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1 ÚVOD 
 

Vážení čtenáři, 

 

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření Rodinného centra 

Mozaika, z.s. (neziskové organizace) za rok 2016. 

 

Rok 2016 byl ve znamení zajištění provozu centra a poboček, včetně rozšíření 

služeb zabývajících se poradenstvím fyzioterapeutky (psychomotorická poradna, 

tejpování, apod.) 

 

Dokázali jsme zrealizovat projekt pro Podporu rodin a zdravého rodičovství 

v dotačním titulu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a mohli jsme tak již 

popáté rodinám nabídnout vzdělávací a poradenské služby. 

 

Všechny služby a aktivity by nebylo možné realizovat bez práce mnoha 

dobrovolníků, bez spokojených klientů a bez Vaší náklonnosti a podpory.  

Našim posláním je kvalitně provozovat na Lovosicku příjemné a rodině přátelské 

místo setkávání, poznání a podpory v této nejnáročnější a nejkrásnější životní 

úloze. 
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2 O NÁS 
 

Naše organizace provozuje Rodinné a mateřské centrum Mozaika, z.s. 

v Lovosicích, Ekosad Mozaika a mateřské centrum v Malých Žernosekách  

a v Třebenicích. 

 

Hlavním posláním je podpora rodiny, psychosociální pomoc rodinám, rozvoj 

rodičovských kompetencí, a také integrace ohrožených osob sociálním 

vyloučením do společnosti včetně handicapovaných dětí a jejich rodin. 

 

Mozaika, z.s. nabízí poradenství a další řadu služeb a aktivit pro dané cílové 

skupiny a veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi a další rodinné příslušníky, včetně 

seniorů, a proto nabízí pravidelný program a aktivity denně. 

 

Mozaika, z.s. podporuje pro-rodinné aktivity posilující vztah mezi rodiči a dětmi, 

klade důraz na trávení volného času celých rodin při společných aktivitách. 

Obecně podporuje úlohu a význam rodiny ve společnosti. Tyto aktivity jsou 

primární prevencí před sociálně patologickými jevy. 
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2.1 Cíle 
 
  Mezi naše hlavní cíle patří: 

1) Podporovat prorodinné aktivity určené zejména rodinám s dětmi, mladým 

lidem zakládající rodiny s důrazem na aktivní využití volného času 

2) Posilovat a podporovat rodinné hodnoty, úlohy rodičů a mateřské a 

otcovské role ve společnosti 

3) Podporovat zdravý vývoj dětí 

4) Na principu komunitní práce vytvářet prostor pro aktivní zapojení veřejnosti 

a obyvatelů lokality, ve které organizace působí 

5) Podporovat integraci sociálně vyloučených či znevýhodněných osob 

6) Podporovat vzdělávání členů sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně 

vzdělávání se zaměřením na získávání dovednosti pro uplatnění na trhu 

práce 

7) Realizací programů enviromentální výchovy, vzdělávacích a osvětových 

aktivit vést děti, mládež a širokou veřejnost k chování a životnímu stylu, jež 

podporují a respektují trvale udržitelný rozvoj a způsob života. 

 

 

2.2 Naše služby 
 

Mozaika,z.s. nabízí své služby rodinám s dětmi, široké veřejnosti, osobám 

sociálně vyloučeným, převážně z Lovosic a okolních obcí. 

 

Rodinné centrum Mozaika Lovosice 

V Lovosicích je centrum otevřeno pět dní v týdnu, od pondělí do pátku: 

- 9:00 – 12:00 – probíhají aktivizační činnosti pro rodiče a děti a dopoledne je 

otevřena nízkoprahová volná herna, nově je také k dispozici lezecká stěna 

- ve večerních hodinách probíhají aktivity pro rodiče 

O víkendech se zpravidla konají komunitní akce a vzdělávací semináře 

V centru je zajištěno WI-FI připojení zdarma (podporujeme co-workingové aktivity) 
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Nízkoprahová volná herna 

Rodiče s dětmi po celý rok využívali ke svým setkáváním vhodně vybavené 

prostory nízkoprahové volné herny a jídelního koutu v našem centru, kde měli 

možnost sdílet své zkušenosti, navazovat kontakty a v případě zájmu získat 

informace o dalších aktivitách organizace, psychosociální pomoci a poradenství 

v různých životních situacích. 

