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Výroční zpráva 2020

1. ÚVOD
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám Výroční zprávu o činnosti a hospodaření zapsaného spolku Rybička
Teplice za rok 2020.
Daný rok byl pro nás a naše klienty s ohledem na pandemii Covid-19 a s ní spojenými vládními opatřeními velice náročným. Naše organizace se dlouhodobě zaměřuje na podporu
rodin v tom nejširší slova smyslu, adresnou práci s klienty a pořádání vzdělávacích a volnočasových aktivit a akcí. Realizace většiny těchto činností byla ovšem v uplynulém roce
značně omezena a to hned dvěma Nouzovými stavy vyhlášenými vládou České republiky
a samozřejmě také oprávněnou obavou klientů o své zdraví.
I přes takto složitou situaci jsme se rozhodli být našim klientům k dispozici a přesunuli
jsme stěžejní část své činnosti do roviny individuálních schůzek a poradenství – jeden
na jednoho. Tento způsob práce se přitom ukázal jako velice žádaný a efektivní a nám se
podařilo prostřednictvím takto vedeného odborného individuálního poradenství (právní,
finanční, psychologické, pedagogické a s ohledem na online výuku žáků také IT) pomoci
celé řadě osob, potažmo jejich rodinám.
Přes náročnost roku 2020 jsme opět realizovali celou řadu projektů z nichž máme opravdu
velikou radost. Rozšířili jsme své služby o druhou dětskou skupinu a přesunuli svou činnost na novou, pro naše aktivity vhodnější adresu.
Všechno toto by přitom nebylo možné realizovat bez práce mnoha nadšených dobrovolníků, spolupracujících osob z řad klientů a samozřejmé našich donátorů.
Za to jim všem patří opravdu OBROVSKÉ DÍKY.
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Mgr. Petra Hessová
ředitelka spolku
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2. O NÁS
Rybička Teplice, z. s. je nezisková organizace, působící na území statutárního města Teplice, jež obývá zhruba 50 000 obyvatel. Námi realizované aktivity přitom nejsou primárně
zaměřeny pouze na statutární město Teplice, ale naší snahou je působit jako spádová organizace pro přilehlé okolí, kde mnohdy služby podobného charakteru nejsou dostupné.
Hlavní cílovou skupinou zapsaného spolku jsou rodiny s dětmi do 18 let bez ohledu na
jejich zdravotní stav, matky a otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, popřípadě širší rodinu. Organizace přitom plní preventivní i terapeutickou/nápravnou funkci.
Je zaměřena na zvyšování rodičovských kompetencí, všestranný rozvoj dětí, včetně dětí
s handicapem a na budování zdravých vztahů a předcházení negativních jevům v rodině.
Primárním cílem zapsaného spolku Rybička Teplice a jím provozovaného Centra pro celou
rodinu je podpora tradičních hodnot v rodině a budování zdravých vztahů mezi jednotlivými členy každé jednotlivé rodiny. Posláním je pak být centrem komunitním, vzdělávacím, informačním, poradenským a vícegeneračním pro rodiny nejen se zdravými dětmi,
ale s dětmi s rozličnou mírou handicapu.
Další rovinou naší činnosti je budování vazeb a sítí na úrovni neziskových organizací, veřejných institucí a aktivních jedinců žijících na území Ústeckého kraje. V uplynulých letech
se nám podařilo nastartovat setkávání Platformy žen a z dané iniciativy máme velikou
radost. Přes stávající omezení se stále snažíme pracovat na portfoliu svých kontaktů,
projektů a také služeb, jež můžeme nabízet našim klientům.

