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Výroční zpráva 2014

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Mozaika
o.s. za rok 2014.
Rok 2014 byl ve znamení zajištění provozu centra a poboček, včetně rozšíření některých
služeb. Podařil se nám nárůst uživatelů služeb i zvýšení účasti na jednorázových kulturních
jednorázových akcích.
Dokázali jsme také zrealizovat projekt pro Podporu rodin a zdravého rodičovství v dotačním titulu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a mohli jsme tak již potřetí rodinám
nabídnout bezplatné vzdělávací a poradenské služby.
V rámci programu Ústeckého kraje v oblasti environmentálního vzdělávání byly podpořeny
aktivity v Ekosadu v Malých Žernosekách a my jsme tak nadále nabízeli a rozvíjeli
ekologické terénní programy pro mateřské a základní školy i pro širokou veřejnost.
To vše by nebylo možné bez práce mnoha dobrovolníků a bez Vaší náklonnosti a podpory.
Naším posláním je kvalitně provozovat na Lovosicku příjemné a rodině přátelské místo
setkávání a poznání.
Velmi děkujeme za podporu našim klientům, a také za svěřenou důvěru všem našim
příznivcům a dárcům.

Mgr. Alena Ptáčková a Ing. Bc. Jana Kovaříková
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Úvod
Naše organizace provozuje Rodinné a komunitní centrum Mozaika o.s. v Lovosicích, Ekosad
Mozaika a mateřské centrum v Malých Žernosekách a v Třebenicích.
Posláním je podpora rodiny, psychosociální pomoc rodinám, rozvoj rodičovských kompetencí, a také integrace ohrožených osob sociálním vyloučených do společnosti včetně
handicapovaných dětí a jejich rodin.
Mozaika o.s. nabízí poradenství a další řadu služeb a aktivit pro dané skupiny a veřejnost,
zejména pro rodiče s dětmi a další rodinné příslušníky, včetně seniorů, a proto nabízí
pravidelný program a aktivity denně.
Mozaika o.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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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 dovedností pro uplatnění na trhu práce.
7. realizací programů environmentální výchovy, vzdělávacích a osvětových aktivit vést
děti, mládež, širokou veřejnost k chování a životnímu stylu, jež podporují
a respektují trvale udržitelný rozvoj a způsob života.

Komu jsou naše služby určeny
Občanské sdružení Mozaika nabízí své služby rodinám s dětmi, široké veřejnosti, osobám
sociálně vyloučeným, převážně z Lovosic a okolních obcí.

Program podpory rodiny
Rodinné a komunitní centrum mozaika Lovosice
Rodinné a komunitní centrum v Lovosicích je otevřeno pět dní v týdnu, od pondělí do pátku
od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 20.00 hodin.
V roce 2014 bylo pravidelnými uživateli služeb a dalších nabízených aktivit sdružením
celkem 334 rodin s dětmi.
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Pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi
Nízkoprahová volná herna
Rodiče s dětmi po celý rok využívali ke svým setkáváním
vhodně vybavené nízkoprahové volné herny (bezpečnost,

►
►Do
Do Mozaiky
Mozaikyse
sevždy
vždy těšíme.
těšíme.

hračky) a jídelny v rodinném a komunitním 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.

Cvičíme s batolaty pro radost, Líbí se mi na bříšku, Lezení je legrace
Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný
vliv na posílení svalstva dítěte. V rámci lekce s kojenci se maminky naučí správně manipulovat s děťátkem, jsou také zařazeny diskuse na aktuální témata, která maminky dětí tohoto
věku nejčastěji zajímají.
V rámci všech pohybových cvičení je vždy respektován psychomotorický vývoj dítěte.
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Tančíme a zpíváme
Pohybově taneční kroužek (pro děti od 1,5 roku do 4 let).
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.
Tyto lekce probíhají jednou týdně, s počtem dětí ve skupince maximálně 7.

Cvičení s dětmi od 2 do 4 let
Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný
vliv na posílení svalstva dítěte.
Lekce se skládá z těchto částí: přivítání říkadlem, písničky s tanečky, říkadla s pohybovým
doprovodem, kruhová stanoviště, zklidnění, relaxace, rozloučení.

Malujeme a tvoříme
Aktivita je určena pro děti v předškolním věku (0 – 4 let), zejména děti, které dosud
nedocházejí do školky.
Děti se za pomoci lektora a dospělého doprovodu seznamují s různými výtvarnými
technikami a materiály, učí se používat nejrozličnější výtvarné techniky (pracovat
s keramikou, modelovat atp.), rozvíjet schopnost začínajícího výtvarného myšlení
a originálně, se sobě vlastní tvořivostí, přistupovat ke společnému tématu.
Témata jednotlivých lekcí výtvarné dílny jsou odvozena od ročního období, svátků,
slavností a dalších událostí během roku a jsou zpracována dle tématického plánu výtvarné
dílny.
Nejmladší děti pracují společně se svými rodiči, motivace směřuje především k hravým
výtvarným činnostem formou nejrozličnějších zážitkových metod.
Lekce se skládá z těchto částí: uvítání, povídání o tématu, společná činnost (rozcvička),
výtvarná činnost, rozloučení.
Tyto lekce probíhají jednou týdně, počet dětí ve skupince je maximálně 7 (plus rodiče).
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Přátelská setkání jiných světů s tvůrčí keramickou dílnou
V roce 2014 pokračovala pravidelná setkávání