 

Aktivizační činnosti 

Pohybové, hudební, vzdělávací a výtvarné lekce pro rodiče s dětmi od 1,5 – 4 let 

(dopolední aktivity s účastí rodičů) a od 4 – 8 let (odpolední aktivity bez účasti 

rodičů) 

Pohybové lekce vedou děti k aktivnímu pohybu, v kombinaci s rytmikou pohybu 

(říkanky), poslechové a pohybové vyjádření hudby. Děti cvičí v prostoru, na zemi  

a s jednoduchými hudebními nástroji. Lekce mají pozitivní vliv na motorický vývoj 

dítěte a ovlivňují i vývoj myšlení a řeči. Jsou založeny na kombinaci pohybové, 

rytmické a verbální složky a mají významný vliv na posílení svalstva dětí. 

Výtvarné lekce seznamují děti s různými výtvarnými technikami a materiály, učí se 

používat nejrozličnější výtvarné techniky (pracovat s keramikou, modelovat, 

apod.), rozvíjet schopnost začínajícího výtvarného myšlení a originálně, se sobě 

vlastní tvořivostí, přistupovat ke společnému tématu. Témata jednotlivých lekcí 

jsou odvozena od ročního období, svátků, slavností a dalších událostí během 

roku. 

 

Přehled aktivizačních činností: 

Pro děti 1,5- 4 roky 

Tančíme a zpíváme s Markétkou  

Tančíme a zpíváme s Péťou  

Hýbeme se s písničkou  

Malujeme a tvoříme  

Cvičíme a hrajeme si  
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Pro děti od 4 – 8 let 

Baletní přípravka  

Koordinační cvičení s lezeckou stěnou pod vedením fyzioterapeutky 

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím 

Malý šikula 

Předškoláček  

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Psychomotorická cvičení pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do 1 roku 

 

Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají 

významný vliv na posílení svalstva dítěte. V rámci lekcí s kojenci se maminky 

naučí správně manipulovat s děťátkem, jsou také zařazeny do diskuse na aktuální 

témata, která rodiče dětí tohoto věku nejčastěji zajímají. Lekce probíhají pod 

vedením ergoterapeutky a fyzioterapeutky každé pondělí. 
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3 sekce: 

 - Učím se pást koníčky (od 3 – 6 měsíců) 

 - Líbí se mi na bříšku (od 6 – 9 měsíců) 

 - Lezení je legrace (od 9 – 12 měsíců) 

 

Přátelská setkávání jiných světů s tvůrčí keramickou dílnou 

V roce 2016 pokračovala pravidelná setkávání rodin se zdravotně postiženým 

dítětem a sourozenci. Tato setkání probíhají již od roku 2009. V rámci těchto 

setkávání je rodinám nabídnut odlehčovací aktivita pro jejich handicapované i 

zdravé děti v podobě tvůrčí keramické dílny. Dětem se věnují speciální 

pedagogové. Rodiče v této době mohou relaxovat, sdílet zkušenosti, i dispozici je 

rodinám i odborník v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí s postižením 

 

Poradenství 

V roce 2016 mohli klienti využít služeb následujících poraden zdarma: 

- Psychologická poradna (rozsah 100 hodin / rok) – poradenství v oblasti 

problémů v manželství, v rodinných vztazích včetně domácího násilí, 

alkohol a drogová závislost, problémy s výchovou dětí, poruchy chování u 

dětí, vývojové poruchy, apod. 

- Speciálně pedagogická poradna (rozsah 100 hodin / rok) – poradenství 

v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, dětí se specifickými potřebami, dětí 

s poruchami učení a chování, partnerské poradenství, apod. 

