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SDRUŽEN
SDRUŽENÍ
ŽENÍ KLUBKO
Slovo úvodem:
Občanské sdružení "Sdružení Klubko" má za sebou čtvrtý rok činnosti, ale
jeho vedoucí členové působí v oblasti volného času a sociálních aktivit již
řadu let. Rok 2004 se nesl ve znamení vyvrcholení dosavadní práce
a jednoznačně ukázal další směry činnosti sdružení. Rok 2004 byl ve
znamení dvou základních směrů činnosti, a to se zaměřením na zájmovou
činnost v rámci svých dětských oddílů a klubů a na činnost
s neorganizovanou mládeží v rámci primární a sekundární prevence.
V roce 2004 Sdružení Klubko zastřešovalo realizaci druhé Bambiriády
ve Frýdku-Místku, kdy je již jednoznačným partnerem města FrýdekMístek při realizaci této akce.
Mgr. Martin Sysala - jednatel

Představení organizace
Sdružení Klubko vzniklo na základě občanské iniciativy dne 25.6.2000 a bylo zaregistrováno
Ministerstvem vnitra dne 10.7.2000 jako občanské sdružení pod registračním čís. VS/1-1/44217/00-R.
Sdružení Klubko je neziskové občanské sdružení pracující s dětmi a mládeži. Vzniklo v roce 2000
z iniciativy jednotlivých členů, kteří se dobrovolně i profesně věnují sociální práci
a současně se věnují zájmové činnosti s dětmi a mládeží – např. vedou turistické oddíly, kluby mládeže
apod. Díky svým zkušenostem tak mohli vytvořit pomyslný most mezi neorganizovanou a zájmovou
činností.
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Rada Sdružení Klubko
- Předseda:
- Místopředseda :
- Jednatel:
Rada

sdružení

Michal Kříž
Bc. Markéta Sysalová
Mgr. Martin Sysala
je

nejvyšším

výkonným

a statutárním orgánem sdružení. Rada Sdružení
Klubka je jmenována na dvouleté období.

Michal Kříž
Zakladatel Sdružení Klubko a spolurealizátor programů a náplně Sdružení Klubka.
V letech 1998 - 2000 pracoval jako streetworker pro děti a mládež
v rámci kontaktního místa Autobus, vedl klub romských dětí na ul. Míru. Vedoucí
















dětského vodáckého oddílu PLAVÁČEK.


Bc. Markéta Sysalová
Sociální práci se věnuje od roku 1996 - je spolurealizátorem projektů sdružení,




















stará se o agendu sdružení, vystupuje za sdružení na veřejnosti.
Mgr.Martin Sysala
Zakladatel a odborný garant činnosti Sdružení Klubko. Díky svým podagogickým
a terapeutickým zkušenostem ze své činnosti ve Středisku výchovné péče
a v Centru nové naděje (krizové a sociální centrum, streetwork) stál u zrodu












sociální činnosti Sdružení Klubka – Na jedné lodi. Je vedoucím turistického oddílu
Krok.
Členská základna k 30. 10. 2004
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Činnost Sdružení Klubka v roce 2004
A) Zájmová činnost
o Pravidelná zájmová činnost
B) Neorganizovaná mládež – projekt „Na jedné lodi“
o Dobrovolnický klub
o Primární a sekundární prevence
C) Jednorázové akce pro DaM
o Den pro Evropu
o Bambiriáda ve Frýdku-Místku
o Dětský den

Zájmová èinnost
èinnost
A) Pravidelná zájmová činnost
Sdružení Klubko od roku 2003 převzalo pod svou činnost místní oddíly a kluby ze zaniklé org. dětí
a mládeže - Wodcrafter, se kterými dříve spolupracovalo při integraci dětí ze soc. slabých rodin do
zájmové činnosti. Současně se k nim přidal vodácký oddíl Plaváček, který vznikl v roce 2002 za
podpory Sdružení Klubka a o.s. Filadelfie.
•

Vodácký oddíl PLAVÁČEK
Oddíl pracuje s dětmi od 6 do 12 let. Jeho činnost se zaměřuje na pobyty v přírodě
a "vodáctví". Celoroční činnost probíhá formou oddílových schůzek, výletů
a víkendových akcí. Oddíl integruje do zájmové činnosti i zdravotně postižené děti s různým
stupněm postižení a děti z pěstounské rodiny.

