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ÚVODNÍ SLOVO "EX" PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU
Milí přátelé Petrklíče i Hnízda!
Petrklíč je zde pro širokou veřejnost již 18 rokem. Celou tuto dobu nabízí své prostory především
rodinám ze Sedlčanska. Svou činnost započalo jako volná herna pro rodiče s dětmi do 3 let. Ale
během těchto 18 let se jeho činnost rozšířila napříč všemi věkovými kategoriemi a nabízí své
prostory pro svépomocné skupiny, vzdělávací účely, poradenství a další služby zaměřené
především na rodiny.
Zázemí volné herny napomáhá rodičům na mateřské či rodičovské dovolené vyjít ze sociální
izolace, do které se dostávají díky celodenní péči o dítě. Uplynulých několik let je forma placených
služeb více vyhledávaná, a tak i my se tomuto trendu přizpůsobujeme. Volná herna byla v roce
2018 otevřena 2 dny v týdnu. Další dny byly vyčleněny svépomocné skupince maminek, které
aktivně připravují programy pro své děti, nově pro Monttesori klub a poslední den v týdnu zde byl
k dispozici rodičům s dětmi, kteří navštěvovali kurz Veselé hraní pro nejmenší.
Od roku 2014 je Centrum Petrklíč zapsaným spolkem, který provozuje dvě sub-organizace:
Rodinné centrum Petrklíč a Volnočasové centrum Hnízdo, které započalo svou činnost v září 2013
a nabízí zájmové kurzy jak pro děti, tak i pro dospělé.
V září 2017 jsme započali velice dobrou spolupráci s Farní Charitou Starý Knín na jejich projektu
„Farní Charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na trhu práce“, kdy tento projekt
nabízel individuální pomoc a podporu maminkám s dětmi do 15 let, snažil se ženy motivovat,
pomoci se vzděláním, nabídnout jim individuální i terapeutickou podporu a pomoci nalézt
sebevědomí. Tento projekt pokračoval i v roce 2018 a Petrklíč těmto maminkám poskytoval
prostor pro hlídání dětí, zatímco se vzdělávaly. Díky tomuto projektu jsme také měli zaměstnané 3
osoby, a to na pozici uklízečka (do 10/2018) a 2 provozní (do 3/2019).
I v tomto roce jsme získali podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Dobrým, a
ještě lepším rodičem, díky němuž se nám daří v regionu udržet službu rodinného poradenství a
nabízet semináře pro rodičovskou veřejnost.
Také jsme byli úspěšní v získání dotací přes MAS Sedlčansko o.p.s. v programu Podpora
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, který je financován z Evropského sociálního fondu – Klíč
k práci III. V roce 2018 byla započata především organizační část projektu a samotné vzdělávací
rekvalifikační kurzy budou uskutečněny v prvním kvartálu roku 2019.
A na závěr mi dovolte, abych tuto část výroční zprávy použila i jako rozloučení s Petrklíčem. Po 12
letech úzké a intenzivní spolupráce a po 10 letech vedení Petrklíče jsem se rozhodla vedoucí funkci
opustit a zůstat od roku 2019 jen řádným členem. Podzim byl tedy zaměřen především na
předávání zkušeností a zaučování nových kolegyň, které se s chutí do vedení organizace pustily.
Nyní, na začátku roku 2019 vidím, že byl Petrklíč předán do dobrých rukou a už teď je jasné, že
chytl dobrý vítr, a že nové vedení přinese nové nápady a novou energii.
Tímto děkuji všem zaměstnancům i dobrovolníkům se kterými jsem měla tu čest pracovat. Děkuji
rovněž spřízněným organizacím a městu Sedlčany za dobrou spolupráci i komunikaci. Byla to
mnohdy náročná, ale velmi zajímavá a krásná práce.
Lída Hegerová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU
Název a adresa spolku:
Centrum Petrklíč z.s.
Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany
Členové spolku (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018): Belková Petra, Dlouhá Hana, Ferencovičová
Veronika, Hegerová Ludmila, Hrdličková Markéta, Kakosová Lucie, Klauserová Barbora,
Pinkasová Diana, Pištěková Kateřina, Stuchlíková Sandra, Vašků Simona, Zemánková
Romana, Zerzánková Ivana
Rada spolku: Hegerová Ludmila (předsedkyně), Belková Petra (místopředsedkyně)
Statutární orgán: Hegerová Ludmila (předsedkyně)
IČO: 78012632
Telefon: 773 334 822, 775 987 247
e-mail: mcpetrklic@seznam.cz, hnizdo@centrumpetrklic.cz
web: www.centrumpetrklic.cz
ID datové schránky: t6t6k7i
Založení: únor 2000
Typ hospodářské subjektivity: spolek
Centrum Petrklíč z.s. provozuje:
V roce 2018 Petrklíč nabízel:
 volná herna pro nejmenší, a prostor pro vzájemné setkávání rodičů
 občasné dopolední programy
 mimořádné akce pro celou rodinu
 službu hlídání dětí
 burzu dětského oblečení
 rodinné a právní poradenství
V roce 2018 Hnízdo nabízelo:






