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MALÉ OHLÉDNUTÍ
Ohlédnutí za rokem 2020 není právě pozitivní. Po rozkvětu Mozaiky v roce 2019 byl
2020 rokem s minimem aktivní činnosti, jak lze vidět níže v popisech aktivit. Opatření
Vlády ČR v souvislosti s onemocněním Covid-19 se projevily v průběhu celého roku
uzavřením Mozaiky. V té době byla Mozaika aktivní online a prostřednictvím videí…
Poděkování patří všem našim interním i externím zaměstnancům, ale také
dobrovolníkům a příznivcům. Věřme, že následující rok bude pro Mozaiku
pozitivnější.

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice je příspěvkovou organizací města
Klimkovic. Mozaika nabízí pravidelné, příležitostné i spontánní volnočasové aktivity
pro děti, dospělé i seniory, rodiny s dětmi - zájmové kroužky a aktivity, semináře,
přednášky, workshopy, příměstské tábory, akce v Mozaice i mimo ni a mnoho
dalšího. Mozaika iniciuje a podporuje komunitní aktivity v Klimkovicích. Úzce
spolupracuje s Rodinným centrem Želvička, které sídlí přímo v Mozaice.
Spolupracuje také s místními i okolními základními i mateřskými školami, městem
a dalšími spolky. Mozaika se snaží svými aktivitami své návštěvníky a účastníky
rozvíjet, propojovat i inspirovat.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ MOZAIKY
V roce 2020 evidovala Mozaika 5 pracovních úvazků, z toho 2 provozní
zaměstnance a 3 pedagogické pracovníky, většinou na částečný úvazek. Zájmovou
a klubovou činnost zajišťovalo 32 pracovníků na dohodu o provedení práce
a dohodu o pracovní činnosti.

HOSPODAŘENÍ MOZAIKY
Náklady Mozaika
spotřeba materiál
spotřeba energie
zaměstnanci
ostatní služby
jiné náklady
náklady projekt
celkem

Kč
153 283
111 000
1 368
141
230 009
188 493
1 686
229
3 737
155

Výnosy Mozaika

Kč

z vlastní činnosti

372 858

dary
příspěvek město
dotace ESF

45 097
1 498 000
1 558 200

z činnosti projekt

263 000

celkem

3 737 155

KROUŽKY
V roce 2020 nabízela MOZAIKA pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež
ve 20 zájmových kroužcích s různorodým zaměřením pro děti a mládež, v 5
kroužcích pro děti s rodiči a 5 aktivitách pro dospělé a seniory. Nabídku Mozaiky
doplňuje 14 aktivit nájemců, kteří využívají prostory Mozaiky. Naším záměrem u
kroužků pro děti je nejen rozvoj schopností, dovedností a nadání u dětí, ale také
probouzet v nich touhu po poznání, motivovat je k zamyšlení nad životními
hodnotami a inspirovat je ke správným postojům. Učit je, jak se stávat součástí týmu,

pomáhat jim překonávat strach a nejistotu a hledat vlastní hodnotu. Dalším cílem je
děti varovat před špatnými vlivy okolí, zábavnou formou hledat cestu k rozhovorům
na důležitá témata a společně hledat správné odpovědi a hranice pro jejich životy.

Název kroužku
Kroužky pro děti
Pohybovky pro předškoláky
Gymnastika pro MŠ
Gymnastika pro školáky I.
Gymnastika pro školáky II.
Dance I.
Dance II.
Mini dance
Taneční kroužek 2
Ateliér Barvička
Little Dance
Cybertron
Programování
Ateliér Kreativ
Taneční kroužek 1
Průzkumník
Florbal I.
Florbal II.
Keramika
Latina děti
Florbal v ZŠ
Kuchařík
Název kroužku
Kroužky pro děti s rodiči
Jóga pro rodiče s dětmi
Koťata
Tygříci I.
Tygříci II.
Medvíďata

lektor/ka
Mgr. Vítězslav Lasota
Mgr. Lucie Jelínek
Mgr. Lucie Jelínek
Mgr. Lucie Jelínek
Ing. Vendula Klimantová
Ing. Vendula Klimantová
Ing. Vendula Klimantová
Ing. Vendula Klimantová
Vlaďka Hradská, Petra Homolová
Ing. Vendula Klimantová
Mgr. Vítězslav Lasota
Milan Křivánek
Bc. Lenka Hrbáčová
Ing. Vendula Klimantová
Mgr. Vítězslav Lasota
Mgr. Vítězslav Lasota
Mgr. Vítězslav Lasota
Mgr. Šárka Thanheiserová
Lucie Vališová
Mgr. Vítězslav Lasota
Mgr. T. Skálová, A. Dorníková
lektor/ka
Bc. Lenka Figalová
Bc. Renata Návratová
Bc. Renata Návratová
Bc. Renata Návratová
Bc. Renata Návratová

