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SDRUŽENÍ KLUBKO
Slovo úvodem:
Již 5. rok úspěšné činnosti má za sebou samostatné občanské sdružení:
"Sdružení Klubko". V roce 2005 činnost sdružení kontinuálně
navazovala na práci v minulých letech, a to zejména zaměřením se na
zájmovou činnost svých dětských oddílů a klubů, a také na činnost
s neorganizovanou mládeží v rámci aktivit dobrovolnického klubu a
projektu Na jedné lodi zaměřeného na alternativní práci
zařízení Renarkon.

s klienty

V roce 2005 Sdružení Klubko zastřešovalo realizaci již třetí
Bambiriády ve Frýdku-Místku. Sdružení se rovněž stalo partnerem
organizace Centra nové naděje při realizaci projektu „Specifického
programu integrace nezaměstnaných klientů azylových domů“,
podporovaného z fondů EU pro matky s dětmi z Azylových domů, kdy Sdružení Klubko v rámci
spolupráce zajišťovalo programy pro děti.
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 mládeží. Sdružení vzniklo v roce
2000 z iniciativy jednotlivých členů, kteří se dobrovolně i profesně věnují sociální práci
a současně také zájmové činnosti s dětmi a mládeží. Díky svým zkušenostem tak mohli vytvořit
pomyslný most mezi neorganizovanou a zájmovou činností.
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Rada Sdružení Klubko 2005
Předseda:
Místopředseda :
Jednatel:
Rada

Michal Kříž
Bc. Markéta Sysalová
Mgr. Martin Sysala

sdružení

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 . V letech
1998 - 2000 pracoval jako streetworker pro děti a mládež
v rámci kontaktního místa „Autobus“ a vedl také Klub romských dětí na ul. Míru ve
















Frýdku-Místku. Od roku 2003 je vedoucím dětského vodáckého oddílu
PLAVÁČEK.






















Bc. Markéta Sysalová

Členem předsednictva je od roku 2002. V rámci sdružení se stará o jeho agendu
a vystupuje za sdružení na veřejnosti.
Mgr. Martin Sysala
Zakladatel a garant činnosti Sdružení Klubko. Díky svým pedagogickým
a terapeutickým zkušenostem ze své činnosti ve Středisku výchovné péče












a v Centru nové naděje (krizové a sociální poradenské centrum, streetwork) stál u
zrodu sociální činnosti Sdružení Klubka – „Na jedné lodi“. Je vedoucím turistického
oddílu Krok.

do 18 l.

do 26 l.

nad 26 l.

Turistický oddíl KROK

28

3

1

Dětský vodácký oddíl Plaváčci

17

1

3

Středoškolský dobr. klub / Kamarádi

11

3

-

-

2

10

56

9

14

Členská základna k 31. 12. 2005

Klub přátel přírody
Celkem 79 členů
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Činnost Sdružení Klubka v roce 2005
Zájmová činnost
o Pravidelná zájmová činnost
Neorganizovaná mládež – projekt „Na jedné lodi“
o Dobrovolnický klub
o Primární a sekundární prevence
Jednorázové akce pro DaM
Bambiriáda ve Frýdku-Místku
Akce pro matky s dětmi z Azylových domů
o Dětský den
o
o

Zájmová èinnost
Pravidelná zájmová činnost
Sdružení Klubko realizuje zájmovou činnost pro děti a mládež ve
svých zájmových oddílech a zabývá se prací s neorganizovanými
dětmi a mládeží v rámci svých sociálních aktivit.
Oddíly Sdružení Klubko:
•

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

•

Turistický oddíl KROK
Oddíl pracuje od roku 1979. Oddíl je smíšený a sdružuje děti a mládež ve věku od 8-17 let.
Celoroční činnost probíhá formou oddílových
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 oddílů v roce 2005












1. Zájmové oddíly - v roce 2005 došlo opětovně ke změnám kluboven zájmových
oddílů Krok a Plaváček. Po dočasném provizorním užívání klubovny umístěné





v podzemním krytu CO společně s občanským sdružením Filadelfie se nám
podařilo nalézt novou klubovnu v objektu Sokolovny ve Starém Městě. Tato
klubovna poskytuje krásné a bezpečné zázemí s vlastním hřištěm.
2. Dobrovolnický klub - Středoškolský dobrovolnický klub dlouhodobě využívá
klubovnu v Dobrovolnickém centru Adra ve Frýdku-Místku.
3. Skladové prostory – pro uskladnění rozsáhlé materiální základny (zájmová
činnost, Bambiriáda, Na jedné lodi) využívá Sdružení Klubko samostatné
skladové prostory.






















