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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 2017. 

 

Rok 2017 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 

pošesté 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. 

 

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 

s rizikem sociálního vyloučení 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, je také k dispozici lezecká stěna 

- v odpoledních hodinách probíhají vybrané kroužky pro děti i dospělé 

- 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. 
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Přehled aktivizačních činností: 

 

Pro děti 1,5- 4 roky 

Tančíme a zpíváme s Markétkou  

Malujeme a tvoříme  

Cvičíme a hrajeme si  

 

 

Pro děti od 4 – 8 let 

Baletní přípravka  

Koordinační cvičení s lezeckou stěnou pod vedením fyzioterapeutky 

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím 

Předškoláček  
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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. 

 

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 2017 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 2017 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. 
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- 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) 

- 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. 

- Sociálně – právní poradenství pro rodiny, které chtějí využít různých 

sociálních příspěvků – poradna byla v rozsahu 50 hodin / rok 

 

Poradny využilo více než 200 klientů 

 

Vzdělávací semináře 

Celkem se konalo 20 seminářů a 16 workshopů za účasti 200 klientů. Při 

seminářích bylo zajištěno hlídání dětí. Celkový přehled seminářů viz následující 

kapitola.  

Z dotačního titulu MPSV – Projekt podpora rodin 2017 bylo uskutečněno celkem 

19 seminářů a 5 workshopů 
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Diskusní setkání 

V rámci projektu Podpora rodin 2017 (dotační titul MPSV Podpora rodin) se 

uskutečnilo 12 diskusních setkání pod vedením fyzioterapeutky, porodní 

asistentky a speciální pedagožky. Celkem se diskusních setkání zúčastnilo 32 

osob. 
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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. Enviromentální programy jsou 

podpořeny dotačním titulem Ústeckého kraje 
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Celkem se v roce 2017 podařilo uspořádat 73 jednorázových akcí – viz podrobně 

tabulka níže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Název akce Typ akce Přednášející Poznámka
25.01.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

28.01.2017 Dětské zoubky Seminář Mudr. Jiří Tritthart Projekt MPSV Podpora rodin 2017

04.02.2017 Jak ovládat pánevní dno Workshop Bc. Lenka Tichá

05.02.2017 Valentýnské focení Komunitní Veronika Plívová

15.02.2017 Hurá do školy Seminář Mgr. Andrea Červenková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

22.02.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

26.02.2017 Ekologická domácnost Seminář Mgr. Helena Mourečková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

01.03.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

04.03.2017 Dětský karneval Komunitní Tým Mozaiky Spolupráce s městem Lovosice

22.03.2017 Podpůrná skupinka kontaktního rodičovství Diskuse Ing. Lenka Horká Projekt MPSV Podpora rodin 2017

25.03.2017 Jak ovládat pánevní dno Workshop Bc. Lenka Tichá

29.03.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

02.04.2017 Zásady správného obouvání Seminář Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

09.04.2017 Jak ovládat pánevní dno Workshop Bc. Lenka Tichá

19.04.2017 Podpůrná skupinka kontaktního rodičovství Diskuse Ing. Lenka Horká Projekt MPSV Podpora rodin 2017

22.04.2017 Těhotenství, porod a šestninedělí z pohledu fyzioterapeutaSeminář Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

