Výroční zpráva za rok 2015

Základní charakteristika organizace

a) Název organizace:

Vesněnka, o. p. s.
602 00 Brno, Údolní 10
Obecně prospěšná společnost
IČO: 277 339 98

b) Zakladatel:

Vesna, o. p. s.
Brno, Údolní 10
Obecně prospěšná společnost

c) Ředitel školy:

Ing. Lenka Hrubá

d) Typ zařízení:

Denní centrum pro děti

e) Specifikace zařízení:

Zajišťování dohledu nad dětmi dle požadavků a dispozic rodičů.
Rodinné zařízení péče o děti, které vychází z místních tradic a zkušenosti
čerpá u holandského modelu obdobně zaměřených organizací. Zajišťuje
krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad dětmi ve věku od jednoho
do pěti let a díky zajištěnému celodennímu programu a volitelné době
a délce pobytu vychází vstříc zaměstnaným rodičům.

f) IČ provozovny:

1003830765, přiděleno 9.6.2011 Živnostenským úřadem města Brna

g) Předmět podnikání:

Živnostenské oprávnění č.1: Péče o dítě do tří let věku v denním
režimu
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Živnostenské oprávnění č.2: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba,
knihařské a kopírovací práce

Výroční zpráva 2015

1

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnosti: Ohlašovací volná

Živnostenské oprávnění č.3: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná, Vznik oprávnění: 09.10.2013

h) Celková kapacita:

i) Správní rada:

12 a 5 dětí ve dvou třídách – celkem 17 dětí

předsedkyně – Mgr. Helena Matulová
místopředsedkyně – Mgr. Beáta Drápalová
členka – Mgr. Dagmar Kyzlinková

j) Dozorčí rada:

předsedkyně – Ludmila Vaculovičová
místopředsedkyně – Lada Troubilová
členka – Mgr. Miloslava Bártová

k) Údaje o pracovnících Vesněnky, o.p.s.
Do 31. 3. 2015 tvořilo základ týmu 5 interních pracovníků:
•

Interní pracovníci managementu – počet: 2

0,4 úvazek Ředitel/ka a Projektový/á manažer/ka
0,4 kumulovaný úvazek Ekonomka, účetní a finanční manažerka

•

Interní pracovníci – Chůvy – počet: 3, všechny mají odbornou kvalifikaci, dle zákona
č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, všechny se pravidelně dále vzdělávají
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Dne 31. 3. 2015 byl ukončen projekt Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování
rodinného a pracovního života v ICT, číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00146. Vesněnka v tomto
projektu byla partnerem Masarykovy univerzity a zajišťovala provoz firemní školičky.

Od 1. 4. 2015 došlo k ukončení pravidelného provozu Vesněnky MU (třída pro 5 dětí). S tím
souvisel pokles pracovníků ve Vesněnce.
Počet pracovníků managementu: 2, z toho ředitelka PS úvazek 0,1; ekonomka DPP
Počet chův: 4; z toho hlavní chůva PS úvazek 0,875; ostatní chůvy DPP; všechny chůvy mají
odbornou kvalifikaci, dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.

V roce 2015 spolupracovalo s Vesněnkou 25 externích spolupracovníků v rámci Dohod o provedení
práce nebo Dohod o pracovní činnosti.

•

Externí pracovníci: lektoři – počet: 6

•

Externí pracovníci: chůva – počet: 6

•

Externí pracovníci: zástupci autorizované osoby: 3

•

Externí pracovníci: zajištění domácího hlídání: 3

•

Externí pracovníci: ostatní: 7

V roce 2015 spolupracovali s Vesněnkou 2 externí pracovníci úklidu a údržby:
1 pracovnice pracuje jako uklízečka, Smlouva o dílo; do 31. 3. 2015
1 pracovník pracuje jako údržbář, Smlouva o dílo, do 31. 3. 2015
Od 1. 4. 2015 řešeno pracovníky na DPP.
Věkové složení pracovníků (interních i externích)
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

1

6

35-50 let

2

10

nad 50 let

0

5

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

3

1

Celkem

6

22

Rok 2015 byl pro Vesněnku rokem klíčovým, jednalo se o „bytí“ a „nebytí“ celé organizace. V roce
2015 na organizaci dopadly plnou vahou důsledky chyb vedení Vesněnky z předchozích let, a to ve
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formě finančních sankcí za porušení rozpočtové kázně v roce 2012 a v roce 2013 v celkové výši

526 786,15 Kč. Dlužno, říci, že se bývalá paní ředitelka Ing. Jana Benešová s Vesněnkou dohodla
na

náhradě škody způsobené zaměstnancem a ve formě splátek řádně uhradila částku

110 695 Kč,

31. 3. 2015 skončil projekt

CZ.1.04/3.4.04/76.00146 Rodina a práce - prosazování rovných

příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT, ve kterém Vesněnka byla partnerem
Fakulty informatiky MU.
V rámci závěrečného vyúčtování Vesněnka obdržela částku 330 622,16 Kč. Tato skutečnost velmi
napomohla při vyrovnávání závazků, které Vesněnka měla vůči věřiteli Střední škole sociálních
a zdravotnických služeb, Vesna, o.p.s., se kterým je spojena osobou zakladatele.

