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MAMINKY
Podporujeme ženy pečující o malé děti v plnění jejich spole-
čenské role a nalézání optimálního pracovního uplatnění tak,
aby se dostávaly ze sociální izolace nebo do ní nezabředávaly,
byly sebevědomější a byly aktivnějšími hráčkami v životě svém
i své rodiny, komunity a práce.

Základem našich služeb pro maminky je obvykle komplexní
program složený z hlavního kurzu, který je doplněn speciali-
zovanými aktivitami. Po tomto programu poskytujeme další
individuální podporu.

Maminkám pomáháme od roku 2005. Od té doby jsme postu-
pně vymysleli, vyzkoušeli a do propracované podoby dovedli
několik aktivit, které zejména ženám s malými dětmi opravdu
prospívají. Dosud jsme pomohli více než 5 000 maminek.
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Služby, které jsme jim poskytovali v roce 2019, vám představí-
me na následujících stránkách.



„Děkuji. Opravdu moc. Když porovnám sebe v září a sebe dnes, cítím se stabilnější, veselejší, mám nové
přátelé, spoustu nových informací a spokojenost se mi odrazila i doma :) Jediné co mě opravdu mrzí je, že
jste v Budějovicích. Jinak bych se Vám časem rozhodně chtěla nacpat do týmu :-) Tenhle projekt doporučuji
kde můžu. Opravdu děkuji a klobouk dolů. Držím palce, ať se Vám daří."

„DĚKUJU za skvělou šanci věnovat se po dlouhé době sama sobě! Byl to neuvěřitelný půlrok a doufám, že bude
mít pokračování v mnohém (podnikání i přátelství)! DÍKY! Má to smysl! Rozzářili jste a nakopli 24 žen, které
mají motivaci pracovat na sobě! A to je neuvěřitelné! Navíc i naše děti měli skvělou příležitost nových zážitků
a přátelství! Prostě skvělé, díky!"

„Chci vám obrovsky poděkovat za to, co děláte. Za pomoc lidem (v našem případě maminám). Já osobně děkuji
za zvýšení sebevědomí, za namotivování do budoucna, za uvědomění si spousty věcí, které bych v životě chtěla,
a také za pomoc v oblasti komunikace. Děkuji, že jste mi dali příležitost změnit svůj život."
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SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO MAMINKY

Osvědčený koncept našich pětiměsíčních kurzů je složen z úvodního
a závěrečného dvoudenního  workshopu, 25 až 30 půldenních lekcí,
4 až 6 webinářů a doplňující a podpůrné online učebnice na
www.virtualnikolega.cz. Při půldenních lekcích hlídáme účastnicím
děti. To je pro zhruba polovinu účastnic poměrně zásadní služba,
bez které by se programu nemohly zúčastnit.

Kombinujeme práci ve skupině s individuálním přístupem, „měkké“
dovednosti trénujeme při získávání „tvrdých“ znalostí. Při plnění
úkolů zlepší účastnice své komunikační schopnosti, porozumění
instrukcím, schopnost rozhodování, řešení problémů, nesení
zodpovědnosti, adaptabilitu a flexibilitu, týmovou práci, a další
dovednosti. Na příkladech z firemní praxe klientky konfrontují
představu o sobě, svých schopnostech a očekávání s připravenými
situacemi. Při plnění úkolů používají počítač a internet. Naučí se
pracovat s cca 20 aplikacemi a zvýší svoji schopnost orientovat se v
nových.
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SEBEROZVOJOVÝ 

KURZ PRO MAMINKY

Absolventka umí upravit dokument, vytvořit tabulku, naplánovat akci,
komunikovat pomocí více online nástrojů, upravit obrázky, vytvořit
prezentaci, pracovat s daty, vyhledávat a vyhodnocovat informace,
používat hromadnou korespondenci. Umí vytvořit logo, pozvánku,
jednoduché prezentační materiály a webové stránky. Umí pracovat v
prostředí e-learningových kurzů a webinářů. Rozumí základním
bezpečnostním rizikům online světa a umí efektivně pracovat s
rodičovskou kontrolou internetu. Procvičila si několik technik
stresmanagementu a neverbální a verbální komunikace. Uvědomuje
si svůj styl komunikace a vztahování se ke světu, umí tento styl
rozpoznat u jiných osob a prakticky s tímto pohledem pracovat. Zná
vybrané komunikační techniky.
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34 seberozvojových kurzů 

370 maminek

12 kurzů začalo v roce 2018
a pokračovalo do roku 2019

10 kurzů začalo v roce 2019
a skončilo začátkem roku
2020

Z toho... 

2019

pro



KURZ ONLINE MARKETING V PRAXI

Hledali jsme téma, které je „in“ na pracovním trhu, je
dostatečně flexibilní pro potřeby maminek a je pro ně i
dostatečně atraktivní, aby měly motivaci se v  něm opravdu
někam posunout. Našli jsme ho v  online marketingu, který je
využitelný ve velmi široké škále pracovního uplatnění. Od
vlastních projektů až po nejrůznější formy flexibilního
pracovního uplatnění.

