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3. ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2018 byl velmi radostný rok. Sedmikráska Žatec oslavila
10 narozeniny. Oslava byla velmi krásná, plná přátel
Sedmikrásky, radosti a emocí. Velkou ctí pro nás byla mimo jiné
i návštěva Rút Kolínské. Opět jsem se přesvědčila, že mám
kolem sebe úžasné lidi, že Sedmikráska má své stabilní místo
v Žatci a že můžeme být pyšní na práci, kterou odvádíme.
Sedmikráska za deset let ušla dlouhou cestu, ne vždy to byla
cesta jednoduchá. Ale vše se zvládalo s úsměvem na tváři a dnes
Sedmikráska nabízí služby nejen rodinám s dětmi na MD.
Věnujeme se těhulkám, rodičům na RD, dospělým, dětem,
seniorům. Snažíme se propojovat svět handicapovaných s „
běžným“ životem. Velkou radost mi přinášejí Dětské skupiny,
které Sedmikráska provozuje. Provozujeme tři – dvě v Žatci a
jednu v Chomutově.
Děkuji své rodině za stálou podporu a pomoc, děkuji svým
přátelům za to, že jsou, děkuji za své úžasné kolegyně ☺
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.

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
Bc.Denisa Hradcová – výkonný tým, web.design
Jitka Poustecká – lektorka, chůva
Helena Bidmonová – chůva
Jana Čataiová – chůva
Bc. Hana Černá – předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, chůva
Monika Henlínová – asistent RC Sedmikráska, lektor
Ing. Andrea Rábová – lektor, pr manager
Nikola Průchová – chůva
Bc. Natálie Jančiová
Barbora Bočková – chůva
Soňa Salveqartová – chůva
Pavlína Hejzlarová – chůva
Lenka Hrubá – chůva
Ing.Zlatuše Glocknerová – chůva
Veronika Petráková – chůva
Bc. Lucie Bažoutová – chůva
Gábina Štrasserová – fyzioterapeut
Michal Filek – asistent pohybových aktivit
Kristián Rába – lektor cvičení
Romana Sedláčková – lektor jógy pro dospělé
PhDr. Eva Anna Popíková - psycholog
Jiřina Vimpelová - účetní

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
příměstské tábory
pravidelné hlídání dětí
kulturní akce
pobyty pro děti

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
Tvořivé dílny pro školní děti
Cvičení pro seniory
Angličtina pro seniory
Jóga pro dospělé
Předporodní kurzy
Cvičení pro těhotné
Flowin
Kruhový trénink
Jóga pro děti

Kurzy obvykle probíhají min.
1x týdně od ledna – června /
od září do prosince

Akce, které proběhly v roce 2019:
Karneval, setkání se speciálním pedagogem, Relaxační cvičení –Jóga,
spinkání v Sedmikrásce, tvořivý večer pro ženy, kurz zdravého životního
stylu, jóga a čakry, posezení s právníkem, tvořivá odpoledne pro děti dle
tradic a ročního období,
jarní focení a vánoční dětí nebo celých rodin, předporodní kurzy, kurzy
první pomoci, pravidelné setkávání s psycholožkou, velikonoční pochod,
kurzy zdravého životního stylu, vaření pro děti, kurzy vaření pro dospělé,
pálení čarodějnic, Putování, rozloučení se školním rokem, příměstské
tábory, výlety pro děti, výlety pro rodiče s dětmi, pobyt pro rodiče s dětmi,
burza oblečení – jaro/ léto, podzim/ zima, přednášky zaměřené na výchovu
dětí, Halloweenské odpoledne, stezka odvahy, Mikulášské besídky, vánoční
tvoření, vánoční besídka, kurzy masáží kojenců., šátkování, dětská dočesná
Spinkání, večery pro ženy, přednášky a vzdělávací semináře, tvořivé
dílny jsou pořádané min. 1x měsíčně
Všechny kulturní, sportovní i vzdělávací akce jsou pořádané mimo
běžný provoz Sedmikrásky.
Na akcích se podílejí nejen
zaměstnanci,
ale i dobrovolníci
a příznivci Sedmikrásky.

6. DS BABY KLUB SEDMIKRÁSKA
Dne 9.9.2014 jsme otevřeli již třetí prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku. 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. Jedná se o registrovanou dětskou skupinu.
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
Od 1.3.2018 je provozováno pod registračním číslem projektu :
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008447

7. DĚTSKÝ KLUB SEDMIKRÁSKA – DS Jitřenka
Dne 1.9.2016 jsme otevřeli již čtvrtý prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku. Využíváme krásné
prostory v centru Jitřenka, využíváme přilehlé hřiště a krásné okolí na
vycházky.
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 1.5.2016 – 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
Od
1.9.2018
je
provozováno
pod
registračním
číslem:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008640

8. 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

9. 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
Bohužel v červnu 2018 jsme museli provoz z důvodů výpovědi z nájmu
ukončit. Stěhujeme se do prostor na Hošťálkovo náměstí.

10. 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.

11. PROPAGACE
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz
FACEBOOK: Mateřské centrum Sedmikráska, RC Sedmikráska- Sociální
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, H-obaly, s.r.o, EkoStavby a.s.,
Fotospoušť Žatec, firma DAMM, Ing. Zdeňka Soběslavová,
VHV Žatec, Sklenářství a rámařství Žatec,
TV OK+, Regionální noviny, Lidový dům Panamera, papírnictví
Brázda, Tv OK+, Žatecké noviny, Elasti-Q

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, Kamarád Lorm, Radka Kadaň,
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+, MŠ a ZŠ Žatec, MŠ Svět Chomutov

Děkujeme za vaši spolupráci, velice si vás vážíme !!!!

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
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