kurzy pro děti
kurzy pro dospělé
workshopy
kulturní akce
nutriční poradenství

MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE a HNÍZDA V ROCE 2018
Únor
Dětský karneval a pečení masopustních koblížků pro Masopustní průvod
Březen
Tradiční jarní burza
Květen
Předporodní kurz
Beseda Zdravý talíř
Červen
Zahradní party
Vernisáž z výtvarného kurzu „Výdoch“
Září
Besedy pro rodiče (MPSV)
Říjen
Tradiční podzimní burza
Besedy pro rodiče (MPSV)
Listopad
Dobrodějný Blešák
Besedy pro rodiče (MPSV)
Prosinec
Vánoční besídka
Besedy pro rodiče (MPSV)

STATISTIKA
Statistika návštěvnosti herny

denní průměr v měsíci
dospělí
leden
3,2
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5,3
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4,5
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5,1
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Statistika hlídání
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KURZY V HNÍZDĚ V ROCE 2018










výtvarný kurz pro nejmenší Matlámo patlámo
kurz Studijní kresby
pohybový kurz Tanečky pro nejmenší
čínské cvičení (inspirované učením 5 elementů)
jógové kurzy
jazykové kurzy pro děti (angličtina)
jazykové kurzy pro dospělé (angličtina)
Grafomotorika pro předškoláky
Pedagogický program Hypo a Maxík

Statistika návštěvnosti v kurzech
leden – červen 2018

1

NÁZEV KURZU
Matlámo patlámo 1

POČET
15

2

Tanečky 1

15

3

Tanečky 2

17

4

Čínské cvičení

10

5

Angličtina pro děti 1

12

6

Angličtina pro děti 2

11

7

Angličtina pro začátečníky

5

8

Konverzační AJ 1

6

9

Konverzační AJ 2

4

10

Konverzační AJ 3

5

11

Grafommotorika

10

12

Jógové krůčky 1

8

13

Jógové krůčky 2

5

14

Matlámo patlámo 2

9

15

Studijní kresba

5

CELKEM

137

září – prosinec 2018

1

NÁZEV KURZU
Grafomotorika

POČET
11

2

Matlámo patlámo 1

10

3

Angličtina pro děti

19

4

Angličtina pro dospělé

5

5

Yoga pro začátečníky 1

7

6

Yoga pro začátečníky 2

8

7

Matlámo patlámo 2

8

Konverzační angličtina

4

9

Konverzační angličtina

6

10 Konverzační angličtina

4

11 Yoga pro pokročilé 1

6

12 Yoga pro pokročilé 2

3

13 Studijní kresba

5

CELKEM

12

100

SPOLUPRÁCE A KAMPANĚ
Spolupracujícími partnery i v roce 2018 byli především město Sedlčany, ZUŠ Sedlčany,
spolek Našlose, Charita Starý Knín, MAS Sedlčansko nebo městská knihovna.