Název aktivity
Aktivity pro dospělé
Latina ženy začátečníci
Latina ženy pokročilí
Klub aktivních seniorů
Zdravotní cvičení senioři 2x týdně

lektor/ka

Název kroužku
Kroužky pro dospělé
Hatha jóga 2x týdně
Powerjóga 2x týdně

lektor/ka

Lucie Vališová
Lucie Vališová
Bc. Renata Návratová
Věra Strakošová

Radka Ivanská
Ing. Edita Ujfaluši

Tancování pro zábavu - pokročilí a
začátečníci
SM systém 4x týdně
SM systém pro seniory
Taichi začátečníci a pokročilí
Jóga
Kruhový trénink

Taneční klub VEON
Mgr. Radmila Pindorová
Mgr. Radmila Pindorová
Bc. Katka Palkovská
Martina Galischková
Tereza Saidlová

MOZAIKOVÉ KLUBY KLIMKOVICE A OLBRAMICE
Kluby zajišťovaly odpolední péči o děti 1. stupně ve dnech školního vyučování do
podvečerních hodin. V průběhu odpoledne se děti věnovaly různorodým činnostem,
pobývaly venku.
Klub Klimkovice zajišťoval také převod dětí ze ZŠ do Mozaiky, převod dětí do
kroužků mimo Mozaiku. Rodiče všechny aktivity klubu velmi oceňovali, napomáhalo
jim to k lepšímu sladění pracovního a rodinného života. Navštěvovalo ho 43 dětí.
Klub Olbramice byl provozován v prostorách ZŠ Olbramice a navštěvovalo ho 29
dětí.

KLUBY JSOU AKTIVITAMI PROJEKTU ESF:
od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2021 projekt
„Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu
a příměstských táborů III,
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007923.
Aktivity projektů byly určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na
ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.
Kromě klubů, převodů dětí jsou aktivitami projektu také příměstské tábory v době
školních prázdnin. Aktivity zajišťovaly péči o děti 1. stupně základní školy.

S ohledem na nelehkou epidemiologickou situaci po celý rok 2020, byly klub
otevřeny vždy jen v povoleném vymezeném čase. Bohužel rodiče byli sami nuceni
řešit hlídání dětí po ukončení školního vyučování a to i v rozmezí celých měsíců.
Tuto dobu probíhaly lekce cvičení on-line. Děti dostávaly videa s náměty k vaření a
dalšími aktivitami na doma i ven, vyzvedávaly si balíčky ke tvořen, námětové
programy do kapsy a další.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
O školních prázdninách nabízela MOZAIKA příměstské tábory, které byly tematicky
zaměřené. Tábory probíhaly přímo v prostorách MOZAIKY. Díky úžasné mozaikové
zahradě, okolní přírodě i výletům byly děti co nejvíce venku. Bohužel se konaly jen
jarní a letní příměstské tábory z důvodu epidemiologické situace.

Jarní příměstský tábor pro děti 1. stupně v rámci projektu „Rozšíření možnosti péče
o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů III “.
Zúčastnilo se ho 20 dětí.
Letní příměstské tábory pro děti MŠ - proběhly 2 letní týdenní nazvané Tlapkova
patrola a Putování za pokladem. Zúčastnilo se jich 32 dětí.

Letní příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ – proběhlo 5 týdenních táborů pro
děti 1. stupně ZŠ v rámci projektu „Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích
a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů III“. Témata byla: Na pirátské
vlně, Star Wars, Pohybově kreativní, Cesta do pravěku a Týden netradičních turnajů.
Tábory měly velký pozitivní ohlas. Táborů se celkem zúčastnilo 181 dětí.

Letní příměstské tábory pro děti 2. stupně ZŠ – proběhl týdenní tábor Bushcraft.
Zúčastnilo se ho 15 dětí.

VZDĚLÁVACÍ DNY
Nabídku letních příměstských táborů velmi obohatil projekt „Vzdělávací dny“
Asociace sportovních klubů. Proběhly dva čtyřdenní bloky pro děti 6 - 9. ročníků ZŠ.
Aktivity projektu byly po celé dny vzdělávací, ale vedené zábavnou formou.
Zúčastnilo se jich 30 dětí.

AKCE V PRŮBĚHU ROKU
Rok 2020 byl téměř bez akcí. Vládní opatření kolem Covid-19 je vyloučila téměř po
celý rok. Realizované akce:
Maškarní rej pro nejmenší
První náš rej zaplnil v únoru prostory malými dětmi s rodiči v maskách. Bylo veselo,
zpívalo se, tancovalo, hrálo… prostě rej, jak má být. Zúčastnilo se ho 38 dětí s rodiči
a víc jich být ani už nemohlo. Nevešli by se. (únor)

Masopust
Každoroční klimkovický Masopust v našem kině obohacujeme o výzdobu, masky
i program po průvodu. (únor)
Adventní dostaveníčko
Dostaveníčko se konat nemohlo. Přesto jsme vyzdobili platan u zámku sněhuláky
a hvězdami, které jsme vyrobili my, ale také děti z MŠ, klienti Domova pro seniory
a další obyvatelé města.