Interní pracovníci Vesněnky se i v roce 2015 pravidelně dále vzdělávali. Hlavní chůva studovala ve
zkrácené formě studia obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika na Soukromé střední
škole pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o. v Obratani Dvě z našich chův studovaly na VOŚ a VŠ –
konkrétně na Filosofické fakulta MU a na JAMU.

Samozřejmostí je práce chův i nad rámec svých povinností: starají se o zahradu, třídu, připravují
s dětmi zajímavé projekty, nacvičují s dětmi divadelní, sportovní a hudební vystoupení, které
veřejnosti prezentují nejméně 2x ročně na Vánoční besídce a Zahradní slavnosti.

l) Počet vydaných Rozhodnutí o přijetí – počet přijatých dětí v roce 2015
V období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 bylo ve Vesněnce, o.p.s. zapsáno celkem 34 dětí (20
děvčat, 14 chlapců). V období druhého pololetí kalendářního roku 2015, tedy od 1. 7. 2015 do 31.
12. 2015 bylo ev Vesněnce zapsáno celkem 41 dětí (22 děvčat, 19 chlapců). V porovnání s
loňským rokem počet zapsaných dětí vzrostl o a si 10 %. Počty zapsaných dětí ve Vesněnce kolísají
v závislosti na přijetí dětí v průběhu roku do státních MŠ. Průměrná naplněnost Vesněnky v roce
2015 činila 81 %.

m) Zapojení Vesněnky, o.p.s. v projektech EU:

•

Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života
v ICT, číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00146, v tomto projektu je Vesněnka partnerem
Masarykovy univerzity a zajišťuje provoz firemní školičky; projekt ukončen 31. 3. 2015

n) Další aktivity Vesněnky, o.p.s. v roce 2015
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1. Organizace pobytů pro rodiny s dětmi
Vysočina, RS Zubří – jeden běh pobytu „Mach, Šebestová, … a kde zase zůstal ten Jonatán?“
v termínu 11. 7. 2015 – 18. 7. 2015, celkem 44 účastníků, z toho 3 lektoři
RS Trnávka – jeden běh lpobytu „Sportujeme s Karlem“ v termínu 8. 8. 2015 – 15. 8. 2015, celkem
35 účastníků, z toho 2 lektoři.

2. Kreativ klub
I v roce 2015 probíhaly aktivity Kreativ klubu, které organizujeme ve spolupráci s naším
zakladatelem Vesnou, o.p.s.. V roce 2015 proběhly tyto akreditované kurzy DVPP: Kreativní tvorba
– rychlé smalty (4 osvědčení); Kreativní tvorba – malba na hedvábí (8 osvědčení); Kreativní tvorba
– mokré a suché plstění (3 osvědčení); Kreativní tvorba – pletení z papírových ruliček (4
osvědčení); Netradiční sporty pro děti – pro předškoláky i školáky (3 osvědčení).

3. Profesní kvalifikace Chůva
V roce 2015 Vesněnka, o.p.s. pořádala ve třech termínech zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M (autorizovaný zástupce autorizované osoby MPSV). Zkoušky se zúčastnilo 7 žadatelek.

4. Logopedická poradna pro děti, mládež i dospělé
Logopedická poradna pro děti, mládež a dospělé patří mezi další aktivity Vesněnky. Provoz poradny
zajišťují tři aprobované speciální pedagožky, logopedky. Provoz je pravidelný, časově vychází vstříc
zaměstnaným rodičům a probíhá obvykle jeden den v týdnu. Kromě poradny je nabízena
i možnost depistáže v mateřských školkách v Brně.

5. Programy pro MŠ
Výukové programy pro školky Vesněnka provádí sedmým rokem, jejich pořádání však postupně
uměle utlumujeme. Důvodem je velká náročnost na koordinaci potřebného materiálu a lektorů
(všichni lektoři DPP). V roce 2015 se uskutečnily výukové programy „Cesta kolem světa“ a „Noc
v ZOO“. Celkem proběhlo 6 výukových programů v 6 MŠ v Brně. Pořady v roce 2015 prošlo
přes 130 dětí předškolního věku.

6. Agentura „Vesněnka – pomoc rodinám“
Vesněnka o.p.s. i v roce 2015 zajišťovala činnost agentury „Vesněnka – pomoc rodinám“. Jedná se
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o službu hlídání dětí v Brně a okolí v domácím prostředí s důrazem na garanci osobního přístupu
a profesionality.

o) Získané dotace:

•

Dotace z rozpočtu JMK pro rok 2015 z dotačního programu „Podpora služeb pro rodiny
poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2015“ ve výši 20 000 Kč.