Ve spolupráci s maminkami a autorem úspěšného vzdělávacího
portálu ekospace Davidem Šetkem jsme pokračovali v
pětiměsíčním vzdělávacím programu. Program je složen ze čtyř
jednodenních seminářů, čtyř víkendových workshopů, šesti
webinářů a patnácti online lekcí dostupných na
www.virtualnikolega.cz.
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KURZ ONLINE MARKETING V PRAXI

9

online marketingu

54 maminekpro

2019

kurzy

Maminky v průběhu kurzu pracovaly na vlastních projektech,
které v  závěru prezentovaly. Během omezeného času, který
maminky mohou svému vzdělávání věnovat, se jim podařil
obrovský krok dopředu, i když jsme jim k  řadě témat stihli
jenom pootevřít dveře a ukázat jim možnosti a základní
pravidla. Program zahrnoval tato témata: Možnosti prezentace
na internetu, Výběr systému pro eshop, Analýza konkurence,
Google Analytics a Search console a Seznam Webmaster, Úvod
do HTML a CSS, Content Marketing, SEO, Sociální sítě, UX, Email
marketing, Blog, PPC reklama, Porovnávače zboží,
Videomarketing, Business plán, Jak efektivně sdílet své nápady
a plány, Praktické využití google disku, Užitečné programy a
aplikace pro jednodušší organizaci projektů, Grafika pro
web/tvorba loga a úprava fotek, Copywriting; Psychologie
marketingu, CRM systémy a leady.



PRACOVNĚ MOTIVAČNÍ ANALÝZA

Prostřednictvím kvalifikovaných metod (např. GPOP, Bomat-
short, LMI, NEO) pomáháme klientkám nahlédnout na své
schopnosti, vlastnosti, dovednosti a zdroje motivace vzhle-
dem k osobnímu,   pracovnímu i společenskému uplatnění.
A doporučíme, co s tímto poznáním dále smysluplně dělat.
Součástí aktivity je vyplnění testů s psychologem, jejich vy-
hodnocení a následný individuální pohovor. Kompletní výs-
ledky jsou určeny pro klientku, souhrnné postřehy potom
pro nastavení způsobu naší práce s klientkou v dalších akti-
vitách.
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248 maminekabsolvovalo

2019



ORIENTACE NA TRHU PRÁCE
Co platilo na trhu práce před nástupem na MD se mnohdy již
v průběhu RD výrazně mění. Pomáháme maminkám udržet nebo
získat kontakt s  aktuálním děním na trhu práce. Zejména pak
v případě, kdy se maminky chtějí po nebo při RD do práce vrátit.
V průběhu 4 lekcí jim pomůžeme s vyhledáváním a posouzením
pracovních nabídek, s úpravou životopisu či své sebeprezentace
na internetu (např. na Linkedin). Poradíme se specifickými si-
tuacemi ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Maminky
seznámíme s aktuální legislativou a jejím praktickým výkladem,
např. za pomoci pozvaného hosta z úřadu práce. Vyzkouší si vyh-
ledat vhodnou pracovní nabídku, formulovat motivační dopis a
vyzkouší si pracovní pohovor nebo assessment centrum.
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KOUČINK

2019

95 maminek

556 koučovacích sezení

26 233
kurzů

pro maminek

Naše interakce s  maminkami, a námi podpo-
rovaná interakce mezi nimi samotnými, často
iniciuje výrazné změny v  jejich životech a
v  jejich vnímání sebe sama. Když se v  důsle-
dku toho snažíte definovat či uchopit své cíle,
a potom je i realizovat, může vám pomoci
metoda koučinku. Koučink pomáhá objevit a
plně využít jeho vnitřních zdrojů, zbavit stra-
chů, motivovat k dosažení lepších výkonů a
dlouhodobému udržení směru ke zvoleným
cílům. Kouč vede klienta k tomu, že sám pro
sebe najde nejlepší možné řešení.



Možných a užitečných témat spojených s osobním rozvojem a návra-
tem do práce je nepřeberné množství. Pro maminky organizujeme
půldenní miniworkshopy, semináře nebo přednášky. A to buď jako
součást Seberozvojového kurzu anebo samostatně. Někdy jsou to
jednorázové akce, jindy tvoří na sebe navazující cyklus více témat.
Souhrnně jim říkáme Jak se neztratit, a jednotlivá témata jsou buď
léty ověřená a dlouhodobě žádána anebo naše klientky navrhují
témata nová. Příklady témat z  roku 2019: Komunikace tělem a
vzhledem, Time management, Finanční gramotnost, Prezentační
dovednosti, Jak redukovat stres, Asertivita v našich životech,
Komunikační fauly, Bezpečnost na internetu, Práce se sebevědomím,
Assessment centrum, Najít práci bez obav a stresu, Kultura mezi
kontinenty.

