Vážené dámy, vážení pánové.
Vážení rodiče a přátelé Filiánku.
Předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření organizace Filiánek, z.s. v roce 2015.
Celý rok byl pro naši organizaci ukazatelem, jakým směrem se vydat a kterým aktivitám
se má organizace věnovat. Zvolené hlavní aktivity, které nabízíme široké brněnské
i celorepublikové veřejnosti, jsou důkazem, že jdeme správnou cestou.
Počátek roku byl ve znamení dvou novinek. Nejdříve to bylo zavedení nových webových
stránek, které lákají nejen fotkami z našich aktivit, ale také přehledným uživatelským
vzhledem. Za celý rok navštívilo stránky více než 28000 uživatelů a z toho 10000 se
vrací opakovaně. Na webových stránkách Filiánku, školky i baletní školy najdete
informace co se ve Filiánku děje, co se událo nebo co se bude dít.
Šíření dobrého jména Filiánku podpořil také 1. ročník mezinárodní amatérské baletní
soutěže pro děti a mládež „Na špičkách“ Brno 2015 v Divadle Radost, které se účastnilo
více než 300 dětí z Česka a Slovenska. Filiánek, z.s. uspořádal soutěž za velké pomoci
Jihomoravského kraje, mnoha partnerů a dobrovolníků. Soutěž byla událostí hodnou
pozornosti, neboť se jednalo o jedinou akci tohoto druhu na celé Moravě.
Připravili jsme i další projekty, které získaly finanční podporu z ÚMČ Brno-střed a
Magistrátu města Brna. Informace o nich najdete v akcích a projektech výroční zprávy.

Jménem organizace bych ráda poděkovala všem partnerům, institucím i soukromým
osobám, které poskytly nejen záštitu, ale finanční a materiální podporu. Spolupráce
s Vámi byla přínosná, příjemná a věříme, že bude dlouhodobá. Děkuji také všem rodičům
za podporu školky, podporu dětí na soutěžích a reprezentaci naší baletní školy. Velmi si
Vaší přízně vážíme.
Děkuji také všem, kteří všechny činnosti a aktivity Filiánku připravují a věnují své úsilí
na jejich realizaci, také dobrovolníkům za nezištnou pomoc na jednotlivých akcích a
pomoc při naplňování základních myšlenek a cílů Filiánku, z.s. Zároveň všem
ve Filiánku přeji stále nadšení, tvořivost, energii do další činnosti a budoucích projektů,
nápady a radost z dobré a smysluplné práce.
Ing. Ivana Šnajderová
statutární zástupce
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STRUKTURA SPOLKU Filiánek, z.s.

Filiánek, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená
za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu
se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha.
Cíle, záměry a hlavní myšlenka spolku byly schváleny formou stanov a spolek byl
založen 4. 6. 2014 na první valné hromadě, kde byl zvolen i výbor spolku.
Filiánek, z.s.

Antonínská 564/18, Veveří, 602 00 Brno
Datum vzniku: 4. 6. 2014
IČO: 029 96 707
Orgány spolku

Nejvyšší orgán:
Statutární orgán:
Předseda výboru:
Člen výboru:

valná hromada
výbor
Ing. Ivana Šnajderová
Ing. Romana Horňáková
Ing. Simona Vaxmonská

Účel spolku

Podpora rodiny ve všech fázích jejího vývoje.
Realizace prorodinných aktivit a volnočasových programů pro děti.
Podpora rovných příležitostí pro rodiče.
Nabídka vzdělávacích aktivit.
Realizace a podpora akcí pro dobročinné a charitativní účely a naplňuje tím statut veřejné
prospěšnosti.

Historie

Dětský klub Filiánek, se sídlem na ulici Antonínská 18 v Brně, byl založen v roce 2009,
jako součást Filia klubu fungujícího již od roku 1993, jehož náplní jsou kurzy plavání
pro malé děti. V květnu 2014 v souladu s novým zněním Občanského zákoníku byla
organizace Dětský klub Filiánek transformována na zapsaný spolek Filiánek, z.s.
Celkem prošlo Filia klubem a Filiánkem více jak 20 000 dětí.
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HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU
Školka

Školka Filiánek je školka s tanečně-pohybovou specializací pro děti od 2-6 let. Program
je tvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu, rozšířen o pohybovou a taneční
výuku. V týdenních blocích se střídají rozumové, pohybové, výtvarné a hudební činnosti,
které doplňují rozvíjející programy a výukové programy pro MŠ.
V roce 2015 jsme u nás ve školce pečovali o 69 dětí.
Baletní škola a ostatní kroužky

Naší školce byla udělena záštita
Městské části Brno-střed.

