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MAMINKY
Podporujeme ženy pečující o malé děti v plnění jejich
společenské 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.
Maminkám pomáháme od roku 2005. Od té doby jsme postupně
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.
Základem našich služeb pro maminky je obvykle komplexní
program složený z hlavního kurzu, který je doplněn dalšími
aktivitami. Absolventkám programu následně poskytujeme
individuální podporu, která vychází z jejich konkrétních potřeb.
Služby, které jsme maminkám poskytovali v roce 2021, vám
představíme na následujících stránkách.
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„Kurz mi přinesl opravdu hodně do života, cítím, že jsem se hodně posunula, pokračujte prosím dál ve své
práci, VAŠE PRÁCE MÁ SMYSL, děkuji Attaveně a celému týmu."
„Celkově se mi kurz moc líbil, dokonce předčil mé očekávání, jsem moc spokojená."
„Líbila se mi témata jednotlivých kurzů a způsob, jakým probíhala výuka :) Líbil se mi skvělý přístup všech
pracovníků Attaveny i externích lektorů. Moc se mi líbila možnost "odložit" dítě do dětské skupinky k
chůvičkám, protože bez toho by má účast ani nebyla možná :)"
„Všem bych chtěla poděkovat. V tom, co děláte, jste fakt dobří. A hlavně je obdivuhodná tak vysoká
koncentrace úžasných a milých lidí, jako je v Attaveně. Jste pracovní tým snů. 😍"
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SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO MAMINKY
Osvědčený koncept našich čtyř až pětiměsíčních kurzů je složen
z úvodního a závěrečného dvoudenního

workshopu, 25 až 30

půldenních lekcí, 3 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

2021
seberozvojových kurzů

pro

356 maminek

Z toho...
11 kurzů začalo již v roce
2020 a skončilo začátkem
roku 2021
11 kurzů začalo v roce 2021
a pokračovalo do roku 2022

KURZ WEBOVÁ VÝVOJÁŘKA
Na vzdělávací program online marketingu v praxi jsme navázali
nově vytvořeným vzdělávacím programem webová vývojářka.
Program se skládá z osmi jednodenních seminářů, čtyř
víkendových workshopů, čtyř webinářů a série online lekcí. Celý
program je podpořený komplexní online učebnicí.

2021

2

kurzy
webového vývoje

120 maminek

pro

Maminky v průběhu kurzu pracovaly na vlastních projektech, které
v závěru prezentovaly. Program zahrnoval tato témata: Základní
a pokročilé tagy HTML jazyka; Sloupcový grid; Layout stránek;
Responzivita webu (media queries a flex box); Moderní techniky
webových stránek - fotka na pozadí, keyframes, elasticita,
tvarování elementů, gradienty; Pokročilé CSS techniky - transform,
transition; Fotogalerie; Bootstrap; Kontaktní formulář a jeho
zprovoznění; Program Visual Studio Code; Doména, webhosting
a publikování stránek; Proces tvorby webových stránek; SCSS
jazyk; JavaScript; Git a GitHub; Tvorba webu ve Wordpressu
s editorem DiVi; Základy jazyka Python; Focení a zpracování
produktové fotografie.
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PRACOVNĚ MOTIVAČNÍ ANALÝZA
Prostřednictvím kvalifikovaných metod (např. GPOP, Bomat
short, LMI, NEO) pomáháme klientkám nahlédnout na své
schopnosti,

vlastnosti,

vzhledem k osobnímu,

dovednosti

a

zdroje

motivace

pracovnímu i společenskému

uplatnění. A doporučíme, co s tímto poznáním dále
smysluplně dělat. Součástí aktivity je vyplnění testů
s psychologem, jejich vyhodnocení a následný individuální
rozhovor. Kompletní výsledky jsou určeny pro klientku,
souhrnné postřehy potom pro nastavení způsobu naší
práce s klientkou v dalších aktivitách.

2021
absolvovalo

253 maminek
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KOUČINK
Koučink je jednou z našich doplňkových
aktivit, která pomáhá klientkám definovat či
uchopit vlastní cíle, a poté je i realizovat.
Umožňuje objevit a plně využít vnitřních
zdrojů klientek, zbavit strachů, motivovat
k dosažení lepších výkonů a dlouhodobému
udržení směru ke zvoleným cílům. Kouč vede
klientku k tomu, že sama pro sebe najde
nejlepší možné řešení.

