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Výroční zpráva 

 

Vážení čtenáři, 

 

Mandala o. s. má za sebou druhý rok existence v právnické formě občanského sdru-

žení, která díky novému občanskému zákoníku od ledna 2014 zaniká. Pokud bych měla 

rok 2013 shrnout do jedné věty, poděkovala bych všem, kdo se podíleli na rozvoji a sta-

bilizaci našeho sdružení. Velký dík patří zejména našim sponzorům, dárcům a dobro-

volníkům, bez kterých bychom naši práci nemohli dělat. Na druhé straně pak velké díky 

všem, kdo nám vyjadřují podporu a poskytují nám zpětnou vazbu, která nás motivuje 

k další práci a pomáhá nám vylepšit naše služby. 

 

Ačkoli pro nás rok 2013 byl, stejně jako pro další občanská sdružení, rokem nejistoty 

a rozhodování o osudu sdružení, podařilo se nám vytvořit stabilní tým spolehlivých 

lektorů, organizátorů a asistentů. Všechny naše projekty se podařilo nejen udržet, ale 

také vylepšit. Od podzimu máme novou výkonnou radu, která se do své práce vrhla 

s velkým nadšením. 

 

Když se ohlížím zpět, myslím, že mohu s čistým svědomím říci, že se nám podařilo do-

sáhnout našich cílů pro loňský rok a proto věřím, že se nám podaří dosáhnout i cílů pro 

rok 2014, kdy nás čeká zprovoznění nové webové prezentace a systému pro rezervace 

a platby, což by mělo usnadnit práci našeho organizačního týmu, ale zároveň také 

zpřístupnit naše služby většímu množství lidí. 

 

Věřím, že šťastní a spokojení lidé, tvoří šťastnou a spokojenou společnost. Budujte ji 

s námi! 

 

Zuzana Řezáčová Lukášková 

jednatelka Centra Mandala o. s. 
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Co nabízíme 
Centrum Mandala je jediné centrum v Brně, které prostřednictvím mandal, kurzů 

a osobního poradenství pomáhá zahájit vědomou cestu za štěstím a za vašimi sny. 

 Máme cenově dostupné kurzy a semináře ve vysoké kvalitě (arteterapeutický 

ateliér, dramaterapie, kurzy kreslení nebo paličkování). 

 Nabízíme programy, které kombinují duchovní přístup a psychologii (kurz kres-

lení mandal (také v on-line formě), skupinová práce se sny, relaxace nebo me-

ditace). 

 Poskytujeme 14 vzdělávacích programů akreditovaných pod MŠMT (artefile-

tika, mandaly, seberozvoj). 

 Pořádáme programy pro školy i pro firmy. 

 Podporujeme realizaci snů našich lektorů i klientů. 

 Umožňujeme navázání nových kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi. 

 Máme prostor pro vaši seberealizaci – možnost zapojení se do smysluplných 

projektů zaměřených na pomoc dalším lidem, kteří pomoc potřebují. 

 Nabízíme mandalové dárky (kalendář, karty, šablony pro tvorbu mandal, pra-

covní sešity aj.) 

 

Kvalitu našich programů zajišťujeme průběžnými supervizemi, dalším vzděláváním 

lektorů i dobrovolníků v podobě kurzů a dlouhodobých výcviků. 
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Naše projekty 

Pomáháme plnit sny 
V rámci projektu „Pomáháme plnit sny“ pořádáme výstavy a vernisáže mladých 

umělců. Tento projekt je realizován zejména díky dobrovolnické službě Jany Gajdo-

šové. 

V roce 2013 jsme uspořádali následující výstavy a vernisáže k výstavám: Obrazy na 

hedvábí - autorky Kristýny Nečasové, Fotografie z cest - Jaroslava Nieslera, Výstavu 

Neumím a přece kreslím - účastníků kurzu Základy kreslení pana Ivana Štroufa, Vý-

stavu energetických obrazů „Andělské okouzlení“ - Jany Roselli, dále Výstavu manda-

lové tvorby - autorky Blanky Banasikové, Výstavu obrazů Ynami, tato výstava zahájila 

další rok fungování centra Mandala a Enkaustickou obrazovou tvorbu - Ivany Červené. 