Další akce…
Další pravidelné akce jako Vítání jara, Tátafest, Deskohraní, Otevírání studánek a
další se nekonaly, stejně jako nepravidelné akce.

ON-LINE
V době uzavření Mozaiky probíhaly on-line počítačové kroužky. Natáčeli jsme různá
videa pro aktivity doma i venku. Děti si vyzvedávaly kreativní balíčky i balíčky se
zábavnými aktivitami. Dostávali jsme pozitivní zpětné vazby od dětí i dospělých.
Přesto on-line kontakt nemůže nahradit ten osobní.

PŘEDNÁŠKY, KURZY, WORKSHOPY
Jak bude ovlivňován váš život v roce 2020 z pohledu astrologie? s Mgr. Annou
Kudelovou (leden)
Design na koleně – pravidelná kreativní setkávání 1x měsíčně s různými lektorkami,
věnovaná různorodým tématům např.: malování na textil, výrobě šperků, plstění víl
a skřítků, recy tvoření, plstění šperků, a dalším textilním technikám. (leden, únor)
Cesta vědomé ženy za láskyplným zrozením se Zuzkou Švancerovou –
předporodní setkávání žen v období jejich radostného očekávání

AKTIVITY PRO SENIORY A MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ
PROJEKT „SENIOŘI V KLIMKOVICÍCH VÍTÁNI 2020“
Cílem projektu byla podpora stávajících aktivit pro seniory, zejména jejich rozšíření
a také vznik nových. Zaměřili jsme se hodně na mezigenerační setkávání zejména
seniorů s dětmi. Propojili jsme více spolupráci Mozaiky s Domovem pro seniory
Klimkovice, městem Klimkovice, místními ZŠ a MŠ i dalšími dobrovolníky.
Projekt byl aktivní jen v lednu a únoru 2020. Bohužel, Covid-19 aktivity se seniory
zcela přerušil. Prostřednictvím Zpravodaje města Klimkovic jsme pro seniory tvořili
kvízy a další zábavné úkoly a motivovali je k vycházkám.

AKTIVITY PROJEKTU:

Pravidelné celoroční aktivity
Klub aktivních seniorů
Pravidelná setkávání v klubovně Mozaiky. Prostor pro sdílení seniorů, nabídka
zajímavých programů. Trénování paměti, hraní deskových a dřevěných her,
vycházky, kreativní aktivity, besedy…
Zdravotní cvičení pro seniory s Věrkou Strakošovou 2x týdně v Mozaice.
Cvičení SM systém pro seniory s Radkou Pindorovou 1x týdně v Mozaice.
Návštěvy dětí Mozaikového klubu Klimkovice v klimkovickém Domově pro
seniory – společné zpívání, žonglování, tvoření
Kreativní dílny seniorů s dětmi

Přednášky
Jak bude ovlivňován váš život v roce 2020 z pohledu astrologie? s Mgr. Annou
Kudelovou (leden)

DALŠÍ PROJEKT
SPOLEČNĚ
Projekt měl tři dílčí cíle:
1/ Podpořit zájem veřejnosti o prostranství, kde tráví svůj volný čas (dospělí, děti
i senioři) a jejich aktivní zapojení do péče o ně formou výsadby a údržby zeleně
2/ Tvoření jedlé mozaikové zahrady a Podzimní uspávání zahrady se skřítky a vílami
3/ Ozelenění veřejného prostranství Parčíku dobrovolníky a navázání na jeho dřívější
komunitní proměnu

Pokračování v úpravách mozaikové zahrady za pomoci dobrovolníků (dětí,
dospělých i seniorů) jako místa pro vzájemná setkávání generací a volnočasové
aktivity.
Realizace: duben až září 2020
Všechny aktivity projektu kromě podzimního uspávání zahrady, se nám podařilo
naplnit.
Společnými aktivitami a mezigeneračními setkáváními posilujeme vzájemné vztahy
mezi lidmi, ale také vztah k místu, kde společně trávíme volný čas.
Projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč. Děkujeme Romanu Lechovi, zaměstnanci
BONATRANS GROUP a. s., za jeho podporu Mozaiky.

SLOVO ZÁVĚREM
Rok 2020 byl v mnohém odlišný od roku 2019. Mozaika byla téměř půl roku uzavřená
pouze s on-line aktivitami a to z důvodu nařízení Vlády ČR v souvislosti
s onemocněním Covid-19. Čas jsme využívali na zvelebování prostor, zahrady,
administrativní práce, přípravu aktivit atd. Přejme si, aby se tento čas již neopakoval
a Mozaika zase naplno žila osobní přítomností všech generací.

