
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
O děti postaráno z.s. 



Úvod - předmluva
Rok 2020 byl v našem fungování přelomový. Jakkoli pro rodiče a děti, kterým 
pomáháme, šlo povětšinou o rok extrémně náročný, jako organizace se nebojíme 
prohlásit, že to byl rok plný výzev a úspěchů a věříme, že jsme během něho nejen 
stabilizovali základy organizace, ale také položili první stavební kameny k růstu 
nových projektů.  

Přijměte pozvání na krátkou výpravu do našeho roku 2020 očima O děti postaráno 
z.s. a jeho zakladatelky Veroniky Senciové. 



Historie organizace O děti postaráno z.s.
- založení: 2.6.2017 
- úspěšné projekty: 

- 2017 - Restaurant Day Ivančicko, rodinné výlety (Modrá, Sonnentor), zájezd do divadla pro celou 
rodinu - Mary Poppins (MdB) 

- 2018 - Restaurant Day Ivančicko, Dětský klub a příměstské tábory O děti postaráno, zájezd do 
divadla pro celou rodinu - Ostrov pokladů (NdB), Vánoční hra(Divadlo Rapotice) 

- 2019 - Dětský klub a příměstské tábory O děti postaráno, Bezstarostné prázdniny, Příběh umění, 
Zlatovláska a obnovená premiéra Vánoční hry(Divadlo Rapotice), Hrajeme (si) divadlo (Rapotice), 

- 2020 - Dětský klub a příměstské tábory O děti postaráno, Bezstarostné prázdniny, 1. příměstský tábor 
v Rapoticích, 

Pravidelně se zapojujeme do projektů Krabice od bot, Ukliďme Česko (Ivančice a 
Rapotice), Rozsvícení vánočního stromu v Ivančicích a další. 



Kdo jsme...
- jakožto spolek O děti postaráno jsme od začátku svého působení (2. červen 

2017) podpořili téměř stovku rodin péčí o děti 
- zatím působíme ve dvou krajích: Jihomoravském a Vysočina 
- hospodaříme vyrovnaně a stabilně rosteme ZÁVĚRKA 2019  

- z našich stanov: 
- spolek pomáhá rodinám s dětmi zajištěním hlídání dětí v dětském klubu  
- dále spolek pomáhá rodinám s dětmi nacházejícími se ve složitých 

sociálních situacích 
- v neposlední řadě se spolek zasazuje o právní ochranu dětí a o 

rozšiřování povědomí o potřebě ochrany a výchovy dětí 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=63984046&subjektId=976136&spis=1075615


...a proč pomáháme?
VERONIKA SENCIOVÁ - zakladatelka organizace O děti 
postaráno z.s. je: 

- divadelní a filmová herečka, dabérka, moderátorka, lektorka 
pro rozvoj dětí, zastánkyně profesionalizace neziskové sféry a 
podpory rodičů v jejich kariéře, videomentorka a trenérka pro 
lepší projev na videu, ale také psychohygienu v digitální době 

- autorka Online hlídání jako řešení koronavirové krize na jaře 
2020 

- máma dvou holčiček 
- optimista, který věří, že snažit se o změnu má smysl a že 

budoucnost našich dětí tvoříme my - tady a teď 



Naše vedení a správní rada
- Orgány Spolku jsou Předseda a Členská schůze 
- Předseda  

- je statutárním orgánem Spolku 
- samostatně jedná za Spolek navenek a právně jej zavazuje, plní exekutivní úlohu 
- volen a odvoláván je Členskou schůzí 
- funkci zastává na dobu neurčitou 

- Členská schůze  
- je schůzí všech členů Spolku 
- plní revizní, poradní a strategickou roli  



Organizační struktura



Co chceme změnit a jakou budoucnost chceme pro naše děti?