•

Turistický oddíl KROK
Dětský oddíl pracuje od r.1979. Oddíl je smíšený a sdružuje děti a mládež ve
věku od 8-17 let. Celoroční činnost probíhá formou oddílových schůzek
a družinových schůzek, výletů a víkendových akcí. Zaměřuje se na pobyt
v přírodě a tábornické dovednosti. Do oddílu Krok jsou integrovány děti ze
sociálně slabých rodin. Těmto dětem oddíl poskytuje i materiální zázemí pro
jejich zapojení do zájmové činnosti.

•

Klub přátel přírody KROK
Klub sdružuje mládež a dospělé, zejména odrostlé členy z dětských oddílů a přátel Sdružení
Klubko. Zaměřuje se především na turistické akce, víkendové akce s různým zaměřením
od tábornických až po vzdělávací, a to jak pro své členy tak pro širší veřejnost.
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Průběh zájmové činnosti dětských oddílu v roce 2004












1. Klubovna pro pravidelnou zájmovou činnost





v objektu MÚ Frýdek-Místek. Jedná se
o bývalé šatny a kanceláře u zimního
stadiónu ve Frýdku-Místku. Tuto klubovnu
využíval oddíl T.O. Krok a KPP Krok.
V závěru roku vzhledem ke změně účelu
využití budovy ze strany MÚ F-M byla
činnost v klubovnách ukončena a zůstal zde pouze sklad MTZ.
2. Klubovna v krytu CO. Dětský oddíl Plaváček spoluvyužívá klubovnu
umístěnou v podzemním krytu CO společně s občanským sdružením
Filadelfie.
3. Klubovna středoškolského dobrovolnického klubu v dobrovolnickém centru
Adry. Od zimy 2004 je tato klubovna využívána i T.O. Krok.




























Díky dotacím z MŠMT, KÚ MSK a Města Frýdek-Místek si Sdružení Klubko
mohlo zakoupit základ táborové základny pro pořádání vlastních táborů. Další
z větších položek bylo zakoupení dvou raftových člunů a vybavení pro dětský
vodácký oddíl Plaváček. V roce 2004 Sdružení Klubko rovněž doplnilo
materiální vybavení pro zapojení dětí ze soc. slabých rodin do zájmové činnosti
(spací pytle, batohy).











celoroční činnost probíhá v oddílech formou
pravidelných schůzek. Turistický oddíl KROK
a dětský vodácký oddíl Plaváček mají
pravidelné schůzky 1x týdně. Činnost
v ostatních klubech je příležitostná.



















v roce 2004 oddíly Sdružení Klubko
uskutečnily na 15 jednodenních akcí, mezi
které patřily nejčastěji turistické výlety do
Beskyd. Současně se oddíly účastnily či přímo
pořádaly specifické jednorázové akce, mezi
které patří krajské kolo turistických závodů,
úklid lesů v okolí města Frýdek-Místek,
prezentace v rámci „Děti, mládež, volný čas“,
Štědrovečerní setkání aj…
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Vícedenní akce:



































































































v roce 2004 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily
7 vícedenních akcí. Mezi nejvýznamnější byla 3denní účast na Bambiriádě, kde oddíl Krok přímo
tábořil, Zimní táboření na Prašivé, velikonoční
akce atd.