23.04.2017 Sociální dávky pro rodiny Seminář Mgr. Martina Válková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

29.04.2017 Hyperaktivita u dětí Seminář Mgr. Šárka Pailová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

06.05.2017 Období vzdoru Seminář Mgr. Šárka Pailová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

13.05.2017 Masáže miminek Workshop Mgr. Johana Římánková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

15.05.2017 Kouřové líčení očí Workshop Ing. Simona Görtlerová

15.05.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

20.05.2017 Tejpování Workshop Bc. Lenka Tichá

24.05.2017 7. narozeniny Mozaiky Komunitní Tým Mozaiky

24.05.2017 Narozeninové focení Komunitní Veronika Plívová

03.06.2017 Vázání dětí do šátku Workshop Bc. Jana Tomsová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

10.06.2017 Když dítě nechce mluvit Seminář Mgr. Šárka Pailová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

12.06.2017 Bezpečnost dětí v létě Seminář Mudr. Jaroslav Pavelka Projekt MPSV Podpora rodin 2017

14.06.2017 Podpůrná skupinka kontaktního rodičovství Diskuse Ing. Lenka Horká Projekt MPSV Podpora rodin 2017

15.06.2017 Sociální služby se představují Komunitní Tým Mozaiky Spolupráce s městem Lovosice

15.06.2017 Motýlkové focení Komunitní Veronika Plívová

17.06.2017 Práce na mateřské, rodičovské dovolené Seminář Gender Studies, o.p.s. Projekt MPSV Podpora rodin 2017

18.06.2017 Medobraní aneb Nejsladší den v roce Komunitní Tým Mozaiky Ekosad Malé Žernoseky

24.06.2017 Darek pro paní učitelku Komunitní Mgr. Michaela Sujová

27.06.2017 Květinové focení Komunitní Veronika Plívová

28.06.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

30.06.2017 Vysvědčení pro nejmenší Komunitní Ing. Šárka Pravdová

11.07.2017 Rodinné letní focení Komunitní Veronika Plívová

22.07.2017 1. Bosý výlet Opárnem Komunitní Bc. Lenka Tichá

31.07.2017 Týdenní letní hlídání dětí Komunitní Mgr. Alena Ptáčková

07.08.2017 Týdenní letní hlídání dětí Komunitní Mgr. Alena Ptáčková

08.08.2017 Rodinné letní focení Komunitní Veronika Plívová

16.08.2017 Nosítková osahávačka Workshop Bc. Jana Tomsová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

29.08.2017 Kurz plstění bot z ovčího rouna Workshop Mgr. Helena Mourečková

30.08.2017 Máme doma prvňáčka Diskuse Mgr. Andrea Červenková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

09.09.2017 Masáže miminek Workshop Mgr. Johana Římánková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

10.09.2017 3. Benefiční běh Běžte dětem příkladem Komunitní Tým Mozaiky Spolupráce s městem Lovosice

10.09.2017 Focení na bedně Komunitní Veronika Plívová

11.09.2017 Nadační fond Delfín Šance dětem Komunitní Kateřina Tenglerová

13.09.2017 Jak na moderní látkové pleny Seminář Bc. Iva Kovandová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

16.09.2017 Setkání nastávajících maminek Diskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

17.09.2017 O autismu Seminář Mgr. Šárka Pailová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

22.09.2017 Diskusní setkání skupiny psychomotorického vývojeDiskuse Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

23.09.2017 Kojení a výživa dítěte Seminář Mgr. Alena Ptáčková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

24.09.2017 O spánku dětí Prosím spinkej Seminář Projekt Prosím spinkej Projekt MPSV Podpora rodin 2017

30.09.2017 Podzimní focení Komunitní Veronika Plívová

07.10.2017 Setkání s koučkou Diskuse Ing. Dagmar Červenková

08.10.2017 Dýňobraní Komunitní Tým Mozaiky Ekosad Malé Žernoseky

11.10.2017 Výživový vkus Seminář Jakub Přibyl Projekt MPSV Podpora rodin 2017

26.10.2017 Dentalní hygiena pro nejmenší Seminář Adéla Vlčková

09.11.2017 Základní kurz nošení dětí v šátku Workshop Bc. Jana Tomsová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

