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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2020 byl rokem Covidu. Nastalo pro nás
mnoho nových situací, obav a omezení. Provoz
byl částečně omezen. I přesto jsme se snaili
pomáhat. Šili jsme roušky, tiskli štíty, věnovali se
seniorům a ohroeným skupinám. Pomoc byla v
této době ještě důleitější. Spousta našich aktivit
přešla na reim online.
Stáli jsme při sobě, věřili, e vše se v dobré obratí.
Velkou oporou pro nás byl pocit, e jsme všichni
zdraví a stojíme při sobě.
Děkuji všem za pomocnou ruku a podporu.
za Sedmikrásku Michaela Hradcová
FIGURE 1.

KDO JSME
Občanské sdruení Sedmikráska bylo
zaloeno 28.7.2008 - 1.10.2008 slavnostně
otevřelo historicky první Mateřské centrum
Sedmikráska atec o.s.
Vznik Mateřského centra byl podporován
komunitním plánem města
Posláním je posilovat rodinné vztahy a
odstraňovat sociální izolaci rodičů na mateřské či
rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí
a profesní orientaci, a to pomocí nabídky
rodinných, výchovně- vzdělávacích a kulturních
programů pro rodiče a děti. Prostřednictvím svých
aktivit se Sedmikráska snaí podpořit smysluplné
trávení volného času celé rodiny. Posláním je
podpora mezigeneračního souití a porozumění,
vytvoření činnosti a aktivity, které budou určeny
pro dané skupiny i skupiny společné.

PRACOVNÍ TÝM
Michaela Hradcová – zakladatelka, předsedkyně, vedoucí
pracovník, lektorka, fundraiserka, vedoucí Mateřského centra,
Baby klubu, Dětského klubu, Školičky Na Náměstí
Ing. Zdeňka Soběslavová – místopředseda, lektor, asistent
Bc.Denisa Hradcová – výkonný tým, marketing

Renata Hamalová - asistent, administrativa
Jiřina Vimpelová - účetní
Monika Henlínová - asistent MC, lektor

Veronika Petráková / Jitka Poustecká / Jana Zulkovská
Lenka Hrubá/ Bc. Hana Černá/ Aneta Piroková
Pavlína Hejzlarová/ Michaela Jelínková / Klára Fisková

Lektoři spolupracující na projektu MPSV

MATEŘSKÉ CENTRUM
Sluby 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
▪ odborné přednášky na téma finance
▪ odborné přednášky na téma závislosti
▪ odborné přednášky na téma zdraví
▪ víkendové pobyty pro rodiče s dětmi
▪ rukodělné a tvůrčí kurzy pro rodiče
▪ příměstské tábory
▪ pravidelné hlídání dětí
▪ kulturní akce
▪ pobyty pro děti
▪ tábor pro seniory
▪ výlety po ČR
▪ Funny club – aktivity pro seniory / jazykové, pohybové,
tvořivé dílny, aromaterapie, pobytové a vzdělávací /

POŘÁDANÉ AKTIVITY
Kulturní akce:
Karneval
bohuel jsme ostatní plánované akce nemohli uskutečnit

Volnočsové aktivity:
Nocování v Sedmikrásce, tradice a tvoření, příměstské
tábory, pobytové tábory, tábor pro seniory, Funny club –
tvoření pro seniory
Bohuel jsme ostatní plánované akce nemohli uskutečnit

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Pravidelné přednášky a besedy
Výchova a rodinné vztahy – pravidelné setkávání s
psychologem, speciálním pedagogem, individuální poradna
Hendikep a rodina – besedy, svépomocné skupiny,
individuální poradna
Finance – přednášky, individuální poradna
Zdravý ivotní styl – kurzy vaření, bylinková lékárna, zdravá
páteř, bolesti hlavy, kurzy první pomoci
Péče o těhotné – předporodní kurzy, kurzy šátkování,
svépomocné skupiny, pohybové aktivity
Právník – přednášky, individuální poradna
Zaměstnání a rodina – přednášky, besedy, individuální
poradna
Závislosti – přednášky, besedy, svépomocné skupiny,
pobytové vzdělávání

BABY KLUB
Dětská skupina Baby klub je místo, kde nabízíme péči o děti od
1 roku. Vyuíváme 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 a pátek od 7:00 – 16:00.
Kapacita je 15 dětí o které pečují 3 chůvy.
Nejdůleitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup. Velkým přínosem je pro
nás kontakt s rodinou.
Pořádáme společné aktivity.
V roce 2020 jsme vyjeli na školku v přírodě, která proběhla v
červnu v autokempu Červený Hrádek.