3

Výroční zpráva 2020

a) Naše cíle
Mezi naše hlavní cíle patří:
1. Podpora prorodinných aktivit
2. Posilování a podpora rodinných hodnot
3. Podpora při slaďování rodinného a pracovního života
4. Podpora zdravého vývoje dětí
5. Primární intervence pro osoby v tíživých životních situacích
6. Aktivizace občanů k vyšší participaci na občanských a komunitních aktivitách
7. Prohlubování spolupráce mezi neziskovým a veřejným sektorem – vytváření sítí
8. Podporovat vzdělávání členů sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání
se zaměřením na získávání dovednosti pro uplatnění na trhu práce
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b) Naše služby
Realizace většiny našich pravidelných aktivit byla v roce 2020 ovlivněna pandemií Covid-19
a to nejen v souvislosti s vyhlášením hned dvou Nouzových stavů vládou ČR a omezením
možnosti skupinových aktivit. Ale také změnou potřeb samotné cílové skupiny, jež byla
právě v tomto roce ještě zranitelnější a v rámci jisté separace více inklinující k sociálně
patologickým jevům. Přesto, že klienti projevili největší zájem o Odborné poradenství
(psychologické, pedagogické, IT, právní) a Individuální poradenství (mnohdy anonymní)
a přes všechna omezení jsme se i v tomto roce snažili nabídnou našim klientům co nejširší
spektrum aktivit:
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Pravidelné aktivity, které pořádáme
Charitativní akce na podporu
handicapovaných
Každoročně pořádáme charitativní akce na podporu handicapovaných dětí z naší přátelské organizace Spolek Severka, z.s. V letošním roce se uskutečnil prodej charitativního kalendáře „Je nám spolu
dobře”, který jsme měli tu čest tvořit ve spolupráci
s klienty Domova důchodců Bystřany a našimi dětmi z dětské skupiny Solnička. Kalendář nafotil Robert Zauer. Bylo to úžasné a my moc děkujeme a již
nyní se těšme na další spolupráci!

Mezigenerační setkávání
I v letošním roce jsme navázali na naši
krásnou tradici Mezigeneračního setkávání jehož pravidelnými účastníky
jsou klienty Domova Důchodců Bystřany a děti s DS Solnička. Přes veškerá opatření se nám podařilo společně
strávit několik příjemných chvil a užít
si spoustu zábavy.
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Pravidelné aktivity, které pořádáme
Dětský klub Anička
nízkoprahová volná herna
Rodiče s dětmi po celý rok využívali ke svým setkáváním vhodně vybavené prostory nízkoprahové
volné herny v našem klubu Anička, 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.

Příměstské tábory
Ve spolupráci se sociálními partnery v území Rybička participuje na realizaci příměstských táborů pro
děti z přilehlého sídliště, ale také zbylých částí statutárního města Teplice a spádových obcí. V letošním
roce proběhlo hned 5 týdenních turnusů.
První čtyři příměstské tábory byly zaměřeny na pohybové aktivity a děti tak opravdu velmi aktivně trávili svůj volný čas (botanická zahrada, ZOO park Chomutov, lanový park, taneční hodiny včetně nácviku
tanců, komáří výška, jezero Barbora a Milada atd.).
Pátý turnus byl zaměřen na IT dovednosti se specializací na velmi oblíbenou dětskou hru Minecraft. Děti
byly rozděleny do skupin, kdy si každá skupina v průběhu tábora postavila svůj vysněný svět – divadlo,
kino, Zoo, který následně odprezentovala před rodiči
a vedení statutárního města Teplice v teplickém kině.
Měly tak možnost si nejen pohrát, ale také si osvojit
prezentační dovednosti.
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Pravidelné aktivity, které pořádáme
Síťování a Platforma žen
Velmi významnou aktivitou zapsaného spolku Rybička Teplice dosud financovanou ryze ze
soukromých zdrojů je „Platforma žen“, která sdružuje aktivní ženy žijící na území Ústeckého
kraje a napomáhá jim k nalezení vlastní identity, sdílení informací a všeobecnému rozvoji.
Cílem Platformy přitom není jen navázání kontaktů a vzájemná podpora, ale také zvýšení
zapojení žen žijících na území Ústeckého kraje do občanských a komunitních aktivit.
Konzultační centrum, poradenství
Hlavním poslání nově zřízeného Konzultačního centra je
doplnění chybějících služeb pro rodiny s dětmi na území
ORP Teplice s cílem včasného záchytu problémů a dostatečně flexibilní poskytnutí pomocné ruky ze strany kvalifikovaných osob. Centrum přitom funguje jako mezičlánek
mezi odbornou pomocí a rodinou a kromě individuálního
poradenství poskytuje celou řadu rozvojových aktivit.