09.11.2017 Pohankové polštářky - předvánoční tvoření Workshop Kateřina Bázlerová Centrum Malé Žernoseky

16.11.2017 Výroba vánoční ozdob a andělů Workshop Mgr. Helena Mourečková Centrum Malé Žernoseky

18.11.2017 Komunikace v rodinných vztazích Seminář Mgr. Jana Habartová Projekt MPSV Podpora rodin 2017

22.11.2017 Inspirace pro zdravý život Workshop Ing. Jana Urbanová

22.11.2017 Imunita dětí Seminář Mudr. Jaroslav Pavelka Projekt MPSV Podpora rodin 2017

24.11.2017 Svět bez stížností Diskuse Ing. Šárka Pravdová

25.11.2017 Vánoční focení Komunitní Veronika Plívová

03.12.2017 Jak ovládat pánevní dno Workshop Bc. Lenka Tichá

09.12.2017 Psychomotorický vývoj a manipulace s kojencemSeminář Bc. Lenka Tichá Projekt MPSV Podpora rodin 2017

09.12.2017 Kariéra vs. Rodičovství Seminář Ing. Dagmar Červenková Projekt MPSV Podpora rodin 2017

18.03.2018 Jarní a velikonoční focení Komunitní Veronika Plívová

22.08.2018 Srdíčkový den Workshop Ing. Simona Görtlerová
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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 2017: 

 zaměstnance na 0,75 úvazek a to díky využití příspěvku úřadu práce v rámci 

projektu flexibilně do práce. Jednalo se o obsazení pozice Správce sadu 

(zaměstnaná byla osoba pečující o dítě do 15-ti let věku) v Ekosadu v Malých 

Žernosekách. 

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 (kroužek keramiky pro hendikepované děti) 

Mgr. Andrea Bližíková (kroužek keramiky pro hendikepované děti) 

Mgr. Olga Černá Šamšová (letní hlídání dětí) 

Mgr. Andrea Červenková 

Mgr. Kateřina Hlaváčová (psycholog) 

Mgr. Jana Habartová (psycholog) 

Mgr. Alena Ptáčková 

Ivana Plívová  
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Klára Pospíšilová 

Mgr. Markéta Krátká 

Petra Maternová 

Ing. Milan Materna 

Bc. Jana Roudnická 

Mgr. Anna Wachová 

Ing. Lenka Horká 

Ing. Lenka Adámková 

Michaela Racková 

Radmila Barášková 

Bc. Eliška Linajová 

Ing. Lenka Žáková 
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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Statistika návštěvnosti  
 

Rodinné centrum navštívilo v roce 2017 v běžné otevírací době (9 – 12 hodin) 

1400 rodin. Týdně navštívilo centrum průměrně 50 rodin. Poraden využilo více jak 

200 klientů a seminářů se zúčastnilo více jak 200 Celkem tedy využilo služeb 

centra přes 2000 klientů. 
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Graf návštěvnosti centra v jednotlivých měsících roku 2017 
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3 FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

3.1 Výsledek hospodaření 2017 
 

 

Rozvaha k 31.12.2017 v tis. Kč 

 

 

 

 

 

AKTIVA 280

Dlouhodobý majetek 14

Dlouhodobý hmotný majetek 923

Oprávky k DHM 909

Oběžná aktiva 266

Krátkodobé pohledávky 77

Peníze 189

Jiná aktiva 0

PASIVA 280

Vlastní kapitál 394

Výsledek hospodaření minulých let 291

Výsledek hospodaření běžného účetního období 168

Cizí zdroje 112

Krátkodobé závazky 35

Jiná pasiva 77

Rozvaha Mozaika, z.s.
za období: 1.1.2017 - 30.6.2017

Rozvaha v tis. Kč
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Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 v tis. Kč 

 

 

Výsledek hospodaření = - 123 000 Kč (daň z příjmu 0 Kč) 

 

 

 

3.2 Dotace, granty a dary 
 

V roce 2017 se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty 

 

1) Projekt Podpora rodin 2017 – dotace MPSV, Podpora prorodinných 

aktivit, dotační titul Rodina (317 tis. Kč.), města Lovosice (94 tis. Kč).  

Cílem projektu byla podpora zvyšování rodičovských kompetencí v rámci 

cyklu seminářů, poradenství a tréninkových aktivit. 