Přátelská
Přátelskásetkání
setkání jiných
jinýchsvětů
světů

rodin se zdravotně postiženým dítětem a

Počet
Početrodin
rodin

sourozenci. Tato setkání probíhají již od roku

-- vv nich
nichpodpořených
podpořenýchdospělých
dospělých
-- vv nich
nichpodpořených
podpořenýchdětí
dětí

99
14
14

Počet
Početkontaktů
kontaktů

120
120

2009. V rámci těchto setkávání je rodinám
nabídnuta odlehčovací aktivita pro jejich handi-

77

capované i zdravé děti v podobě tvůrčí keramické dílny. Dětem se věnují speciální
pedagogové a dobrovolníci. Rodiče v této době mohou relaxovat, sdílet zkušenosti, starosti
i radosti, k dispozici je rodinám i odborník v oblasti péče, výchově a vzdělávání dětí
s postižením.

6
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Terapie pomáhá!
V roce 2014 jsme pokračovali v nabídce aktivit pro rodiny s dětmi se specifickou potřebou
o lekce pravidelného kurzu pod názvem Terapie pomáhá, zahrnující aktivity vhodné a
přiměřené handicapu dětí. Jednalo se o činnosti relaxační (koncept bazální stimulace,
masáže dětí a kojenců, aromaterapie), tvůrčí (ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie),
pohybové (aktivity v přírodě, cvičení na míčích, jóga pro děti). Součástí lekcí je zaškolení
a nácvik rodičů v lektorem zvolených vhodných

Terapie
Terapiepomáhá!
pomáhá!
88

aktivitách. Záměrem bylo nabídnout rodinám s

--vv nich
nichpodpořených
podpořenýchklientů
klientů

21
21

dětmi s postižením v daném regionu nácvikové

Počet
Počet kontaktů
kontaktů

87
87

aktivity, které jejich děti rozvíjí, pomáhají k rela-

Počet
Počet rodin
rodin

xaci, psychické pohodě a stabilitě celé rodiny.
Lekce probíhaly 3 hodiny měsíčně a součástí těchto lekcí bylo i odborné poradenství
a konzultace, formou osobní, telefonické i e-mailové komunikace.

Individuální práce s dětmi se specifickou potřebou
V roce 2014 jsme pokračovali v nabídce pro rodiny se specifickou potřebou také o tréninkové aktivity pod názvem Individuální práce s dětmi se specifickou potřebou. Lekce byly
určeny rodičům a jejich dětem před zahájením školní docházky (zejména pro děti s odkladem školní docházky, pro neúplné rodiny, rodiny s dětmi z národnostních menšin, s dětmi
se zdravotním postižením - mentálním post., ADHD, s poruchou autistického spektra a dalšími vývoj. poruchami), a pro další rodiče dětí, kteří o dané lekce projeví zájem. Jejich
náplní byl rozvoj a podpora jednotlivých oblastí
důležitých pro vstup do ZŠ, procvičování jemné
motoriky, grafomotoriky, smyslového vnímání,
vnímání detailu v celku, početních představ, řeči
a myšlení, nácvik soustředění a motorického

Individuální
Individuální práce
práce
Počet
Počet rodin
rodin

10
10

-- vv nich
nich podpořených
podpořených klientů
klientů

42
42

Počet
Počet kontaktů
kontaktů

113
113

klidu při práci, interakce s cizím dospělým, práce ve skupině. Aktivity probíhaly 3 hodiny
měsíčně a rodiče mohli využít také návaznou poradenskou službu, formou osobní, telefon
či emailové konzultace.

Výlet do pohádky
Aktivita zaměřená na dramatickou výchovu a určena pro děti od 1,5 do 4 let. Děti se naučí
rozvíjet svou fantazii a představivost, správnou výslovnost a procvičení paměti za pomoci
básniček, monologů a dialogů. Lekce probíhají jednou týdně, počet dětí ve skupince je
maximálně 7 dětí s doprovodem.
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Předškoláček
Aktivity jsou určeny pro děti od 3 do 7 let - soubor tvořivé, hudební a dramatické dílny,
která připraví Vaše děti na správný a úspěšný start základní školní docházky a u starších
dětí zkvalitní školní přípravu.

Hodina zpěvu s Olinkou
Lekce vyhrazené dětem od 4 do 8 let, které rády zpívají a tancují. Naučí se základy
z hudební nauky a sborového zpěvu, ve kterém mohu pokračovat i na základní škole.

