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Vážené příznivkyně a vážení příznivci Centra Mandala,

i v roce 2021 pokračovala světová pandemie. Provoz centra byl zasažen o něco

méně než v jejím začátku, ale i tak to jednoduché nebylo. V tuto chvíli fungujeme jen

díky Vám, našim příznivcům a podporovatelům, našim dárcům a firmám, které se

rozhodli nás podpořit.

Ukončili jsme desátý ročník projektu Mandala dětem, v rámci kterého poprvé

proběhla výstava mandal pod širým nebem na lavičkách města Brna, vyrobili jsme

mandalový kalendář 2022 a proběhl již pátý běh kurzu Rok s mandalou.

Pokračovali jsme ve vylepšování e-shopu, natáčení videí a dělání webinářů. Na Vaši

žádost jsme připravili zbrusu nový on-line kurz Tvoření mandal, ve kterém se

můžete mimo jiné naučit tvořit mandalu podle data narození.

O novinkách Vás pravidelně informujeme v našem newsletteru. Moc děkujeme, že u

nás nakupujete, protože to nás v roce 2021 udrželo nad vodou.

Děkujeme Vám za přízeň v celém roce 2021,

Zuzana Řezáčová Lukášková

jednatelka Centra Mandala z. s.



NAŠE ČINNOST

Centrum Mandala je jediné centrum v celé ČR, které

● pracuje s mandalovým diagnostickým testem (off-line i on-line),

● nabízí nejširší informace ze světa mandal,

● nabízí řadu kurzů a seminářů, zaměřených na osobní rozvoj, psychohygienu

a snížení stresové zátěže.

Zaměřujeme se na prevenci řady civilizačních problémů. Pomáháme (hlavně)

ženám najít smysl života, osvojit si základní psychohygienické návyky a žít

šťastný a plnohodnotný život.

Našimi on-line projekty ale podporujeme i lidi, kteří by jinak zůstali sociálně

izolovaní. Díky mandale zdarma s námi tvoří maminky na mateřské, důchodkyně i

zdravotně postižení. To se v roce 2021 ukázalo jako zásadní podpora pro mnoho

lidí.

Dává Vám naše práce smysl? Přidejte se k nám nebo podpořte naši činnost!



MANDALA DĚTEM

Od září 2012 probíhá projekt Mandala dětem, jehož heslem je: „Hrajeme si a tím

pomáháme.“ Široká veřejnost tvoří mandaly, z nichž 53 je vybráno pro výrobu

kalendáře a pro prodejní putovní výstavu. Výtěžkem z akce společně

prostřednictvím spolku Janus podpoříme mladé dospělé bez zázemí.

MANDALA ZDARMA

Každý měsíc posíláme zdarma alespoň jednu mandalu do e-mailové schránky více

než 3 000 zaregistrovaných lidí, kterým touto cestou nabízíme prostor pro vytvoření

si času jen pro sebe, pro relaxaci a psychohygienu, ale nabízíme jim také tipy, jak

odbourat stresovou zátěž, tipy pro práci s klienty nebo sama se sebou.

JAK VYPADAL ROK 2021 A CO DÁL

Hlavním úkolem roku 2021 bylo stejně jako v roce 2020 přežít a vytvořit podporu pro

všechny okolo centra. Stále jsme totiž byli v chaosu a nejistotě. Ačkoliv to vždy

vypadalo, že to všechno za dva měsíce skončí, objevila se druhá, třetí, čtvrtá vlna.

Naším cílem proto bylo Vás co nejvíc podpořit, vytvořit pro Vás záchytné body a

pomoct Vám tím vším co nejlépe projít.



Abychom mohli být pevným bodem Vašeho vesmíru, pokračovali jsme v naší práci s

organizační strukturou, pokračovali jsme v úklidu v práci s daty a dokončili jsme

zavedení všech navržených opatření z projektu Centrum Mandala 3.0 z roku 2019 a

dokonce jsme je drobně rozšířili. Ke konci roku jsme udělali velkou revizi v práci s

mailingem a jeho automatizací.

Kvůli nově platící legislativě jsme na naše weby nasadili cookie lišty a začali jsme s

úpravou videí na našich webech.

Tím, co fungovalo v centru nejlépe, byl e-shop. Opět jsme drobně rozšířili sortiment

našeho zboží, včetně vydání nového pracovního sešitu, a natočili jsme pro Vás další

videa. Snad i díky tomu se nám podařilo zvýšit meziroční růst prodejů o téměř 50 %

oproti loňskému roku a díky tomu rok 2021 finančně ustát.

