Vážení rodiče, partneři a přátelé Filiánku.
V duchu motta „Ne to co mám, ale to co tvořím, je mé království.“ pracovala naše
organizace po celý rok 2017 a výsledky této práce Vám předkládáme v této zprávě.
K hlavním činnostem organizace patřil projekt „Školka Filiánek – dětská skupina“,
kurzy baletní přípravky a soutěž Baletní školy Filiánek „Na špičkách“ Brno 2017,
pobyty a tábory pro děti, rodiče i prarodiče, kurzy a akreditované zkoušky pro dospělé,
výukové programy pro MŠ a ZŠ, výukové programy a aktivní semináře pro seniory.
Vedle hlavní činnosti spolek připravil a zrealizoval výtvarnou soutěž „Reflexní děti“
pro MŠ a ZŠ, maškarní ples pro děti i dospělé, dětský den a vycházku pro seniory
s názvem „Mezi brněnskými branami“. Všechny akce a projekty jsme nabídli široké,
nejen brněnské, veřejnosti.
V roce 2017 jsme do naší činnosti zařadili více aktivit a projektů pro seniory a poprvé
také uskutečnili za finanční podpory Statutárního města Brna pobyt pro seniory
s Parkinsonovou nemocí a jejich doprovod.
Ráda bych poděkovala všem partnerům, institucím i soukromým osobám, které Filiánku
poskytly záštitu, finanční a materiální podporu, ale také svůj čas a energii. Děkuji také
rodičům za podporu školky, podporu dětí na soutěžích a reprezentaci naší baletní školy.
Velmi si této přízně vážíme.
Děkuji také všem zaměstnancům Filánku, z.s., kteří činnosti a aktivity připravují
a realizují, dobrovolníkům za nezištnou pomoc na jednotlivých akcích a projektech.
Do budoucna přeji všem krásné nápady, energii a sílu při realizaci a v neposlední řadě
klienty - děti i dospělé, kteří budou mít z Vaší práce radost a potěšení.
Všem, pro které naše akce a projekty připravujeme, děkujeme za účast a pomoc při
naplňování základních myšlenek a cílů Filiánku, z.s. Je naše upřímné přání, aby tato
spolupráce pokračovala i v roce následujícím. Vynasnažíme se ze sebe vydat maximum
při přípravě všech akcí a projektů a budeme se těšit, že se opět všichni setkáme a znovu
budeme rozdávat radost malým i velkým.
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. Jeho 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.

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.
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HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU
Školka Filiánek - dětská skupina
Základ školky představuje pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici,
zdravému sebevědomí, k osvojení dobrých pohybových návyků jako je správné držení
těla, přispívají k rozvoji koordinačně-pohybových schopností (rytmiky, motoriky), rozvíjí
vnímání hudby a rytmu. Vše vychází z přirozeného vývoje dítěte úměrně jeho věku.
Díky projektu na podporu zaměstnanosti z ESF proběhla v době od 1.2. do 30.4.2016
transformace na dětskou skupinu. Od 1.5. 2016 do 30.4.2018 školka funguje a bude
fungovat v režimu dětské skupiny.
V roce 2017 navštěvovalo školku celkem 63 dětí.

Výukové programy

Filiánek nabízi ve spolupráci s odborníky v daném oboru realizaci výukových programů
pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol, a také seniory v Brně a okolí. Nabízíme
celkem 14 programů zaměřených na zdraví a prevenci, programy se živými zvířaty,
vzdělávací a ekologické programy.
V roce 2017 se uskutečnilo 24 programů v 10 mateřských školkách a 11 výukových
programů pro seniory.
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Baletní škola

Baletní škola byla založena v září 2009 a nyní ji navštěvuje přes 200 dětí od 3 do 18
let. Děti z naší Baletní školy se úspěšně účastní baletních soutěží v České republice
i zahraničí, kde dosahují výborných výsledků.
Za rok 2017 navštívilo Baletní školu Filiánek 250 dětí. Všechny děti se představily na
závěrečném vystoupení „Filiánek se představuje“ v sále KC Semilasso dne 7.6.2017.
Na představení zatatančili jako hosté a inspirace pro děti primabalerina ND Brno
Jana Přibylová a sólista ND Brno Michal Pimek.
Celoroční činnost kroužků byl podpořen Statutárním městem Brnem.

Velkým úspěchem byla účast na amatérském mistrovství světa tanečníků Dance World
Cup v německém Offenburgu.
Účast na soutěži podpořilo Statutární město Brno a Obec Popůvky.

5

Tábory a pobyty pro děti i dospělé

Během celého roku se mohou děti, rodiče i prarodiče účastnit některých z našich pobytů.
Všechny pobyty jsou tématicky laděné a program je zaměřen na cílovou věkovou
skupinu. Během zimy jsme zorganizovali 4 pobyty s výukou lyžování v Javorníkách,
Beskydech a v době jarních prázdnin města Brna v Rakousku. Na jaře proběhl pobyt pro
rodinky a pejsky s názvem „Čtyři tlapky“ v RS Zubří. V létě jsme měli celkem 4 tábory
- dva pobyty v RS Zubří pro seniory s vnoučaty, na Milovech na Vysočině a na Búřově
v Beskydech. Pro seniory jsme zorganizovali jarní a podzimní pobyt na Vysočině.
Pobyty pro rodiny s dětmi, pobyty pro seniory a pobyt pro osoby s PN a jejich doprovod
byly podpořeny Statutárním městem Brnem.
Našich pobytů se zúčastnilo celkem 221 dětí, 116 rodičů, 95 prarodičů a seniorů
a 23 osob s PN a jejich doprovod.