Filiánek, z.s. v rámci své činnosti nabízí několik různých zájmových kroužků pro děti
každého věku. Hlavním zaměřením je Baletní škola s taneční a baletní přípravkou pro
děti od 3 let. Děti Baletní školy Filiánek se účastní baletních soutěží v České republice i
v zahraničí a dosahují výborných výsledků. Největším úspěchem byla účast na amaterském
mistrovství světa tanečníků Dance World Cup v Bukurešti, kde reprezentovalo 14 žaček
školy. Účast na soutěži podpořil OŠMT Magistrátu města Brna.
Filiánek nabízí i jiné zájmové kroužky, jako je divadelní a keramický kroužek a jazykové
kurzy španělštiny.
Pro dospělé Filiánek nabízí kroužek španělských tanců, cvičení na balanční podložce
bosu a kompenzační cvičení pro seniory.
Za rok 2015 navštívilo kroužky ve Filiánku 240 dětí a 22 dospělých.
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Celoroční provoz byl podpořen
OŠMT města Brna.

Výukové programy

Filiánek ve spolupráci s odborníky v daném oboru, a studenty odborných vysokých
škol nabízí pro mateřské školy v Brně realizaci celkem 12 výukových programů – jde
o programy zaměřené na zdraví a prevenci, programy se živými zvířaty, vzdělávací,
hudební, divadelní a pohybové.
V roce 2015 se uskutečnilo 57 výukových programů v 18 školkách.
Tábory a pobyty pro děti i dospělé

Výukový program Žížalení byl
podpořen OŽP města Brna

Během celého roku organizuje Filiánek pobyty a tábory pro děti, děti s rodiči i prarodiči
a pro seniory samotné. V zimních měsících jsme uspořádali 3 pobyty v Beskydech
s výukou lyžování. Během letních prázdnin jsme uspořádali 5 pobytů a táborů. Seniorům
jsme nabídli jarní a podzimní pobyt na Vysočině. V době letních prázdnin také nabízíme
příměstské tábory s výukou baletu nebo plavání vedené odbornými lektory.
Tematických pobytů se zúčastnilo 208 dětí, 125 rodičů a 101 prarodičů a seniorů.
Filiánek také zpestřil letní prázdniny 220 dětem na 11 příměstských táborech.

Pobyty prarodičů s dětmi podpořil JMK.

Akreditované zkoušky a přípravné kurzy

Filiánek, z.s. , jako autorizovaný zástupce, nabízí možnost získání profesní kvalifikace
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pro zájemce o práci v oblasti
zajištění péče o děti je připraven blok vzdělávacích přednášek zakončený autorizovanou
zkouškou před autorizovanými zkušebními komisařkami.
V roce 2015 byly realizovány 4 přípravné kurzy, 4 autorizované zkoušky a bylo
autorizováno 15 chův.
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AKCE A PROJEKTY
•

1.1. – 31.3.2015

Reflexní děti

Druhý ročník výtvarné soutěže pro MŠ a ZŠ Reflexní děti na téma „I zvířátka chtějí být
vidět“. Děti z 9 mateřských škol malovaly návrhy na reflexní loga.
Soutěže se zúčastnilo více jak 180 dětí.

Soutěž podpořil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Roman Celý, Dis.

•

Duben 2015

Vermikompostéry do brněnských školek

Vítězné motivy
vyrobila pro školky
firma G3.

Celkem se uskutečnilo 5 výukových programů s realizací osazení pěti vermikompostérů
živými žížalami v pěti školkách.
Projektu se zúčastnilo 275 dětí, 27 pedagogů a 30 rodičů.
•

Duben - Říjen 2015

Projekt podpořil
OŽP města Brna.