PROJEKTY SPOLKU
Dobrým a ještě lepším rodičem
Projekt nabízí preventivní aktivity na podporu rodiny. Jeho nedílnou součástí je poradenský
program pro rodiny. Díky podpoře z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních
věcí tak můžeme nabízet služby, kterými naplňujeme výkon sociálně-právní ochrany dětí, ke
kterému naše organizace má pověření od r. 2013. V roce 2018 jsme v rámci projektu nabídli
aktivity v 5 oblastech:
1.úsek: RODIČ NA STARTU - v rámci projektu se uskutečnila 3 setkání s porodní asistentkou Bc.
Taťjánou Kalinovou. zaměřená na předporodní přípravu. Termíny setkání: 27. 10. 10. 11. a 1. 12.
2018. Celkem se setkání zúčastnilo 8 osob.
2. úsek: JEŠTĚ LEPŠÍ RODIČ
uskutečnilo se 5 besed zaměřených na výchovné strategie v rodinném systému, a na vyladění mezi
partnerskou a rodičovskou složkou:
20. 9. Už spinkáš? (lektor: Mgr. Michala Havlíčková)
24. 9. Spokojený rodič (lektor: Mgr. Olga Barkerová) - jak sladit potřeby rodičů a dětí
15. 10. Jak se naučit dobře se pohádat (lektor: Mgr. Olga Barkerová
12. 11. Tresty a odměny ve výchově (lektor: Mgr. Michala Havlíčková)
26. 11. Nejlepší rodinný tým (lektor: Mgr. Olga Barkerová) - zásady rodinné komunikace, jak
motivovat ke spolupráci, nastavení hranic a limitů
Besed se zúčastnilo celkem 24 osob, z nichž některé se zúčastnily více akcí.
3. úsek: HLAVNĚ TO ZDRAVÍ
a) 4 besedy zaměřené na zásady racionální výživy dětí
Jíme zdravě celá rodina - besedy s nutriční terapeutkou Mgr. Kateřinou Královou - se uskutečnily
ve
dnech 24.4., 12. 6. , a 19. 11. 2018. (témata: jak zatraktivnit zdravý jídelníček, jak nahradit
nevhodné
pamlsky, řešení potíží u obézních dětí - změna jídelníčku
11.12. Zdravé vánoční pečení - workshop s Hankou Zemanovou, autorkou biokuchařek - beseda
spojená s ukázkou vánočních receptů ze zdravých surovin
Besedy navštívilo celkem 20 osob.
b) setkání s certifikovanou cvičitelkou zaměřená na výchovu dítěte k pohybu
uskutečnila se dvě setkání s certifikovanou cvičitelkou Sandrou Janskou. Setkání proběhla v
termínech 18. 9. a 13. 11. a jejich součástí byla jak beseda o tom, jak děti motivovat k pohybu, jaký
pohyb je vhodný, a čemu se naopak u dětí vyvarovat. Následovala praktická ukázka cvičení pro
dobrý psychomotorický rozvoj
dětí. Setkání se účastnilo celkem 15 rodičů spolu s 20 dětmi.
4. úsek: RODINNÉ PORADENSTVÍ - je realizováno jako pravidelná aktivita projektu formou
konzultačních dnů, kdy je v centru přítomna psycholožka Mgr. Michala Havlíčková, která zajišťuje
poradenské konzultace s rodiči i dětmi, s přesahy do rodinného koučinku. Na službě poradenského
programu se podílí také sociální pracovnice Mgr. Petra Belková, která zajišťuje prvokontakty s
klienty, zprostředkování návazných služeb apod. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 20
konzultačních dnů, během kterých proběhlo celkem 73 poradenských konzultací. Službu využilo
celkem 17 dospělých spolu s 6 dětmi (se kterými se konzultovalo), z celkem 13 rodin.

5. úsek PRÁVNÍ PORADNA je realizována formou e-mailového poradenství, kdy na dotazy na
email: petrklic.poradna@seznam.cz odpovídá smluvní právnička Mgr. Marie Jonáková. Právní
poradenství zahrnuje oblasti: pracovního a rodinného práva, práva sociálního zabezpečení. Emailové poradny využilo celkem 8 osob, přičemž některé z dotazů si vyžádaly opakovanou
korespondenci.

Klíč k práci III
Třetí klíč k práci je víceletý projekt, který se zaměřuje na zvýšení kvalifikace a podporu uplatnění na
trhu práce rodičů pečujících o děti do 15 let věku. Péče o děti bývá při hledání práce limitujícím
faktorem, stejně jako sociální vyčlenění rodičů po dobu rodičovské dovolené. Projekt si svými
aktivitami klade za cíl poskytnout rodičům při péči o děti dostatečný prostor k rozšíření jejich
pracovních kompetencí a posílení sebevědomého pohybu na trhu práce.
V závěrečném čtvrtletí roku byl projekt zajišťován organizačně a administrativně. Samotná
realizace kvalifikačních kurzů a dalších podpůrných a motivačních aktivit je plánována na roky
2019, 2020 a první čtvrtletí roku 2021.
Mezi klíčové aktivity projektu patří profesní kvalifikace v různých odvětvích, podpora osobnostního
rozvoje a odborné poradny.
Kvalifikační kurzy:
2019
2020