ORIENTACE NA TRHU PRÁCE
Situace na trhu práce se mnohdy již v průběhu RD výrazně mění.
Maminkám, které se chtějí po nebo při RD vrátit do práce,
pomáháme udržet nebo získat kontakt s aktuálním děním.
V průběhu 3 až 4 lekcí jim pomůžeme s vyhledáváním
a posouzením pracovních nabídek, úpravou životopisu či své
sebeprezentace na internetu (např. na LinkedIn). Poradíme se
specifickými situacemi ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele.
Maminky seznámíme s aktuální legislativou a jejím praktickým
výkladem, obvykle za pomoci pozvaného hosta z úřadu práce.
Pomůžeme

2021

se

zpracováním

motivačního

dopisu

nebo

motivačního videa a s přípravou na pracovní pohovor nebo

40 maminek
380 koučovacích sezení

assessment centrum.

14
10

kurzů
pro

144 maminek

TEMATICKÉ MINIWORKSHOPY
Možných a užitečných témat spojených s osobním rozvojem
a návratem do práce je nepřeberné množství. Pro maminky
organizujeme půldenní miniworkshopy, semináře nebo přednášky.
A to buď jako součást seberozvojového kurzu anebo samostatně.
Mezi naše hlavní léty ověřená témata patří například: Komunikace
tělem a vzhledem, Time management, Prezentační dovednosti,
Finanční gramotnost, Typologie MBTI, Já jako značka, Asertivita.
V roce 2021 jsme na základě aktuálních potřeb klientek nově
zařadili tato témata: Kritické myšlení, Práce s textem, Moderní
online prezentace, Bezpečnost na internetu, Změna a řízení změny.

2021

138

půldenních
seminářů

328

maminek
11

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

2021

75
účastnic
2 871
hodin

Po skončení seberozvojových kurzů podporujeme další individuální
vzdělávání klientek, a to s ohledem na jejich potřeby a situaci, ve které se
aktuálně 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.
Pestrost kurzů nechť ilustruje tento výběr témat:
Kurz instruktora Pilates, Základy čalounění nábytku, Daňová evidence,
Kurz kompletní krizové intervence, Svatební koordinátor, Kurz výroby
obuvi, Základy SAP, Intenzivní kurz barberingu, Pedagogické minimum,
Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky, Základy
Home Stagingu, Ergonomie a lidský faktor, Základní kurz aromaterapie,
Chůva pro děti do zahájení školní docházky, Pracovník v sociálních
službách, Éclairs, Jak ušít barefoot botu, Barevná typologie, Základní
baristický kurz, Kurz šití a výuka střihů, Kurz rétoriky

12

PODPOROVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA
nebo PRACOVNÍ PRAXE

SETKÁVÁNÍ PO ČASE

Klientky se prostřednictvím již zmíněných aktivit

V rámci našich čtyř až pětiměsíčních programů se

snažíme co nejvíce podpořit při návratu do pracovního

účastnice často velmi sblíží a vytvoří nové sociální

procesu. Mnohdy stačí pouze aktualizovaný životopis

vazby, které přetrvávají někdy i roky po setkání

a psychická podpora z naší strany. V některých

s našimi službami. Občas se nám podaří zorganizovat

případech je ovšem návrat do práce obtížnější, ať už

následný dvoudenní workshop nebo kulaté stoly,

z důvodu potřeby jejího skloubení s péčí o malé děti, či

kterých se maminky, co se znají z našich kurzů, mohou

radikální profesní změny. Klientkám v takové situaci

někdy až s ročním odstupem zúčastnit. Smyslem

pomáháme

těchto setkání je rozšířit si obzory o další vzdělávací

zprostředkovat

domluvu

s

novým

zaměstnavatelem a po dobu tří až šesti měsíců tomuto
zaměstnavateli

poskytujeme

mzdový

témata, ale především se znovu potkat.

příspěvek.

Motivujeme ho tak k větší vstřícnosti

4 následné workshopy

v nastavení pracovních podmínek, které klientce
umožní sladit pracovní a rodinný život, případně
nastartovat kariéru v novém oboru.