Jóga pro děti
Lekce cvičení jógy vhodné pro děti od 4 do 7 let – říkanky, pohyb a relaxace.

Zdravotní cvičení pro děti
Cvičení je určeno pro děti od 4 do 7 let, které mají nebo jsou ohroženy vadným držením
dětla. Zábavné rehabilitační aktivity jsou zaměřené na správné držení těla a prevenci
plochých nohou. Lekce kurzu vede fyzioterapeutka s dlouholetou praxí.
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Pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi celkem
MĚSÍC

NÁVŠTĚVNOST

leden

58 dětí s doprovodem týdně

únor

57 dětí s doprovodem týdně

březen

45 dětí s doprovodem týdně

duben

47 dětí s doprovodem týdně

květen

51 dětí s doprovodem týdně

červen

41 dětí s doprovodem týdně

červenec - srpen

zavřeno – 2x hlídání s programem

září

24 dětí s doprovodem týdně

říjen

62 dětí s doprovodem týdně

listopad

69 dětí s doprovodem týdně

prosinec

48 dětí s doprovodem týdně

Souhrn
Souhrn
Počet
Početrodin
rodin
-- vv nich
nichpodpořených
podpořenýchdospělých
dospělých
-- vv nich
nichpodpořených
podpořenýchdětí
dětí
Počet
Početkontaktů
kontaktů

237
237
351
351
386
386
33 637
637

Pro rodiče a dospělé
Vzdělávací aktivity směřující ke zvyšování

Vzdělávací
Vzdělávacíaktivity
aktivitypro
prodospělé:
dospělé:

rodičovských kompetencí

Jak
Jaksladit
sladitrodinu
rodinuaazaměstnání
zaměstnání

12
12lidí
lidí

Během roku 2014 bylo uspořádáno celkem

Psychomotorický
Psychomotorickývývoj
vývoj dítěte
dítěte

23
23lidí
lidí

11 seminářů pro budoucí rodiče, rodiče a

První
Prvnípomoc
pomocuudětí
dětí aa bezpečnost
bezpečnostdětí
dětí 15
15lidí
lidí

další zájemce.

Školní
Školní zralost
zralostaanástup
nástup do
doškoly
školy

11
11lidí
lidí

Hyperaktivita
Hyperaktivitaaaporuchy
poruchyučení
učení

13
13lidí
lidí

Efektivní řešení sporů v rodině.

Výživa
Výživadětí
dětí aa kojení
kojení

15
15lidí
lidí

Psychosociální pomoc a poradenská

Kyberšikana
Kyberšikana aadalší
dalšískrytá
skrytá nebezepečí
nebezepečí 12
12lidí
lidí

činnost

Bazální
Bazálnístimulace
stimulacevvkaždodenním
každodennímživotě
životě12
12 lidí
lidí

V roce 2014 byly poskytovány poradenské
služby v těchto oblastech:

Efektivní
Efektivnířešení
řešenísporů
sporůvvrodině
rodině

77lidí
lidí

Metody
Metodyalternativní
alternativní komunikace
komunikace

88lidí
lidí

FINANČNÍ poradenství
Poradenství v oblasti rodinných financí a majetku, úvěrů, nebezpečích ukrývajících se
ve smluvních ujednáních, poradenství jak postupovat v případě zadlužení, exekuce,
zvyšování finanční gramotnosti.
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ poradenství
Základní poradenství, pomoc v orientaci v životní situaci, kontakty na pomáhající organizace a příslušné úřady.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ poradenství
Poradenství v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, dětí se specifickými potřebami, dětí
s poruchami učení a chování, partnerské poradenství apod.

Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí a rehabilitaci
dětí, manipulace s kojencem a masáže dětí.
PSYCHOLOGICKÉ poradenství a terapie
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 atd.

►
►Jako
Jakopro
pro nezkušenou
nezkušenoumaminku
maminku
ssprvním
prvním dítětem
dítětembyla
byla pomoc
pomoc
od
od Mozaiky
Mozaikyskvělá!
skvělá! Zvládla
Zvládla jsem
jsem
kojení,
kojení,aadokonce
dokoncejsem
jsem
dokázala
dokázala dle
dlerad
radaasprávným
správným
cvičením
cvičením podpořit
podpořitdceřin
dceřinvývoj!
vývoj!

►
►Díky
Díkypsychologické
psychologické
pomoci
pomocijsem
jsempo
podlouhé
dlouhé
době
době dokázala
dokázala navázat
navázat
vztah
vztahkkmatce.
matce.

►
►Bez
Bez pomoci
pomoci laktační
laktační
poradkyně
poradkyně bych
bych
nekojila.
nekojila.

LAKTAČNÍ poradenství
Poradenství zahrnující techniky kojení, psychologickou podporu v případě problémů
s kojením a výživu dětí do 1 roku.

LOGOPEDICKÉ poradenství a náprava řeči
Možnost individuálních konzultací pro rodiče s jakýmikoliv pochybnostmi o vývoji řeči
jejich dětí. Poradnu vede speciální pedagog, logoped.