Tábory:















































































v roce 2004 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily 2 tábory. Díky dotacím ze
strany MŠMT, KÚ MSK a MÚ Sdružení Klubko získalo materiální základu
(stany, týpí) pro pořádání vlastních táborů. Oba tábory proběhly
ve stanovených termínech bez problémů. Průběh obou táborů byl účastníky
hodnocen kladně a vedení sdružení obdrželo poděkování od rodičů.
Turistický oddíl KROK
Termín:
Místo:
Počet dětí:
Počet vedoucích:

7.-15.8.2004
Skalice - Skalický dvůr
13
4

Dětský vodácký oddíl Plaváček
Termín:
23.7.-1.8.2004
Místo:
Baška
Počet dětí:
Počet vedoucích:
























12
5
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Práce s neorganizovanou mládeí – projekt „Na jedné lodi
Projekt Na jedné lodi je souhrn aktivit pro neorganizované děti a mládež Sdružení Klubko. Projekt
zahrnuje dva resp. tři programy: Na jedné lodi – středoškolský dobrovolnický klub, Na jedné lodi –
program pro neorganizovanou mládež v rámci primární a sekundární prevence ve městě Frýdek-Místek a
Integraci.
1) Na jedné lodi – středoškolský dobrovolnický klub
Středoškolský dobrovolnický klub vznikl za úzké spolupráce mezi Sdružením Klubko a dobrovolnickým
centrem humanitární organizace Adra ve Frýdku-Místku. Vychází z dřívějších zkušeností Sdružení
Klubka při vedení dobrovolníků z řad středoškolské mládeže. Cílem je zaktivnění neorganizované
mládeže pro dobrovolnickou činnost a realizace akcí zejména pro děti a mládež v našem regionu.
Klub se pravidelně schází minimálně 1x za 14 dnů a v případě potřeby – zejména před přípravou větších
akcí i častěji.








































14.1. Vize a plány pro 1. pololetí 2004
28.1. Křeslo pro hosta - ředitel uprchlického tábora
11.2. příprava programu pro děti v uprchlickém táboře
25.2 příprava programu pro děti v uprchlickém táboře
29.2. Uprchlický tábor
17.3. Exkurse - streetwork pro děti ve F-M
31.3. Křeslo pro hosta
14.4. Velikonoční sbírka Adra
28.4. Úvod do Bambiriády - příprava prezentace dobrovolnického klubu
8.5. Den pro Evropu - organizační zajištění,hry pro děti
12.5. Příprava Bambiriáda - organizační práce v rámci Bambiriády
21.5. Bambiriáda
2.6. Příprava dětského dne
6.6. Dětský den na Olešné - realizace soutěží pro děti
16.6. Malování s postiženými dětmi
4.-9.7. Prožitková akce Vltava
24.6. Domluva letních akcí
8. 9. Vize a plány pro II. pololetí 2004
22. 9. první náborové setkání ve šk.r. 2004/05, příprava akcí
6.10. příprava programu - akce v Ústavu soc. péče
9.10. Hezké sobotní odpoledne - akce soc. organizací
10.10. akce v Ústavu soc. péče na Ostravici
20.10. Křeslo pro hosta - Ruda Koukol - dobrovolník Adry v zahraničí
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3.11. příprava akce pro děti v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách
14.11. akce pro děti v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách
24.11. příprava mezinárodního dne dobrovolnictví
26.-28.11. prožitkově vzdělávací víkend dobrovolnického klubu
5. 12. Mezinárodní den dobrovolnictví
5. 12. Exkurze - nízkoprahový klub Nezbeda

Celkem se akcí zúčastnilo na 40 studentů, z nichž cca 12 studentů pracuje pravidelně. Ostatní se zapojují
příležitostně. Studenti získali ocenění z nejrůznějších institucí – od starostky města po ředitele
soc.organizací, kde studenti působili. Klub bude působit i v dalších letech.