Během letních prázdnin nabízíme příměstské tábory s výukou baletu nebo plavání.
Uspořádali jsme celkem 9 táborů pro 88 dětí.
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Aktivity pro dospělé a seniory ve Filiánku

Filiánek v rámci svě činnosti nabízí jazykový kroužek španělštiny pro děti, kroužek
španělských tanců a cvičení na balanční podložce bosu pro dospělé, kompenzační
cvičení a kurzy paměti pro seniory.
Za rok 2017 navštívilo kroužky ve Filiánku 43 dospělých.

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 2017 bylo realizováno 7 přípravných kurzů, zakončených autorizovanou
zkouškou. Celkem se zúčastnilo 59 osob a bylo autorizováno 46 chův.
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AKCE A PROJEKTY
•

29.4. - 30.4. 2017

„Na Špičkách“ Brno 2017

V duchu motta „Ne to co mám, ale to co tvořím, je mé království“ Baletní škola Filiánek
uspořádala 3. ročník Mezinárodní amatérské baletní soutěže pro děti a mládež v Divadle
Reduta v Brně, které se zúčastnilo přes 800 mladých tanečníků z České republiky,
Slovenska a Rakouska. Soutěž dává příležitost předat si zkušenosti nejen mezi žáky
a tanečníky, ale i mezi lektory a pedagogy.
Děkujeme všem přátelům a rodičům Baletní školy Filiánek a všem partnerům
a sponzorům této soutěže. Soutěž byla podpořena Statutárním městem Brnem
a Jihomoravským krajem.

3. ročník

Mezinárodní amatérská baletní soutěž
pro děti a mládež
BRNO 2017

29. - 30.4.2017
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Informace o soutěži: www.naspickach.cz
Baletní škola Filiánek, Antonínská 18, Brno

www.atlasskolstvi.cz
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•

1.1. – 31.5.2017

Reflexní děti

Čtvrtý ročník výtvarné soutěže pro MŠ a ZŠ Reflexní děti na téma „Posviťme si na
bludičku“. Děti z 20 kolektivů malovaly návrhy na reflexní loga. Soutěž byla zařazena
do kampaně Brněnské dny bez úrazu pořádané Kanceláří Zdravé město Magistrátu
města Brna.
Soutěže se zúčastnilo více jak 2127 dětí, nakonec bylo hodnoceno 126 výkresů.
Vítězné motivy vytvořila pro děti firma G3 jako ceny do soutěže.
Reflexní děti

4. ročník výtvarné soutěže pro mateřské a základní školy

„Posviťmě si na bludičku“

DIPLOM
BRNO 31. 5. 2017

•

31.5. 2017

Den dětí na Šelepce

Den dětí na Šelepce aneb Hrajeme si bez úrazu je hravé odpoledne, kde děti plní zábavné
úkoly na jednotlivých stanovištích. Akce vznikla v rámci spolupráce s Kanceláří Brno
zdravé město a byla spojena s vyhlašováním výsledku soutěže Reflexní děti. Akce se
konala v rámci Týdne pro rodinu města Brna.
Akce se celkem zúčastnilo přes 300 dětí se svými rodiči a prarodiči.

•

21.9. 2017

Stáří nás nedoběhne

Aktivní seminář pro seniory s ukázkami činností a nabídkou programu pro tento věk se
uskutečnil v knihovne Jiřího Mahena.
Semináře se zúčastnilo 37 seniorů.
•

1.10. 2017

„Mozaika mezi brněnskými branami“

Vědomostní soutěžní hra s historickým námětem pro seniory v ulicích města Brna.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Za rok 2017 vykázal spolek ztrátu 151 tisíc, tato ztráta bude uhrazena
z nerozděleného zisku z roku 2016.
VÝSLEDKY ČINNOSTI 2017 v tisících Kč

HLAVNÍ ČINNOSTI
školka
kroužky
výukové programy
akreditované kurzy
pobyty a tábory pro děti
Na špičkách - baletní soutěž
Maškarní plesy
DWC - baletní soutěž

PŘÍJMY
787
1 263
17
279
1 948
301
85
0
4 680

VÝDAJE
1 920
1 416
17
290
2 257
707
105
53
6 765

VÝSLEDEK
-1 133
-153
0
-11
-309
-406
-20
-53
-2 085

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
přípravné kurzy
pronájem
reklama

PŘÍJMY
112
7
35
154

VÝDAJE
17
1
5
23

VÝSLEDEK
95
6
30
131

DARY A DOTACE
příspěvky od ÚP
provozní dotace
přijaté dary

PŘÍJMY
65
1 718
20
1 803

VÝDAJE
0
0
0
0

VÝSLEDEK
65
1 718
20
1 803
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VÝNOSY A NÁKLADY 2017 v tisících Kč

VÝNOSY
prodej služeb
prodej zboží
ostatní výnosy
přijaté dary
provozní dotace

PŘÍJMY
4744
91
0
40
1763

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

VÝDAJE
590
98
63
2809
3132
20
77

6638

6789
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Filiánek, z.s.
Antonínská 18
Brno 602 00
IČ: 02996707
čú: 4604646046/2010
www.filianek.cz
filianek@filianek.cz

