Výro ní zpráva za rok 2013
Základní charakteristika organizace
a) Název organizace:

Vesn nka, o. p. s.
602 00 Brno, Údolní 10
Obecn prosp šná spole nost
I O: 277 339 98

b) Zakladatel:

Vesna, o. p. s.
Brno, Údolní 10
Obecn prosp šná spole nost

c) editel školy:

Ing. Jana Benešová

d) Typ za ízení:

Denní centrum pro d ti

e) Specifikace za ízení:

Rodinné za ízení pé e o d ti, které vychází z místních tradic a zkušenosti
erpá u holandského modelu obdobn zam ených organizací. Zajiš uje
krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad d tmi ve v ku od jednoho
do p ti let a díky zajišt nému celodennímu programu a volitelné dob
a délce pobytu vychází vst íc zam stnaným rodi m.

f) I provozovny:

1003830765, p id leno 9.6.2011 Živnostenským ú adem m sta Brna

g) P edm t podnikání:

Živnostenské oprávn ní .1: Pé e o dít do t í let v ku v denním
režimu
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Živnostenské oprávn ní .2: Vydavatelské innosti, polygrafická výroba,
kniha ské a kopírovací práce
Provozování cestovní agentury a pr vodcovská innost v oblasti
cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzd lávání, po ádání kurz , školení, v etn
lektorské innosti
Provozování kulturních, kulturn -vzd lávacích a zábavních za ízení,
po ádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrh , p ehlídek,
prodejních a obdobných akcí
Provozování t lovýchovných a sportovních za ízení a organizování
sportovní innosti

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnosti: Ohlašovací volná

Živnostenské oprávn ní .3: innost ú etních poradc , vedení ú etnictví,
vedení da ové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná, Vznik oprávn ní: 09.10.2013

h) Celková kapacita:

12 a 5 d tí ve dvou t ídách – celkem 17 d tí

i) Správní rada:

p edsedkyn - PhDr. Jana Dvo áková, do 1.11.2013
Mgr. Hana Zlatušková, do 10.11.2013
Mgr. Dagmar Kyzlinková
p edsedkyn - Bc. Helena Matulová, od 1.11.2013
Mgr. Beáta Drápalová, od 10.11.2013

j) Dozor í rada:

p edsedkyn – Mgr. Blanka Šimková
Mgr. Eva Samková, do 20.10.2013
Mgr. Miloslava Bártová
Lada Troubilová, od 21.10.2013

k) Údaje o pracovnících Vesn nky, o.p.s.
V roce 2013 tvo ilo náš tým 6 interních a 24 externích pracovník .

Interní pracovníci managementu – po et: 2
1 úvazek editelka a projektová manažerka
1 kumulovaný úvazek Ekonomka, ú etní a finan ní manažerka
Interní pracovníci – ch vy – po et: 4, všechny mají odborná kvalifikaci, dle zákona . 108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách.
Externí pracovníci úklidu a údržby – po et: 3
1 pracovnice pracuje jako uklíze ka, Smlouva o dílo
1 pracovník pracuje jako údržbá , Smlouva o dílo
1 pracovník pracuje jako údržbá , DPP
V kové složení pracovník (interních i externích)
V k
Muži

Ženy

do 35 let

1

7

35-50 let

0

16

nad 50 let

0

1

Pracující d chodci nepobírající d chod

0

0

Pracující d chodci pobírající d chod

2

3

Celkem

3

27

Pracovní kolektiv je stabilizovaný. V 10/2013 ukon ila pracovní pom r dohodou ekonomka, ú etní
a finan ní manažerka Ing. Jana Závodníková. Místo ní nastoupila na místo kumulovaného úvazku
Ekonomka, ú etní a finan ní manažerka Ing. Kate ina Mozgová.
Ve školním roce 2012/2013 se dv

externí ch vy pravideln

vzd lávaly, studovaly VOŠ

knihovnických, informa ních a sociálních služeb Kotlá ská Brno. Ch vy i pracovníci managementu
se ú astnily

r zných seminá

– nap . Ob anský zákoník, Jak poskytovat službu pé e o d ti,

Problémové dít v MŠ aj.
Samoz ejmostí je práce ch v i nad rámec svých povinností: starají se o zahradu, t ídu, p ipravují
s d tmi zajímavé projekty, nacvi ují s d tmi divadelní, sportovní a hudební vystoupení apod.

l) Po et vydaných Rozhodnutí o p ijetí – po et p ijatých d tí v roce 2013: 21 d tí (13 d v at,
8 chlapc ).

