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Kontaktní údaje
Název organizace: Espediente, z.s. 

Zapsán pod spisovou značkou L 11762 vedenou u Krajského soudu v Brně

IČ: 270 32 426

Sídlo: Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: +420 605 011 336 | +420 602 117 214

E-mail: info@espediente.cz

www.espediente.cz 

O nás
Nezisková organizace ESPEDIENTE z.s. byla založena v roce 2006 především 
se zaměřením na volnočasové aktivity a podporu rodiny. Účelem 
organizace je aktivní podpora a prohlubování zdravého sociálního klimatu 
ve společnosti prostřednictvím činností zaměřených na podporu zdravého 
vývoje jedince, manželství, rodiny a na optimalizaci mezilidských vztahů 
ve školách a organizacích.

Zakládající členové
Mgr. Milena Mikulková

Ing. Ladislav Mikulka 

Mgr. Hana Lindtnerová

Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze. Předsedkyní spolku je 
Mgr. Milena Mikulková, místopředsedkyní spolku Mgr. Hana Lindtnerová 
a členem Ing. Ladislav Mikulka.

Zaměstnanci a spolupracovníci
Mgr. Milena Mikulková

Ing. Ladislav Mikulka

Mgr. Hana Lindtnerová

Ing. Jana Mrázová

Bc. Lenka Havrlantová

Děkujeme firmě Účetní servis F&P s.r.o. a Ing. Naděždě Frantové  
za pečlivé vedení účetnictví.

Aktivity spolku korespondují s jeho zaměřením definovaným ve stanovách.  

Činnosti spolku se zaměřují do oblastí:
 Podpora rodiny, partnerství, manželství a rodičovství

 Podpora zdravých mezilidských vztahů v pracovních a školních 
kolektivech

 Výchova dětí a mládeže k hodnotám

 Prevence rizikového chování zapojením dětí a mládeže do tvořivých 
volnočasových aktivit

 Pověření k výkonu SPOD (Milena Mikulková)

 Akreditace vzdělávacího zařízení MŠMT a programů k dalšímu 
vzdělávání pedagogických pracovníků (Milena Mikulková)

 Akreditace vzdělávacího zařízení MPSV a programů k dalšímu 
vzdělávání v oblasti sociální práce (Milena Mikulková)

Formy práce na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí (pracoviště Veselí nad Moravou a Jeseník)

 Poradenství pro rodiny s dětmi v (po)rozvodové situaci

 Mediace – mimosoudní řešení rodinných sporů

 Edukace rodičů v oblasti rodičovských kompetencí

 Vzdělávání odborníků

 Poskytování asistence u kontaktu dítěte s rodičem

Personální zajištění
 Přednášková, osvětová a vzdělávací činnost – Milena Mikulková

 Aktivity v rámci Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – 
Milena Mikulková

 Sportovně rekondiční – Ladislav Mikulka

 Hudební akce a dětský muzikál – Hana Lindtnerová
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Národní týden manželství

15. 2. 2017 | Trenčín

Počet účastníků: 36

Téma: Národní týden manželství – Spolu na cestě (1 příspěvek)

Každoročně podporujeme celonárodní iniciativu Národní týden manželství 

směřující k podpoře manželství. Dlouhodobě spolupracujeme s organizací 

ww.domadobre.sk, která sídlí v Trenčíně a naše aktivity se vzájemně 

doplňují.(Řečník: MM)

Účast na tiskové konferenci 13. 2. 2017 k zahájení NTM 2017 pod záštitou 

ing. Mariana Jurečky v Praze. 

Konferencia o rodine (řečník Milena Mikulková)

31. 3.–2. 4. 2017 | Trenčín

Počet účastníků: 230

Téma: Konferencia o rodine (Největší luxus dnešní doby; Jak a proč uzavřít 

minulost, Světla a stíny ženy; Nová šance)

Dlouhodobě spolupracujeme s organizací ww.domadobre.sk, která sídlí v 

Trenčíně a naše aktivity se vzájemně doplňují. 
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Preventivní program Jak utvářet dobré vztahy ve třídě

27. 4. 2017 | Radějov

Počet účastníků: 32

Téma: Jak utvářet dobré vztahy ve třídě

Preventivní program pro žáky zaměřený na podporu pozitivního klimatu 

třídy.

Restart

20. 4. 2017 | Dubňany

Počet účastníků: 15

Mateřské centrum pořádá pro zájemce besedy a v rámci této aktivity jsme 

byli pozvání s příspěvkem Restart v kontextu manželství. III. Cyklotoulání

19. 5.–21. 5. 2017 | Černá Voda, Jeseníky

Počet účastníků: 17

Třídenní akce spojená především s cykloturistikou a objevování krás 

zapomenutého kraje na severní Moravě. 

Cílem akce je poskytnout rodinám s dětmi možnost společného zážitku, 

dále prostor pro navazování nových přátelství a podpora zdravého 

životního stylu.

Trasy byly voleny pro smíšenou skupinu tak, aby byl nejen sportovní 

zážitek na „Rychlebských stezkách“, ale také i propojení s objevováním krás 

opuštěných kamenolomů a specifik života v pohraničí a bývalých Sudetách.