- chceme umožnit matkám po mateřské jednodušší návrat k pracovnímu životu 
- chceme, aby každé dítě mělo možnost objevit a rozvíjet svůj talent a prožít 

bezstarostné dětství 
- chceme, aby rodiny věděly, že v těžkých časech nejsou na své problémy 

samy, ale mají se kam obrátit a najít podporu 
- chceme, aby naše děti měly přístup k vyššímu vzdělání a rovným 

příležitostem v jejich dospělém životě 



Komu pomáháme?
RODIČŮM (a hlavně mámám) pomáháme hlavně proto, aby se jim lépe dařilo slaďovat 
rodinný a pracovní život 

DĚTEM pomáháme prožívat bezstarostné dětství a objevovat i rozvíjet vlastní talenty 

SPOLEČNOSTI pomáháme tam, kde stát selhává, zatím se zaměřujeme na dva regiony, 
ale plánujeme růst 

RODINÁM VE SLOŽITÉ SOCIÁLNÍ SITUACI pomáháme řešit obyčejné problémy, které 
jim brání věnovat se plně dětem - pomáháme v orientaci ve složitých situacích (exekuce, 
rozvod, samoživitelé, zdravotní postižení dětí nebo člena rodiny...), podporujeme rozvoj 
rodičovských kompetencí, poskytujeme poradenství aj. 



Hlavní a vedlejší činnosti
Hlavní činnost 

- hlídání dětí (Dětský klub a Umělecké tábory), vznik Online hlídání jako 
reakce na situaci (online alternativa dětského klubu) 

- divadlo Rapotice - v roce 2020 nebyla realizace z důvodu 
epidemiologické situace možná, podpořili jsme ale jeho technickou 
vybavenost 

- příprava projektů na rok 2021 a následující, například O rodinu 
postaráno; vznik facebookové skupiny Rozvíjíme talent dětí a pomoc 
rodičům v této oblasti; odstartování série rozhovorů s odborníky na 
facebookové stránce O děti postaráno; příprava na realizaci prvních 
online výzev pro rodiče v roce 2021 

 

Vedlejší činnost 

- byla omezena 
epidemiologickou 
situací 

- obvykle jde o 
pořádání 
jarmarků a další 

- více viz 
financování 

 



Jaké projekty už se realizují, nebo jsou na spadnutí?
DĚTSKÝ KLUB https://www.odetipostarano.cz/klub/  

ONLINE HLÍDÁNÍ https://www.odetipostarano.cz/online-hlidani/ 

https://www.onlinehlidani.cz/  

UMĚLECKÉ TÁBORY https://www.odetipostarano.cz/tabory/  

O RODINU POSTARÁNO https://www.odetipostarano.cz/o-rodinu-postarano/  

https://www.odetipostarano.cz/klub/
https://www.odetipostarano.cz/online-hlidani/
https://www.onlinehlidani.cz/
https://www.odetipostarano.cz/tabory/
https://www.odetipostarano.cz/o-rodinu-postarano/


Dětský klub
CO TO JE? Představte si klub jako družinu. 
Oproti družinám nabízíme dvě pečující 
osoby, menší počet dětí (1. st. ZŠ), 
individuálnější přístup a prodlouženou 
otevírací dobu (ve školním týdnu odpoledne a 
celodenní o prázdninách), díky které 
pomáháme rodičům 

PRO KOHO TO JE? I když hlídáme děti, je 
Dětský klub službou rodičům, kteří potřebují 
pomoci sladit práci s rodinou, ať už jsou 
pracující (zaměstnanci nebo podnikatelé), 
nezaměstnaní aktivně hledající práci, nebo 
studující...  

ŠKÁLOVATELNOST: Aktuálně hledáme větší 
prostory a plánujeme růst. 

DOPAD: Od našeho vzniku jsme pomohli k malým, 
ale i velkým změnám v rodinách našich klientů 

- možnost po rodičovské přejít z práce na 
dohodu na hlavní pracovní poměr 

- umožnění kariérního postupu na vyšší a 
zodpovědnější pozici, i když s dojížděním 

- možnost absolvovat rekvalifikační kurz a 
najít si lépe placenou práci později 

UDRŽITELNOST: Od roku 2017 pomalu rosteme a 
staráme se o víc a víc dětí, Dětský klub je náš 
nejstarší projekt a jeho aktuální kapacita nestačí 
poptávce.  



Online hlídání
CO TO JE? Online hlídání jsou živé lekce s 
profesionálními lektory – žádná předtočená videa, ale 
hodiny plné interakce, zábavy a nových podnětů; nabídne 
lekce skupinové i individuální, pravidelné, i v časech, 
kdy potřebujete právě vy; rozvíjí znalosti, dovednosti i 
kompetence dětí  

PRO KOHO TO JE?  

