity kromě kognitivních schopností trénují účastníci hrubou a jemnou
motoriku, jde o tzv. aktivní relaxaci. U účastníků skupiny dochází k uvolnění, k
radosti, k rozvoji a podpoře komunikace a soustředěnosti a v neposlední řadě se
vrací a posiluje pocit sounáležitosti ke skupině.
V SC Sedmikráska najde pomoc každý od 1roku, děti, mládež, dospělí, rodiče,
těhotné, opuštění, nezaměstnaní, senioři.
S dětmi převážně pracuje speciální pedagog a zdravotní sestra. Dospělí jedinci
spolupracují převážně s právníkem a sociálním pracovníkem.

Každý dokáže nést břemeno, jakkoliv těžké, dokud se nesetmí. Každý dokáže
dělat svoji práci, jakkoliv těžkou, jeden den. Každý může žít sladce,
trpělivě, zamilovaně, skromně – dokud nezapadne slunce. A v tom spočívá
skutečný smysl života.
(Stevenson Robert Louis)

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 15 dětí.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup.
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem
„Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního
věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Od 1.3.2016 – 28.2.2018 je projekt financován z Evropského
sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu : Zařízení péče o děti při RC Sedmikráska
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001365

8. DĚTSKÝ KLUB SEDMIKRÁSKA
Dne 1.9.2016 jsme otevřeli již čtvrtý prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 10 měsíců.
Využíváme krásné prostory v centru Jitřenka, využíváme přilehlé
hřiště a krásné okolí na vycházky.
Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 6:30 – 16:00.
Kapacita je 15 dětí.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup.
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem
„Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního
věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Od 1.5.2016 – 31.8.2018 je projekt financován z Evropského
sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu : Vybudování nového zařízení péče o děti při RC
Sedmikráska
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001364

9. ŠKOLIČKA NA NÁMĚSTÍ
Dne 1.9.2017 jsme otevřeli již pátý prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 10 měsíců.
Využíváme krásné prostory na náměstí Svobody v Žatci, využíváme
přilehlé hřiště a krásné okolí na vycházky.
Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 7:00 – 16:30.
Kapacita je 15 dětí.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je projekt financován z Evropského
sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu : Vybudování dětské skupiny Sedmikráska
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006846

10. KREATIVNÍ OBCHŮDEK
V říjnu 2017 jsme otevřeli na Náměstí Svobody v Žatci Kreativní
obchůdek – obchůdek na prodej výrobků Hand made s dílnou na
různé tvoření.
Probíhají zde tvořivé večery pro ženy, tvořivá odpoledne pro děti,
angličtina pro seniory a různé přednášky a besedy.
Spolupracují s námi:
KAMARÁD LORM, DOMOV PRO SENIORY ŽATEC

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

hodnocení

11. PROPAGACE
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz
FACEBOOK: Mateřské centrum Sedmikráska, RC SedmikráskaSociální centrum, Baby klub Sedmikráska, Dětský klub Sedmikráska,
Školička na Náměstí, Kreativní obchůdek
Letáky, plakáty
Regionální noviny
Regionální televize

12. FINANČNÍ ZPRÁVA

13. 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
VHV Žatec, Sklenářství a rámařství Žatec,
TV OK+, Regionální noviny, Lidový dům Panamera, Medela,
papírnictví Brázda, Tv OK+, Žatecké noviny

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+,

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE

SEDMIKRÁSKA ŽATEC z.s.
Kadaňská 3225
438 01 Žatec
Mateřské centrum , Nám.Svobody 150/151, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová, tel.č. 776 322 176,
mcsedmikraska@seznam.cz
Sociální centrum. Hošťálkovo nám. 137, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Bc. Ivana Benešová, tel.č. 602 943 155,
scsedmikraska@seznam.cz
Baby klub Sedmikráska, Svatopluka Čecha 1140, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
Dětský klub Sedmikráska, Jiráskova 4170, 430 01 Chomutov
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
Školička Na Náměstí, Náměstí Svobody 53, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
Kreativní obchůdek, Náměstí Svobody 54, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Ing. Zdeňka Soběslavová
www.sedmikraskazatec.cz
www.rcsedmikraska.webooker.eu
datum a číslo registrace
23.7.2008/VS/1-1/72349/08-R
Bankovní spojení
Komerční banka Žatec, č.ú: 43-2754630227/0100