Účastníci akce byli ze Slovenska, Jižní Moravy a z Jesenicka a jejich 

společenské a profesní zařazení bylo velmi různorodé.
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Přednáška Výchova dětí a víra

6. 4. 2017 | Ostrava

Počet účastníků: 80

Ve výchově dětí má své místo i výchova k hodnotám, v rodinách věřících 

rodiče řeší i téma spirituální výchovy. Děti vnímají praktický život, postoje 

a chování svých rodičů více, než jejich slova a to platí ve všech oblastech, 

oblast duchovního směřování nevyjímaje. 

Křivda, odpuštění, smíření

6. 6. 2017 | Brno

Počet účastníků: 30

Vzdělávaní pro duchovní církve ČSH z pohledu práce s rodinami v krizi. 

Tématem bylo zacílení efektivní pomoci jedincům a rodinám, které 

prožívají náročné období spojené s nevyřešenými konflikty, pocitem křivdy, 

zklamání. 

3. konference pro ženy: Kouzlo žen, vůní a květin

9.–11. 6. 2017 | Kroměříž

Počet účastníků: 21

Setkávání žen má za cíl posílit ženskost, podpořit zdravou sebeúctu žen a 

nabídnout prostor pro sdílení. Město Kroměříž, místo pořádání konference 

vybízí k celostnímu vnímání tohoto unikátního místa, kde se snoubí krásno, 

historie i jedinečné kouzlo moravských Benátek. Program konference 

nabízel jak podněty pro osobnostní rozvoj, tak vyžití v kreativních 

workshopech a v neposlední řadě i možnost proměn pod taktovkou týmu 

Agnes Photo nadané fotografky Jany Hrdinkové Urbánkové
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Včas a akorát

1. 11. 2017 | Dubňany

Počet účastníků: 16

Téma: Včas a akorát a Odměny a tresty ve výchově

Beseda o výchově pro rodiče, která představila základní etapy 

psychosociálního vývoje dětí. Nabídla základní rodičovské kompetence, 

které tyto potřeby dětí naplňují.

Co děti skutečně potřebují - vzdělávání rodičů

6. 11. 2017, 4. 12. 2017 | Lipov

Počet účastníků: 36

Téma: Co, kdy a jak děti potřebují

Povzbuzující setkání rodičů, kdy na besedách byli přítomni i tatínkové dětí, 

bylo zaměřeno na posílení rodičovských kompetencí, porozumění chování 

dětí a nastavení hranic, které dětem umožňují zdravý rozvoj.

Aby doma bylo dobře

21. 11. 2017 | Hodonín

Počet účastníků: 40

Téma: Setkání k podpoře rodiny – příspěvek Slaďování rodiny a práce

Centrum pro rodinu v Hodoníně se zasazuje o vyváženou politiku 

slaďování práce a rodiny. Uspořádali regionální setkání subjektů 

zabývajících se problematikou rodiny. Milena Mikulková jako přednášející.

Péče o učitele je nejlepší péčí o žáky

23. 11. 2017 | Branná, Jeseníky

Počet účastníků: 50

Téma: Podpora pozitivního klimatu ve školách

Místní akční skupina Jeseník pořádala pro učitele výjezdní setkání s 

podtématem péče o učitele. V tomto duchu se nesl i příspěvek Mileny 

Mikulkové.
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XV. Barevné podzimní toulání s tématem „Jen tak“ 

17.–19. 11. 2017| Ostružná, Jeseníky

Počet účastníků: 18

Téma: Slaďování práce a rodiny

Tradiční akce s názvem Barevné podzimní toulání má za cíl poskytnout 

příležitost pro rozvíjení aktivního přístupu k životu, k prorodinných 

aktivitám a navazování nových přátelství. 

Původně byla tato akce určena manželským párům jako příležitost pro tzv. 

vztahovou údržbu. Vzhledem k zájmu dalších příznivců jsme tuto aktivitu 

otevřeli i dalším osobám, kterým je pojetí akce blízké.

Program akce je vždy rozdělen na relaxačně rekondiční část – turistika 

spojená s objevováním krás zapomenutého kraje Jeseníků a Rychlebských 

hor. 

Večerní setkání se zabývají nastoleným tématem. Základním námětem 

bylo slaďování rodiny a práce. Tentokrát bylo předmětem večerních 

setkání hledání cest k životní spokojenosti na základě teorie 3U: úsilí, 

úspěch a uspokojení.

Účastníci akce byli ze Slovenska, Jižní Moravy a z Jesenicka a jejich 

společenské a profesní zařazení bylo velmi různorodé, v převážné míře 

rodiny s dětmi.