10
maminek

zaměstnavatelé
ze

4 krajů ČR

pro
13

67maminek

2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

DRUŽINY
Ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 jsme
spolupráci

se

3

základními

školami

pokračovali v realizaci školních družin a klubů.
Díky naší finanční podpoře mohly zapojené
školy uspokojit poptávku ze strany rodičů.
Našim cílem je zajistit rodičům péči o děti
během školního roku v takovém rozsahu
a kvalitě, aby stíhali odjezdy a příjezdy do
práce a věděli, že je o jejich děti v době mimo
vyučování dobře postaráno.

příměstských

2021

36 dětí

podpořených
rodin

34

108 táborů
1 105

dětí

ve

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 místními základními školami, obvykle
v jednom až třech termínech za léto. Příměstské tábory jsou
pro rodiče bezplatné, hradí se pouze stravné. V roce 2021
jsme na realizaci příměstských táborů spolupracovali
s celkem 53 základními školami a jinými organizacemi.

podpořených

rodin
883
14

„Mám za sebou 4 měsíce práce. 4 měsíce plné nových dovedností, sebepoznání, nových přátel a zážitků. 4
měsíce završené závěrečným workshopem, který pro mě byl nejsilnějším zážitkem od narození mého syna.
Stále se tam v duchu vracím, rekapituluji a vzpomínám. Byl to opravdu silný a pro mě velmi emotivní
zážitek, což jsem absolutně nečekala. Jsem opravdu vděčná, že jsem do toho šla, že jsem to dotáhla do
konce, že jsem dokázala posunout své limity a dokázala si najít cestu a směr, kudy chci jít. Největší díky
patří Attaveně o.p.s, za jejich přístup, za úžasnou empatii, energii a přístup jak naší koordinátorky, tak
skvělé lektorky a spousty vynikajících externistů. Bylo to prostě naprosto dokonalé."
„Chci Vám všem moc poděkovat za nápad a realizaci celého kuzru. Je to přesně to, co jsem potřebovala.
Pomohlo mi to vystoupit z denní rutiny a dalo mi to prostor se nadechnout a začít myslet. Také jsem moc
ráda, že mám připravený (a zkontrolovaný) životopis, osvěžený excel a nevyděsila bych se ani nějakého
letáku. Mám pocit větší sebe-hodnoty. Děkuji!
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LIDÉ LÉČÍCÍ SE ZE
ZÁVISLOSTÍ
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 2021 jsme navázali na několikaletou úspěšnou
spolupráci s Psychiatrickou léčebnou v Červeném Dvoře,
Psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě a Psychiatrickou
nemocnicí Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Vzhledem
k přísnějším opatřením z důvodu prevence šíření
onemocnění koronavirem byly naše aktivity v uvedených
zařízeních značně omezeny, případně probíhaly ve
speciálních režimech. Na následujících stránkách
představíme aktivity, které se navzdory nepříznivé situaci
podařilo v roce 2021 realizovat.

S klientem pracujeme přímo v areálu léčebny a osobní
jednání považujeme za nezbytné. Ke každému z našich
klientů přistupujeme individuálně, s ohledem na jeho
specifický zdravotní stav a osobní i pracovní situaci.
Klient 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.
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KURZ ZÁKLADY PRÁCE S PC
Při absolvování rekvalifikačního počítačového kurzu načerpají
klienti znalosti potřebné k úspěšnému složení testu. Na jeho
základě získají celostátně platný certifikát s akreditací MŠMT.
Osvědčení

je

dokladem

o

tom,

že

klient

disponuje

vědomostmi v základních oblastech výpočetní techniky
(internet, email, práce se složkami a Průzkumníkem Windows
i programy Word a Excel). Pro klienty má však kurz ještě další
přidanou hodnotu. Během něj musí často překonávat sami
sebe a naráží na bezpočet drobných i větších překážek.
Získání certifikátu je pro ně někdy první krok k pozitivním
změnám, odměna za snahu a vytrvalost a vede k motivaci dál
na sobě pracovat.

počítačové
kurzy

3

17

pro

76% úspěšnost

33

klientů

2021

„Jsem rád, že jsem jsi mohl znova zopakovat všechny základy na počítači. Dobrý učitel a velmi příjemný
muž. Měl jsem velký strach, že počítače nedám."

„Jsem nadšený že jsem Vás poznal a vždy si vzpomenu na vaši neocenitelnou trpělivost."