Pracovník v sociálních službách, Základy podnikání, Základy práce na PC, Účetnictví
s využitím IT
Mzdové účetnictví, Asistentka/Sekretářka, Základy práce na PC Tvorba www
stránek, Pedagog volného času

Podpora osobnostního rozvoje:
2019 – 2021 JOB klub; pět motivačních setkání účastníků kvalifikace s odbornou konzultantkou,
která pomůže účastníkům projektu nastavit osobní i profesní priority, podpoří jejich
sebevědomí a umění sebeprezentace
Poradny:
2019 – 20121 Po dobu trvání projektu Třetí klíč k práci mohou osoby pečující o děti do 15 let věku
využít bezplatné účetní, finanční či právní podpory ať už formou individuální
konzultace s odborníkem nebo účastní na tematicky zaměřených seminářích
Podpůrné aktivity:
2019 – 20121 Hlídací služba dětí účastníků projektu souběžně s aktivitami projektu
Veškeré zmíněné služby jsou financovány z ESF, pro účastníky jsou tedy bezplatné.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLKU, LEKTOŘI, DOBROVOLNÍCI
V rámci veřejně prospěšných prací – dotace ÚP – provozní centra
Jana Šťovíčková – PS / 0,6 úvazek od 1. 10. 2017 do 31.7.2018, od 1.8.2018 (dotováno z
projektu Charity Starý Knín)
Hana Hronová – PS / 0,6 úvazek od 1. 11. 2017 do 31.7.2018, od 1.8.2018 (dotováno z
projektu Charity Starý Knín)
Renáta Siváková – PS / 0,5 úvazek od 1. 11. 2017 (dotováno z projektu Charity Starý Knín
V rámci projektu Dobrým a ještě lepším rodičem
Ludmila Hegerová – vedoucí projektu (DPČ)
Mgr. Petra Belková – sociální pracovník (DPP)
Mgr. Michaela Havlíčková – psycholog (DPP)
Ostatní zaměstnanci:
Ludmila Hegerová – koordinátorka centra (DPP)
Ing. Lucie Krausová – účetní a finanční manažerka spolku (DPP)
Lucie Kakosová – vedoucí projektu Klíč k práci III
Lektoři volnočasového centra Hnízdo
Mgr. Diana Pinkasová – lektorka kurzu Matlámo patlámo
MgA. Barbora Vinařová - lektorka kurzu Studijní kresba
Hana Dlouhá – vedení kurzu Tanečky pro nejmenší a Čínské cvičení
Mgr. Simona Vašků – vedení kurzu Angličtina pro nejmenší a Angličtina pro dospělé
Mgr. Kateřina Pištěková - vedení kurzu Angličtina pro nejmenší a Angličtina pro dospělé
John Barker – lektor konverzační angličtiny
Mgr. Anna Nádvorníková – lektorka kurzu Grafomotorika
Mgr. Markéta Hrdličková – lektorka kurzu Matlámo Patlámo
Mgr. Jindra Votrubová – lektorka Angličtiny pro začátečníky
Václav Kotyk – lektor jógy
Barbora Voháňková – lektorka jógy
Mgr. Vladimíra Křenková – lektorka kurzu Matlámo Patlámo
Aktivní dobrovolníci
Ludmila Hegerová, Petra Belková, Diana Pinkasová, Iva Fišerová, David Heger, Simona
Vašků, Veronika Ferencovičová, Lucie Kakosová, Romana Zemánková a další aktivní členi a
dobrovolníci při burze a Blešáku.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Vybrané údaje z účetní závěrky

Veškerá činnost Petrklíč
Tržby z prodeje služeb
z toho

Herna
Hlídání dětí
Kulturní akce
Kurzy a kroužky
Pronájem prostor
Příjem z burzy
Ostatní tržby za služby

Tržby za prodané zboží
Úroky z finančního majetku (úroky z bankovního účtu)
Přijaté dary
Členské příspěvky
Dotace na mzdy - Úřad práce
Dotace na projekt Dobrým a
ještě lepším rodičem - MPSV
Dotace na provoz nefinanční Sedlčany (nájem prostor a
energie)
Dotace EU - projekt Klíč k práci
III.
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
Materiálové náklady
Z toho