•

Dotace Odboru zdraví na projekt „Provoz denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. na rok
2015“ ve výši 30 000 Kč.

p) Vesněnka o.p.s. jako pracoviště praxe SŠ a VOŠ a frekventantů kurzu Pečovatel
I v roce 2015 ve Vesněnce na základě smluvních vztahů vykonávali povinnou praxi studenti Ústavu
pedagogických věd FFMU v Brně, studenti Vyšší odborné školy sociální na Kotlářské ulici v Brně a
Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (výuka praxe žáků oboru 75 41 M/01
Sociální činnost). Kromě toho Vesněnka umožnila splnění praxe frekventantům kvalifikačního kurzu
Pracovník v sociálních službách (zaměření na péči o děti a handicapované) a zájemcům o zkoušku
NSK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

q) Kontroly
V roce 2015 proběhla kontrola Vesněnky Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj. Kontrola byla
reakcí na podnět MPSV. Vlastní kontrola probíhala v období 02/2015 – 03/2015 a týkala se šetření
MPSV zjištěných nedostatků za v rok 2013 (zodpovídalo bývalé vedení Vesněnky) v projektu Rodina
a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT
( CZ.1.04/3.4.04/76.00146).
Po skončení projektu Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a
pracovního života v ICT proběhl audit projektu, který prováděla firma Top auditing, s.r.o. Zpráva
nezávislého auditora o ověření výdajů projektu ze dne 30. dubna 2015 je přílohou č. 1 této Výroční
zprávy.

Na jaře 2015 proběhla kontrola na místě – čerpání účelové dotace přidělené Odborem zdraví
Magistrátu města Brna – bez zjištění.

Dne 4. 3. 2015 proběhla pravidelná revize elektrických spotřebičů.
18. 9. 2015 byla provedena pravidelná odborná technická kontrola herních prvků (tělocvična,
zahrada). Kontrola proběhla bez zjištění.
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r) Materiální a technická stránka organizace, hospodaření organizace
Organizace nedisponuje žádnými vlastními zdroji, činnost organizace je plně krytá a závislá na
cizích zdrojích.
Osud Vesněnky byl v roce 2015 úzce spjat se závěrečným vyúčtováním projektu Rodina a práce prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT, ve kterém
Vesněnka byla partnerem Fakulty informatiky MU. V rámci závěrečného vyúčtování Vesněnka
obdržela částku 330 622,16 Kč, což velmi významně napomohlo hospodaření organizace.
Ředitelka Vesněnky Ing. Lenka Hrubá v roce 2015 pokračovala v započaté optimalizaci organizace.
Díky tomu se ve druhé polovině roku 2015 podařilo splatit více než ¾ závazků, které Vesněnka
měla vůči Střední škole sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s., která jíi poskytla
bezúročnou půjčku.

s) Přehled programových činností Vesněnky v roce 2015
leden 2015 Vesněnka – téma „Zimní čarování“; Vesněnka MU – „Bude zima, bude mráz“
únor 2015 Vesněnka – téma „V únoru je velký bál, pohádkový karneval“; Vesněnka MU – „Zimní
radovánky“
březen 2015 Vesněnka – téma „Jaro ťuká na vrátka“; Vesněnka MU – „Jarní příroda a počasí“
duben 2015 Vesněnka – téma „Aprílové překvapení“
květen 2015 Vesněnka – téma „Tajemství barevných balonků“
červen 2015 Vesněnka – téma „Pohádkové putování za tečkami berušky Adélky“
červenec 2015 Vesněnka – téma „Těšíme se na prázdniny“
srpen 2015 Vesněnka – téma „Těšíme se na prázdniny“
září 2015 Vesněnka – téma „Můj svět“
říjen 2015 Vesněnka – téma „Krásy podzimu“
listopad 2015 Vesněnka – téma „Řemesla a povolání“
prosinec 2015 Vesněnka – téma „Vánoční kouzlení“

Závěr:
Školička pro děti Vesněnka je rodinným zařízením péče o děti předškolního věku, které vychází
z místních tradic a zkušenosti čerpá u holandského modelu obdobně zaměřených organizací.
Zajišťuje krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad dětmi ve věku od jednoho do pěti let a díky
zajištěnému celodennímu programu a volitelné době a délce pobytu vychází vstříc zaměstnaným
rodičům. Zejména maminkám umožňuje přijmout částečný pracovní úvazek, neztratit kontakt
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s bývalým zaměstnáním a doplňovat si vzdělání studiem. Rodiče velmi rádi využívají Vesněnku jako
přípravné zařízení pro přijetí jejich dítěte k pravidelné docházce v MŠ. Ze zpětné vazby, kterou
sledujeme, je zřejmé, že je veřejnost s naší školičkou velmi spokojená.

Usilujeme o dosažení co nejkvalitnějších výsledků v péči o děti a jejich vzdělávání odpovídajících
individuálním možnostem dětí - kvalitní péči, kterou děti v tomto věku vyžadují a potřebují.

Výroční zpráva byla dne 29. 8. 2016 schválena Správní radou Vesněnky, o.p.s.

Ing. Lenka Hrubá

V Brně dne 15. 7. 2016

ředitelka Vesněnky, o.p.s.
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Přílohy

1. Zpráva nezávislého auditora
2. Zpráva o hospodaření za rok 2015
3. Vyjádření Správní rady Vesněnky, o.p.s.

V Brně dne 15. 7. 2016
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