„Velice si vážím, že jsem měl možnost tento kurz absolvovat a vřele děkuji "

„Lektoři jsou ochotní a snaží se o individuální přístup. V kurzu panovala uvolněná atmosféra, která však
nijak nesnižuje úroveň výuky ani nároky na posluchače kurzu."
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VIRTUÁLNÍ FIRMA
Kurz Virtuální firma je koncipován jako příprava na návrat klienta
do zaměstnání, případně na jeho vůbec první vstup do
pracovního procesu. V rámci osmitýdenní výuky pracuje klient na
počítači, naučí se používat internet, email a balíček programů
MS Office natolik, že je schopen společně s kolegy vytvořit
prezentaci firmy a přednést ji před ostatními účastníky.

Virtuální firmy vznikají zhruba 3 v každém kurzu. Tým jedné firmy
tvoří 3 až 4 klienti. Společně se učí porozumět instrukcím, rozdělit
si práci, řešit problémy, plánovat čas a dodržet termíny. Trénují

2021

6

virtuálních
firem pro

77 klientů

51 úspěšných absolventů

prezentaci a obhajobu svých výsledků, sebereflexi, hodnocení
výsledků druhých i přijímání zpětné vazby. Cílem kurzu virtuální
firmy tak není pouze naučit klienty pracovat s počítačem, ale
především efektivně spolupracovat a komunikovat s dalšími lidmi.

19

„Budu mluvit sám za sebe když napíšu, že Vaše práce a přístup ke kurzu se odrazil na mé práci se
kterou jsem velmi spokojen a snad i Vy."

„Byl to pro mě skvělý přínos, jak v oblasti počítačů, tak i v otázkách životních.“

„Bylo to super! Lektor je člověk na správném místě!"

„Kurz byl zajímavý a zábavný, škoda že je krátký, víc informací by nebylo marné se naučit. "

20

ORIENTACE NA TRHU PRÁCE

PRACOVNĚ MOTIVAČNÍ ANALÝZA
Touto aktivitou pomáháme klientům s uvědoměním si
vlastních dovedností, schopností a zdrojů motivace ve
vztahu ke konkrétním profesním oblastem. Klient
absolvuje 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.

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
Zákoníkem práce.
Klient v průběhu kurzu vyhledává nabídky zaměstnání
na internetu a aktivně na ně reaguje, po domluvě
s terapeuty může absolvovat pracovní pohovor. Během
kurzu i po jeho skončení mu jsou lektor a mentor
projektu k dispozici k osobní konzultaci. Pokud klient

pracovně motivačních
analýz

11

projeví zájem, poskytneme mu právní pomoc ve věci
dluhů, exekucí, občanského nebo trestního práva.

9 kurzů pro 78 klientů
21

109 klientů

2021

JAK SE NEZTRATIT

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Přednášky v rozsahu půl dne na specializovaná témata,

Podpora klientů po dokončení léčby má několik podob.

která nelze zahrnout do kurzů nebo k nim klienti

První z nich je možnost absolvovat kurz, školení nebo

nemají přístup jinak. Podle konkrétního tématu se

rekvalifikaci dle vlastní volby. Při hodnocení žádosti

formou

přihlížíme k doporučením terapeutů nebo závěrům

pohybujeme

miniworkshopem

a

mezi

diskuzním

přednáškou,

klubem.

Nabízená

zprávy z pracovně motivační analýzy.

témata v roce 2020 byla: Prevence relapsu, Dluhy

2021

a exekuce, Stress management, Komunita není vězení,
Cesta do Santiaga, Komunikace a řeč těla, Život po
léčbě,

rizika

gramotnost,

abstinence,
Vzít

život

do

Vizážistka,
svých

8 klientů

Finanční

rukou,

Time

management

60

1 188

přednášek
s průměrnou
účastí
klientů

11

hodin
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PODPOROVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA
nebo PRACOVNÍ PRAXE
Podporovaná pracovní místa a pracovní praxe jsou šancí pro
klienty s minimální nebo žádnou pracovní zkušeností, případně
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
danou práci zvládne.
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.

2021

odpracovaných

77 měsíců

pracovních
míst

18
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VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
Od roku školního roku 2020/2021 podporujeme zlepšení
digitálních kompetencí učitelů na základních školách. Roční
vzdělávací program kombinuje skupinové a individuální
aktivity s důrazem na osobní interakci a maximální zacílení
podle identifikovaných potřeb. V rámci víkendových
workshopů,
webinářů
a
individuálních
konzultací
pomáháme učitelům rozvíjet především tyto oblasti - zájem
o dig. inovace ve vzdělávání, úroveň dig. kompetence ve
výuce, úroveň dig. podpory žáků, schopnost dig. hodnocení,
úroveň práce s dig. zdroji a úroveň dig. profesního
zapojení. Ve školním roce 2021/2022 se do projektu nově
zapojilo dalších 6 škol.