JAK SE NEZTRATIT
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90 4862019

půldenních seminářů maminek



Po skončení seberozvojových kurzů podporujeme další individuální
vzdělávání klientek, a to s ohledem na jejich potřeby a situaci, ve které se
právě nacházejí. Po návrhu a schválení konkrétního kurzu či školení ho
administrativně zařídíme a proplatíme. Kurzy mají nejrůznější podobu.
Někdy se jedná o účast v  otevřených kurzech vzdělávacích společností,
jindy jde o domluvené vzdělávání na míru.

Psychologie prodeje, Základy koučování, Mzdové účetnictví se základy
personalistiky, Automatické kresby, Měkká reponace celé páteře, Linky
obočí a grafický makeup, Jak na editování fotek a sladěný Instagram, Jak
řídit IT ve startup společnostech, Sportovní masáž, Kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou, Studium pro asistenty pedagoga, Adobe
Photoshop, Účetní minimum, Myšlenkové mapy, Pokročilý kurz CSS a
HTML, Školení online copywritingu, Vzdělávací kurz reflexní terapie,
Zdravé stravování dětí, Základy první pomoci, Kurz moderního krasopisu 

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Pestrost kurzů nechť ilustruje tento výběr témat:
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200
4 017

účastnic

2019

hodin



SETKÁVÁNÍ PO ČASE

V  rámci pětiměsíčních programů se jejich účastnice
často velmi sblíží a vytvoří se nové sociální vazby, které
přetrvávají někdy i roky po setkání s našimi službami.
Občas se nám podaří zorganizovat následný dvou-
denní workshop nebo kulaté stoly, kterých se mami-
nky, co se znají z našich kurzů, mohou někdy až s roč-
ním odstupem zúčastnit. Smyslem těchto setkání je si
rozšířit obzory o další vzdělávací téma, ale především
se znovu potkat.

PODPOROVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA
nebo PRACOVNÍ PRAXE

Tam, kde to dává v dané chvíli smysl, pomáháme ab-
solventkám našich pětiměsíčních kurzů nalézt vhod-
nou práci. Mnohdy stačí jenom vylepšený životopis,
objevení vhodné příležitosti s  naší pomocí, či pov-
zbuzení k  absolvování pohovoru. V některých přípa-
dech však pomáháme i se zprostředkováním domluvy
mezi maminkou a jejím novým zaměstnavatelem a po
dobu dvou až pěti měsíců tomuto zaměstnavateli pos-
kytujeme mzdový příspěvek. Motivujeme ho tak k větší
vstřícnosti v nastavení podmínek práce vhodných pro
sladění pracovního a rodinného života, nebo k vyzkou-
šení nových postupů v této oblasti.
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108
5následných workshopů

maminek

2019

11
maminek 4ze krajů

zaměstnavatelé
ČR pro



DRUŽINY
Od začátku školního roku 2019/2020
realizujeme ve spolupráci se 7 základními
školami družiny a školní kluby. Ve většině škol
jsme se domluvili na otevření dalšího odděle-
ní družin s kapacitou 5 až 15 dětí. Byla to
reakce na finanční a personální limity, díky
kterým školy nemohly uspokojit poptávku ro-
dičů. Našim cílem je zajistit rodičům péči o dě-
ti během školního roku v takovém rozsahu a
kvalitě, aby stíhali odjezdy a příjezdy do práce
a věděli, že je o jejich děti ráno, přes den i
později odpoledne v době mimo vyučování
dobře postaráno.
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Rodičům pomáháme vzděláváním a podporou osobního
rozvoje, ale také tím, že jim pohlídáme děti v době, kdy je to
pro ně složité. Jednou z  možných forem jsou týdenní
příměstské tábory, které organizujeme o letních prázdninách
ve spolupráci s místní základní školou, obvykle v  jednom až
třech termínech za léto. Stejně jako ostatní naše služby pro
rodiče jsou i příměstské tábory bezplatné (kromě stravného).

90 dětí 80
podpořených
rodin

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

31
594

492

příměstských
táborů

podpořených
rodin

dětí
2019



52
2019

klientekabsolvovalo

93%s průměrnou úspěšností

European Certification of Digital Literacy – je mezinárodně
uznávaný způsob ověření digitálních znalostí. Jeho význam
spočívá zejména v tom, že odráží aktuální potřeby všech
oblastí trhu práce a běžného života. Znalost jednotlivých
oblastí je ověřována standardizovanými testy. Dnes existuje
velké množství tematických modulů různé úrovně obtížnosti.
Naše testovací středisko má akreditaci na moduly: počítač a
soubory, zpracování textu, práce s tabulkami, internet a
komunikace, bezpečné používání IT, spolupráce na internetu
a informace z internetu.