10
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Psychosociální pomoc a poradenství
Počet kontaktů

511

- v nich podpořených dospělých

126

- v nich podpořených dětí
Počet kontaktů

51
647

- v nich Psychologické poradenství a terapie

33

- v nich Speciálně pedagogické poradenství

96

- v nich Laktační poradenství

37

- v nich Sociálně právní poradenství

35

- v nich Finanční poradenství – Rodinné finance

35

- v nich Poradenství - psychomotorický vývoj
- v nich Logopedické poradenství

345
66

Cvičení pro dospělé
Jóga, Cvičení s Blankou, Cvičení s Lenkou pro správné držení těla
Pravidelné lekce určené široké veřejnosti, lekce probíhaly jednou týdně.

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 profesního života
a celkové integraci do společnosti. Z hlediska dítěte dochází v rámci aktivity k podpoře
rozvoje osobnosti dítěte (včetně rozumového a tělesného rozvoje), 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

►
►Moje
Mojedcera
dceranavštěvuje
navštěvuje
pravidelně
pravidelněminiškoličku,
miniškoličku,je
je
tak
takpřipravená
připravená na
na klidný
klidný
nástup
nástupdo
do školky.
školky.

základní školy a napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do
vzdělávacího procesu.
Aktivita vhodná také pro děti, které nebyly přijaty do mateřské školy. Dětem se věnuje
vysokoškolsky vzdělaný pedagog učitelství pro 1. stupeň ZŠ, aktivita je vhodná i pro děti
se specifickými potřebami vyžadující individuální péči a menší kolektiv dětí.
Aktivita probíhala dle zájmu, každé úterý, čtvrtek a pátek.
11

Denní režim
8:30 až 9:00 – přebírání a evidence dětí,
9:00 až 9:45 volná herna (zvykání si na pobyt, navazování sociálních kontaktů),
9:45 až 10:15 svačinka a osobní hygiena,
10:15 až 11:30 dílničky a další aktivity (tvůrčí a pohybové dílny, čtení, dramatizace, rozvoj
dalších dovedností, za pěkného počasí aktivity venku)
11:30 až 12:00 předávání dětí (poskytnutí zpětné vazby rodičům)

O projektu Podpora rodin 2014
Identifikátory lidí, ke kolika rodinám služba došla:
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•

Celková návštěvnost aktivit podpořených MPSV: 5269

•

Počet podpořených rodin: 334

•

Návštěvnost vzdělávacích aktivit - Kurz zdravého rodičovství -101

•

Návštěvnost psychosociální aktivity - 511

•

Návštěvnost konzultační a informační činnost - 120

•

Návštěvnost aktivizačních činností - 4217

•

Návštěvnost - beseda/workshop, diskuzní skupina - setkávání rodin s dětmi se
specifickou potřebou - 120

•

Návštěvnost - Podpora rodin se specifickou potřebou - Kurz terapie pomáhá - 87

•

Návštěvnost - tréninkové aktivity - Podpora rodin se specifickou potřebou - lekce
Individuální práce s dětmi se specifickou potřebou - 113.

Výroční zpráva 2014

Mateřské centrum Třebenice
V roce 2014 probíhaly v MC Třebenice tyto kroužky jedenkrát týdně: Pohybově taneční
kroužek s písničkou (pro děti od 1,5 roku do 3 let), Cvičení s dětmi od 3 do 6 let a Malujeme
a tvoříme. Jednotlivé kroužky navštěvovalo vždy 10-16 dětí. Cvičení probíhalo na ZŠ Třebenice. Tímto děkujeme za příjemnou spolupráci.

Pohybově taneční kroužek s písničkou (pro děti od 1,5 roku do 3 let)
Lekce byly sestaveny tak, aby děti vedly k aktivnímu pohybu, pomocí rytmických říkanek a
písniček, učily děti poslechovým činnostem a pohybovému vyjádření hudby. Děti cvičily,
tančily v prostoru, pracovaly na zemi a s jednoduchými hudebními nástroji. Lekce měly
pozitivní vliv na motorický vývoj dítěte a pozitivně ovlivňovaly i vývoj myšlení a řeči.

Cvičení s dětmi od 3 do 6 let
Cvičení byla založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Děti se seznámily se základními, klasickými sportovními a pohybovými hrami, které pomáhají v rozvoji
jejich sociálních dovedností a vnímání sociálních pravidel skupiny. Cvičení bylo doplněno
rytmickými říkankami a písněmi.
Jednou ze základních funkcí cvičení bylo posílení svalstva dítěte a vytvoření kladného
vztahu ke sportu a pohybu obecně.

13

Lekce se skládala z těchto částí: úvodní, motivační (přivítání říkadlem, komunikace v kruhu) hlavní část (písničky s tanečky, říkadla s pohybovým doprovodem, kruhová stanoviště,
pohybové hry) závěrečná část (zklidnění, relaxace, rozloučení).