Celý rok 2021 probíhal také pátý ročník korespondenčního kurzu Rok s mandalou,

který se stal pro mnohé z Vás opravdovou záchranou. Nově bylo jeho součástí

sdílení každé lekce přes formulář a sdílení poznámek z lekce s lektorkou, čehož jste

hojně využívali. Každý měsíc jsme se seznámili s jednou částí velkého kruhu

mandaly a mohli jsme tak nejen lépe porozumět tomu co se děje, ale také s tím lépe

pracovat. V kurzu pro velkou oblibu pokračujeme i v roce 2022. Pro všechny, kdo si

ho chtějí projít znovu, máme připravené pokročilé techniky a mandalový koučing pro

intenzivnější práci.



On-line kurzy jsme víc spojili s mandalovou galerií mandalarií a tak se ke každé

lekci on-line kurzu můžete inspirovat tvorbou ostatních, kteří své mandaly sdílejí.

A že je na co se dívat!



VÝVOJ V ČÍSLECH

Údaje ke
konci roku 2017 2018 2019 2020 2021

Lektorů 18 17 13 interních,
13 externích

11 interních,
18 externích

10 interních,
25 externích

Dobrovolníků 8 4 11 9 3

Průměrná
denní

návštěvnost
webu

301 252 232 225 233

Odběratelů
mandal
zdarma

3053 4105 3114 3039 2961

Odběratelů
občasníku 1545 1807 1180 1340 1359

Fanoušků na
facebooku 2402 2451 2570 2800 2700

Youtube
odběratelů 464 600

Uskutečněnýc
h kurzů 52 48 30 10 20



Navázali jsme novou spolupráci s řadou lektorů, uspořádali několik běhů on-line

kurzů a hlavně jsme prodávali v e-shopu.

Díky nastaveným automatizacím, které hlídají a mažou neaktivní kontakty v naší

databázi, nám sice počet odběratel výrazně neroste, ale kontakty, které máme

nezahrnují „mrtvé duše“ a e-maily, které posíláme, mají větší dopad.

TROCHA FINANČNÍ ROZVAHY

Na provoz centra jsme v roce 2021 spotřebovali 764.450,- Kč a naše příjmy byly

729.345 Kč. Ztrátu 35.105,- tvořil, i přes vstřícnost našeho pronajímatele, provoz

prostor. V roce 2021 jsme již totiž bohužel neměli nárok na státní podporu. Prostory

jsme si tak mohli nechat jen díky vstřícnosti našeho pronajímatele.

Tuto ztrátu, stejně jako ztrátu z let předchozích, jsme pokryli z Vašich darů.



PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2021 poskytli finanční i materiální podporu, radu

nebo svou dobrovolnickou činností podpořili chod centra. Rok 2021 bychom bez

toho opravdu neustáli. Děkujeme všem lektorům, kteří se podílejí na poskytování

kvalitních služeb i v těchto nelehkých časech, realizačnímu týmu centra i našim

partnerům za to, že nám umožňují pomáhat lidem při jejich snaze vzít svůj život do

vlastních rukou a hlavně vytvářet ostrůvek podpory pro všechny, kdo pomalu ztrácejí

sílu i naději.

V ROCE 2021 NÁS PODPOŘILI

● magistrát města Brna

● House of Řezáč

● Iva Reznerová

● Proficio

● Ecomail

● Petra Vybíhalová

● Josefína Velíšková

● Petr Kuběj



SPOLEK V ROCE 2021

Členky rady centra:

● Zuzana Řezáčová Lukášková – jednatelka

● Klára Balášová – místojednatelka

● Monika Glogovská

O zajištění základního fungování centra a e-shopu se staraly:

● Klára Balášová

● Monika Glogovská

● Ája Hrozková

Tým pro projekt Mandala dětem:

● Monika Glogovská

● Zuzana Řezáčová Lukášková

● Klára Balášová

Orgány centra:

● Valná hromada

● Rada centra

● Jednatel

● Místojednatel



KONTAKTY NA NÁS

Opletalova 6, 602 00 Brno
www.centrum-mandala.cz

KURZY:

info@centrum-mandala.cz
777 957 793

PODNÁJMY:

monika@centrum-mandala.cz
724 952 194

Renčova 27a, 621 00 Brno
www.eshop.centrum-mandala.cz

E-SHOP:

obchudek@centrum-mandala.cz
777 623 906
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