V rámci tohoto projektu jsme v roce 2013 připravili také knihu s tipy a inspiracemi, jak 

můžete své sny realizovat i vy (připraveno k vydání na jaře 2014). 

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

máháme.“ Jedná se o výtvarnou akci zakončenou prodejní výstavou 50 děl. Výtěžkem 

z akce podporujeme Občanské sdružení Janus, jenž se věnuje mladým lidem, kteří vy-

růstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči. 

Do projektu se v roce 2013 zapojilo 21 škol a školek a sešlo se 235 děl. Zisk z prodejní 

putovní výstavy, která byla v sedmi městech po celé ČR, byl věnován občanskému 

sdružení Janus. 

„Díky pomoci projektu Mandala dětem jsme měli možnost klientům zakoupit počí-

tač, na kterém se učí jak si hledat práci, učí se napsat si svůj životopis a motivační 

dopis. Jsou v kontaktu se zaměstnavateli a hledají si své budoucí uplatnění na trhu 

práce. Klienti se také mají možnost zdokonalovat v práci s počítačem.“ (Jitka Nosková, 

Občanské sdružení Janus) 

Mandala zdarma 
Každé 3 týdny zdarma posíláme mandalu do e-mailové schránky již více než 5 000 za-

registrovaných lidí, kterým touto cestou nabízíme prostor pro vytvoření si času jen 

pro sebe, pro relaxaci a psychohygienu. 
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Jak vypadal rok 2013 

Leden 
Nový rok jsme zahájili výstavou hedvábných obrazů Kristýny Nečasové a zahájili jsme 

prodej listů mandalovníku, který tak začal růst. 

Únor 
V lednu jsme naše webové stránky obohatili o úvodní video o Centru Mandala, které 

přehledně představuje činnost centra. 

Březen 
Během celého měsíce března probíhala v jurtě na Obilním trhu výstava našeho pro-

jektu Mandala dětem, na kterou navázala celoroční putovní výstava. Výstava byla do-

provázena doprovodným programem pro širokou veřejnost. 

Duben 
Byla zahájena putovní výstava Mandala dětem. 

Květen 
V rámci jarního úklidu šatníku proběhl jarní bazárek, kde bylo možné směnit již neno-

šené oblečení za zajímavé kusy. Kdo přišel, nelitoval. 

Červen 
Již tradičně jsme vydali kalendář mandal. Ten pro rok 2014 je z mandal z projektu 

Mandala dětem a je doplněn o mandalová přáníčka. 

Červenec 
Během měsíce července se zdánlivě nic nedělo. Připravovali jsme se ale na další školní 

rok a vylepšili jsme on-line kurzy. 

Srpen 
Navázali jsme spolupráci s obchůdkem Ze Země a získali jsme tak kamennou výdejnu 

našeho e-shopu. 
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Září 
Již tradičně proběhly dny otevřených dveří, tentokrát se zapojením některých dílen 

do Brněnských dní pro zdraví. V rámci dní otevřených dveří také proběhl první pod-

zimní bazárek a vernisáž obrazů výtvarnice Ynami. 

Říjen 
Zahájili jsme školní rok 2013/14. V naší nabídce kurzů se objevily novinky jako drama-

terapie nebo skupinová práce se sny. 

Listopad 
Byla zvolena nová rada centra, která má tři členy. Jednatelkou zůstala na další dva 

roky Zuzana Řezáčová Lukášková, místojednatelkou se stala Kristýna Mikscheová 

a třetí členkou rady je Jana Gajdošová. 

Prosinec 
V prosinci byla zakončena putovní prodejní výstava Mandala dětem rozprodáním zby-

lých obrazů v prodejní on-line galerii. 
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Rok 2013 v číslech 
Hlavním cílem hospodaření roku 2013 byla finanční stabilizace, abychom mohli po-

skytovat kvalitní a cenově dostupné služby všem, kdo je potřebují. 