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízen
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
Od 1.3.2018 je provozováno pod registračním číslem projektu :
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008447

ŠKOLIČKA ATEC
Dne 1.9.2017 jsme otevřeli DS ŠKOLIČKA ATEC.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku do
zahájení předškolní docházky. Vyuívali jsme prostory na
náměstí Svobody v atci, od roku 2019 jsme na Střední
zemědělské škole společně s Baby klubem.
Otevřeno je po celý rok - pondělí a pátek od 7:00 – 16:30.
Kapacita je 15 dětí o děti pečují 1 učitelka MŠ, 1 zdravotní
sestra a chůva. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou,
hlavně u dětí v předškolním věku. Pořádáme společné aktivity,
vyjeli jsme i do školičky v přírodě.
Nejdůleitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006846
Od 1.9.2019 – 28.2.20200 je projekt financován z Evropského sociálního fondu – Operační program
Zaměstnanost.
Název projektu: Dětská skupina Sedmikráska 2
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/001198

JITŘENKA CHOMUTOV
Dne 1.9.2016 jsme otevřeli DS JITŘENKA v Chomutově.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku.
Vyuíváme krásné prostory v centru Jitřenka, vyuíváme
přilehlé hřiště a krásné okolí na vycházky.
Otevřeno je po celý rok - pondělí a pátek od 7:00 – 16:00.
Kapacita je 15 dětí o děti pečují 3 chůvy.
Nejdůleitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí,
klademe důraz na individuální přístup. Spolupracujeme s
rodinou, pořádáme společné aktivity.

KREATIVNÍ DÍLNA
V březnu jsme opět otevřeli naši Kreativní dílnu a to v
prostorech Sedmikrásky na Hošťálkově náměstí. Prostor
prošel celkovou rekonstrukcí. V krásných prostorech vznikla
multifunkční dílna, kterou navštěvují při různých tvořivých
aktivitách děti, rodiče, rodiče s dětmi a senioři. Akce zde
probíhají pravidelné, jako jsou například večery pro eny,
tvořivé dílny pro děti či seniory, ale probíhají zde i různé
semináře. Podobné tvořivé aktivity probíhají pravidelně
kadý měsíc v domovech s pečovatelskou slubou pod
názvem Funny club. Kreativní dílna je otevřena i pro
jednotlivce, kteří chtějí přijít vyuít zázemí a materiál, aby si
sami mohli něco vyrobit, nebo třeba zabalit dárek. I v dílně
se snaíme o propojování generací.
Vznikl zde i obchůdek, kde prodáváme nejen naše výrobky,
ale podporujeme tvořivost lidí " z venku". V roce 2020 jsme
vytvořili dekoraci pro obřadní síň v atci, vánoční výzdobu
pro Domov pro seniory, výzdoba kanceláře Radní pro
Ústecký kraj.

VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
V roce 2020 proběhlo online vzdělávání zaměstnanců
menegment svého času
Pravidelně probíhá supervize dílčích týmů a hodnocení
pracovníků.
Pravidelně se celý tým setkává na pracovní poradě.

PROPAGACE
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz
FACEBOOK: Mateřské centrum Sedmikráska, Baby klub
Sedmikráska, Dětský
klub Sedmikráska, Školička atec, Kreativní obchůdek , letáky,
regionální noviny a televize
Natočené propagační video i s logy našich partnerů

FINANČNÍ ZPRÁVA

PODPOŘILI NÁS
Bez podpory Vás všech by nebylo moné
provozovat naší Sedmikrásku atec
Vaší podpory si velice VÁÍME a DĚKUJEME

MPSV rodina, Město atec, Komunitní plánování města
atec,
Grape, s.r.o, H-obaly, s.r.o, EkoStavby a.s.,
VHV atec, Belák Luboš, Ing. Romana Lejhancová
TV OK+, Regionální noviny, obec Holedeč, papírnictví Brázda,
Tv OK+, atecké noviny