- Laktační poradna (rozsah 100 hodin / rok) – poradenství zahrnující techniky 

kojení, psychologické podpory v případě problémů s kojením a výživou 

dítěte do 1 roku 

- Psychomotorická poradna (rozsah 80 hodin / rok) – správný vývoj dítěte, 

manipulace s dítětem, příprava na těhotenství, těhotenství, porod, 

šestinedělí, apod. V rámci poradny vznikla facebooková skupina, kde rodiče 

sdílí své zkušenosti a na dotazy odpovídá fyzioterapeutka. V centru 

probíhají pravidelná diskusní setkání na vhodná témata pod vedením 

fyzioterapeutky) 
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- Finanční poradna (rozsah 100 hodin / rok) – poradenství v oblasti rodinných 

financí a majetku, úvěrů, nebezpečích ukrývajících se ve smluvních 

ujednáních, poradenství jak postupovat v případě zadlužení, exekuce, 

zvyšování finanční gramotnosti, apod. 

- Kariérní poradna Start a Restart (100 hodin / rok) – poradenství v oblasti 

kariéry – práce po rodičovské dovolené či během ní, hledání zaměstnání 

(jak napsat životopis, motivační dopis, příprava na pohovor) 

- Poradna pro rodiny se specifickými potřebami (rozsah 30 hodin / rok) – 

poradenství v oblastech výchovy v rodinách se specifickými potřebami, 

s postiženým dítětem, apod. 

 

Poradny využilo 265 klientů 

 

Vzdělávací semináře 

Celkem se konalo 22 seminářů za účasti 211 klientů. Při seminářích bylo zajištěno 

hlídání dětí zdarma. Celkový přehled seminářů viz následující kapitola. Semináře 

byly podpoření z dotačního titulu MPSV (součást projektu Podpora rodin 2016) 

 

Diskusní setkání 

V rámci projektu Podpora rodin 2016 (dotační titul MPSV) se uskutečnilo 11 

diskusních setkání pod vedením fyzioterapeutky, porodní asistentky a speciální 

pedagožky. Celkem se diskusních setkání zúčastnilo 96 osob. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



10 

 

 

Miniškolička (pro děti od 2 do 6 let bez účasti rodičů) 

 

Cílem této aktivity je vytvořit rodičům i dětem podmínky pro snadnější sladění 

pracovního a rodinného života. Rodiče získávají podporu při zpětném zařazení do 

pracovního procesu a celkové integraci do společnosti. Z hlediska dítěte dochází 

v rámci aktivity k podpoře rozvoje osobnosti dítěte, k socializaci dítěte – podpora 

samostatnosti, zvykání na dětský kolektiv, osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Hravou formou vytváříme 

základní předpoklady pro bezproblémový přechod do mateřské či základní školy a 

napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

vzdělávacího procesu.  

 

 

Mateřské centrum Třebenice 

V roce 2016 probíhaly v MC Třebenice kroužky jedenkrát týdně – pohybově 

taneční kroužek s písničkou (pro děti od 1,5 roku od 3 let), Cvičení s dětmi od 3-6 

let, Malujeme a tvoříme. Jednotlivé kroužky navštěvovalo 10-16 dětí. Cvičení 

probíhala na ZŠ Třebenice. 
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Mateřské centrum Malé Žernoseky 

Od září probíhal každé úterý pohybový a výtvarný kroužek doplněný volnu hernou. 

Kroužek navštěvovalo vždy cca 6-13 dětí s doprovodem. 

 

Ekosad Malé Žernoseky 

V areálu ekosadu je vybudování 9 stanovišť týkající se ovocnářství, včelaření, 

fauny a flory regionu, hospodářských zvířat a zemědělství. Vybudována byla 

stezka, která zahrnuje včelí úly, vytvořeným žížalištěm, krmítky pro ptactvo, 

kompost vodní tůně s tradičními rostlinami a živočichy, čmeláčí budkou, 

zeleninovými záhony, bylinkovou zahrádkou, ovocnými stromy a hmyzím domkem.  