2) Dar firem Lafarge Cement, a.s. (50 tis. Kč), Preol (25 tis. Kč), a.s a 

Nadace Agrofert (30 tis. Kč)– díky těmto darům jsme mohli pokrýt 

provozní náklady centra a pořídit pomůcky na kroužky a jednorázové 

akce 

Náklady 1408 Výnosy 1284

Spotřebované nákupy 274 Tržby za vlastní výkony 329

Spotřeba energie 52 Přijaté příspěvky 249

Služby celkem 302

 - nájemné 178  - Dar Lafarge Cement a.s 50

 - ostatní 72  - Dar Nadace agrofert 30

Osobní náklady 744  - Dar Preol, a.s. 25

Odpisy 86  - Ostatní 30

Daně a poplatky 2

Provozní dotace 705

z toho dotace MPSV 317

Ostatní výnosy 1

Výsledovka
Období: 1.1.2017 - 30.6.201

( v tis. Kč)
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3) 3. Benefiční běh – Běžte dětem příkladem – dotační titul Sport a volný 

čas – město Lovosice (13 tis. Kč) 

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

pokrýt provozní náklady a zakoupit nové hračky a další materiál na 

kroužky. 

5) Dotace Ústeckého kraje na environmentální programy v Ekosadu Malých 

Žernosekách, které se konaly pro školy a školky 

6) Úřad práce – využili jsme příspěvku z úřadu práce na vytvoření pracovní 

místa v rámci projektu Flexibilně do práce – 0,75 úvazek (Správce 

Ekosadu v Malých Žernosekách ) 

 

 

3.3 Revize cílů pro rok 2017 
 

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

Výsledek: Tento rok se nám podařilo služby rozšířit o bosý výlet, který se 

v létě konal s fyzioterapeutkou. 

-    Cíl: Prohloubit poskytované služby v oblasti psychomotorického vývoje  

Výsledek: Facebooková online skupina má nyní více jak 300 členů a 

vzrostl počet hodin poradenské služby 

 Cíl: Uspořádat 1. bosý výlet s fyzioterapeutkou 

Výsledek: Výlet se konal v červenci v Opárně, zúčastnilo se ho více jak 

50 rodin a měl velký úspěch  

-   Cíl: Uspořádat 3. benefiční běh „Běžte dětem příkladem“ 

Výsledek: Akce byla uspořádána 10. Září 20167 

-   Cíl: Využít dotačního programu MPSV pro projekt „Podpora rodin 2017“ a 

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

Výsledek: Projekt byl podpořen ze všech zmíněných rozpočtů a úspěšně 

realizován 

-   Cíl: Vytvořit pracovní pozici „Správce sadu“ podpořenou příspěvkem 

z Úřadu práce 

Výsledek: Pozice byla vytvořena a podpořena úřadem práce 
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3.4 Cíle a vize pro rok 2018 
 

1. Rozšířit nabídku služeb pro rodiny s dětmi 

2. Prohloubit poskytované služby s fyzioterapeutkou 

3. Uspořádat 2. bosý výlet s fyzioterapeutkou 

4. Podílet se na komunitních akcích s městem Lovosice 

5. Získání dotačního příspěvku od Ústeckého kraje na vzdělávací programy 

v Ekosadu v Malých Žernosekách 

6. Využít dotačního programu MPSV pro projekt „Podpora rodin 2018“ a 

v rámci projektu získat také dotaci od města Lovosice 

7. Vytvořit a spustit nové webové stránky 

8. Uspořádat Benefiční ples 

9. Rozšířit spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi 
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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: 

- Členská schůze 

- 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 

Ostatní členové spolku: Mgr. Alena Ptáčková, Ing. Lucie Zemanová, Mgr. Anna 

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

Kateřina Hlaváčová, Klára Pospíšilová, Michaela Rackova, Dis., Ing. Lenka Horká, 

Ing. Lenka Adámková, Radmila Barášková, Bc. Eliška Linajová 
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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 2017 sestavili: 

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

Bc. Lenka Tichá (místopředseda spolku), e-mail: sarka.pravdova@rcmozaika.cz 

 

www.rcmozaika.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcmozaika.cz/