2021
zapojených
ZŠ

11

196,5 hodin
konzultací

pro

84 učitelů

24

DRUH POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB

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)

Posláním

společnosti

je

vzdělávání,

podpora osobního rozvoje a uplatnění osob, které
mají přístup k těmto službám omezen z důvodů
sociálních, kulturních, rodinných, věkových nebo
zdravotních

IČ: 25197185

Attavena

a

podpora

činnosti

a

rozvoje

neziskových organizací v České republice.
Toto

poslání

bude

naplňováno

poskytováním

veřejně prospěšných služeb zejména osobám

číslo bankovního účtu: 712136723/0300

s omezenou dostupností vzdělávání a dále obecně
prospěšným

společnostem,

veřejnoprávním

institucím, občanským sdružením, sdružením dětí

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

a mládeže, nadacím a církevním právnickým osobám
(dále

jen

„neziskové

zakladatelům.
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organizace“)

nebo

jejím

POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU:
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
publikační a vydavatelská činnost
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
Naprostou většinu našich služeb můžeme poskytovat díky realizaci projektů,
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. Obvykle to není nic triviálního, což
dokazuje přes 900 000 hodin, které s námi, 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 vnímáme jako
společenské poslání, které se v dlouhodobém pohledu společnosti zúročí
menšími sociálními náklady a lepší odolností našich klientů/tek a jejich okolí.
Bereme to tak, že každý ostrůvek s pozitivní náladou a drobným posunem se
počítá.
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SLUŽBY PRO MAMINKY JSME MOHLI REALIZOVAT
DÍKY TĚMTO PROJEKTŮM:
Zpátky ve hře v MAS Růže

Zpátky ve hře v MAS Třeboňsko

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010161)

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010428)

Zpátky ve hře v MAS Šipka

Zpátky ve hře v MAS Český les

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014923)

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015756)

Začni hned! II

Trochu méně horké léto IV

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011666)

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016406)

Trochu méně horké léto II

Vítr do plachet
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012463)

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000280)

V jednom kole II
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424)

V práci jako doma II
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011675)
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SLUŽBY PRO LIDI LÉČÍCÍ SE ZE ZÁVISLOSTÍ JSME
MOHLI REALIZOVAT DÍKY TĚMTO PROJEKTŮM:

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

Vozataj III
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012543, od dubna 2020)

Fénix II
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006450, celý rok 2019)
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DALŠÍ PROJEKTY, KTERÉ JSME DÍKY EVROPSKÉMU
SOCIÁLNÍMU FONDU REALIZOVALI:

IIY II – Mezinárodní stáže pro mládež

DigCompEdu

(CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011125), od října 2019,
projekt zaměřený na podporu znevýhodněné mládeže
formou zahraniční stáže

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012400), od ledna 2020
projekt zaměřený na digitální kompetence učitelů

Attavena Melior II
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009615), od října 2019
projekt zaměřený na profesionalizaci naší práce
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2021

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

Hlavní
činnost

4 904

Hospodářská
Celkem
činnost

0

4 904

1 469

1 469

148
10
41
3 236
18 419
15 128
3 284
7

148
10
41
3 236
18 419
15 128
3 284
7

0

NÁKLADY

Hlavní
činnost

27
Daně a poplatky
2 867
Ostatní náklady
3
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále
2
Kursové ztráty
2 862
Jiné ostatní náklady
523
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezerv a opravných položek
523
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
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26 740

Hospodářská
Celkem
činnost

0
0

0

27
2 867
3
2
2 862
523
523
26 740

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2021

VÝNOSY

Hlavní
činnost

25 809
Provozní dotace
0
Přijaté příspěvky
653
Tržby za vlastní výkony a zboží
136
Ostatní výnosy
14
Výnosové úroky
121
Zúčtování fondů
1
Jiné ostatní výnosy
120
Tržby z prodeje majetku
120
Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
26 718
Výnosy celkem
-22
Výsledek hospodaření před zdaněním
-22
Výsledek hospodaření po zdanění
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Hospodářská
činnost