ECDL
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„Děkuju za parádní kurz, který mě vytrhl z rodičovského stereotypu, otevřel dveře k novým tématům a
namotivoval mě do dalšího vzdělávání!"

„Velký dík, že takovéhle věci děláte, přála bych i více maminkám, aby si takovýhle program mohly dovolit
absolvovat. A klidně můžete dělat něco dál i pro absolventky Vašich kurzů - my prahneme po dalším
vzdělávání a některé z nás ještě na mateřské pár let budou. :-)"

„Děkuji za velmi povedený kurz. Dověděla jsem se mnohé o sobě, setřídila si myšlenky, jak a kam dál po
RD. Získala větší sebedůvěru. Pomohl mi kolektiv maminek. Velmi zajímavé přednášky (za mne top TP, TM,
PMA, FG, PC osvěžení :). Moooc děkuji za velmi příjemně strávený čas s vašimi kolegy :-)."
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Dlouhodobá podpora osob léčících se ze závislosti na
návykových látkách nebo patologického hráčství může
mít velmi silný vliv na klientovy kroky po odchodu
z  léčebného zařízení. Problémy závislé osoby často
nepřímo dopadají také na jeho rodinu, proto se cení
sebemenší pokrok vedoucí k abstinenci, snaze o nalezení
zaměstnání a hlavně, omezení rizikového chování.

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci s
Psychiatrickou léčebnou v Červeném Dvoře a
psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě. Nově jsme své služby
rozšířili do Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v
Bílé Vodě a do Psychiatrické léčebny Lnáře. Vedení i
zaměstnanci těchto zařízení jsou ochotni upravovat
harmonogram terapií tak, aby bylo volitelné vzdělávání
jeho vhodným doplňkem, a často vstup do některé
z aktivit klientovi sami doporučují.

LIDÉ LÉČÍCÍ SE ZE
ZÁVISLOSTÍ
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S  klientem pracujeme přímo v  areálu léčebny a osobní
jednání považujeme za nezbytné. Ke každému z  našich
klientů přistupujeme velmi individuálně, s  ohledem na
jeho specifický zdravotní stav a osobní i pracovní situaci.
Klient cítí podporu nejen terapeuta, ale i člověka mimo
zdravotnický personál. Dostává příležitost zvýšit své
znalosti, uvědomit si reálné možnosti po ukončení léčby
a potíže (např. nezaměstnanost, dluhy a exekuce) začít
řešit v „chráněném“ prostředí za pomoci odborníků.



Cílem tohoto šestitýdenního kurzu je vybavit klienty znalost-
mi potřebnými k  úspěšnému složení rekvalifikačního testu.
K  získání celostátně platného osvědčení s akreditací MŠMT
prokazuje klient své vědomosti v oblasti internetu a emailu,
práci se složkami a Průzkumníkem Windows, programem
Word a Excel. Klienti si kurz vysoce cení – mnozí mají dokon-
čenou pouze základní školu a rekvalifikační osvědčení v nich
probouzí hrdost a naději, že mohou svou situaci změnit.

KURZ ZÁKLADY PRÁCE S PC

19

5
61

2019

kurzů

pro klientů

počítačových
67% úspěšnost



„Kurz splnil mé očekávání nad rámec. Jsem velmi spokojený jak s vědomostmi tak se způsobem
výuky. Dal mi především vědomí toho, že má smysl se dále vzdělávat. A ano, rozhodně má smysl ho
absolvovat během léčby. Také se mi líbí možnost využít pomoc s dalšími rekvalifikacemi a pomoc se
zaměstnáním."

„Musím ocenit schopnosti vedení kurzu, trpělivost a ochotu při jakékoliv pomoci. Obnovil jsem si
zacházení s programy Excel a Word které jsem od školy nepoužíval, jinak jsem ho absolvoval jako
vhodné doplnění profesního životopisu."
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„Na to že jsem v tom měl celý život hokej, tak jsem rád, že díky Vám jsem si to dost osvojil a
připomněl a i dost přiučil."



Kurz Virtuální firma chce klienta mimo práce s  ICT naučit i
spolupráci a komunikaci s ostatními. Má být přípravou na vstup či
návrat do zaměstnání. Osmitýdenní výuka směřuje k tomu, aby se
klient naučil používat programy MS Office, internet a email natolik,
že bude spolu s  kolegy schopen vytvořit prezentaci firmy a
přednést ji před ostatními účastníky.