V ekosadu probíhají pravidelné akce pro rodiny s dětmi a vzdělávací programy 

určené pro mateřské školy a základní školy. 
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Přehled jednorázových akcí v roce 2016 (celkem 23 akcí, nejsou započítány 

semináře a diskusní setkání z projektu Podpora rodin 2016) 

 

Leden 

- Valentýnské focení 

Únor 

- Dětský karneval 

- 3. Benefiční ples 

Březen 

- Velikonoční focení 

- Krásná a sebevědomá nejen na jaře  

- Aromaterapie + workshop 

Duben 

- Tvořivá dílna pro dospělé (podnos z pedigu 

- Jarní bleší trh 

 

Květen 

- 6. narozeniny v Lovosicích 

- Jarní focení 

Červen 

- Medobraní aneb Nejsladší den v roce (MŽ) 

- Vysvědčení pro nejmenší 

Červenec – srpen 

- Hlídání dětí s programem (Lovosice, MŽ) 

- Kurz anglického jazyka pro dospělé 

- Rodinné focení 

- Setkání budoucích prvňáčků 

Září 

- Focení pro prvňáčky 

- Workshop tejpování 

- 2. Benefiční běh „Běžte dětem příkladem“ 

- Setkání nastávajících maminek 
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Říjen 

- Barevné podzimní focení 

- 3. Dýňobraní v Ekosadu (MŽ) 

Listopad 

- Vánoční focení 

 
2.3 Naši lidé 
 

Chod rodinného centra zpravidla zajišťují rodiče na rodičovské dovolené ve svém 

volném čase (ať už jsou to lektoři, vedoucí poraden či pomocníci při různých 

komunitních akcí). Práce v centru je převážně dobrovolnického charakteru.  

Mozaika zaměstnávala v roce 2016 3 zaměstnance na plný pracovní úvazek a to 

díky využití příspěvku úřadu práce na vytvoření společensky účelného místa. 

Jednalo se o obsazení dvou pozic recepční (zaměstnaná byla osoba pečující o 

dítě do 15-ti let věku a osoba do 30- ti let věku) a jedné pozice lektora zájmových 

kroužků (osoba pečující o děti do 15-let věku. 

Na zkrácený úvazek (0,5) byla v rámci projektu dotovaného MPSV ČR Podpora 

rodin zaměstnána na pozici koordinátora projektu osoba na rodičovské dovolené. 

A na úvazek 0,2 na pozici administrátora stejného projektu osoba pečující o dítě 

do 15-let věku. 

Další personální zajištění organizace bylo řešeno prostřednictvím dohod o 

provedení práce (lektoři, vedoucí poraden) a dále formou dobrovolnické služby. 

 

Zaměstnanci a spolupracovníci: 

Ing. Šárka Pravdová 

Bc. Lenka Tichá, Dis. 

Pavla Pošvová 

Mgr. Helena Mourečková 

Mgr. Jaroslav Pošva 

Mgr. Monika Žaludová 

Mgr. Andrea Bližíková 

Mgr. Olga Černá Šamšová 

Mgr. Iva Šantorová 
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Mgr. Andrea Červenková 

Mgr. Kateřina Hlaváčová 

Mgr. Jana Habartová 

Mgr. Alena Ptáčková 

Ivana Plívová 

Michala Macáková 

Věra Křížková 

Klára Pospíšilová 

Mgr. Markéta Krátká 

Petra Maternová 

Ing. Milan Materna 

Nick Baldwin 

Bc. Jana Roudnická 

Mgr. Anna Wachová 

Markéta Lišková 

Zdeňka Klára Černá 

 

Firemní dobrovolnictví 

Díky uplatňování společenské odpovědnosti firem z Lovosicka s námi spolupráci 

zaměstnanci z firmy Lafarge Cement, a.s., Mondelez Czech Republic a Preol, a.s. 

Pravidelně nám pomáhají např. s přípravou centra na nový školní rok či 

údržbovými pracemi v Ekosadu v Malých Žernosekách. 
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2.4 Statistika návštěvnosti  
 

Rodinné centrum navštívilo v roce 2016 1443 rodin*. Týdně navštívilo centrum 

průměrně 35 rodin. Poraden využilo 265 klientů a seminářů se zúčastnilo 211 

osob a diskusních setkání 96 osob. Celkem tedy využilo služeb centra přes 2000 

klientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tento počet nezahrnuje účast návštěvníků na jednorázových komunitních akcí, 

využití poraden, diskusních setkání a seminářů. 