0
0
0

0

0
0
0

Celkem

25 809
0
653
136
14
121
1
120
120
26 718
-22
-22

ROZVAHA
ke dni 31.12.2021

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborům hmotných movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

konec
začátek účetního
účetního období
období

1 348
1 889
66
1 823
500
500
- 1 041
-61
-980

1 348
2 227
66
2 161
500
500
-1 379
-66
-1 313

26 054
0

15 058
0
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AKTIVA
Pohledávky celkem
Poskytnuté provozní zálohy
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

začátek účetního
konec
období
účetního období

1 153
106
-22
1 069
24 788
237
24 551
113
113
27 402

1 121
180
-10
951
13 856
342
13 514
81
81
16 406

ROZVAHA
ke dni 31.12.2021

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci

konec
začátek účetního
účetního období
období

-21
-21
303
-324
0
x
27 438
27 438
34
518
776

-178
-156
182
-338
-22
-22
16 584
16 584
118
228
1 021
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PASIVA
Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění
Ostatní přímé daně
Závazky ze vztahu k státnímu
rozpočtu
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

konec
začátek účetního
účetního období
období

326

384

117
25 565

108
14 593

102
0
27 417

132
0
16 406

LIDÉ V ATTAVENĚ V ROCE 2021
Všem, kdo svou prací, zájmem či podporou přispěli k fungování
Attaveny a jejích služeb, vřele děkujeme.

Zakladatelé: Mgr. Lenka Barčiová, Mgr. Zdeněk Klouda,
Mgr. Miroslava Toušová
Správní rada: Mgr. Gronský Roman (předseda), Mgr. Jiří
Kovalovský, Mgr. Jana Kloudová
Dozorčí rada: Ing. Jitka Vránová, MVDr. Alena Baltasová,
Michaela Gronská

Základní tým Attaveny (zaměstnanci, bez titulů):
Attlová Veronika, Broncová Kateřina, Bumbová Žaneta, Čížková Barbora, Fišerová Veronika, Fousová Gabriela,
Gottfriedová Markéta, Hajný Radek (do srpna), Javorská Natálie (od června), Kámenová Hana (od listopadu), Kašková
Veronika, Klouda Zdeněk, Kloudová Jana, Koišová Lenka (na RD), Krejzová Dagmar, Lang Jakub, Lukschová Monika,
Mladá Petra, Ouředníková Eliška, Pecha Matěj, Poláková Michaela (na RD), Prokeš Lukáš (do září), Rýc Filip (od září),
Slovanová Lenka, Smržová Andrea, Šafková Klára, Šetek David, Štifterová Eva (na RD), Švecová Michaela, Vacková Petra
(na RD), Váňa Viktor.
.
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

bez titulů, seznam nezahrnuje mnoho dalších osob ze
spolupracujících institucí
Augustová Eva, Augustová Alena, Bartíková Sabina, Bártíková Ludmila, Bártová Olga, BártováBožena, Bařinová Michaela,
Bažant Oldřich, Běhanová Jitka, Bella Josef, Bělohlávková Martina, Benešová Martina, Beránková Kateřina, Beranová Lucie,
Bicanová Sabina, Blašková Ivana, Bolechová Olga, Božovská Petra, Brácha Bohumír, Bráchová Ilona, Breníková Andrea,
Brodská Michala, Brodský Břetislav, Bromová Fejklová Marie, Brožová Martina, Brychtova Silvie, Buchcarová Lenka,
Buchcarová Lucie, Buchtová Barbora, Bulantová Monika, Burzová Petra, Bysterská Kateřina, Caha Dominik, Čechová Kateřina,
Čermáková Kamila, Černá Martina, Červinčáková Marcela, Čutková Marie, Davidová Davidová, De La Cruz Christopher, Dlouhá
Naďa, Dohnalová Petra, Dohnalová Leontýna, Doležalová Radka, Doskočilová Eliška, Dražková Veronika, Dražková Jana, Drda
Vratislav, Drdová Lucie, Drnková Pavla, Dřevojan Filip, Duráková Markéta, Dušková Zdeňka, Dvořáková Linda, Engler Lucie,
Fifková Hana, Fikarová Radka, Foitová Klára, Francová Alena, Frčková Kristýna, Fuxová Marie, Gajdůšková Ivana, Grenarová
Kamila, Grenarová Adéla, Grigoriadisová Karin, Gronský Richard, Habermannová Magdaléna, Habermannová Rachel, Hajný
Radek, Havlánová Jitka, Havlíčková Dana, Havlíková Vendula, Havlová Zuzana, Hegerová Hana, Hejdová Nikola, Hejdusová
Aneta, Herbricková Lucie, Herbricková Petra, Heričová Sabrina, Heřmánková Anna, Hladová Renata, Hlásková Petra, Hlaváč
Matyáš, Holá Tereza, Holub Milan, Holubičková Veronika, Horák Michal, Horká Sabina, Hořejšová Jana, Hošková Petra,
Hrabánková Julie, Hrbek Tomáš, Hrnčířová Silvie, Hudeček Petr, Charvátová Lída, Chejlavová Kateřina, Chocová Šárka, Chocová
Eliška, Jäger Bohuslav, Jamný Adam, Jandová Barbora, Jandová Jana, Jansová Michaela, Jelínková Michaela, Jerhotová Vendulka,
Jindrová Nina, Jíšová Zuzana, Jíšová Kateřina, Jíšová Pavlína, Jurkovič Pavel, Kabíček Pavel, Kačenová Lucie, Kánic Jiří, Kaňková
Marta, Karásková Petra, Karásková Iveta, Karlachová Gabriela, Kašková Zdeňka, Kašparová Denisa, Klimentová Eva, ,
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