Revitalizace zahrady a realizace bylinného záhonu

Na vnitroblokové zahradě při školce Filiánek na Antonínské ulici jsme zrealizovali
bylinný záhon, hmatový chodník, dětské pískoviště, nátěry herního domečku pro děti a
úpravu travní herní plochy.
Do projektu bylo zapojeno 25 dětí a 14 dospělých. Zahradu využívá více jak 125 dětí a
60 dospělých.
Realizaci bylinného
záhonu podpořila
Nadace Veronika.
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Revitalizaci zahrady
podpořil
OŽP města Brna.

•

23. - 24.5.2015

„Na Špičkách“ Brno 2015

Filiánek úspešně zorganizoval 1. ročník mezinárodní amatérské baletní
soutěže pro děti a mládež v prostorách Divadla Radost v Brně. Touto
akcí jsme podpořili kulturu v celém JMK, jelikož se jedná o jedinou
akci tohoto druhu na Moravě.

Soutěže se zúčastnilo přes 300 tanečníků z 27 uměleckých škol Česka a Slovenska.
Děkujeme všem přátelům a rodičům Baletní školy Filiánek a všem partnerům
a sponzorům soutěže.

Soutěž podpořil mimořádnou dotací a
dotací OK JMK.

•

27.5.2015

Den dětí na Šelepce

Hravé odpoledne, kde děti plnily zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích se
zaměřením na prevenci úrazů a bezpečnost při sportu a hrách. Akce se konala v rámci
Brněnských dnů bez úrazu a byla spojená s vyhlašovaním výsledků soutěže pro MŠ
Reflexní děti.
Akce se zúčastnilo 290 dětí s doprovodem.
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•

12.6.2015

Filiánek se představuje

Na konci školního roku se v Divadle Bolka Polívky konaly dvě představení toho, co
se děti u nás naučily, pořádané pro rodiče, prarodiče a prátele dětí navštěvujících naše
kroužky.
Na představeních vystoupilo 240 dětí.

Vystoupení bylo podpořeno
magistrátem
Městské části Brno-střed.

•

13.9. 2015

Brněnská tkanička

•

4.10.2015

Baletním Brnem „po špičkách“

V rámci Brněnských dnů pro zdraví se uskutečnil již 2. ročník veselého putování kolem
hradu Špilberk spojený s hádankami a úkoly.

Procházka Brnem spojená s tanečně-sportovními úkoly pro malé i velké. Akce proběhla
v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
Akce se zúčastnilo 86 rodičů a prarodičů s dětmi.
•

13.10. 2015

Baletní workshop

V prostorách Filiánku se pro baletky z naší školy konal baletní workshop s italskou
učitelkou baletu Caterinou Mantovani, působící ve Víděnské státní opeře.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Za rok 2015 vykázal spolek zisk 43 tisíc, které byly použity na uhrazení části
ztráty z roku 2014.
VÝSLEDKY ČINNOSTI 2015 v tisících Kč

HLAVNÍ ČINNOSTI
školka
kroužky
nákup a prodej zboží
výukové programy
akreditované kurzy
pobyty a tábory pro děti
Na špičkách - baletní soutěž
Filiánek se představuje
DWC - baletní soutěž

PŘÍJMY
725
845
179
65
116
1158
104
26
63
3281

VÝDAJE
772
939
121
106
110
1142
403
33
132
3758

VÝSLEDEK
-47
-94
58
-41
6
16
-299
-7
-69
-477

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
pobyty pro dospělé
pronájem
reklama

PŘÍJMY
837
25
15
877

VÝDAJE
744
2
1
747

VÝSLEDEK
93
23
14
130

DARY A DOTACE
příspěvky od ÚP
provozní dotace
přijaté dary

PŘÍJMY
20
346
24
390

VÝDAJE
0
0
0
0

VÝSLEDEK
20
346
24
390
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VÝNOSY A NÁKLADY 2015 v tisících Kč

VÝNOSY
tržby za vlastní výrobky
prodej služeb
prodej zboží
ostatní výnosy
přijaté dary
příspěvky od ÚP

PŘÍJMY
5
3911
179
63
24
20

provozní dotace

346

4548

NÁKLADY
spotřeba materiálu
spotřeba energie
nákup zboží
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy majetku

VÝDAJE
374
122
121
2328
1535
13
12
4505
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Filiánek, z.s.
Antonínská 18
Brno 602 00
IČ: 02996707
čú: 4604646046/2010
www.filianek.cz
filianek@filianek.cz