 

Graf návštěvnosti centra v jednotlivých měsících roku 2016 

 

 

 

Měsíc Počet klientů

Leden 175

únor 187

Březen 213

Duben 96

Květen 77

Červen 68

Září 137

Říjen 224

Listopad 165

Prosinec 101

Celkem 1443
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Statistika využití poraden – poraden celkem využilo 265 osob. 

 

 

 

Přehled uskutečněných seminářů, proběhlo jich celkem 22 a zúčastnilo se 

211 osob. 
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Přehled uskutečněných diskusních setkání v rámci projektu Podpora rodin 

2016 podpořeného z dotačního titulu MPSV, proběhlo jich celkem 11  

a zúčastnilo se celkem 96 osob. 
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3 FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

3.1 Výsledek hospodaření 2016 
 

Rozvaha k 31.12.2016 v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 v tis. Kč 

Náklady 1315 Výnosy 1212

Spotřebované nákupy 162 Tržby za vlastní výkony 330

Spotřeba energie 38 Přijaté příspěvky 248

Služby celkem 188  - Dar Mondelez CZ, a.s. 50

 - nájemné 98  - Dar Lafarge Cement a.s 50

 - ostatní 90  - Dar Město Lovosice 89

Osobní náklady 768  - Dar Preol, a.s. 25

Odpisy 158  - Dar Město Třebenice 5

Daně a poplatky 1  - Ostatní 29

Provozní dotace 633

 - MPSV 247

 - Úřad práce 322

 - Město Lovosice 64

Ostatní výnosy 1

Výsledek hospodaření = - 103 000 Kč (daň z příjmu 0 Kč) 
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3.2 Dotace, granty a dary 
 

V roce 2016 se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty 

 

1) Projekt Podpora rodin 2016 – dotace MPSV (247 tis. Kč.), města 

Lovosice (63 tis. Kč).  Cílem projektu byla podpora zvyšování 

rodičovských kompetencí v rámci cyklu seminářů, poradenství  

a tréninkových aktivit. 

2) Dar firem Mondelez Czech Republic, a.s., Lafarge Cement, a.s. a Preol, 

a.s – díky těmto darům jsme mohli zmodernizovat vybavení centra, zřídit 

lezeckou stěnu a pomůcky na cvičení a pokrýt některé z provozních 

nákladů 

3) Dar obce Třebenice – ve spolupráci s obcí provozujeme aktivity pro děti 

v Třebenicích 

4) Projekt „Bez včel to nejde“ – město Lovosice (9 tis. Kč) 

5) Ostatní – dary od fyzických či právnických osob – díky nim jsme mohli 

pokrýt provozní náklady a zakoupit nové hračky a další materiál na 

kroužky. 

6) Dar Města Lovosice – 89 232 Kč na pokrytí nájemného, které je od 

poloviny roku 2016 navýšeno na 14 872 Kč / měsíc (bez nákladů na 

energie) 

7) Úřad práce – využili jsme příspěvku z úřadu práce na vytvoření 

společenský účelných a veřejně prospěšných míst (Pomocný pracovník 

rodinného centra) 

 

 

Díky obdrženým darům se nám 

podařilo zrekonstruovat prostory 

tělocvičny, kde probíhají aktivizační 

cvičení a kroužky pro děti – 

instalovali jsme lezeckou stěnu, 

položili nový koberec a také jsme 

vymalovali.  
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3.3 Revize cílů pro rok 2016 
 

-    Cíl: Rozšířit nabídku kroužků a služeb pro rodiny s dětmi 

Výsledek: Díky instalaci lezecké stěny jsme rozšířili nabídku kroužků o 

kroužek s fyzioterapeutkou Koordinační cvičení, otevřeli lezeckou stěnu 

pro veřejnost. 