Spotřeba energie
Náklady na prodané zboží
Služby
Z toho

Kancelářský materiál
Občerstvení, suroviny na
pečení, odměny pro děti
Čistící a hygienické potřeby
Publikace
Drobný nábytek a vybavení
Hračky a výtvarné potřeby
Ostatní materiál

Opravy a udržování
Cestovné
Služby spojů
Lektorské služby a školení
zaměstnanců
Kulturní akce
Ostatní služby (poradna, web,
ekonom. poradenství…)

Osobní náklady
Ostatní provozní náklady (pojištění, bankovní poplatky)
Poskytnutý příspěvek do sítě mc
NÁKLADY CELKEM
Hospodářský výsledek za organizaci

2017

2018

podíl v
roce 2018

401 740
10 730
15 760
14 530
308 918
31 044
18 658
2 100
25 409
10
47 200
300
290 680

391 753
17 625
20 015
750
311 341
22 768
19 254
0
36 190
27
408 835
1 200
196 882

26%
1%
1%
0%
20%
1%
1%
0%
2%
0%
27%
0%
13%

236 805

266 692

18%

184 078

199 787

13%

0
2 353
1 188 575

17 940
0
1 519 306

1%
0%
100%

31 412
4 917

26 896
4 150

2%
0%

1 099
3 012
2 737
7 853
8 461
3 333
175 891
13 771
302 760
8 187
1 802
14 522

0
3 088
910
15 210
1 454
2 084
183 594
19 002
329 126
21 067
5 116
14 369

0%
0%
0%
1%
0%
0%
13%
1%
23%
1%
0%
1%

184 076
8 736

236 804
0

16%
0%

85 437
627 493
13 530
1 000
1 165 857

51 770
878 834
13 969
1 000
1 452 421

4%
61%
1%
0%
100%

22 718

66 885

projekt Dobrým a ještě lepším rodičem

2018

Účastnické poplatky
vzdělávacích programů
Přijaté sponzorské dary
Provozní dotace na energie Sedlčany
Provozní dotace - Ministerstvo
práce a sociálních věcí
VÝNOSY CELKEM

podíl v
roce 2018

5 980
2 800

2%
1%

106 779

28%

266 692
382 251

70%
100%

19 071
2 099

5%
1%

15 210
1 762
91 796
106 124
21 067
1 544
4 943
15 578
29 400
22 500

4%
0%
24%
28%
6%
0%
1%
4%
8%
6%

Osobní náklady
Ostatní provozní náklady (pojištění)
NÁKLADY CELKEM

11 092
165 224
169
382 384

3%
43%
0%
100%

Hospodářský výsledek za projekt

-133

Spotřeba materiálu
Z toho

Spotřeba energie
Služby
Z toho

Kancelářský materiál
Vybavení poradenské
místnosti
Ostatní materiál

Opravy a udržování
Cestovné
Služby spojů
Školení zaměstnanců
Lektorské služby
Právní poradenství klientům
Ostatní služby (zpracování
mezd, software)

Součástí plné výroční zprávy je i plná účetní závěrka, tato je uložena ve sbírce listin

SPONZORING a PODPORA
Město Sedlčany – zapůjčení prostor, úhrada provozních nákladů (energie, teplo)
Ministerstvo práce a sociálních věcí – finanční dotace projektu Dobrým a ještě lepším
rodičem
Evropský sociální fond/Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační fond Zaměstnanost –
finanční dotace projektu Třetí klíč k práci
David Heger PANEX – finanční dar
Radnice, Sedlčanský kraj, www.sedlcanske-noviny.cz – mediální podpora

Zdaleka ne poslední díky patří všem těm, kteří během roku nezištně pomáhali s přípravou
některých akcí, či zvelebováním našich prostor, obohatili nás novými nápady a pohledy na
věc a přispěli tak k tomu, že naše adresa je dobrým místem.
DĚKUJEME!!!

Vize na rok 2019
Pro rok 2019 jsme opět byli úspěšní s žádostí o dotaci na projekt Dobrým a ještě lepším
rodičem. Stejně jako v uplynulých letech se pod jeho záštitou vynasnažíme přivést do
centra zajímavé besedy na aktuální témata v oblastech rodičovství a zdraví.
Zásadními tématy roku 2019 jsou úspěšná realizace projektu Třetí klíč k práci a využití
výzvy MAS Sedlčansko – IROP – Infrastruktura vzdělávání k rozšíření kapacity a
rekonstrukci Volnočasového centra Hnízdo.
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