Děti malují seniorům k svátku
V letošním roce jsme se měli tu čest zapojit do nové iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí Děti malují
seniorům k svátku a naše děti z Dětské skupiny Solnička
připravily krásná přání pro seniory z Domova Důchodců
Bystřany. Věříme, že udělala radost.
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Pravidelné aktivity, které pořádáme
Vzdělávací aktivity
(přednášky, workshopy, svépomocné skupiny)
Zvyšování kompetencí jednotlivých členů rodin v tom nejširším slova smyslu vnímáme jako cestu ke šťastnému
soužití a prevenci sociálně patologických jevů. V průběhu
roku se nám podařilo realizovat celou řadu vzdělávacích
aktivit a to také online formou (Silný rodič – silné dítě; Rodina a komunikace v době Covidu; Zvládání střesu aneb,
jak naložit s emocemi; Rodiče na trhu práce atd.).

Naší srdcovou záležitostí bylo
také autorské čtení pana spisovatele Josefa Formánka.

SHRNUTÍ:
Přes značné omezení aktivit spojené s pandemií Covid-19 došlo v roce 2020 k podpoře
velkého počtu klientů.
Celkem evidujeme přes 250 rodin a my máme velikou radost z námi realizovaných aktivit
jejichž prostřednictvím se nám podařilo naplnit většinu námi stanovených cílů: poskytnout rodinám poradenství a informační činnost (Odborné poradenství pro rodiny), podpořit zdravý vývoj dítěte a v neposlední řadě prostřednictvím vzdělávacích aktivit klientům
zprostředkovat potřebné informace, znalosti a dovednosti (Besedy a workshopy), aktivizovat občany žijící na území Ústeckého kraje a v neposlední řadě pokračovat v síťování
a propojování se sociálními partnery v území.
Z dotačního titulu MPSV – Projekt Centrum pro celou rodinu II. bylo podpořeno 190 rodin.
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c) Naše projekty
1. Rybička Teplice
registrační číslo: CZ.03. 1. 51/0.0/0.0/19_101/0014034
Cílem projektu Rybička Teplice financovaného z OP Z je vybudování a provoz dětské skupiny Solničky s kapacitou 12 dětí dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o děti v dětské skupině.
Hlavní cílem projektu je pak snaha o vyšší míru slazení osobního a pracovního života rodičů po rodičovské, či mateřské dovolené.
Období realizace:

1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

2. Dětská skupina CIPÍSEK
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015892
Cílem projektu Dětská skupina CIPÍSEK financovaného z OP Z je vybudování a provoz
dětské skupiny s kapacitou 6 dětí dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o
děti v dětské skupině.
Hlavní cílem projektu je pak snaha o vyšší míru slazení osobního a pracovního života rodičů po rodičovské, či mateřské dovolené.
Období realizace:

1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

3. Centrum Prevence-podpory-pomoci („PPP“)
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015891
Hlavním cílem projektu Centrum Prevence-podpory-pomoci („PPP“) financovaného z OP Z je prostřednictvím uceleného programu v rámci sociálního začleňování pomoci cílové
skupině projektu, jež se ocitla v tíživých životních situacích
spojených se ztrátou zaměstnání, předlužením, exekucemi
atd. udržet se, popřípadě navrátit do běžného života a na
trh práce.
Hlavním cílem je přímá podpora CS:
• Rozvoj kompetencí;
• Posilování finanční gramotnosti a zvyšování znalosti
svých práv a povinností;
• Aktivní adresná pomoc.
Období realizace:

10

11. 5. 2020 – 31. 12. 2022
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4. Dětská klub Rybička
registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008019
Hlavní cíl projektu Dětský klub Rybička realizovaného z OP Z je rozšíření služby péče o děti
na 1. st. ZŠ v době mimo školní vyučování ve městě Teplice a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.
Dětský klub nabízí žákům přilehlých základních škol širokou nabídku zájmových činností.
Děti mohou využívat hernu, knihovnu, mnoho deskových a jiných her, hrát si, zpívat a malovat. V rámci daného projektu jsou dále poskytovány služby spolu do školy a ze školy,
popřípadě doprovodu na odpolední volnočasové kroužky.
Období realizace:

15. 8. 2018 – 14. 8. 2020

5. Dětská klub Rybička II.
registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016383
Hlavní cíl navazujícího projektu Dětský klub Rybička II. realizovaného z OP Z je pokračování v provozu služby péče o děti na 1. st. ZŠ v době mimo školní vyučování ve městě Teplice
a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.
Dětský klub nabízí žákům přilehlých základních škol širokou nabídku zájmových činností.
Děti mohou využívat hernu, knihovnu, mnoho deskových a jiných her, hrát si, zpívat a malovat. V rámci daného projektu jsou dále poskytovány služby spolu do školy a ze školy,
popřípadě doprovodu na odpolední volnočasové kroužky.
Období realizace:

1. 9. 2020 – 31. 12. 2022

6. Centrum pro celou rodinu II.
číslo projektu: 16802
Projekt Centrum pro celou rodinu II. je financován z Dotační program Rodina a jeho hlavním cílem je komplexní podpora rodiny a jejího fungování jakožto celku; podpora klientů v obtížných životních situacích a předcházení negativním jevům v rodině. Tuto funkci
pomáhají naplňovat vyškolený kontaktní pracovník, odborní pracovníci i odborní lektoři. Jednotlivé aktivity projektu přispívají k prevenci neadekvátních výchovných metod ze
strany rodičů a k prevenci vzniku závažných vztahových problémů v rodinách; popřípadě
jiných patologických jevů, jež mohou ovlivnit nejen zdravý vývoj dítěte, ale také fungování
celé širší rodiny a všech jejich členů. Dalším neméně důležitým cílem je snaha o inkluzi
rodin s handicapem do běžného života.
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Přehled aktivit:

Dotace:

302 531,60 Kč

7. Přemostění
Projekt Přemostění je financován z KB Nadace Jistota a jeho
hlavním cílem je primárně osvěta a cílené oslovování osob
ohrožených domácí násilím (fyzické, psychické nebo sexuální) na území Ústeckého kraje, dále pak jejich komplexní odborná pomoc (psychologická a terapeutická činnost, právní
poradenství a koučink CS) a snaha o společné nalezení cesty, jak nepříznivou situaci překonat a opět spokojeně žít.
Dotace:

150 000 Kč

8. Konzultační centrum
číslo projektu: PR20/10743
Projekt Konzultační centrum je financován z prostředků Nadace ČEZ a je zaměřen na primární intervenci u klientů v tíživých životních situacích.
Dotace:
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100 000 Kč
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d) Popis centra
Centrum pro celou rodinu, jež provozuje zapsaný spolek Rybička nadále realizoval část
svých aktivit (Dětský klub Rybička I., Dětská skupina Solnička) na původní adrese spolku:
Pražská 3226, 415 01 Teplice.
V roce 2020 však docházelo k pozvolnému přesunu jeho činností na adresu novou: Štúrova 601/37, 415 01 Teplice. Zde v současné chvíli spolek provozuje: hernu, prostory pro
vzdělávací a poradenské aktivity, Dětský klub Rybička II., Dětskou skupiny CIPÍSEK a zázemí pro pracovníky spolku.
Otevírací doba pro veřejnost je pět dní v týdnu, od pondělí do pátku v časovém rozpětí od
8:00 do 19:00 hodin. V daném čase se přitom klienti mohli objednat na individuální konzultace, či v případě uvolnění opatření na aktivizační činnosti pro rodiče a děti.
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e) Náš tým
Jednotlivé aktivity centra velmi často zajišťují externí odborníci z řad rodičů na rodičovské
dovolené (psychologické poradenství, individuální poradenství atd.). Dále se nám za dobu
fungování spolku podařilo vybudovat stabilní tým, jež většinou jako doplňkovou činnost na
částečný úvazek, či dohodu zajišťují chod Centra a realizaci, koordinaci jednotlivých aktivit.
Zapsaný spolek Rybička Teplice zaměstnávala v roce 2020:
Petra Hessová
ředitelka organizace, kontakt: +420 777 190 926, hessova@tiscali.cz
Barbora Třesohlavá
individuální poradce a mediátor, kontakt: + 420 602 585 443, tresohlava.mediace@email.cz
Na projektech
Pečující osoby:
Markéta Karásková
Klára Vichrová
Martina Procházková
Magda Mašková
Jindra Kouřilová

chůva v dětské skupině
chůva v dětské skupině
chůva v dětské skupině
chůva v dětské skupině
pečující osoba v dětském klubu

Odborní členové RT:
Petra Janatová
Veronika Dembická
Lucie Staňková
Petra Cmíralová Dolejšová
Alena Weissová
Jana Zajícová
Filip Hušek
František Jochman
Ingrid Kolmanová
Jana Abrtová
Externí spolupracovníci:
Mgr. Anna Šavel

advokát

f) Statistika návštěvnosti
Rodinné centrum navštívilo v roce 2020 v běžné otevírací době (8:00 – 19:00 hodin)
minimálně 250 klientů/rodin z nichž někteří využili námi poskytované služby opakovaně.
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA
a) Dotace, granty, dary, příspěvky uživatelů
V roce 2020 se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty:
Projekt

Dotační titul

Dotace

Dětský klub Rybička

OP Z

Poměrná část za rok 2020

Dětský klub Rybička II.

OP Z

Poměrná část za rok 2020

Dětská skupina CIPÍSEK

OP Z

Poměrná část za rok 2020

Dětská skupina Solnička

OP Z

Poměrná část za rok 2020

Centrum
Prevence‑podpory‑pomoci („PPP“)

OP Z

Poměrná část za rok 2020

Centrum pro celou rodinu II.

MPSV ČR – Dotační
titul RODINA

302 531,60 Kč

Přemostění

KB Nadace Jistota

150 000,00 Kč

Nadace ČEZ

100 000,00 Kč

Konzultační centrum

Děkujeme!!!
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b) Výsledovka za rok 2020
Náklady organizace celkem

