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I. Úvod
1. Akropolis v číslech
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LET SLAVÍME V ROCE 2019
REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ DO ROKU 2018
REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2018
DĚTÍ, KTERÉ NAVŠTĚVOVALY MINIŠKOLKU ROLNIČKA
KLIENTŮ, KTEŘÍ VYUŽILI NAŠICH SLUŽEB V ROCE 2018

I. Úvod
2. Úvodní slovo
Milí příznivci centra Akropolis,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2018.
Tento rok nás čekala velká výzva. Přestože se nám nepodařilo získat dotaci na projekt na prorodinné aktivity od
MPSV pro rok 2018 a nemohli jsme realizovat plánované aktivity v plné míře, 70% aktivit projektu běželo dál.
Považujeme to za velký úspěch. Byli jsme donucení utlumit poradenskou činnost, protože nebylo v našich silách
zaplatit odborníky z vlastních zdrojů. V roce 2019 už projekt Spolu a aktivně realizujme v plném plánovaném
rozsahu. Potěšila nás podpora aktivit pro mládež z MŠMT a dva nové projekty na provoz zařízení péče o děti. Byla
vybudována nová pobočka Dětské skupiny Miniškolka Rolnička ve Starém Městě.
Naše děti dosáhly skvělých úspěchů ve sportovních aktivitách, hlavně v soutěžním aerobiku týmových
choreograﬁí (Aerobic Tour a soutěží FISAF).
Počet táborů stoupl na 27 příměstských, 1 pobytový a 4 dotované příměstské tábory v obcích MAS Staroměstko.
Prošlo jimi celkem 488 dětí. Jsme rádi, že vaše děti pobyt v centru baví.
Děkuji všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům – prostě celému týmu za jeho skvělou práci.
Velmi děkuji všem sponzorům a partnerům, příznivcům a podporovatelům, bez kterých by naše centrum
nemohlo existovat. Velmi si vás vážíme.
A v první řadě vám návštěvníkům centra – bez vás by to nešlo.
Ať se vám v Akropolis i nadále líbí!
Andrea Klofáčová, vedoucí centra

I. Úvod
3. Realizované projekty a nové aktivity
Projekty probíhající v roce 2018:
• Program Erasmus +: Otevřené centrum 2017-1-CZ01-KA105-035013, Chance for you 2018-2-CZ01-KA125048291 a Kaleidoskop kompetencí 2015-1-CZ01-KA204-013925
•

Evropský sociální fond: Projekty Miniškolka Rolnička CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008335, Miniškolka Rolnička
Staré Město CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008483 a projekt Horizont – podpora zaměstnanosti osob 50+
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039, Příměstské tábory Akropolis CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009344

•

MV: projekt Dobrovolnická služba

•

MŠMT: projekt Vzděláváme, sportujeme, bavíme

•

Město Uherské Hradiště: z Fondu sociální pomoci a prevence – mzdové a provozní náklady, z Fondu sportu projekty AKROPOLIS CUP Uherské Hradiště 2018 soutěž v aerobiku jednotlivců a skupin, Hvězdné Akrohrátky I.
a II.

•

Zlínský kraj: projekty Akropolis CUP Uherské Hradiště 2018 a Zdravý rozvoj dětí – Veselé hraní

•

NADACE Synot: projekty Akropolis CUP Uherské Hradiště 2018 - soutěž v aerobiku jednotlivců a skupin,
Náklady na pronájem Klubu kultury a vystoupení dětí a projekty na nákup pomůcek a vybavení

Jednorázové akce v roce 2018:
•
Jarní akademie – 11. 3. 2018 – vystoupení dětí z centra AKROPOLIS na Klubu kultury
•
AKROPOLIS CUP - 21. 4. 2018 - soutěž skupin v aerobiku
•
Hvězdné Akrohrátky – hurá na prázdniny - 24. 6. 2018- den pro rodiny ve spolupráci s Městskými kiny UH
•
Hvězdné Akrohrátky - loučení s prázdninami – 26. 8. 2018 – den pro rodiny ve spolupráci
s Městskými kiny UH
•
AKROPOLIS CUP - 24. 11. 2018 - soutěž jednotlivců v aerobiku
•
Vánoce s Akropolis – 15. 12. 2018 – vystoupení dětí
•
Robotova cesta – kurz programování pro děti