2) Na jedné lodi – program pro neorganizovanou mládež v rámci primární a sekundární prevence
ve městě Frýdek-Místek.
Do tohoto programu jsou zapojena kontaktní nízkoprahová zařízení soc.
asistentů MÚ Frýdek-Místek, obč. sdružení Filadelfie a zejména kontaktní
street centraa zařízení pro drogově závislou mládež organizace Renarkon,
o.p.s. Cílem je realizace volnočasových aktivit s mládeží z rizikových
skupin, navázání pracovních vztahů mezi klienty, lektory a terapeuty
a zátěžové pobyty pro klienty.
•

klienti Kontaktního street centra Renarkon ve Frýdku-Místku

•

klienti Terapeutické komunity Renarkon na Čeladné

•

klienti Doléčovacího centra Renarkon v Ostravě

Dále se projektu zúčastnili děti a mládež z nízkoprahového klubu Filadelfie.
















































V průběhu měsíce dubna až května 2004 bylo realizováno 9 pracovních programů pro mládež, z
kontaktního street centra Renarkon ve Frýdku-Místku se jich do "pracovního“ programu při údržbě
lodi. Cílem bylo zaktivnění mládeže navštěvující nízkoprahové centrum ve Frýdku-Místku a jejich
motivace.


















































































V průběhu července až září bylo realizováno 5 pobytů resp. plaveb na lodi s neorganizovanou mládeží,
kterých se zúčastnilo 37 os.
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Jednorázové akce
akce
Dětský den - Den radosti
6. 6. 2004
V červnu se opět Sdružení Klubko spolupodílelo na realizaci dětského dne "Dne radosti" na přehradě
Olešná. Sdružení zabezpečovalo realizaci 10 pohádkových soutěží pro děti. Na organizačním zajištění
těchto soutěží se podílelo 20 dobrovolníků ze středoškolského dobrovolnického klubu. Celkem se
"Dne radosti" zúčastnilo na 400 dětí.

V roce
2004
Sdružení
Klubko
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve
Frýdku-Místku, Stanicí mladých turistů,
Sdružením dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Českým červeným
křížem a městem Frýdek-Místek pořádalo
druhou Bambiriádu ve Frýdku-Místku. Druhá frýdecko-místecká Bambiriáda byla v pátek 21. května
zahájena místostarostou města Mgr. Petrem Cvikem. I na druhý den pokračovala v areálu SOU
technického na ul. Pionýrů v Místku a přilehlém okolí školy. Mimo dětských organizací a škol se na
pestrosti dvoudenní zábavy podíleli i profesionální hasiči a městská policie. Bambiriáda splnila své cíle,
kterými bylo vzájemné setkání organizátorů volnočasových aktivit v našem regionu a prezentace jejich
činnosti. Byla bohužel poznamenána nepřízní počasí, která se projevila hlavně v sobotu, kdy se zvažovalo
i o předčasném ukončení akce. Naštěstí se počasí později zlepšilo a dovolilo za improvizovaných
podmínek Bambiriádu dokončit. V letošním roce se poprvé se uskutečnilo setkání dětí s regionálními
politiky a zástupci městského úřadu. K zajímavým expozicím patřily odpal míčku na baseballový stroj
v pálkařské kleci, ukázky fyzikálních pokusů či svezení se na dětských motokrosových motorkách
a mnoho dalších.
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Informaèní a vzdìlávací èinnost
Informační činnost
Za dobré spolupráce s ostatními organizacemi v oblasti NNO a místní
samosprávou Sdružení Klubko poskytuje na svých www stránkách
www.klubkofm.cz informace z oblasti organizací dětí a mládeže a
neziskového sektoru ve Frýdku-Místku a regionu – adresář zájmových
organizací ve Frýdku-Místku, informace z odboru ŠKMaT MÚ
Frýdek-Místek, dotace v regionu, společné prezentační akce ve FrýdkuMístku.
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Pøehled hospodaøení 2004

Příjmy a výdaje v r. 2004
Pozn.

Příjmy 2004
Dotace – Zájmová činnost

Dotace – Projekt Na jedné lodi
(neorg. mládež + dobrovolnický klub)

Dotace Bambiriáda

Vlastní zdroje:
Příjmy od účastníků akcí

Vlastní činnost
Členské příspěvky
Příspěvek ČRDM
Dar ADRA
BÚ úroky – účet Sdružení Klubko
BÚ úroky – účet Bambiriáda
Příjmy celkem