- pro děti na 1. stupni ZŠ 
- pro rodiče, kteří potřebují flexibilně získat čas na práci 
- pro firmy, které potřebují výkon svých zaměstnanců bez 

vyrušení a v konkrétním čase (třeba kvůli poradě nebo 
obchodnímu jednání) 

ŠKÁLOVATELNOST: Aktuálně online hlídání realizujeme pro 
děti, které běžně hlídáme v Dětském klubu a hledáme 
financování pro vznik webové aplikace, která by umožnila 
jednak hlídat i děti dalších rodičů mimo region a druhak z 
interního pohledu vytvořila příležitost pro zisk financování mimo 
dotace a granty a zvýšila tak naši finanční soběstačnost.. 

DOPAD:  

- v případě, že vznikne aplikace pro Online hlídání, budeme 
moci cílit i na další regiony a přibrat si za cíl vyrovnávání šancí 
dětí z vyloučených lokalit na přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
a rozvoji 

- vyšší soběstačnost organizace je náš velký cíl a motivace 

UDRŽITELNOST: Na jaře 2020, když jsme přišli o možnost 
hlídat děti v Dětském klubu, bylo Online hlídání naším 
řešením, jak udržet podporu rodičů, kterou jsme si vytkli 
jako náš cíl. 



Umělecké tábory
CO TO JE? Umělecké tábory jsou dvojího druhu - 
příměstské nebo pobytové.Jejich cílem je dětem 
nabídnout možnost  rozvíjet svůj talent pod 
vedením zkušených lektorů - odborníků ve svém 
uměleckém oboru. Již jsme realizovali například 
tábory filmařské, divadelní, spisovatelské, 
hudební... 

PRO KOHO TO JE? Pro děti z 1. stupně ZŠ, ale 
postupně se k nám přidávají i děti starší, nebo ty, 
které “nám” jenom vyrostly. 

 

ŠKÁLOVATELNOST: Díky pandemii jsme již 
vyzkoušeli tři typy táborů: příměstský, pobytový 
a online. 

DOPAD: V prvním roce jsme realizovali jeden 
běh příměstského tábora, v dalším jich bylo již 
sedm a jeden pobytový a rosteme dál, aktuální 
nabídku najdete na našem webu. 

UDRŽITELNOST: Počet klientů a účastníků z 
roku na rok roste. U některých témat již nyní 
poptávka překračuje naši nabídku a kapacity. 
Hledáme větší prostory, věnujeme se 
vzdělávání týmu v oblasti volnočasových 
aktivit s důrazem na pobytové tábory. 



O rodinu postaráno
CO TO JE? Projekt, ve kterém se zaměřujeme na 
rodinu jako celek. Chceme v něm podporovat zdravou, 
funkční rodinu, rozvíjet rodičovské kompetence a tím 
tak pomoci předcházet krizovým situacím v rodině.  

PRO KOHO TO JE? Pro rodiny s dětmi do cca 13 let 
věku, které žijí v Ivančicích a jeho blízkém okolí. Tito 
rodiče často řeší, jak sladit rodinu i práci, školní docházku 
a doučování dětí, výchovné potíže u dětí, v komunikaci, 
nástrahy online světa atd. Projekt cílí i na ty rodiny, které 
se ocitly v náročné životní situaci (rozvod, výchovné 
potíže, zdravotní postižení člena rodina nebo dítěte, 
krizová situace atd.), se kterými si nevědí rady a sami ho 
neumí vyřešit. Nabízíme jim  podporu v podobě 
poradenství, vzdělávání a informací.  

 

ŠKÁLOVATELNOST: Jsme v přípravné fázi projektu a rádi 
bychom naši nabídku postupně zvyšovali v souladu s poptávkou.  

DOPAD - první fáze projektu:  

● předpokládáme zapojení 25 rodin, tj. 48 rodičů/pečujících 
osob (předpokládáme zapojení i neúplných rodin, ale také 
aktivních prarodičů) a 40 dětí do cca 13 let věku 

● vytvoření sítě organizací se zaměřením na pomoc rodinám 
v dojezdové vzdálenosti 

● navázání spolupráce se zaměstnaveteli a zastupiteli měst  

UDRŽITELNOST: Sice jde o nový projekt, ale již v těch 
předchozích jsme dokázali, že dovedeme pružně reagovat na 
změny a poptávku a strategicky plánovat naši činnost. To 
uplatníme také v projektu O rodinu postaráno tak, abychom jej 
dovedli do udržitelného modelu. 