Malujeme a tvoříme
Kroužek byl určený pro děti v předškolním věku (3 – 6 let), zejména děti, které dosud
nedocházely do školy.
Děti se za pomoci lektora seznámily s různými výtvarnými technikami a materiály, učily se
používat nejrozličnější výtvarné techniky. Pomocí zvolených témat se rozvíjela dětská
kreativita, fantazie, nápaditost a schopnost myšlení v materiálu.
Témata byla odvozena od ročního období, svátků, slavností. Dále byla inspirovaná zájmem
dětí.

Lekce měly tyto části: motivace (směřuje především k hravým výtvarným činnostem
formou nejrozličnějších zážitkových metod, diskuse k tématu, ukázka a vysvětlení tradic
během roku, ukázka obrázků k tématu atd..)
Hlavní část (výtvarná a pracovní činnost, samotné zpracování tématu, vyrábění výsledného
artefaktu), zhodnocení a závěr (komunikace nad výsledky práce, sebehodnocení dětí,
hodnocení lektorem, rozloučení)

14
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Mateřské centrum Malé Žernoseky
V roce 2014 probíhal v Mateřském centru Malé Žernoseky vždy jednou týdně pohybový
a výtvarný kroužek. V tuto dobu byla také navštěvována volně otevřená dětská herna.
Kroužek navštěvovalo vždy cca 6 - 13 dětí s doprovodem.

Návštěvnost
Návštěvnostmateřského
mateřskéhocentra
centravvMalých
MalýchŽernosekách
Žernosekách
Počet
Početrodin
rodin

22
22

--vv nich
nichpodpořených
podpořenýchdospělých
dospělých

22
22

--vv nich
nichpodpořených
podpořenýchdětí
dětí

25
25

Počet
Početkontaktů
kontaktů

456
456
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Environmentální výchova
Ekosad Mozaika v Malých Žernosekách
Mozaika o.s. v roce 2014 realizovala projekt podpořený z programu rozvoje venkova
„Podpora života na venkově“. V rámci tohoto projektu byl dovybaven přírodní areál Ekosad
Mozaika a mateřské centrum Mozaika v Malých Žernosekách. V rámci projektu a projektu
předcházejícího (Sejdeme se v sadu) vznikl areál s naučnou ministezkou s 9 stanovišti
týkající se ovocnářství, včelaření, fauny a flóry regionu, hospodářských zvířat, zemědělství.
Stezka zahrnuje stanoviště s ovcemi, včelími 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. Některé
z těchto prvků byly vytvořeny dobrovolníky při akcích pořádaných pro širokou veřejnost.
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Ve vybaveném Ekosadu díky podpoře Ústeckého

Návštěvnost
NávštěvnostEkosadu
EkosaduMozaika
Mozaika

kraje (projekt Učíme se v sadu) navštívily terénní

Počet
Počet kontaktů
kontaktů––děti
děti zz MŠ
MŠaaZŠ
ZŠ

280
280

ekologické programy MŠ a ZŠ z Litoměřicka, byly

Počet
Počet kontaktů
kontaktů––široká
širokáveřejnost
veřejnost

227
227

uspořádány také vzdělávací akce pro rodiny s

Počet
Počet kontaktů
kontaktůcelkem
celkem

507
507

dětmi.
V rámci projektu byly vytvořeny tyto terénní ekologické programy:
Programy pro MŠ a 1. ročník ZŠ: Co se děje v úle, Kdo se to tu pase, Ovocné stromy, Když
ptáčkům kručí v bříšku, Bez stromů a dřeva by to nešlo, Na návštěvě u žížal, Bylinky naší
přírody.

►
►Naše
Našeškolka
školkanavštívila
navštívilaEkosad
Ekosad
Mozaika
Mozaika aa prožila
prožilassdětmi
dětmi
program
program ssnázvem
názvem Kdo
Kdose
seto
to tu
tu
pase.
pase.Skvělé!
Skvělé!Děti
Dětijsou
jsounadšené!
nadšené!

V rámci programů byly využity aktivizující a interaktivní metody založené na vzájemné spolupráci a
komunikaci dětí.

Přehled jednorázových akcí
V roce 2014 bylo uspořádáno celkem 28 jednorázových aktivit pro širokou veřejnost.

Lovosice
14.2.

Starost o pleť a minikurz líčení

22.2.

Vaření s Italem

8.3.

Vaření s Italem

15. – 21. 3.

10. bleší trh – jarní (letní)

29.3.

Dětský karneval

29.3.

1. benefiční ples Mozaiky

1.4.

Velikonoční focení dětí

12.4.

Vaření s Italem

26.4.

Seminář na téma Bazální stimulace v každodenním žívotě

5.5.

Seminář na téma Sebepoznávací večer pro dospělé

10.5.

Seminář na téma Psychomotorický vývoj

24.5.

Seminář na téma Efektivní řešení sporů

7.6.