153 000,00 Kč KÚ MSK
Město F-M

30 000,00 Kč

MŠMT

73 000,00 Kč

177 000,00 Kč KÚ MSK

68 000,00 Kč

Město F-M

36 000,00 Kč

MŠMT

73 000,00 Kč

127 500,00 Kč Z toho
Město F-M
RADAMOK (ČRDM)
35 120,00 Kč
8 500,00 Kč
10 850,00 Kč
4 000,00 Kč
2 300,00 Kč
127,00 Kč
14 000,00 Kč
58,40 Kč
35,10 Kč

50 000,00 Kč

100 000,00 Kč
27 500,00 Kč

Zájmová činnost
Na jedné lodi – dobrovol.
Bambiriáda – stravné
Dětský den

538 468,50 Kč

Výdaje 2004
Na jedné lodi – primární a sekundární
prevence

Na jedné lodi – dobrovolnický klub

98.296,70 Kč Z toho:
Drobný spotřební materiál
Drobný DHM
Cestovné
Nájmy (sklad, molo) +
ubytovací služby (pobyty
klientů)
Lektorné
Ostatní služby
OON
104.982,50 Kč Z toho:
Drobný spotřební materiál
Drobný DHM
Potraviny – akce
Propagace
Nájem
Vzdělávání
Ostatní služby
Cestovné
OON
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10 546,00 Kč
17 919,00 Kč
5 165,00 Kč
43 205,00 Kč

12 000,00 Kč
3 461,70 Kč
6 000,00 Kč
12 881,90 Kč
42 019,00 Kč
1 974,50 Kč
4 070,00 Kč
14 000,00 Kč
2 400,00 Kč
7 540,00 Kč
4 637,00 Kč
15 460,00 Kč
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Zájmová činnost

Bambiriáda

BU poplatky - účet Sdružení Klubko
Výdaje celkem

Rozdíl (příjmy-výdaje):

193.434,00 Kč Z toho:
Celoroční činnost
Drobný spotřební materiál
Drobný DHM (MTZ)
Nájmy kluboven
Přeprava materiálu
Školení
Ostatní služby
Příspěvky-poplatky
Tábory
Drobný spotřební materiál+
DDHM
Doprava
Nájmy
Potraviny
Ostatní
Jednodenní a vícedenní
akce
Drobný spotřební materiál
Nájmy
Doprava
Potraviny
Ostatní
136 275,40 Kč Z toho:
Drobný DHM
Drobný spotřební materiálceny
Drobný spotřební materiál
Drobný spotřební materiál dokumentace
Doprava materiálu
Moderování + ozvučení
Spoje
Ostatní služby
Cestovné
Stravování
OON (stavba pódia)
BU poplatky
999,40 Kč
545 761,00 Kč

2 707,40 Kč

Přehled majetku a závazků k 31. 12. 2004
Dlouhodobý hmotný majetek
-Dlouhodobý nehmotný majetek
-Pohledávky
-Peníze
2.649,50 Kč
Běžné účty
9.501,21 Kč
Náklady příštích období
-Příjmy příštího období
---------------------------------------------------------------------------Závazky
--
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131 373,00 Kč
3293,00 Kč
105 248,00 Kč
16 964,00 Kč
1 830,00 Kč
2 650,00 Kč
1 226,00 Kč
162,00 Kč
43 806,00 Kč
19 924,00 Kč
1 084,00 Kč
3 000,00 Kč
15 625,50 Kč
4 172,50 Kč
18 255,00 Kč
400,00 Kč
14 237,00 Kč
1 335,00 Kč
1 733,00 Kč
550,00 Kč
31 781,00 Kč
20 604,50 Kč
5 394,50 Kč
3 338,00 Kč
2 016,00 Kč
20 000,00 Kč
3 588,00 Kč
6 812,00 Kč
2 252,00 Kč
31 667,00 Kč
7 500,00 Kč
312,45 Kč
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Sdruení Klubko - kontakt
Nár. mučedníků 2548
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 70632138, DIČ: CZ 70632138
Registrace : VS/1-1/44 217/00-R
Mail: klubko@post.cz
WWW: www.klubkofm.cz
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WWW.KLUBKOFM.CZ
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