V roce 2005 Sdružení Klubko pouze průběžně doplňovalo zejména drobné
materiální vybavení k zajištění svých akcí, táborů a provozu kluboven.



























Celoroční činnost probíhala 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 2005 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily na 10 jednodenních akcí,
mezi které patří nejčastěji turistické výlety do Beskyd. Současně se oddíly
účastnily společných akcí, mezi které například patřilo krajské
kolo
turistických závodů, prezentace v rámci „Děti, mládež, volný čas“, zimní
táboření atd.. Sdružení Klubko ve spolupráci s Frýdeckou skládkou a městem
Frýdek - Místek uspořádalo také 2 ekologické akce „Stonožka“, zaměřené na
úklid lesů v okolí města.














































V roce 2005 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily 6 vícedenních akcí. Byly to
např. 3-denní táboření na Bambiriádě, Putování po hranicích ČR, Zimní plavba
apod.
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V roce 2005 oddíl Plaváček uskutečnil svůj tábor na horské základně –
chalupě v Košařiskách, odkud vyjížděl ke sjíždění nedaleké řeky.
Turistický oddíl Krok si vybudoval svůj tábor na „zelené louce“ na Morávce







uprostřed lesů.
Oba tábory proběhly v pořádku a děti i rodiče byli s tábory i přes nepřízeň
počasí spokojeni.
Turistický oddíl KROK
Místo:
Morávka Vlaské
Termín:
Druh tábora:
Počet dětí:
Hl. vedoucí:

30.7. – 7. 8. 2005
stanový
13
Mgr. Martin Sysala

Vedoucí:

Jana Němcová, Daniel Baumruk

Sdružení Klubko – Dětský vodácký oddíl Plaváček
Místo:
Košařiska 34































Termín:
Druh tábora:
Počet dětí:
Hl. vedoucí:

1. 7. – 9. 7. 2005
stálý (v budově + stany)
15
Ing. Ivo Sysala

Vedoucí:

Michal Kříž, Vladimír Mazur

V roce 2005 se vedoucí Oddílu Krok a Středoškolského dobrovolnického klubu
účastnili školení „Zdravotník zotavovacích akcí“. V závěru roku 2005 Sdružení
Klubko ve spolupráci s Centrem nové naděje uspořádalo pro své vedoucí
akreditovaný seminář zaměřený na patologické vztahy dětí ve skupině.

Zájmová činnost v roce 2005 byla realizována za podpory Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a města Frýdek-Místek.
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Práce s neorganizovanou mládeí
Dobrovolnická činnost - Středoškolský dobrovolnický klub
Náš studentský Dobrovolnický středoškolský klub pracuje při Dobrovolnickém centru ADRA ve
Frýdku-Místku od roku 2003. Činnost středoškolského dobrovolnického klubu se zaměřuje jak na
sociální činnost, tak na realizaci akcí pro děti a mládež ve městě. V současné době klub realizuje
různé akce v sociálních organizacích v našem regionu.
V průběhu roku 2005 dobrovolnický klub realizoval programy pro děti i dospělé v Uprchlickém
táboře ve Vyšních Lhotách, pro obyvatele ústavu pro mentálně postižené v Ostravici a v Pržně,
navštívil také seniory v domovech důchodců apod. Mimo tyto aktivity klub pořádá vlastní diskuze
se zajímavými hosty a společné prožitkové akce. Klub je otevřen všem mladým lidem, kteří mají
zájem o sociální činnost, dobrou partu a získávání zajímavých zkušeností. Činnost klubu realizují
sami jeho členové, kteří zároveň navrhují jeho další náplň.
V závěru roku 2005 se uskutečnil pro dobrovolníky prožitkově vzdělávací víkend „Ve světle
svíčky“ se zaměřením na práci ve skupině a komunikaci. V průběhu prožitkového víkendu si
dobrovolníci připravili malý pohádkově-divadelní program, který následně předvedli obyvatelům
Uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách.
















































Činnost středoškolského dobrovolnického klubu v roce 2005 byla realizována za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Frýdek-Místek a nadace ADRA.































































