4 523 000 Kč

Osobní náklady včetně odvodů

3 156 000 Kč

Služby

937 000 Kč

Spotřeba materiálu

399 000 Kč

Ostatní náklady, bankovní poplatky, daně a poplatky

35 000 Kč

Opravy a udržování

6 000 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

5 000 Kč

Výnosy organizace celkem

4 481 000 Kč

Provozní dotace

3 994 000 Kč

Tržby z poskytnutých služeb

387 000 Kč

Přijaté dary

100 000 Kč
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4. REVIZE CÍLŮ PRO ROK 2020
9. Podpora prorodinných aktivit
Výsledek: Tento rok se podařilo prohloubit činnost Konzultačního centra a poskytnout
tak primární podporu rodinám v ohrožení – psychologické poradenství, pedagogické poradenství, individuální poradenství, IT poradenství atd.
10. Posilování a podpora rodinných hodnot
Výsledek: Tento cíl byl splněn realizací celé řady vzdělávacích aktivit (některé online formou) a v letních měsících kdy to bylo možné také jednorázových akcí pro rodiče s dětmi,
jejichž prostřednictvím docházelo v roce 2020 k posilování rodinných hodnot a tradic.
11. Podpora při slaďování rodinného a pracovního života
Výsledek: Tento cíl byl splněn prostřednictvím realizace hned dvou projektů rozšiřujících
nabídku péče o děti předškolního věku a to Rybička Teplice a Dětská skupina CIPÍSEK.
Díky daným zařízením bylo umožněno našim klientům lépe sladit svůj rodinný a pracovní
život a zároveň umístit své děti do příjemného prostředí malých skupinek s vysokou mírou
individuálního přístupu.
12. Podpora zdravého vývoje dětí
Výsledek: Tento cíl byl splněn realizací celé řady vzdělávacích aktivit vedoucích k posílení
rodičovských kompetencí.
13. Primární intervence pro osoby v tíživých životních situacích
Výsledek: Tento cíl byl naplněn prostřednictvím prohloubení činnosti Konzultačního centra a posílení role odborných poradců a individuálního poradenství.
14. Aktivizace občanů k vyšší participaci na občanských a komunitních aktivitách
Výsledek: Daný cíl byl naplněn a bude nadále naplňován na základě naší snahy o síťování
a to nejen žen žijících na území Ústeckého kraje v rámci Platformy žen, ale také prostřednictvím vytváření vazeb a mostů mezi těmito ženami, neziskovým sektorem, jež často zastupují a zástupci veřejné správy a veřejných institucí.
15. Prohlubování spolupráce mezi neziskovým a veřejným sektorem – vytváření sítí
Výsledek: Daný cíl byl naplněn a bude nadále naplňován na základě naší snahy o síťování
a to nejen žen žijících na území Ústeckého kraje v rámci Platformy žen, ale také prostřednictvím vytváření vazeb a mostů mezi těmito ženami, neziskovým sektorem, jež často zastupují a zástupci veřejné správy a veřejných institucí.
16. Podporovat vzdělávání členů sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání
se zaměřením na získávání dovednosti pro uplatnění na trhu práce
Výsledek: Naše členky se průběžně účastní celé řady námi realizovaných vzdělávacích
aktivit díky kterým dochází ke zvyšování jejich kompetencí a získávání nových dovedností,
jež uplatní jak v osobním, tak pracovním životě.
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5. CÍLE A VIZE PRO ROK 2021
1. Rozšířit nabídku služeb pro rodiny s dětmi
2. Nadále zvyšovat povědomí o službách Konzultačního centra
3. Rozšiřovat náš tým vysoce kvalifikovaných odborných poradců
4. Úspěšně naplňovat námi realizované projekty
5. Využít dotačního programu MPSV pro projekt „Podpora rodin 2021“ a v rámci
projektu získat také prostředky na nutnou spoluúčast – participace municipalit
5. Podílet se na přípravě Dne neziskovek
7. Uspořádat charitativní akci – Ples, či dražba kalendáře
8. Rozšířit spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi
9. Rozšířit okruh zapojených subjektů a žen do Platformy žen
10. Rozšířit nabídku a kapacitu Dětských skupin
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6. ZÁKLADNÍ INFORMACE
název organizace:
IČO:

Rybička Teplice, z. s.
05627885

ndresa: Pražská 3226, 415 01 Teplice
		 Štúrova 601/37, 415 01 Teplice
ředitelka spolku:

Mgr. Petra Hessová

Charakteristika organizace:
právní forma:
datum vzniku a zápisu:

spolek
4. ledna 2017

číslo registrace:

L10284/SL2/KSUL

datum registrace stanov:

22. listopadu 2016

orgány spolku:

členská schůze
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7. ZÁVĚR
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.
Za spolupráci děkujeme všem organizacím, jež se s námi podíleli na pomoci klientům, či
nás v uplynulém roce podpořili.
Vážíme si Vaší podpory a budeme se těšit na další společné projekty!
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Pro více informací:
https://www.centrumprocelourodinu.cz/
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