I. Úvod
4. Cíle sdružení
•
•

•
•
•

Poskytování možnosti seberealizace a vzdělávání rodičům s malými dětmi a lidem pečujícím o osobu blízkou, a tím
zmírňovat jejich společenskou izolaci a umožnit lepší pozici na trhu práce.
Posilování fungující rodiny, rodičovské výchovy, partnerských a manželských vztahů a posílení mateřské role ve
společnosti, dále umožňování rodičům a jejich dětem se neformálně a společensky stýkat, obohacovat se o nové
přátele, vztahy a zkušenosti a aktivně se zapojovat do vytváření programové nabídky centra Akropolis.
Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, koordinace a rozvoj dobrovolnické práce, pořádání aktivit pro děti a mládeže
v době prázdnin.
Sportovní, pohybová a tělovýchovná činnost.
Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1,5 roku do zahájení povinné
školní docházky.

II. Činnost
1. Činnost Akropolis za rok 2018
A) PRORODINNÉ AKTIVITY
aktivity pro rodiče s dětmi
Pro rodiče s dětmi od nejútlejšího věku pořádáme:
Hrou k rozvoji děťátka od 2 měsíců do 1 roku, Zdravý rozvoj dítěte – veselé hraní pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let,
Zdravé hraní pro děti od 0,6 roku, Něžná náruč, Prázdninový zdravý rozvoj dětí,
Malý Picasso - grafomotorický rozvoj pro děti od 3 do 6 let, Logohrátky, Sportíci, Týden s malíři, Večerníčci I. a II.,
Vesele a hravě s rodiči, Mámo, táto, jsme tu spolu, Akrojóga, Klubík Čiperky, Karnevalové hrátky, Mezinárodní piknik
a další ...
Celkem 577 rodin.
•

poradny
Protože se nám nepodařilo uspět v dotačním řízení MPSV a neobdrželi jsme pro tento rok dotaci, nemohly být poradny
v nabídce našich programů.
•

snoezelen
Programy pro školy a veřejnost v multisenzorické místnosti - nový způsob trávení volného času dětí i dospělých a
zároveň efektivní metoda na řešení různých civilizačních problémů spojených s poruchou chování u dětí již v předškolním
věku, jako je hyperaktivita, nedostatečná schopnost soustředit se, strach - různé typy fobií, komunikační problémy apod.
Celkem 42 osob.
•

• víkendové aktivity pro rodiny a veřejná vystoupení
V rámci víkendových aktivit jsme uspořádali pro rodiče s dětmi společná odpoledne – např. Jarní akademii, soutěž v
aerobiku pro skupiny a pro jednotlivce AKROPOLIS CUP Uherské Hradiště, Hvězdné Akrohrátky - Hurá na
prázdniny, Hvězdné Akrohrátky – Loučení s prázdninami, Vánoce s Akropolis.
Celkem cca 1500 osob.

přednášky, besedy, workshopy
Tyto aktivity proběhly z ﬁnančních důvodů také v omezené míře. Proběhly dvě besedy o Hrozbách a ochraně dětí na
internetu s praktickými ukázkami.
Vzdělávání se účastnilo 15 dospělých osob.
•

II. Činnost za rok 2017
B) AKTIVITY PRO DĚTI
pravidelné aktivity
Pořádáme pravidelné pohybové a vzdělávací aktivity – např. dětský aerobik estetický 3–17 a více let, dětský aerobik
ﬁtness 3–17 a více let, Street Dance, gymnastická přípravka, Chearleaders, MTV Dance, Angličtina 1. a 2. třída,
Robotova cesta – programování.
Celkem 1060 dětí.
•

• příměstské tábory
V době jarních a letních prázdnin pořádáme pravidelně příměstské tábory a jeden pobytový tábor. V tomto roce nově
4 příměstské tábory v obcích MAS Staroměstsko.
Celkem 496 dětí.

C) PÉČE O DĚTI OD 1,5 ROKU
• Miniškolka Rolnička
Rolnička je od 1. 7. 2018 registrovanou dětskou skupinou s kapacitou 24 dětí.
Miniškolka Rolnička nabízí dopolední i celodenní hlídání dětí od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.
Celkem 56 rodičů (dětí).
Celkový počet vstupů do Miniškolky Rolnička je 3 754.

D) AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ (NĚKTERÉ S MOŽNOSTÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
• Pravidelné pohybové aktivity – např. Core trénink, Funkční trénink, Pilates i s hlídáním dětí, Jóga, Hormonální jóga,
Cardio Callanetics, Fitbox, Salsa a Zouk, taneční workshopy.
Celkem 647 osob.
• Pravidelné vzdělávací aktivity - např. výuka angličtiny + konverzace, výuka německého, španělského, francouzského
a ruského jazyka + konverzace.
Celkem 72 osob.
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II. Činnost za rok 2017
E) VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2018 jsme úspěšně ukončili projekt Kaleidoskop kompetencí, jednalo se o tříletý mezinárodní projekt
(9/2015 – 8/2018) založený na partnerství 4 neziskových subjektů: Akropolis (CZ), GIC NORA (CZ), Migrare (AT)
a Miesto pod Slnkom (SK).
Akropolis se aktivně podílel na vytvoření metody, která pomáhá lidem si uvědomit, v čem jsem dobrá/ý a rozvíjí umění
své silné stránky prezentovat směrem k veřejnosti. Cílem našeho společného snažení bylo, aby si každý jednotlivec
uvědomil, v čem je dobrý, co umí a v čem může být úspěšný. A že, v určitém slova smyslu nás naše okolí vidí tak,
jak se mu sami prezentujeme.
V květnu roku 2018 proběhly v každé zemi konference, kde byla metoda představena širší odborné veřejnosti.
Informace o dění v projektu a kontakty můžete sledovat i na webu http://competence-kaleidoscope.eu/
Horizont – je náš druhý velký projekt, který je určen pro osoby starší 50 let. Tento projekt se v roce 2019 pomalu chýlí
ke konci. Opět naším cílem bylo pracovat s klienty projektu tak, aby se uvědomili svůj potenciál a naučili se jej nabídnout
směrem k zaměstnavatelům, plně jsme využívali agentury práce, přes kterou jsme v roce 2018 zaměstnali 17 klientu na
pracovní smlouvy.

F) ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ
V roce 2018 se do aktivit centra zapojilo 25 českých dobrovolníků na dlouhodobou dobrovolnickou smlouvu a dále 10
dobrovolníků zahraničních. Pomáhali například při přípravě a realizaci kroužků a kurzů, v Miniškolce Rolnička při péči o
děti, při propagaci centra, v administrativě, při přípravě pomůcek, při organizaci akcí mimo centrum. Zahraniční
dobrovolníci pro nás uspořádali mezinárodní pikniky, aby nás seznámili se zajímavostmi ze svých rodných zemí.
Velmi si pomoci našich dobrovolníků vážíme, děkujeme jim a rádi přijmeme nové zájemce.
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II. Činnost za rok 2017
2. NOVĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2019

MV ČR: projekt Dobrovolnické centrum Akropolis 2019.
MŠMT: VZDĚLÁVÁME-SPORTUJEME-BAVÍME – volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Program Erasmus +: Evropská dobrovolná služba - Open center.
Zlínský kraj: projekty Akropolis CUP Uherské Hradiště 2019, Zdravý rozvoj dětí – Veselé hraní.
Město Uherské Hradiště: projekty Provozní a mzdové náklady centra, Akropolis CUP Uherské Hradiště 2019,
Hvězdné Akrohrátky.
Nadace SYNOT: Akropolis CUP 2018, Nákup pomůcek do Snoezelen, Nákup sportovního vybavení.
ESF OPZ: projekt Dětská skupina Miniškolka Rolnička, Dětská skupina Miniškolka Rolnička Staré Město –
podpora na zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi, Příměstské tábory Akropolis.
Dále připravujeme projekty na vzdělávání našich pracovníků:
Spolupráce dětských skupin na Moravě společně s MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Dále připravujeme zapojení se do výzvy na Zvyšování kvality neformálního vzdělávání pod MŠMT.
Jsme zapojeni do Regionální platformy rodinné politiky ve Zlínském kraji.

3. PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY V I. POLOLETÍ 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Karnevalové hrátky – 10. 2. 2019 akce pro rodiny s dětmi
AKROPOLIS CUP – 14. 4. 2019 soutěž skupin v aerobiku
Pojďte ven s Akropolisem – 16. 6. 2019 vystoupení dětí a rodičů
Akrohrátky – 24. 8. 2019 akce pro rodiny ve spolupráci s Městskými kiny UH
Mezinárodní aktivity a spolupráce
Coworkingové centrum
Dobrovolnictví
Mezinárodní piknik se zahraničními dobrovolníky
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III. Finanční zpráva
V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci tří velkých projektů, a to dvou ESF projektů na podporu rodičů
malých dětí a projektu Horizont na posílení možností osob starších 50 let na trhu práce. Dále pak
mezinárodní projekt Kaleidoskop kompetencí v rámci programu Erasmus+. Tyto evropské projekty nám
pomohly stabilizovat ﬁnanční zázemí centra.
V roce 2018 jsme nezískali projet na podporu rodin od MPSV, museli jsme tuto přímou podporu rodinám
utlumit. Nicméně díky evropským projektům, které nestátním neziskovkám zaručují určitou míru ﬁnanční
stability, jsme situaci se ctí ustáli. Tak jako vše, i projekty ESF, mají svou odvrácenou tvář. I my platíme daň
za jejich realizaci, namátkou bych zmínila např. vysoké administrativní zatížení realizačního týmu. Při pohledu
na náš obrat se může zdát, že dosahujeme závratných čísel. Zde si je potřeba uvědomit, že prostředky,
které získáváme, v dalším kole vyplácíme ihned dál. Jedná o proplácení proúčtovaných ﬁnancí našim
zahraničním partnerům, stejně tak proplácíme superhrubé mzdy zaměstnavatelům klientů projektu Horizont
a náklady na jejich rekvaliﬁkaci. I když se nejedná o malé částky, zůstáváme v Akropolis přesvědčení,
že zapojování dlouhodobě nezaměstnaných a většinou nemocných lidí má smysl. Tím, že zpátky získají svoje
pracovní uplatnění a ﬁnance, vrací se jim svým způsobem i jejich důstojnost, a proto administrace časově
a ﬁnančně náročných projektů typu Horizont má smysl.
I nadále nás podporují Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Dům zahraniční spolupráce. Město Uherské Hradiště, Zlínský kraj a Nadace Synot. Velmi si vážíme našich
sponzorů a dárců za podporu provozu centra a velkých akcí pro děti.
Spolek skončil se záporným výsledkem hospodaření ve výši 90 tis. Kč. Tento propad byl způsoben především
neobdržením dotace z MPSV jak už jsme výše popsali, a to i přesto, že tato činnost je jednou ze stěžejních
činností sdružení. Sdružení dále mělo jednorázový výdaj ve výši 243 tis. Kč ve formě vybavení prostor pro
novou pobočku Miniškolky Rolnička ve Starém Městě. Tento výdaj byl částečně kryt z daru drobného dárce a
čerpáním z fondů sdružení ve výši 131 tis. Kč. Sdružení se podařilo získat příspěvky ve výši 80.tis. Kč na
miniškolku na rok 2019. Sdružení pokryje tuto svou ztrátu hospodaření z fondů.

Andrea Klofáčová, ﬁnanční manažerka
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III. Finanční zpráva
Hospodářský výsledek za rok 2018 | -92.235,00 Kč
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Přijaté dotace a příspěvky
Evropské strukturální fondy
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace od krajů
Provozní dotace z měst a obcí
Přijaté přípěvky od nadací
Dary od jednotlivců a organizací
Členské příspěvky
Úroky
Jiné výnosy
Zúčtování fondů
celkem

4 290 250 ,00
49 350 ,00
8 009 619,00
279 142,00
102 000 ,00
179 000 ,00
150 072 ,00
98 000,00
16 560 ,00
9,00
508 784 ,00
130 000,00
13 305 921 ,00

Náklady
Mzdové náklady
Hrubé mzdy
DPČ
DPP
Zákonné pojištění
Materiál
Spotřeba materiálu činnost
Nákup D rHM
Ostatní nákup
Prodej zboží
Spotřeba energie
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Nájemné
Služby za vedení kurzů
Propagace
Vzdělávání pracovníků
Ostatní provozní služby
Jiné náklady
celkem

4 443 892,00
112 980,00
2 056 462,00
1 315 145,00
1 261 717,00
352 403,00
1 097 639,00
14 521,00
657 396,00
12 453,00
164 573,00
487 680,00
368 955,00
197 117,00
36 850,00
488 410,00
327 962,00
13 396 155,00

III. Finanční zpráva
Rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý majetek
-oprávky
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky (včetně nároků na dotace)
Náklady příštích období
Příjm y příštích období

1 022 506 ,00
-215 688 ,00
2 323 892 ,00
55 920,00
1779 ,00
0,00

Aktiva celkem

3 188 409 ,00

Pasiva
Hospodářský výsledek

-90 235 ,00

Dodavatelé
Zúčtování se zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc. a zdrav. pojištění
Zúčtování daní a dotací
(dotace projektů přesahující účetní období, které budou zúčtované
v následujících obdobích)
Ostatní závazky
Jiné závazky za účastníky sdružení
Přechodné účty pasiv
Fondy společnosti a výsledky hospodaření předchozích let