VIRTUÁLNÍ FIRMA

Virtuální firmy vznikají zhruba 3 v každém kurzu. Tým jedné firmy
tvoří 3 až 4 klienti. Učí se porozumět instrukcím, rozdělit si práci,
řešit problémy, plánovat čas a dodržet termíny. Učí se, že za ús-
pěch či neúspěch týmu nese zodpovědnost každý jeho člen. Tré-
nují prezentaci a obhajobu svých výsledků, sebereflexi i hodnocení
výsledků druhých.
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59 úspěšných absolventů



„U organizace Attavena jsem absolvovala kurzy Virtuální firma, Trh práce a rekvalifikační kurz Výpomoc
při přípravě pokrmů. V průběhu těchto kurzů jsem se vždy setkala s pozitivním a vstřícným přístupem
školicího personálu. Získala jsem spoustu cenných rad a zkušenosti potřebných pro složení závěrečných
zkoušek i následnou praxi. Služby organizace Attavena mohu hodnotit jen pozitivně a všem doporučit.“
Petra

„Bylo dobré si některé věci připomenout, obzvláště ty, které jsem již dlouho nepoužívala, dokonce
zapomněla. Ale dozvěděla jsem se a poznala spoustu nových vychytávek, možností, apek, detailů. Kurz se
mi moc líbil. Škoda, že končí :-).“ Markéta

„Líbilo se mi to, jsem rád, že jsem úspěšně splnil vše, mám z toho radost. Tým z Attaveny je super,
často jsme se nasmáli. :-)" David
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ORIENTACE NA TRHU PRÁCE
Klientům poskytujeme ve 4 lekcích (půldnech) základní
informace nezbytné pro hledání zaměstnání. Jak
správně napsat životopis, když je nutné zohlednit
epizody závislosti či nedostatečných pracovních
zkušeností. Jak se prezentovat a připravit na pohovor.
Co očekávají zaměstnavatelé a co je v souladu se Záko-
níkem práce.

Klient v průběhu kurzu vyhledává nabídky zaměstnání
na internetu a aktivně na ně reaguje, po domluvě s te-
rapeuty může absolvovat pracovní pohovor. Během
kurzu i po jeho skončení mu jsou lektor a mentor pro-
jektu k dispozici k osobní konzultaci. Pokud klient pro-
jeví zájem, poskytneme mu právní pomoc ve věci dlu-
hů, exekucí, občanského nebo trestního práva.
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15 kurzů pro 67klientů

Touto aktivitou pomáháme klientům s  uvědoměním si
vlastních dovedností, schopností a zdrojů motivace ve
vztahu ke konkrétním profesním oblastem. Klient ab-
solvuje soubor profesních testů, jejichž výsledky s ním
následně individuálně konzultuje psycholog. Závěrečná
zpráva z  pracovně motivační analýzy klientům často
pomáhá v  rozhodování při hledání nového pracovního
uplatnění, mohou ji využít také při komunikaci s ÚP nebo
s týmem Attaveny při žádosti o podporu formou
individuálního školení.

PRACOVNĚ MOTIVAČNÍ ANALÝZA

123
12

pracovně motivačních
analýz

klientů



JAK SE NEZTRATIT

Přednášky v rozsahu půl dne na specializovaná témata,
která nelze zahrnout do kurzů nebo k  nim klienti ne-
mají přístup jinak. Podle konkrétního tématu se for-
mou pohybujeme mezi přednáškou, miniworkshopem
a diskuzním klubem. Nabízená témata v  roce 2019
byla: dluhy a exekuce, finanční gramotnost, time mana-
gement, jak zvládnout stres, komunikace tělem a vzhle-
dem, prezentační a komunikační dovednosti, prevence
relapsu, manipulace a obrana proti ní, cesta z
Červeného Dvora do Santiaga de Compostela. Klienti
mohli ovlivnit výběr hostů z předložené nabídky nebo
sami hosta nebo téma navrhovali.

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Podpora klientů po dokončení léčby má několik podob.
První z nich je možnost absolvovat kurz, školení nebo
rekvalifikaci dle vlastní volby. Při hodnocení žádosti při-
hlížíme k doporučením terapeutů nebo závěrům zprá-
vy z pracovně motivační analýzy.
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33 přednášek

s průměrnou
účastní16klientů

14 klientů

1 558
hodin



PODPOROVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA
nebo PRACOVNÍ PRAXE

Podporovaná pracovní místa a pracovní praxe jsou šancí pro
klienty s  minimální nebo žádnou pracovní zkušeností, pří-
padně pro ty, kteří jsou mimořádně dlouho mimo pracovní trh.
Finanční příspěvek na klientovu mzdu může zaměstnavatele
motivovat k přijetí kandidáta, o jehož spolehlivosti či kvalifikaci
není plně přesvědčen. Podpora ze strany Attaveny může pokrýt
velkou část nákladů na klienta ve zkušební době a dát mu tak
příležitost přesvědčit zaměstnavatele i sama sebe o tom, že da-
nou práci zvládne.