bez titulů, seznam nezahrnuje mnoho dalších osob ze
spolupracujících institucí
Klimešová Lenka st., Klimešová Lenka ml., Klímová Jana, Kloudová Alena, Knopová Petra, Kocourek Petr, Kocourková Petra,
Koišová Šárka, Konečný Jiří, Konrádová Katerina, Kopáčková Šárka, Koten Josef, Kotěšovcová Markéta, Kotlas Miroslav, Kottová
Karolína, Koubek Slavětínská Pavla, Koudelka Jan, Koudelková Kateřina, Kovařík David, Kozlová Nikola, Kozová Kristýna,
Krajdlová Eliška, Krásová Kateřina, Kratochvíl Petr, Krejčová Jaroslava, Krejsa Bohumil, Krejsová Monika, Kružberská Petra,
Kryllová Kateřina, Kržová Jana, Kržová Lenka, Křišťál Václav, Křivánek Karel, Křivánková Lenka, Křížová Klára, Křížová Tereza,
Křížová Aneta, KučerováMicheala, Kučerová Lenka, Kudláčková Kristýna, Kunc Karel, Kuntová Miroslava, Kursch Martin,
Kurschová Petra, Kurzweilová Helena, Landa Marek, Lang Martin, Láska Čeněk, Lázníčková Anna, Lenartová Magdaléna,
Lhotková Martina, Lokšová Eva, Lososová Amálie, Luchianová Bianka, Lukáčová Romana, Lukschová Monika, Lustová Kristýna,
Lustová Markéta, Mačáková Tereza, Machálková (Brožová) Hana, Machátová Petra, Machová Lucie, Máchová Kateřina,
Marelová Alžběta, Marešová Jana, Marosi Ladislav, Marušková Veronika, MatějkováMartina, Matulková Renata, Michalíčková
Jana, Mikešová Eva, Mikolášová Zdeňka, Míková Eliška, Milfortová Natálie, Mlnaříková Helena, Molešová Jana, Morávek Jan,
Moučková Lucie, Mourková Lucie, Mračková Květa, Nechvátalová Lucie, Němcová Radka, Nezbedová Eva, Nikišová Anna,
Nováková Dana, Nováková Jiřina, Nováková Vladimíra, Novotná Kristýna, Novotná Helena, Nožička Vojtěch, Obstová Aneta,
Obstová Eva, Panská Radana, Papežová Valerie, Pašáková Veronika, Pavlík Michal, Pavlovová Martina, PavlovskáAmálie,
Pejčochová Charlota, Pelechová Lenka, Peroutková Klára, Petrů Radek, Petříková Tereza, Pícková Miroslava, Pikešová Veronika,
Pisingerova Andrea, Plešáková Lucie, Plešáková Michaela, Poesová Miroslava, Polák VladimírPolláková Marie, Popelková
Denisa, Prachařová Nataša, Princlová Marie, Prokeš Martin, Prokeš Lukáš, Prokešová Ivana, Prokopová Barbora,
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