m) Zapojení Vesn nky, o.p.s. v projektech EU:
Vesn nka, denní centrum pro d ti od 1 do 5 let, íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00294,
projekt skon il 31. 8. 2013
Rodina a práce - prosazování rovných p íležitostí a sla ování rodinného a pracovního života
v ICT, íslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00146, v tomto projektu jsme partnerem
Masarykovy univerzity

n) Další aktivity Vesn nky, o.p.s. v roce 2013
1. Organizace pobyt pro rodiny s d tmi, organizace p ím stských tábor
Javorníky – chata Portáš – dva b hy oblíbených zimních pobyt
RS Trnávka – dva b hy letních pobyt

s tématikou Safari a Zem neznámá

T i studn , hotel Horník – jeden b h letního pobytu s tématikou Záhada prout ného košíku
Beskydy, chata Antarik – jeden b h letního pobytu s tématikou Robinson
jeden b h p ím stského tábora v areálu budovy Vesny, o.p.s.

2. Kreativ klub
I v roce 2013 pokra ovala a dále se rozvíjela innost Kreativ klubu. Ú astníci se scházeli pravideln
ve tvrtek od 17 hodin a pod vedením lektorky Mgr. Kristýny Zapletalové se zabývali nejr zn jšími
kreativními innostmi nap . výrobou mýdel, ru ním šitím hra ek, suchým i mokrým plst ním,
kanzashi kv ty, pletením z papíru, ...

3. Akreditovaný kurz Lektor/ka volno asových aktivit
V roce 2013 se uskute nily dva b hy kurzu Lektor/ka volno asových aktivit. Úsp šn jím prošlo
a osv d ení získalo 26 frekventant .

4. Profesní kvalifikace Ch va
Vesn nka o.p.s. se v posledním tvrtletí roku 2013 stala autoriza ním místem pro zkoušky profesní
kvalifikace Ch va pro d ti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M (akreditace MPSV)
a zkoušky profesní kvalifikace Ch va pro d tské koutky 69-018-M (akreditace MPSV).

5. Logopedická poradna pro d ti, mládež i dosp lé
V ervnu 2013 byla slavnostn otev ená Logopedická poradna pro d ti, mládež i dosp lé. Díky
finan ní podpo e podporovatel a dotaci z ÚM Brno-st ed byla zrekonstruována místnost ve
2.pat e nad školi kou Vesn nka, Údolní 10. V ervnu 2013 prob hla logopedická depistáž mezi
d tmi ze školi ky a d ervence tak mohou d ti s logopedickými vadami navšt vovat pravideln paní
Mgr.. Helenu Robešovou. Vady e i jsou stále ast jším problémem u d tí a proto v asná diagnóza
a následné cvi ení pom že d tem v rozvoji mluvní dovednosti.

6. SPORTÍK - kroužek pro d ti
Vesn nka, o.p.s., denní centrum pro d ti, otev ela v íjnu 2013 nový sportovní kroužek pro d ti od
4 do 7 let zam ený na všeobecnou t lesnou pr pravu d tí dopln ný p ípravu na lyžování a tenis.
Zám rem bylo, aby se d ti v pravidelném kroužku vedeném zkušeným lektorem PaedDr. Karlem
Jandou formou her, sportovních cvi ení, cvi ení na ná adích i doprovodných aktivit protáhly,
zacvi ily si a nenásilnou formou se postupn seznámily se základy sportu – lyžování, tenis, mí ové
hry. D ti se nau ily i n kolik netradi ních her typu Ringo, Kubb, Möllki a další.

7. Programy pro MŠ
V roce 2013 jsme nov nabídli program zam ený na seznámení d tí s chodem zubní ordinace
a pé í o zoubky nazvaný Návšt va u pana Zoubka, o který byl pom rn velký zájem.