Seminář na téma Kojení aneb co všechno bych měla vědět o výživě dítěte v
prvním roce věku

►
►1.
1. benefiční
benefičníples
ples aadětský
dětský
karneval
karneval neměl
neměl chybu!
chybu!
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10.6.

Letní focení dětí

14,6.

Seminář na téma Metody alternativní komunikace

21.6.

Plaňkování

26.6.

Uvaž si svoji kytičku pro paní učitelku

8. - 11.8.

Hlídání dětí s programem

14. - 18.8.

Hlídání dětí s programem

20.8.

Dobrovolnický den v centru – se zaměstnanci firmy Lafarge a.s.

11.10.

Seminář na téma Kyberšikana a šikana

18. - 24.10.

11. bleší trh - podzimní (zimní)

1. 11.

Seminář na téma Školní zralost

8.11.

Seminář na téma Bezpečnost dětí a první pomoc

10.11.

Lampionový průvod se „Svatým Martinem“

19.11.

Míčkování dětí

22.11.

Seminář na téma Hyperaktivita

26.11.

Školní zralost 2

3.12.

Andělování aneb mikulášská pro děti

Malé Žernoseky
9.3.

Ekosad Mozaika - Stavění vrbové chýše a tunelů

27.3.

Mateřské centrum Mozaika - Slavíme 4. narozeniny v Malých Žernosekách

6.4.

Ekosad Mozaika - Vítání jara

12.4.

Dobrovolnický den s Mondeléz

25.5.

Ekosad Mozaika - Vítání oveček

22.6.

Ekosad Mozaika - Letní slunovrat a svatojánské bylinky

7. - 11.6.

Mateřské centrum Mozaika - Hlídání dětí s bohatým programem

19.10.

Ekosad Mozaika - Dýňobraní

21.12.

Ekosad Mozaika - Vánoční zdobení jablůňky

Třebenice
21.4.

Velikonoční jarmark - stánek RC Mozaika o.s.

15.6.

Tátafest s Mozaikou ve Slatině - Indiánské léto

23.6.

Slavnostní rozdávání vysvědčení v Třebenicích

18.9.

Mozaikový zápis Třebenice

1.11.

Sportovní odpoledne nejen s tátou

29.11.

Vánoční jarmark Třebenice

Jednorázové
Jednorázovéakce
akcecelkem
celkem
Počet
Počet kontaktů
kontaktů

1003
1003

Průměrná
Průměrnánávštěvnost
návštěvnostakce
akce 36
36 osob
osob
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Naši lidé
Mozaika o.s. a spolupracující externí pracovníci a dobrovolníci.
Každý kurz (lekce) měl svého garanta a lektora, u aktivit s dětmi byli přítomni lektor
a asistent lektora nebo lektor a dobrovolník.

Zaměstnanci
Občanské sdružení Mozaika o.s. nezaměstnávalo v roce 2014 žádné pracovníky na plný
pracovní úvazek.
Na zkrácený pracovní úvazek (0,5) byla v rámci projektu dotovaného MPSV ČR Podpora
rodin zaměstnána 1 pracovnice, pečující o děti do 15 let.
Další personální zajištění organizace bylo řešeno uzavíráním dohod o provedení práce
a formou dobrovolnické služby.
19

Lektoři aktivit s dětmi
Mgr. Alena Ptáčková
Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped,
trenér plavání 3. třídy, zdravotník zotavovacích akcí, laktační poradce.

Ing. Lucie Zemanová
Vysokoškolské vzdělání v oboru analytická chemie - chromatografie HPLC, pedagogické
minimum, Kurs první pomoci, seminář - Manažerské dovednosti v marketingu, seminář Obchodní dovednosti, soukromé doučování matematiky, chemie a anglického jazyka

Mgr. Kateřina Hlaváčová
Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz
Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi.

Mgr. Jitka Hellerová
Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň.

Bc. Markéta Veselá
Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, akreditované kurzy: Mediace –
mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, Sportovní a rekondiční masáže,
Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí.

Mgr. Ivana Vondrová
Vysokoškolské vzdělání pedagogické, obor integrované studium speciální pedagogikyučitelství na speciálních školách státní zkouška z logopedie, psychologie a výtvarné
výchovy.

Mgr. Andrea Červenková
Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální
pedagogiku.

Mgr. Šárka Pailová
Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku, práci s dětmi
s poruchou autistického spektra, alternativní komunikace, apod. Certifikát Metody Bazální
stimulace.
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Mgr. Monika Žaludová
Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku.

Mgr. Andrea Bližíková
Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku.

Mgr. Olga Černá Šamšová
Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství pro 1. stupně.

Mgr. Ivana Šantorová
Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň.

Jana Chmelová
Středoškolské vzdělání pedagogického směru. Učitelka v mateřské škole.

Klára Pospíšilová
Středoškolské vzdělání, mnohaletá praxe v práci s dětmi včetně dětí se zdravotním
postižením.