bez titulů, seznam nezahrnuje mnoho dalších osob ze
spolupracujících institucí
Proskočilová Valentýna, Přibylová Radoslava, Příhodová Barbora, Putschöglová Lucie, Raková Markéta, Rataj Ondřej, Razimová
Veronika, Rodová Adéla, Řehka Martin, Říčařová Lucie, Samcová Lucie, Sedláčková Sylvie, Serynková Žaneta, Schönbauerová
Helena, Siatka Radim, Sikytová Samuela, Sinkulová Tereza, Skaláková Karolína, Skálová Jaroslava, Skurková Jana, Slámová Ilona,
Smejkalová Martina, Solarová Lenka, Soldánová Martina, Součková Kateřina, Soumarová Dagmar, Steinbauer Filip, Steinbauer
Vít, Steinbauerová Lenka, Suchánková Martina, Sumcová Jaroslava, Svobodová Petra, Svobodová Hana, Svobodová Marie,
Šaman Šandalíková Ivana, Šantová Klára, Šebestová Štroblová Jana, Šebková Matylda, Šindelářová Alena, Šindelářová Jana,
Šiplová Vendula, Šiplová Adéla, Široká Světlana, Široký Vladimír, Šírová Iva, Škeřík Václav, Šlaisová Šobrová Iveta, Šonková
Tereza, Šrámková Kristýna, Štádlerová Jitka, Štěpáníková Romana, Štěpánová Iva, Štěpka Vojtěch, Štěpková Jana, Štěpková
Petra, Štolfová Marta, Šubrt Michal, Švandová Johana, Švarcová Barbora, Švarcová Pavla, Švec Jaroslav, Švecová Marcela,
Švecová Hana, Tauchman Lukáš, Tauchmanová Šárka, Tesař Antonín, Thonová Eliška, Trávníčková Barbora, Trenčanská Marie,
Trpáková Zuzana, Tvrzníková Lucie, Ulč Dominik, Ulčová Kamila, Urbanová Soňa, Vacková Dana, Vácová Kristýna,
ValaščíkováEliška, Válek Petr, Válek Tomáš, Valešová Ilona, Valtrová Zuzana, Váňová Sára, Veis David, Velková Jana, Voigt
Daniel, Volková Marie, Vondrášková Marie, Vořechovský Lukáš, Vrbová Monika, Vu Linh Nhi, Vybíralová Zuzana, Vyhlídalová
Kateřina, Zachová Anna, Zamazal Jiří, Zavadilová Jiřina, Zboroňová Christina, Zemánek Patrik, Zemánková Jana, Zítková Hana,
Žigárdyová Monika
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE V ROCE 2021
Katolický dům Dačice

MC Klubíčko Benešov nad Černou

Kulturní zařízení města Počátky

RC Krteček Pelhřimov
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SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY V ROCE 2021
1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
ZŠ T. G. Masaryka Vimperk
ZŠ a MŠ Dublovice
ZŠ a MŠ Bernartice
ZŠ a MŠ Besednice
ZŠ a MŠ Budeč
ZŠ a MŠ Čachrov
ZŠ a MŠ České Velenice
ZŠ a MŠ Čížová
ZŠ a MŠ Deštná
ZŠ a MŠ Frymburk
ZŠ a MŠ Hořepník
ZŠ a MŠ Chvalšiny
ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
ZŠ a MŠ Kolinec
ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.
ZŠ a MŠ Křemže
ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

ZŠ a MŠ Mladá Vožice
ZŠ a MŠ Nové Hrady
ZŠ a MŠ Olešnice
ZŠ a MŠ Olešník
ZŠ a MŠ Petrovice
ZŠ a MŠ Přídolí
ZŠ a MŠ Římov
ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí
ZŠ a MŠ Studená
ZŠ a MŠ Štěpánovice
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Vyskytná
ZŠ a MŠ Vyšší Brod
ZŠ a MŠ Záhoří
ZŠ a MŠ Zubčice
ZŠ a ZUŠ Zliv
ZŠ Bavorov
ZŠ Březnice
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ZŠ F. Křižíka Bechyně
ZŠ Fantova
ZŠ Horní Cerekev
ZŠ Chýnov
ZŠ Jindřichův Hradec III
ZŠ Kamenice nad Lipou
ZŠ Kaplice
ZŠ Mistra Jana Husa a MŠ Husinec
ZŠ Petříkov
ZŠ Planá nad Lužnicí
ZŠ Protivín
ZŠ Senožaty
ZŠ Třeboň, Na Sadech 375
ZŠ Velešín
ZŠ Volary
ZŠ Zbytiny
ZŠ Želiv

pomáháme

vzděláváme

podporujeme