8. Agentura „Vesn nka – pomoc rodinám“
Vesn nka o.p.s. i v roce 2013 zajiš ovala innost agentury „Vesn nka – pomoc rodinám“. Jedná se
o službu hlídání d tí v Brn a okolí v domácím prost edí s d razem na garanci osobního p ístupu
a profesionality.

o) Získané dotace:
Dotace z rozpo tu JMK pro rok 2013 (s erpáním do 30.6.2014) ve výši 100 000K , v roce
2013 byla erpána ve výši 33 594K
Provozní dotace Odboru životního prost edí ve výši 30 000K
Provozní dotace Nadace Veronice na projekt Zahrada pro d ti IV. ve výši 12 000K
Provozní dotace Ú adu práce ve výši 40 000K
Dotace z rozpo tu Statutárního m sta Brna, m stské ásti Brno-st ed na realizaci
Multifunk ního poradenského centra pomoci pro rodi e d tí p edškolního a mladšího
školního v ku ve výši 10 000K
Dotace z rozpo tu Statutárního m sta Brna na projekt Brn nský hrnek VII. ve výši
12 000K
Dotace z rozpo tu Statutárního m sta Brna na projekt podpora celoro ních týdenních pobyt
pro rodi e a prarodi e s vnou aty ve výši 30 000K

p) Vesn nka o.p.s. jako pracovišt praxe SŠ a VOŠ a frekventant kurzu Pe ovatel
I v roce 2013 ve Vesn nce na základ smluvních vztah vykonávali povinnou praxi studenti FSS
MU v Brn , studenti Vyšší odborné školy sociální na Kotlá ské ulici v Brn a St ední školy
sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Krom toho Vesn nka umožnila spln ní praxe
frekventant m kvalifika ního kurzu Pracovník v sociálních službách pro pé i o d ti
a handicapované.

q) Kontroly
V roce 2013 prob hl povinný audit kon ícího projektu Vesn nka, denní centrum pro d ti od 1 do
5 let za rok 2012, íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00294. Audit provedla Ing. Helena Šubová,
Bilance alfa s.r.o. s kone ným hodnocením, že p ijaté dotace EU jsou ú eln využívány.
V souvislosti s vým nou pracovníka Ekonomka, ú etní a finan ní manažerka došlo k objevení
nedostatk

v platbách zákonného pojišt ní za rok 2011, 2012 a dále pozdního placení zákonných

odvod . Chyby v platbách zákonného pojišt ní i penále za pozdní platby byly ešeny Pohledávkou
v i zam stnanci, které byly zam stnancem ádn splaceny.

r) Materiální a technická stránka organizace, hospoda ení organizace
Organizace nedisponuje žádnými vlastními zdroji, innost organizace je pln krytá a závislá na
cizích zdrojích.
V roce 2013 byla i díky dotaci z rozpo tu Statutárního m sta Brna za ízena a slavnostn otev ena
multifunk ní u ebna, ve které mimo jiné probíhají logopedické depistáže na Vesn nce.
Oproti roku 2012 v roce 2013 organizace zaznamenala významnou ztrátu. Na ztrát se velkou
m rou podílela chyba tehdejší editelky Vesn nky o.p.s. a tehdejší Ekonomky, ú etní a finan ní
manažerky. Chyba spo ívala v porušení metodiky OP LZZ v projektu Vesn nka, denní centrum pro
d ti od 1 do 5 let za rok 2012, íslo projektu CZ.1.04/3.4.04/54.00294, v d sledku kterého byla
ídícím orgánem ást požadovaných plateb ozna ena za neuznatelné náklady s podez ením na
porušení rozpo tové kázn .

Záv r:
Školi ka pro d ti Vesn nka je primárn rodinným za ízením pé e o d ti p edškolního v ku, které
vychází z místních tradic a zkušenosti erpá u holandského modelu obdobn zam ených
organizací. Zajiš uje krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad d tmi ve v ku od jednoho do
p ti let a díky zajišt nému celodennímu programu a volitelné dob a délce pobytu vychází vst íc
zam stnaným rodi m. Zejména maminkám umož uje p ijmout áste ný pracovní úvazek, neztratit
kontakt s bývalým zam stnáním a dopl ovat si vzd lání studiem.
Centrum je v provozu ve všední dny (pond lí až pátek) od 7.30 do 17.00 hodin - dle sjednaných
as docházky d tí. Provoz je celoro ní, v etn m síc

ervenec a srpen. Ve dnech státních svátk

nezajiš uje centrum provoz.
Usilujeme o dosažení co nejkvalitn jších výsledk v pé i o d ti a jejich vzd lávání odpovídajících
individuálním možnostem d tí - kvalitní pé i, kterou d ti v tomto v ku vyžadují a pot ebují.

Výro ní zpráva byla dne 21.8.2014 schválena Správní radou Vesn nky, o.p.s.

P ílohy

1. Zpráva nezávislého auditora
2. Zpráva o hospoda ení za rok 2013
3. Vyjád ení Správní rady Vesn nky, o.p.s.

Ing. Lenka Hrubá
editelka Vesn nky, o.p.s.

V Brn dne 19.8.2014