Projekt „Na jedné lodi“
Projekt „Na jedné lodi“ se zaměřuje na alternativy práce s rizikovou mládeží z nízkoprahových
kontaktních street center ve městě v rámci primární prevence, dále s klienty podstupujícími
léčbu z drogové závislosti a s absolventy léčby v rámci sekundární a terciální prevence
drogových závislostí.
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Projekt „Na jedné lodi“ realizuje Sdružení Klubko od roku 2002, kdy získalo pro práci
s rizikovou mládeží malou kajutovou plachetnici, která se stala základem následující řady
programů Na jedné lodi. Cílem je zapojení jinak těžko podchytitelné skupiny klientů do nové
smysluplné činnosti v rámci pracovních programů při stavbě a opravě této lodi a následných
prožitkových programů na přehradě Žermanice. Projekt umožňuje navázání lepších kontaktů
mezi klienty a vedoucími lektory, které jsou pak využívány při další práci s klienty.
Program „Na jedné lodi - sekundární prevence 2005“ byl zaměřen na přímou práci s klienty aktivními uživateli drog a s osobami ohroženými drogou z kontaktního street centra Renarkon
a Komunitního centra Renarkonu Čeladná. V průběhu měsíce dubna až června 2005 bylo
realizováno 7 pracovních programů s klienty kontaktního street centra Renarkon ve FrýdkuMístku se zapojením klientů do "pracovní terapie" při údržbě lodi. Práce na plachetnici
prováděly skupiny klientů pod vedení terapeutů dle předem stanoveného harmonogramu. Cílem
pracovních programů je zaktivnění klientů dlouhodobě navštěvujících nízkoprahové K-centrum
ve Frýdku-Místku a jejich motivace k činnosti. Klienti dostávali svěřeny jednotlivé pracovní
úkoly, které pod dohledem terapeutů vykonávali. Jejich práce byla motivována možností využití
doplňujících služeb K-centra a následných zátěžových pobytů.
V průběhu července až srpna 2005 byly realizovány 4 zátěžové pobyty pro klienty, z toho 2x
pobyt s klienty Kontaktního street centra Renarkon, o.p.s. ve Frýdku – Místku (7 klientů a 10
klientů), 1x pobyt s klienty Doléčovacího centra Renarkon, o.p.s. v rámci Klubu Absolvent (27
klientů) a 1x pobyt s klienty Terapeutické komunity Renarkon, o.p.s. (14 klientů). Cílem pobytů
byla změna dlouhodobého prostředí pro klienty (komunita, K-centra, Doléčovacího centra)
a práce s klienty v novém prostředí s novými podněty se zaměřením na samostatnost klientů,
jednotlivé úkoly, vzájemnou reflexi a práci ve skupině pod dohledem terapeutů.

























































Participující subjekty a cílová skupina:
• klienti Kontaktního street centra Renarkon ve Frýdku-Místku
• klienti Terapeutické komunity Renarkon na Čeladné
• klienti Doléčovacího centra Renarkon v Ostravě
Projekt byl realizován za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského Kraje a města FrýdekMístek.
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Jednorázové akce
Akce pro matky s dětmi z azylových domů
Sdružení Klubko spolupracovalo se sdružením Centrum nové
naděje při realizaci týdenního vzdělávací kurzu v Beskydech
v rámci „Specifického
programu integrace nezaměstnaných
klientů azylových domů“ pro matky s dětmi z Azylových domů,
realizovaného za podpory sociálního fondu EU. Sdružení Klubko
zajišťovalo v rámci spolupráce po dobu týdenního školení matek
v konferenčním centru KAM v Beskydech volnočasové programy
pro jejich děti.

Dětský den - Den radosti 5. 6. 2005
Sdružení Klubko se již po čtvrté 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 15 dobrovolníků
ze
středoškolského
a starší členové oddílu Krok.

dobrovolnického

klubu

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 třetí ročník
Bambiriády ve Frýdku-Místku. V pořadí pro třetí
Bambiriádu bylo vybráno pěkné nové místo
v parku B. Smetany a v areálu Sokolík.
Při zahájení Bambiriády byli zástupci města a organizačního štábu Bambiriády oceněni dlouholetí
pracovníci s dětmi a mládežé, které nominovaly jednotlivé organizace. V průběhu prvního dne se
uskutečnilo setkání dětí se zástupci městského úřadu a profesionálních volnočasových středisek ve
Frýdku-Místku na téma volného času ve městě.
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Bambiriáda v roce 2005 se konala za podpory České rady dětí a mládeže a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu
Moravskoslezského Kraje a města Frýdek-Místek.

Informaèní a vzdìlávací èinnost
Informační činnost
Za dobré spolupráce s ostatními organizacemi v oblasti NNO a místní
samosprávou poskytuje Sdružení Klubko 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.