 

WORKSHOPY

Workshopy jsou třídenní setkání pořádané pro
absolventy virtuálních firem. Při volné kapacitě
se mohou připojit i účastníci ostatních proje-
ktových aktivit. Program nabízí přednášku a po-
radenství, trénink paměti, týmové a sportovní
aktivity. Za významný považujeme komunitní
rozměr workshopu. Klienti, kteří spolu prožili
několik měsíců v léčbě, se spolu mohou setkat a
sdílet vzájemně své zkušenosti. Jako hosté jsou
zváni terapeuti i bývalí klienti, kteří svou situaci
dlouhodobě úspěšně zvládají.
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2019

16
pracovních75odpracovaných

člověkoměsíců míst

1víkendový workshop

pro11klientů

Velký zájem je o dočasnou podporu na pracovních pozicích
vytvořených Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr. Klienti zde
mohou pracovat v  bezpečném prostředí a v  léčbě pokračovat
docházením do adiktologické ambulance v areálu.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ATTAVENA, O.P.S.

Datum vzniku: 15. července 1999 (zápis v rejstříku
obec-ně prospěšných společností, vedeného Krajským
sou-dem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 52)

IČ: 25197185

číslo bankovního účtu: 712136723/0300

www.attavena.cz
info@attavena.cz
+420 385 340 579

Posláním společnosti Attavena je vzdělávání,
podpora osobního rozvoje a uplatnění osob, které
mají přístup k těmto službám omezen z důvodů
sociálních, kulturních, rodinných, věkových nebo
zdravotních a podpora činnosti a rozvoje
neziskových organizací v České republice.

Toto poslání bude naplňováno poskytováním ve-
řejně prospěšných služeb zejména osobám s
omezenou dostupností vzdělávání a dále obecně
prospěšným společnostem, veřejnoprávním in-
stitucím, občanským sdružením, sdružením dětí a
mládeže, nadacím a církevním právnickým osobám
(dále jen „neziskové organizace“) nebo jejím
zakladatelům.

DRUH POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU:

publikační a vydavatelská činnost

organizace kurzů, školení, seminářů, konferencí

vytváření nových netradičních programů, forem,
způsobů a přístupů ke vzdělávání v aplikovaném
využití informačních technologií

poradenství a podpora při osobním rozvoji

obsah a zpracování informačních materiálů

elektronické publikování a práce s internetem
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

Naprostou většinu našich služeb můžeme poskytovat díky realizaci pro-
jektů, které spolufinancuje Evropský sociální fond. To je také důvod, proč
jsou pro klienty a klientky naše služby bezplatné. I když málokdy je to ze
strany klientů bez odpovídající protihodnoty, kterou je jejich čas, píle a
energie, jenž do aktivní účasti v našich aktivitách na oplátku vkládají. Ob-
vykle to není nic triviálního, což dokazuje přes 500 000 hodin, které s ná-
mi, tváří v tvář, dosud strávili.

Projekty vymýšlíme, připravujeme, obhajujeme a realizujeme s  plnou
zodpovědností jak vůči klientům/kám, tak vůči těm, kdo to platí, ať již
v roli poskytovatele grantů nebo daňových poplatníků. Naši práci vnímá-
me jako společenské poslání, které se v dlouhodobém pohledu společ-
nosti zúročí menšími sociálními náklady a lepší odolností našich klien-
tů/tek a jejich okolí. Bereme to tak, že každý ostrůvek s pozitivní náladou
a drobným posunem se počítá.

28



V JEDNOM KOLE
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001159, do června 2019)

V JEDNOM KOLE II
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424, celý rok 2019)

ZAČNI HNED
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003237, do června 2019)

TROCHU MÉNĚ HORKÉ LÉTO II
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000280, celý rok 2019)

ZPÁTKY VE HŘE V MAS RŮŽE
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010161, od července 2019)

PRO ZMĚNU PRO SEBE
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003251, do června 2019)

V PRÁCI JAKO DOMA
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003114, do ledna 2019)

PREZENTOVANÉ SLUŽBY PRO MAMINKY
JSME MOHLI REALIZOVAT DÍKY TĚMTO

PROJEKTŮM:

Od října 2019 realizujeme projekt IIY II – Mezinárodní stáže
pro mládež (CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011125) zaměřený na
podporu znevýhodněné mládeže formou zahraniční stáže.

Od ledna 2019 realizujeme projekt Attavena Melior II
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009615) zaměřený na
profesionalizaci naší práce.

PREZENTOVANÉ SLUŽBY PRO LIDI LÉČÍCÍ SE
ZE ZÁVISLOSTÍ JSME MOHLI REALIZOVAT

DÍKY TĚMTO PROJEKTŮM:
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VOZATAJ
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004031, do května 2019)

FÉNIX
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001353, do června 2019)

FÉNIX II
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006450, celý rok 2019)

VOZATAJ II
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009225, od července 2019)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2019

Spotřebované nákupy a nakupované
služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladových dodávek
Oprava a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