 

Příjmy v Kč 
kurzovné 210.874,- 

obchod  144.780,- 

podnájemné 68.681,- 

dary   25.921,- 

celkem 450.256,- 

Výdaje v Kč 
lektorné  -137.350,- 

nájem  -123.203,- 

obchod -63.230,- 

asistenti -48.284,- 

materiál -37.955,- 

reklama -18.550,- 

ostatní  -15.701,- 

vzdělání -8.225,- 

vybavení -5.424,- 

celkem -452.498,- 
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Příjmy a výdaje v průběhu roku 2013 

 

Další číselné údaje roku 2013 

Údaje ke konci roku 2011 2012 2013 

Lektorů 15 25 16 

Dobrovolníků 3 8 8 

Zmínka v médiích 8 22 14 

Průměrná denní návštěvnost webu 121 141 330 

Odběratelů mandal zdarma 1 083 3 419 5368 

Odběratelů občasníku 543 764 1136 

Fanoušků na facebooku 547 830 1181 

Lidí v kurzech 128 190 200 

Uskutečněných kurzů 27 37 32 
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Občanské sdružení 
Centrum Mandala o. s. je od října roku 2011 občanským sdružením. Nejvyšším orgá-

nem centra je Valná hromada, výkonným orgánem centra je Rada centra, která má 

tři členky. 

Centrum navenek zastupuje jednatelka sdružení, která je statutárním orgánem cen-

tra a je zastupována místojednatelkou. 

Orgány centra 
Valná hromada 

Rada centra 

Jednatel 

Místojednatel 

Členky Rady centra 
Zuzana Řezáčová Lukášková (jednatelka) 

Kristýna Miksheová (místojednatelka) 

Jana Gajdošová 
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Poděkování 
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2013 poskytli finanční i materiální podporu, radu 

nebo svou dobrovolnickou činností podpořili chod centra. 

Děkujeme všem lektorům, kteří se podílejí na poskytování kvalitních služeb, realizač-

nímu týmu centra i našim partnerům za to, že nám umožňují pomáhat lidem při jejich 

snaze vzít svůj život do vlastních rukou. 

V roce 2013 s námi spolupracovali: 
pan Joska, Eduwokr o. s., rodina Lukáškova, Jana Kuřátková, Jan Řezáč, Veronika Ur-

banová, Martina Přichystalová, Jitka Martinkovičová, Občanské sdružení Janus, CNS 

video, Zahrada Café Therapy, Anna Janová, Iva Reznerová, Jana Gajdošová, Markéta 

Bártová, Fyla a řada dobrovolníků 
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Kam směřujeme 
Všechny naše kroky směřují k tomu, abychom se stali stabilní a uznávanou neziskovou 

organizací s dostatečnými finančními prostředky, se stálou klientelou a stálým lektor-

ským i organizačním týmem. Chceme své služby nabízet všem, kdo je potřebují, po-

máhat změnit naši společnost k lepšímu, a tím naplňovat naše poslání. Aby se tento 

náš sen stal v následujících několika letech skutečností, máme pro rok 2014 tyto cíle: 

1) Zprovoznění nové webové prezentace, která bude zahrnovat e-shop, automatizo-

vané rezervace prostor, uživatelsky příjemné rozhraní on-line kurzů, gamifikaci a ga-

lerii mandal pro sdílení. 

2) Naše projekty plánujeme nabídnout anglicky mluvícím cizinkám žijícím v Brně a po-

moci jim s integrací do našeho kulturního prostředí. Pro jejich oslovení potřebujeme 

zprovoznění anglické verze webových stránek. 

3) Snažíme se o vytvoření pracovních míst (v lektorském a organizačním týmu) na 

několik hodin týdně, zejména pro matky na mateřské dovolené, studentky (získání 

praxe) a ženy ve věkové kategorii 50+. Pro jejich zaplacení potřebujeme navýšení fi-

nančních příjmů, což je možné zejména z fundraisingu. 

 

Při naší práci respektujeme poslání centra a naše zásady: 

 čestnost a transparentnost 

 profesionalita a kvalitní služby 

 ochrana klienta na všech úrovních (neradíme a neinterpretujeme) 
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Kde nás najdete? 
  Centrum Mandala o. s. 

  Opletalova 6 

  602 00 Brno 

 

Centrum najdete na ulici Opletalova 6 v Brně, 

v prvním patře. Nejbližší zastávka MHD je za-

stávka Česká šalin č. 3, 4, 5, 6, 11, 12. 

 

Kontakt 
telefon:  777 957 793 

e-mail:   mandaly@centrum.cz 

mailto:mandaly@centrum.cz