Dìkujeme
Děkujeme za finanční podporu naší činnosti v roce 2005
• Zájmová činnost (činnost dětských oddílů) - MŠMT, Město Frýdek-Místek
• Bambiriáda - Město Frýdek-Místek, ČRDM, MŠMT, KÚ MSK / Radamok
• Na jedné lodi (sekundární prevence) - KÚ MSK, Město Frýdek-Místek
• Dobrovolníci - Město Frýdek-Místek, MŠMT, ADRA
Děkujeme za poskytnutí slevy firmám:
- Pavel Bobek, Střítěž 231 na prodej přívěsného nákladního vozíku BOB I Profi
- StormWare na prodej ekonomického programu Pohoda

Děkujeme firmám a podnikům za spolupráci:
- Lesostavby Frýdek-Místek (převoz plachetnice)
- Povodí Odry (umístění plachetnice na přehradě)
- Šlachta Jan (pobyty na Žermanicích)
- Nadaci ADRA (zajištění dobrovolnických programů)
- TJ Sokol Staré Město (pronájem klubovny)
- Sportplex (pronájem skladových prostor)
- areál Sokolík (poskytnutí zázemí pro Bambiriádu)
- OÚ Ostravice (poskytnutí výstavních panelů na Bambiriádu)
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Pøehled hospodaøení 2004
Příjmy a výdaje v r. 2005
Příjmy Sdružení Klubko 2005
1)
2)
3)
4)

Dotace
Příspěvky
Dary
Vlastní činnost

286 tis. Kč
53 tis. Kč
20 tis. Kč
43 tis. Kč

Celkem

402 tis. Kč

Výdaje Sdružení Klubko 2005

1) Zájmová činnost

100 tis. Kč

2) Na jedné lodi - Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Z toho:
primární a sekundární prevence
dobrovolnický klub
akce pro matky s dětmi z Azylových domů

184 tis. Kč

3) Bambiriáda F-M

123 tis. Kč

Celkem

407 tis. Kč

Rozpis nákladů „Zájmové činnosti“:
Celoroční činnost
Z toho:
spotřební materiál
DDHM
potraviny
nájmy kluboven
vzdělávání
ostatní služby
příspěvky

32.420,- Kč
2.205,- Kč
11.640,- Kč
320,- Kč
14.000,- Kč
2.800,- Kč
1.275,- Kč
180,- Kč

Jednodenní a vícedenní akce
Z toho:
spotřební materiál
potraviny
nájmy
ostatní služby
cestovné, jízdné

14.481,- Kč

Tábory
Z toho:
spotřební materiál
DDHM
potraviny
nájmy
cestovné, jízdné
ostatní služby

52.899,- Kč

4.623,- Kč
5.228,- Kč
3.103,- Kč
135,- Kč
1.391,- Kč

14.351,- Kč
3.569,- Kč
14.847,- Kč
8.800,- Kč
8.098,- Kč
1.350,- Kč

_____________________________________________
Zájmová činnost celkem

99.800,- Kč
- 13 -
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Rozpis nákladů práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Středoškolský dobrovolnický klub
Celoroční činnost:
spotřební materiál
DDHM
potraviny
nájmy kluboven
vzdělávání
ostatní služby
jízdné
OON
Víkendy:
spotřební materiál
potraviny
nájmy
cestovné, jízdné

32. 874,- Kč

8.992,- Kč
5.000,- Kč
1.280,- Kč
10.000,- Kč
600,- Kč
1.493,- Kč
110,- Kč
5.400,- Kč

595,- Kč
2.410,- Kč
2.460,- Kč
519,- Kč

Na jedné lodi sekundární prevence
spotřební materiál
DDHM
DDNM
občerstvení
nájmy
pobyty klientů
cestovné, jízdné
ostatní služby
OON

106 733,- Kč
16.186,- Kč
30.431,- Kč
5.815,- Kč
111,- Kč
8.800,- Kč
19.620,- Kč
4.050,- Kč
15.378,- Kč
4.920,- Kč

Akce pro matky s dětmi z azyl. domů
spotřební materiál
občerstvení
služby
cestovné
OON

37.780,- Kč
1.754,- Kč
566,- Kč
12.250,- Kč
1.460,- Kč
21.750,- Kč

Bambiriáda
materiál
ceny pro děti
nájmy
doprava
ostatní služby
občerstvení
OON
Cestovné

123.446,- Kč
32.242,- Kč
12.411,- Kč
19.074,- Kč
4.378,- Kč
14.710,- Kč
26.656,- Kč
10.640,- Kč
3.335,- Kč

Přehled majetku a závazků k 31. 12. 2005
Dlouhodobý hmotný majetek
-Dlouhodobý nehmotný majetek
-Pohledávky
-Peníze
383,00 Kč
Běžné účty
6.691,16 Kč
Náklady příštích období
-Příjmy příštího období
---------------------------------------------------------------------------Závazky
--
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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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