22 406 ,00
301 822 ,00
116 040 ,00
1 408 900 ,00

Pasiva celkem

3 188 409 ,00

13

609 746,00
129 00 0,00
33 885 ,00
656 845,00

IV. Prezentace
Komunikace a propagace
Rodinné centrum Akropolis má ve svém sloganu hesla – sportujeme, vzděláváme, bavíme. A tomu se také svými
činnostmi snaží dostát. Ve svém portfoliu nabízí aktivity rozvíjející pohyb dospělých a dětí, ale také nejmenších. Již
tradičně pořádá Akropolis soutěž v aerobiku skupin – Akropolis CUP a také sportovní odpoledne, kde prezentuje své
sportovní aktivity.
Během celého roku se také aktivně zapojuje do sportovních a kulturních akcí, které jsou v Uherském Hradišti a jeho
okolí pořádány.
Na popularitě stále více získávají vzdělávací programy, které jsou určeny pro širokou veřejnost. V tomto směru je
snahou držet krok s dobou a do vzdělávacích programů jsou zařazovány také netradiční kurzy, jako je například Robotova
cesta – kurz seznamující
s moderními technologiemi a programováním.
Propagace celého rodinného centra obsahuje komunikaci s návštěvníky centra, ale také s těmi, kteří se teprve dozvídají
o centru, a zajišťuje jeho náplň. Cílem je zajistit povědomí o pořádaných aktivitách různými cestami.
Na denní bázi využíváme ke komunikaci moderní masmédia, převážně webové stránky a sociální sítě. Uveřejňujeme
nejen nastávající aktivity centra, ale také informujeme o kurzech či projektech, které jsou v okolí pořádány. Takový
způsob komunikace má své nesporné výhody. Tou největší je zcela jistě rychlost a také možnost zpětné vazby, kdy se
doslova okamžitě dozvídáme, zda jsou ty či ony aktivity přijímány a co si o nich veřejnost myslí.
Dalším komunikačním nástrojem jsou klasická média a tisk. Úzce spolupracujeme s TVS, se Slováckým Deníkem,
Dobrým dnem s Kurýrem, Zpravodajem města Uherské Hradiště a s Informačním centrem pro mládež.
Spolupracujeme také s jinými subjekty působícími v Uherském Hradiště a jeho okolí, jako jsou Městská kina Uherské
Hradiště, Klub kultury Uherské Hradiště, Slovácké divadlo a mnoho dalších.
Ke komunikaci využíváme i tištěné materiály – plakáty a letáky, které vyvěšujeme nejen v Akropolis a jeho okolí, ale pro
větší vizibilitu využíváme také jejich výlep v městských autobusech.
Pokračujeme v pravidelném zasílání newsletteru přes aplikaci Mailchimp.
Marie Novotná
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V. Poděkování
Poděkování patří všem členům spolku, jejich rodinám i blízkým a dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizačním
zajištění chodu centra Akropolis během celého roku 2018.
Velké díky patří Městskému úřadu Uherské Hradiště, NADACI Synot a Krajskému úřadu Zlínského kraje za
pravidelnou podporu. Dále také Uherskohradišťské nemocnici a.s., která pronajímala centru Akropolis prostory.

Za podporu děkujeme:
Starosta Města UH Stanislav Blaha -záštita
Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek - záštita
Senátor Ivo Valenta – záštita
NADACE SYNOT
Zlínský kraj
Alucast, s.r.o
Tradix a.s.
Centroplast s.r.o.
B&B commercial activity s.r.o.
Eurovia CS a.s.
Elfetex spol.s.r.o.
Město Uherské Hradiště
TVT EURO-okna s.r.o.
Maspex Czech s.r.o
Mattoni
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

MEGASTRO CZ, s.r.o.
Algeco, s.r.o.
ČEROZ Uherské Hradiště
Pekárna u Jahodů, s.r.o.
Fitness gym up s.r.o.
Korzár Staré Město
Sběrné suroviny UH, s.r.o.
kadeřnictví Duha
Helena Lukašíková
rodiče dětí z centra Akropolis
Televize TVS
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.
SLOVÁCKÝ DENÍK
...a všem dalším ﬁrmám a institucím, které nás podporují
nejen ﬁnančně, ale i materiálně.

V Uherském Hradišti dne 31. 5. 2019
Zpracoval tým centra Akropolis