Fundriasing
Finanční dárci v roce 2020: 

OPZ, Obec Rapotice, MAS Brána Brněnska (prostřednictvím OPZ) 

Poskytnutí zvýhodněné ceny služeb: 

Canva, Google, LMC. s.r.o., SmartEmailing, AVG Technologies 

Hmotné dary: 

Martin Eichacker 



Výzva ke spolupráci
- uvítáme dobrovolnické zapojení odborníků, kteří by nás podpořili v zázemí naší organizace 

(marketing, právo, IT - správa i programování, administrativa, obchod/fundrising a další) 
- uvítáme také dobrovolnické zapojení do aktivit s dětmi - máte koníček, který jim chcete 

ukázat? Působil/a jste jako oddílový/á vedoucí a chcete to znovu oprášit? Nebo jenom chcete 
změnu ze svého pracovního života?  

- pomohlo by nám, kdybyste nám darovali věci, které potřebujeme pro náš provoz - více zde:  
- nebo nás můžete podpořit finančně - jakákoli částka má pro nás smysl a číslo účtu je 

0378102113/0800 
Rádi vám vystavíme darovací smlouvu, stačí nám napsat na info@odetipostarano.cz  Na základě přijaté změny mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit 
za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci 
ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance. Tento benefit lze uplatnit zpětně za 
rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal - více viz: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=918 

DĚKUJEME. 

mailto:info@odetipostarano.cz
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=918


Finance



Finance



Finance

- detailní informace najdete na 
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=976136  

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=976136


Plány na další období
- chceme rozšířit naši nabídku služeb hlídání a talentového rozvoje dětí, proto 

hledáme samostatné prostory, které by nám to umožnily  
- plánujeme stabilizovat naši poradenskou činnost, proto připravujeme 

registraci sociální služby pro rodiny do krajské sítě 
- chceme se nadále a ještě intenzivněji zasazovat za práva dětí a podporovat 

zejména matky v návratu k pracovnímu životu, proto připravujeme projekt 
zaměřený také na tuto oblast 

- našim největším cílem je nadále růst a získat finanční stabilitu organizace, či 
už navázáním partnerství s firemními dárci, nebo nabídkou Online Hlídání pro 
firemní klienty 



Reference a ocenění naší práce
ONLINE HLÍDÁNÍ ve Zprávičkách pro děti na ČT:D  - pořad o úplném prvopočátku Online hlídání; 

ONLINE HLÍDÁNÍ v článku Žena-In; ONLINE HLÍDÁNÍ v článku MF Dnes - představení finalistů 
soutěže pořádané Asociací malých a středních podniků, kde jsme se umístili na skvělém druhém 
místě; Nominace ONLINE HLÍDÁNÍ do soutěže AMSP ČR;  

VERONIKA - http://esencisem.cz/o-veronice/  a https://www.imdb.com/name/nm3355238/  
ELI - http://esencisem.cz/o-eli/ a  
https://www.hrnews.cz/osobnosti-hr/we-live-the-space-we-created-for-our-work-id-3112082   

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160503
https://zena-in.cz/clanek/hlidani-deti-pri-karantene-lektorka-se-s-nimi-spoji-online-a-rodic-ma-par-hodin-jen-pro-sebe
https://www.facebook.com/photo?fbid=3895855547097607&set=a.388736207809576
https://www.soutezrmp2020.cz/z-minuty-na-minutu-skoncila-moznost-hlidani-deti-nazivo-a-tak-se-otevrela-cesta-k-online-hlidani
http://esencisem.cz/o-veronice/
https://www.imdb.com/name/nm3355238/
http://esencisem.cz/o-eli/
https://www.hrnews.cz/osobnosti-hr/we-live-the-space-we-created-for-our-work-id-3112082


Kde nás najdete
 

Naše kontakty: 
 

O děti postaráno z.s.  
IČO: 06129498  

Adresa: Nádražní 206, 675 73 Rapotice 
E-mail: info@odetipostarano.cz 

Tel.: +420 777 110 161 
Datová schránka: 8wxkpjt 

Web: www.odetipostarano.cz  
Web projektu: www.onlinehlidani.cz  

 

mailto:info@odetipostarano.cz
https://www.odetipostarano.cz/
http://www.onlinehlidani.cz