Mgr. Anna Sofia Wachová
Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, mnohaletá praxe s dětmi všech věkových
kategorií

Mgr. Helena Mourečková
Vysokoškolské vzdělání humanitního směru, mnohaletá praxe v oblasti projektového řízení
a práce s dětmi.

Martina Reichlová
Středoškolské vzdělání zdravotnického směru – zdravotní sestra, mnohaletá praxe v práci
s dětmi včetně dětí se zdravotním postižením.

Bc. Lenka Tichá
Vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru – fyzioterapeut.
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Pracovníci poraden
Poradna sociálně právní – Bc. Markéta Veselá
Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, akreditované kurzy: Mediace –
mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, manažerské dovednosti
pro manažery pomáhajících profesí.

Poradna Speciálně pedagogická – Mgr. Andrea Červenková
Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální
pedagogiku.

Laktační poradna – Mgr. Alena Ptáčková
Certifikovaná laktační poradkyně. Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední
školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. třídy, zdravotník zotavovacích akcí.

Finanční poradenství – Ing. Bc. Jana Kovaříková
Vysokoškolské vzdělání ekonomické a právní. Mnohaletá praxe ve veřejné správě.

Psychologická poradna a terapie – Mgr. Kateřina Hlaváčová
Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz
Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi.

Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí – Ing. Jana Kovaříková
Vysokoškolské vzdělání, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského
centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, absolvent kurzu Odchylky
psychomotorického vývoje.

Logopedické poradenství a náprava řeči – Mgr. Zdenka Pavelková
Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku, poruchy řeči.

Dobrovolníci
Velká část organizačních záležitostí a část personálního zajištění akcí byla řešena v roce
2014 formou dobrovolnické služby. Mozaika o.s. v daném období spolupracovala s 12
dobrovolníky. Většinou z řad spolupracujících žen na mateřské a rodičovské dovolené.
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin byl cca 2000.
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Firemní dobrovolnictví
Díky uplatňování společenské odpovědnosti firem Mondelēz Czech Republic, SČVK a.s. a
Lafarge a.s. s námi spolupracovalo jejich 23 zaměstnanců - ﬁremních dobrovolníků, kteří
odpracovali celkem 272 hodin v rámci pěti akcí.
Podíleli se především na poprázdninovém otevřením rodinného centra v Lovosicích,
údržbě Ekosadu v Malých Žernosekách a aktivitách určených pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
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Dotace a granty
V roce 2014 se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty:
Projekt „Podpora rodin 2014”, poskytovateli dotací a darů na tento projekt byly Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (316 574,10 Kč), Ústecký kraj (30 000 Kč) a Město Lovosice
(45 000 Kč), dalšími zdroji financování projektu byly příspěvky od uživatelů a vlastní zdroje
realizátora projektu. Obsahem projektu byla podpora zvyšování rodičovských kompetencí
v rámci cyklu seminářů Kurzu zdravého rodičovství, poradenství v rámci psychosociálních
aktivit (psychologické, sociálně právní, laktační) a informační aktivity, poradenství (poradna zvyšování finanční gramotnosti, psychologické poradenství, speciálně pedagogické a
poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí. Setkávání, kurz a tréninkové aktivity
pro rodiny a děti se specifickou potřebou. Doplňkovou aktivitou byly aktivizační činnosti
pro rodiny s dětmi.
Projekt „Učíme se v přírodě II”, projekt byl podpořen v rámci programu pro rozvoj ekoagro oblastí v Ústeckém kraji. Výše poskytnuté dotace činila 130.435 Kč. Cílem projektu byla
realizace ekologických terénních programů pro žáky MŠ a ZŠ a širokou veřejnost.
Projekt „Malované komunitní hřiště”, projekt byl podpořen v rámci grantového programu Nadačního fondu Veolia v souvislosti s revitalizací terasy u rodinného centra. 7 500 Kč,
které byly určeny na nákup nátěrových hmot na oplocení a část herních prvků.
Náš velký dík patří také společnosti Mondelēz ČR Biscuit Production s.r.o., která nám poskytla finanční dar ve výši 50 000 Kč na realizaci našeho hřiště pro děti s herními prvky a
posezení na terase u rodinného centra v Lovosicích.
Stejný dík patří také firmě SPOJMAT Otto Hanuš, která poskytla na stejný účel věcný dar
v podobě materiálu v hodnotě 9 146,60 Kč.
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Finanční zpráva
ROZVAHA V KČ
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek celkem

583 459
442 504

Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

Krátkodobý majetek celkem

840 040
-397 536

139 455

PASIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem

583 459
507 521

Výsledek hospodaření běžného období
Výsledek hospodaření minulých let

-142 550
650 071

Cizí zdroje celkem

85

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

95 070
44 385

Krátkodobé závazky

85

Jiná aktiva celkem

1 500

Jiná pasiva celkem

75 853

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V KČ)
NÁKLADY CELKEM

1 177 356

Spotřebované nákupy celkem
Vybavení, pomůcky a materiál na kurzy
Kancelářský potřeby
Provozní materiál
Potraviny, občerstvení účastníků
Ostatní materiál
Spotř. energie, vodné a stočné, teplo a TUV