4 762 

901
  

163
758

45
2 895

14 727
12 200

2 521
6

4 762

901

163
758

45
2 895

14 727
12 200

2 521
6

NÁKLADY Hlavní
činnost

CelkemHospodářská
činnost

0

0

Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady celkem

30
2 877

3

2 874
188

188

22 584

30
2 877

3

2 874
188

188

22 584

NÁKLADY Hlavní
činnost

CelkemHospodářská
činnost

0
0

0
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2019

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

22 269
15
15

261
14
13

1
0

22 269
15
15

261
14
13

1
0

VÝNOSY Hlavní
činnost

CelkemHospodářská
činnost

0
0

0

0
22 559 0Výnosy celkem 22 559

-25 0Výsledek hospodaření před zdaněním -25
-25 0Výsledek hospodaření po zdanění -25
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ROZVAHA
ke dni 31.12.2019

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborům hmotných movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Poskytnuté provozní zálohy

346
948

66
882

-602
-34

-568

14 130
0

1 031
124

343
1  133

66
1 067
-790

-50
-740

19 535
0

765
106

AKTIVA začátek účetního
období

konec 
účetního období

Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

400
-10
517

13 019 
2

13 017
80
80

14 476

300
-46
405

18 643
26

18 617
127
127

19 878

AKTIVA začátek účetního
období

konec 
účetního období
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PASIVA

ROZVAHA
ke dni 31.12.2019

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci

-298
-21
-21

-277
x

-277

14 774
2 229

55
370
893

-323
-298
-298

-25
-25

20 201
1 444

49
146
727

začátek účetního
období

konec 
účetního období

 Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční 
výpomoci
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

277

131
418

85

12 545
12 545
14 476

282

94
146

18 757
18 757
19 878

začátek účetního
obdobíPASIVA konec 

účetního období
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Attlová Veronika, Bartoš Marek, Broncová Kateřina (od listopadu), Bosáková Petra, Burianová Eliška (od dubna), Čížková
Barbora (od listopadu), Hajný Radek, Heferová Zuzana, Homolková Milena (do března), Klouda Zdeněk (ředitel),
Kloudová Jana (na RD), Kočerová Andrea, Koišová Lenka, Krejzová Dagmar, Lang Jakub, Lukschová Monika (od května),
Majerová Petra (do září), Notová Petra (od listopadu), Okřinová Isabela (do října), Ouředníková Eliška, Pecha Matěj (od
listopadu), Poláková Michaela (na RD), Prokeš Lukáš, Sokolíková Martina, Šetek David, Štifterová Eva (na RD), Štolfová
Marta (do února), Vacková Petra (na RD), Vachová Petra (do října), Váňa Viktor, Szó Táňa (do června).

LIDÉ V ATTAVENĚ V ROCE 2019

Zakladatelé: Mgr. Lenka Barčiová, Mgr. Zdeněk Klouda,
Mgr. Miroslava Toušová

Všem, kdo svou prací přispěli k fungování Attaveny a jejích služeb,
patří naše vřelé poděkování.

Základní tým Attaveny (zaměstnanci, bez titulů):

34

Správní rada: Mgr. Gronský Roman (předseda), Mgr. Jiří
Kovalovský, Mgr. Jana Kloudová

Dozorčí rada: Ing. Jitka Vránová, MVDr. Alena Baltasová,
Michaela Gronská



EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Ampapová Zdeňka, Babidoričová Michaela, Baráková Lucie, Bártová Olga, Baslová Jitka, Bažant Oldřich, Bella Josef,
Bělohlávková Martina, Beníšková Blanka, Bicanová Monika, Bicanová Lenka, Bicanová Sabina, Binderová Lenka, Biskupová
Radka, Blašková Ivana, Blažek Rudolf, Blažková Michaela, Böhmová Květoslava, Bohoňková Irma, Borovská Marie, Brácha
Bohumír, Bráchová Illka, Brožová Hana, Brzoňová Monika, Břichnáčová Habartová Věra, Buchtová Barbora, Caha Dominik,
Centková Markéta, Čecháková Marcela, Čechová Kateřina, Čekal Tomáš, Čermáková Kamila, Čudan Dušan, Čutková Marie,
Danielová Drahoslava, Debnar Alexandr, Dědková Kateřina, Divišová Alena, Divišová Denisa, Dlabaja Zdeněk, Doležalová
Eliška, Drahorádová Zuzana, Drnková Pavla, Drtinová Dana, Duchanová Andrea, Duník Štěpán, Fenigbauerová Simona,
Fikarová Radka, Filáková Kateřina, Filová Klára, Froňková Kateřina, Fuxová Kateřina, Gabzdylová Zuzana, Gajdůšková Ivana,
Grenarová Kamila, Gronský Roman, Grygiel (Drtinová) Dana, Habermannová Magdalena, Habermannová Ráchel, Habrová
Alžběta, Haiderová Lenka, Havlánová Jitka, Havlík Miloš, Hejnová Katarina, Hloušek Bohumil, Holinka Lexová Hana, Holub
Milan, Holubičková Veronika, Houlíková Lucie, Hrdličková Barbora, Hřebcová Alice, Hušek Jan, Charvátová Lída, Charvátová
Lucie, Chocholatá Lucie, Chrtová Nicole, Chuchválková Karolína, Irrová Eva, Irrová Kateřina, Jäger Bohuslav, Jakubová Zuzana,
Janatová Kateřina, Jandová Štěpánka, Jandová Mariana, Janečková Tichá Jana, Jánská Kristýna, Jansová Michaela, Járová Emilie,
Jechová Dagmar, Jelínková Lucie, Jetlebová Jitka, Jindrová Jana, Jirsa František, Jirsová Tereza, Jirsová Eliška, Jirsová Jarmila,
Jíšová Kateřina, Jurkovič Pavel, Kabíček Jan, Kabíčková Božena, Kabíčková Kateřina, Kačenová Lucie, Kánic Jiří, Kánicová
Kristýna, Kašková Zdeňka, Kašková Ingrová Veronika, Kloubek Slavětínská Pavla, Klouda Zdeněk st., Kloudová Alena,
Kněžínková Anna, Knopová Petra, Kočendová Jana, Kokyová Lenka, Kolařík Jiří, Kolesárová Anna, Konečný Jiří,