-    Cíl: Prohloubit poskytované služby v oblasti psychomotorického vývoje  

Výsledek: Zřídili jsme online poradna týkající se psychomotorického 

vývoje (přes 200 aktivně zapojených členu na konci roku 2016) a nově 

zavedli pravidelná diskusní setkání s fyzioterapeutkou. 

-    Cíl:  Realizovat lezeckou stěnu pro děti  

Výsledek: Lezecká stěna byla instalována v létě 2016. 

-    Cíl: Nabídnout službu tejpování s fyzioterapeutkou 

Výsledek: Služba byla spuštěna v květnu 2016 a odstartoval ji Workshop 

tejpování 

-   Cíl: Prohloubit spolupráci s městem Lovosice a podílet se na organizaci 

komunitních akcí 

Výsledek: V rámci spolupráce s městem Lovosice jsme zapojení do 

komunitního plánu města, účastnili jsme se akce Sociální služby se 

představují – na Václavské náměstí a také jsme spolupracovali a aktivně 

se podíleli na programu Hravých úterků v létě, které probíhalo ve 

spolupráci s Kulturním střediskem Lovosic. Předsedkyně spolku se 

pravidelně účastní sociálních a kulturních komisí města. 

-   Cíl: Uspořádat 2. benefiční běh „Běžte dětem příkladem“ 

Výsledek: Akce byla uspořádána 18. Září 2016 

-   Cíl: Využít dotačního programu MPSV pro projekt „Podpora rodin 2016“ a 

v rámci projektu získat také dotaci z Ústeckého kraje a města Lovosice. 

Výsledek: Projekt byl podpořen ze všech zmíněných rozpočtů a úspěšně 

realizován 
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3.4 Cíle a vize pro rok 2017 
 

1. Rozšířit nabídku služeb pro rodiny s dětmi 

2. Prohloubit poskytované služby s fyzioterapeutkou 

3. Uspořádat 1. bosý výlet s fyzioterapeutkou 

4. Podílet se na komunitních akcí s městem Lovosice 

5. Uspořádat 3. benefiční běh „Běžte dětem příkladem“ 

6. Získání dotačního příspěvku od Ústeckého kraje na vzdělávací programy 

v Ekosadu v Malých Žernosekách 

7. Vytvořit pracovní pozici „Správce sadu“ podpořenou příspěvkem z Úřadu 

práce 

8. Využít dotačního programu MPSV pro projekt „Podpora rodin 2017“ a 

v rámci projektu získat také dotaci od města Lovosice. 

 

 

3.5 Všeobecné informace 
 
Občanské sdružení Mozaika bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 

5.10.2009 

Od roku 2014 změna právní formy na zapsaný spolek (z.s) 

 

Sídlo: Přívozní ulice 1036/9, Lovosice 410 02 

 

Orgány spolku: 

- valná hromada 

- správní rada 

- předseda a místopředseda správní rady 

- kontrolní komise 

 

Předseda spolku: Ing. Šárka Pravdová 

Místopředseda spolku: Bc. Lenka Tichá, Dis. 

Členové SR: Mgr. Helena Mourečková, Mgr. Markéta Krátká, Pavla Pošvová 
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Ostatní členové spolku: Mgr. Alena Ptáčková, Ing. Lucie Zemanová, Mgr. Anna 

Wachová, Petra Maternová, Ing. Jarmila Přibylová, Ing. Jana Nedorostová,  

Zdeňka Klára Černá, Mgr. Kateřina Hlaváčová, Klára Pospíšilová 
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4 ZÁVĚR 
 

 

4.1 Poděkování 
 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podpořili finančně, materiálně, 

osobní pomocí či tím, že naše služby využili a byli s nimi spokojeni. 

 

4.2 Redakce 
 

Výroční zprávu 2016 sestavili: 

Ing. Šárka Pravdová (předseda spolku), e-mail: sarka.pravdova@rcmozaika.cz 

Mgr Helena Mourečková (člen SR), e-mail: helena.moureckova@rcmozaika.cz 

 

www.rcmozaika.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcmozaika.cz/