Služby celkem
Opravy a udržování
Nájemné RC
Účetnictví a ekonomické služby
Tisk informačních materiálů a propagace
Vzdělávací akce
Ostatní služby

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

265 274
55 465
6 265
26 313
31 884
65 834
79 512

100 921
1 393
16 467
14 223
4 000
21 600
43 238

620 083
581 329
38 754

1 120
6 547
183 411

VÝNOSY CELKEM

1 034 806

Tržby za vlastní výkony a
zboží celkem
Aktivace
Úroky
Přijaté příspěvky celkem

345 632
20 291
18
1 700

Přijaté příspěvky od členů celkem

Přijaté dary celkem

1 700

148 031

Dar - Mondelēz International
Dar - Město Lovosice
Dar - NF Veolia
Dar - Obec Malé Žernoseky
Dar - Město Třebenice
Dar - Preol a.s.
Ostatní dary

50 000
45 000
7 500
7 144
5 000
5 000
28 387

Provozní dotace celkem

484 842

Dotace MPSV ČR
Dotace ÚK – podpora rodin
Dotace ÚK – podpora eko-agro
Dotace Euroregion Elbe/Labe

316 574
30 000
130 435
7 833

Jiné ostatní výnosy celkem

34 293

-142 550 Kč
0 Kč
-142 550 Kč
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Dárci
Chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně, materiálně nebo osobní
pomocí, nejen při rekonstrukci a vybavení center Mozaika.
DĚKUJEME!

Nadace
Nadační fond Veolia

Instituce
Město Lovosice, Město Třebenice, Obec Malé Žernoseky,

Firemní dárci
Mondelēz ČR Biscuit Production s.r.o., Spojmat Otto Hanuš, Preol a.s.

Fyzické osoby
Ing. Petr Liška, Mgr. Blanka Šenková, rodina Ptáčkova, rodina Wünschova,
rodina Maternova, Červenkova, Vondrova, Pospíšilova, Pošvova a další...
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Všeobecné informace
Registrace
Občanské sdružení Mozaika bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 5. 10. 2009.

Sídlo občanského sdružení
Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice

Orgány sdružení
•

valná hromada,

•

správní rada nebo,

•

předseda a místopředseda správní rady,

•

revizor.

Členové občanského sdružení
Mgr. Alena Ptáčková , Ing. Jana Kovaříková, Bc. Markéta Veselá, Ing. Lucie Zemanová, Mgr.
Šárka Pailová, Mgr. Ivana Vondrová, Mgr. Helena Mourečková, Martina Reichlová, Klára
Pospíšilová, Mgr. Kateřina Hlaváčová, Mgr. Anna Wachová, Petra Maternová, Vladimíra
Hybšová, Ing. Jarmila Přibylová

Správní rada a kontakty
Členové SR
Mgr. Alena Ptáčková – předsedkyně sdružení
Ing. Jana Kovaříková – místopředsedkyně sdružení
Člen SR: Mgr. Helena Mourečková, Bc. Markéta Veselá, Klára Pospíšilová.

Revizor
Revizor je volen valnou hromadou a nesmí být současně členem žádného jiného orgánu
sdružení ani být se sdružením v pracovněprávním poměru. Více ve stanovách organizace.
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Cíle a vize pro rok 2015
Ve spolupráci s Unií center a s regionálními neziskovými
organizacemi, s Městem Lovosice a Obcí Malé Žernoseky
bychom rádi pokračovali v aktivní spolupráci a společně
řešili současné problémy obyvatel našeho regionu.
Chceme i nadále pokračovat ve slaďování rodinného a
pracovního života (hlídání dětí, miniškolička), realizace
vzdělávacích programů pro rodiče a další osoby pečující
o děti do 15 let).
Přejeme si stále nabízet kvalitní a pestrý program za
přijatelnou cenu pro širokou veřejnost: pro rodiny,
rodiny s dětmi a znevýhodněné skupiny.
V příštím roce 2015 bychom rádi našim klientům nabídli vylepšení herny a koupi nových
cvičebních pomůcek, kterými bychom zpestřili náplně aktivit. Dále bychom rádi rozšířili
nabídku občerstvení – o jídelní kout zdravé výživy.
Hlavním cílem roku 2015 je stabilizovat členskou základnu, protože řada členek se vrací
zpět do zaměstnání. Je tedy nutné hledat další aktivní a zodpovědné rodiče, kteří by se
chopili cílů sdružení.
Rádi bychom také udrželi a zvýšili počet návštěvníků, chtěli bychom překročit hranici 6000
návštěv (kontaktů) za rok.
Velmi si vážíme Vaší podpory při realizaci našich cílů, navštivte naše centrum i v příštím
roce 2015, těšíme se na Vaši návštěvu!
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