bez titulů, seznam nezahrnuje mnoho dalších osob ze
spolupracujících institucí
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Konrádová Kateřina, Kotrba František, Koukolíková Václava, Kováčová Jitka, Králová Markéta, Krásová Kateřina, Krejčí Kateřina,
Krejzová Dagmar, Krejzová Natálie, Kryllová Kateřina, Kržová Jana, Kržová Lenka, Křišťál Václav, Křivánek Karel, Kubíková
Jaroslava, Kuboňová Adéla, Kuklová Marie, Kunc Karel, Kůrková Jitka, Kurschová Petra, Kurzweilová Helena, Kuznetsova Natalie,
Labancová Helena, Landa Marek, Landová Denisa, Lazarovičová Alena, Lázníčková Anna, Lust Erich, Lustová Kristýna, Lustová
Markéta, Mačáková Blažena, Machková Miroslava, Malčík Petr, Malinovská Iveta, Mareš Matěj, Marešová Pavla, Martínková
Aneta, Michlová Jaroslava, Mikešová Eva, Míková Jana, Molešová Jana, Mudra Martin, Müllerová Andrea, Myslíková Pavla,
Nedvědová Eva, Nechvátalová Barbora, Němcová Jana, Němcová Radka, Nová Lucie, Nováková Michaela, Novotná Jitka,
Nymsová Eva, Oplová Pavla, Orálek Richard, Oravcová Mária, Pánková Jana, Pařízková Lucie, Pavlišová Hana, Pavlovská Amalie,
Pech Pavel, Pechová Ivona, Pejčochová Charlota, Pešková Eva, Petrželová Lucie, Pisingerová Andrea, Podlahová Lenka, Polák
Vladimír, Prachařová Nataša, Prokeš Martin, Prokop Martin, Prokopová Barbora, Přibylová Radoslava, Ptáčková Petra, Raková
Markéta, Rozkovcová Petra, Růžičková Kamila, Řehka Martin, Sadilová Pavlína, Salačová Simona, Salivar Jan, Sedláková Andrea,
Schmidtmajerová Klára, Siatka Radim, Sixta Roman, Sixtová Helena, Slavětínská Pavla, Staňková Iveta, Staňková Petra,
Staveníková Lucie, Stejskalová Klára, Sumcová Jaroslava, Svobodová Petra, Sýkorová Vlasta, Šeďová Michaela, Široký Vladimír,
Škardová Eva, Školková Kopecká Zuzana, Škrhová Martina, Škrochová Marija, Šmejkal Marek, Šmíkalová Renata, Šrámková
Kristýna, Štádlerová Jitka, Štěpka Vojtěch, Štěpková Petra, Štěpková Jana, Štěrbová Kateřina, Štifter Jan, Švarcová Jessica,
Švecová Marcela, Švestková Renata, Telecká Václava, Tomášková Iveta, Tonzarová Aneta, Trenčanská Marie, Trojanová
Barbora, Turková Věra, Urbánková Jana, Valaščíková Eliška, Vašíčková Jana, Vašková Eva, Vlášková Lenka, Voberová Magdaléna,
Voldřichová Marie, Vopalecká Daniela, Vostrý Luděk, Wolf Petr, Wolfová Kateřina, Zajacová Helena, Zárubová Martina,
Zemánek Patrik, Zemánková Jana, Žbánková Marie

bez titulů, seznam nezahrnuje mnoho dalších osob ze
spolupracujících institucí
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SKP - Pastelka

Komunitní centrum Nové Hrady

Rodinné centrum Zastávka
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Kulturní zařízení města Počátky



ZŠ A MŠ KŘEMŽE

ZŠ  KARDAŠOVA ŘEČICEZŠ  PLANÁ NAD LUŽNICÍ

ZŠ  PROTIVÍN
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pomáháme vzděláváme podporujeme