Espediente a jeho činnost v oblasti školství

6. 12. 2017 | Brno

Počet účastníků: 12

Téma: Podpora pozitivního klimatu ve školách prostřednictvím metody 

SOCIOKLIMA

Na pozvání poradenského sboru při KrÚ Jihomoravského kraje jsme zajistili 

příspěvek o podpoře zdravého sociálního klimatu ve školách. Představili 

jsme nástroj dotazníkového šetření a navazující práci se třídou. Cílem je 

prevence rizikového chování žáků a včasná detekce problémového chování 

dětí s nastavením efektivní intervence.
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O vztazích na prstech ruky

8.–10. 12. 2017

Kde:  Resort Beskydy

Počet účastníků: 67

Setkání rodin v Beskydech poskytlo příležitost pro pozvání řečníka (Milena 

Mikulková) na pobytovou akci. Tématem byly základní jednoduché 

principy, které přispívají k dobrým vztahům mezi lidmi a v rodinách.

Krajina obrů

20. 5. 2017 |Praha, 9. 6. 2017 | Brno, 30. 9. 2017 | Karlovy Vary

Espediente, z.s. se aktivně podílí na jedinečném hudebním projektu – 

dětském muzikálu Krajina obrů.

S tímto muzikálem se  uskutečnila tři veřejná vystoupení - 20. 5. 2017 

v Praze, 9. 6. 2017 v Brně a 30. 9. 2017 v Karlových Varech. Je zajímavé 

sledovat, jak se dá podpořit zájem dnešní generace dětí tím, že se mohou 

tvořivým a aktivním způsobem vyjádřit, nabídnout co umí. Smyslem této 

aktivity je i vytvořit podmínky pro setkávání dětí, vytváření podmínek pro 

jejich aktivní zapojení a podporu pozitivních životních hodnot.
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Hospodaření 2017
Náklady Celkem za organizaci Z toho SPOD
Kancelářské potřeby  6 874 Kč  6 874 Kč 

Materiál  6 157 Kč  6 157 Kč 

Potraviny  216 Kč  -   Kč 

Drobný hmotný majetek  21 722 Kč  21 722 Kč 

Služby spojené s nájmem  4 900 Kč  4 900 Kč 

Nákup zboží - knih  54 374 Kč  7 360 Kč 

Cestovné  7 165 Kč  7 165 Kč 

Reprezentace  2 977 Kč  -   Kč 

Služby - akce pro veřejnost  88 087 Kč  -   Kč 

Inzerce  1 500 Kč  1 500 Kč 

Kopírování a tisk  13 013 Kč  13 013 Kč 

Pronájem  11 900 Kč  11 900 Kč 

Internet  1 327 Kč  1 327 Kč 

Mzdová a účetní evidence  25 917 Kč  22 000 Kč 

Ostatní služby  15 251 Kč  4 616 Kč 

Mzdové prostředky  168 799 Kč  147 799 Kč 

Sociální pojištění  15 975 Kč  15 975 Kč 

Zdravotní pojištění  6 020 Kč  6 020 Kč 

Další pojištění  1 282 Kč  1 282 Kč 

Kurzové ztráty  448 Kč  -   Kč 

Poplatky  6 371 Kč  6 371 Kč 

Ostatní náklady  604 Kč  -   Kč 

Celkem 460 879 Kč 285 981 Kč

Výnosy Celkem za organizaci Z toho SPOD
Inventární stav knih a HV roku 2016  13 800 Kč  -   Kč

Konference pro ženy  56 327 Kč  -   Kč

Odborné přednášky  77 115 Kč  77 115 Kč 

Lektorská činnost  3 350 Kč  3 350 Kč 

Odborný program pro školy  4 000 Kč  4 000 Kč 

Odborné služby (koučink apod.)  35 665 Kč  35 665 Kč 

Tržby za knihy  61 665 Kč  -   Kč

Dotace od Nadace Jistota  93 264 Kč  93 264 Kč 

Dotace od Olomouckého kraje  72 000 Kč  72 000 Kč 

Celkem  417 186 Kč  285 394 Kč 

Hospodářský výsledek - 43 693 Kč

Projekty 2017
Název: Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát

Donátor: Nadace Jistota

Doba realizace: 1. 5. 2017–30. 4. 2018

Donátor: Olomoucký kraj

Doba realizace: 1. 5. 2017–31. 12. 2017

Cílem projektu, který byl financován ze dvou zdrojů, bylo zajištění komplexní 
podpory rodičů v rozvodové a porozvodové situaci a jejich dětí. Aktivity 
měly vést k znovuobnovení komunikace mezi expartnery, obnovení alespoň 
základní důvěry a respektu, navázání zpřetrhaných kontaktů dítěte s rodičem 
či rodinným příslušníkem v rámci asistovaných kontaktů, to vše za zajištění 
práv dítěte ze strany metodičky projektu.

Cílů projektu a počtu zapojených rodin do projektu bylo naplněno, resp. bylo 
dosaženo ve vyšším počtu, než byl předpokládaný. V roce 2017 metodička 
projektu, Mgr. Milena Mikulková, pracovala s 8 rodinami. Mezi realizované 
aktivity patřilo motivační setkání, moderovaná setkání rodin či asistovaný 
kontakt.
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Psalo se o nás
Článek Jesenické noviny

http://www.jesenickenoviny.cz/?p=16633#more-16633


