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Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko dne 27. 5. 2007 
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SDRUŽENÍ   KLUBKOSDRUŽENÍ   KLUBKOSDRUŽENÍ   KLUBKOSDRUŽENÍ   KLUBKO 

 

Slovo úvodem: 

 

S novým rokem 2007 se uzavřel další rok činnosti "Sdružení Klubko", které tak dovršilo svých  

6 let. Rok 2006 byl klidnější, neboť se sdružení ukončilo vlastní sociální program Na jedné lodi  

a svou činnost zaměřilo hlavně na pravidelnou zájmovou a dobrovolnickou činnost. Ve své 

pravidelné činnosti tak nadále pokračovaly zájmové oddíly Plaváček, Krok, KPP Krok  

a Středoškolský dobrovolnický klub. Úspěchem v loňském roce, bylo získání prestižní ceny 

Křesadlo, které získali členové dobrovolnického klubu za svou nezištnou práci.. V roce 2006 

byla tradiční Bambiriáda na základě domluvy pořadatelů a města nahrazena novou společnou 

akcí Prázdniny ve městě, která se rovněž setkala s velkým ohlasem.  

Rád bych poděkoval všem vedoucím a dobrovolníkům, kteří se na činnosti Sdružení Klubka 

podílejí a kteří tak pomáhají dál vést štafetu toho co se nám doposud podařilo. 

  
Mgr. Martin Sysala – předseda Sdružení Klubko  

 

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. 

 

 

 

Členská základna k 31. 12. 2006 do 18 l. do 26 l. nad 26 l. 

Turistický oddíl KROK  23 5 1 

Dětský vodácký oddíl Plaváčci 17 1 2 

Středoškolský dobr. klub / Kamarádi 8 4 - 

Klub přátel přírody - 1 12 

Celkem 75 členů 48 11 16 
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Rada Sdružení Klubko od 05 2006 

 

Rada sdružení je nejvyšším výkonným a statutárním orgánem sdružení. Rada Sdružení Klubka  

je jmenována na dvouleté období.  

 

Předseda:   Mgr. Martin Sysala 

Místopředseda :   Bc. Michal Kříž 

Jednatel:  Bc. Markéta Sysalová 

 

 

Předseda: Mgr. Martin Sysala 

(nar. 1973) Vzdělání: Masaryková univerzita Brno - ped. fakulata.  

V letech 1998 až 2002 působil jako lektor a pedagog-terapeut ve Středisku 

výchovné péče pro děti a  mládež Centru nové naděje. V minulých letech 

realizoval vzdělávací semináře pro ped. pracovníky, spolupodílel se na vedení 

kontaktních street center pro rizikovou mládež a je realizátorem projektu  

Na jedné lodi. V současnosti pracovně působí v oblasti neziskového sektoru  

v rámci města Frýdek-Místek a podílí se na vedení turistického oddílu Krok  

a středoškolského dobrovolnického klubu.. 

 

Místopředseda: Michal Kříž 

(nar. 1975) Vzdělání: Vysokoškolské. Pracovník v oblasti kontrolní techniky. 

Zakladatel Sdružení Klubko a spolurealizátor programů a náplně Sdružení 

Klubka. V  letech  1998 - 2000   pracoval jako streetworker pro dětí a mládež  

v rámci kontaktního místa Autobus, vedl klub romských dětí na ul. Míru.  

V současnosti vede ve Sdružení Klubko dětský vodácký oddíl PLAVÁČEK. 

 

Jednatel: Bc. Markéta Sysalová 

(nar. 1975) Vzdělání: Pedagogická fakulta v Ostravě. Vyučuje hru na zobcovou 

flétnu  na ZUŠ duchovní hudby ve F-M.   Je spolurealizátorem projektů 

sdružení , stará se o agendu sdružení, zastupuje Sdružení Klubko na veřejnosti. 

 

 

 

 

Sdružení Klubko je od 3. 4. 2003 členem České rady dětí a mládeže 

 

 



Výroční zpráva 2006 

- 5 - 

Činnost Sdružení Klubka v roce 2006 
 

Zájmová činnost 

o Pravidelná zájmová činnost  

Neorganizovaná mládež 

o Středoškolský dobrovolnický klub 

 

 

             Zájmová èinnost Zájmová èinnost Zájmová èinnost Zájmová èinnost    

 

Sdružení Klubko je neziskovou organizací dětí a  mládeže ve Frýdku-Místku. Realizuje zájmovou 

činnost pro děti a mládež ve svých zájmových oddílech a  zabývá se prací s neorganizovanou 

mládeží v rámci svých dobrovolnických aktivit. 

 

• Dětský 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. Mezi členy 

oddílu jsou i zdravotně postižené děti s různým stupněm postižení a děti z pěstounské rodiny. 

• Turistický oddíl KROK  

Oddíl pracuje od  r.1979. Oddíl je smíšený a sdružuje děti a mládež ve věku od 8-18 let. 

Celoroční činnost probíhá formou oddílových schůzek, výletů a víkendových akcí. Zaměřuje se 

na pobyt v přírodě a tábornické dovednosti. Do oddílu Krok jsou integrovany 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 2006 

 

provoz kluboven  od roku 2005 oddíly využívají „novou“ klubovnu v objektu sokolovny ve 

Starém Městě. Tato klubovna poskytuje výborné zázemí s vlastním hřištěm. Po 

opravách skladových prostor v areálu v roce 2006 byl zde v závěru roku 

umístěn i oddílový materiál a táborová základna. 

materiální zajištění  V roce 2006 Sdružení Klubko doplnilo materiální základnu o nafukovací lodě 

Pálavy, které byly využity i při táborové činnosti. 

celoroční činnost  celoroční činnost probíhá v oddílech formou pravidelných schůzek. Turistický 

oddíl KROK a dětský vodácký oddíl Plaváček mají pravidelné schůzky 1x 

týdně.  

jednodenní akce  v roce 2006 dětské oddíly Sdružení Klubko uskutečnily na 20 jednodenních 

akcí. Mezi akcemi byly např. turistické výlety do Beskyd, akce Stonožka, 

zaměřené na úklid lesů, jednodenní vodácké přípravy v bazénu, Dětské dny aj. 

 Počet jednodenních akcí: 20 

 Početí akcí, na které se čerpala dotace MŠMT: 0 (neobdrželi jsme) 

  

vícedenní akce: v roce 2006 dětské oddíly Sdružení Klubko uskutečnily 6 vícedenních akcí. 

Byla to např. Noční plavba na Žermanicích, Vícedenní příprava na TBZ, 

Potlach a apod.  

 

 Počet vícedenních akcí: 6 

 Početí akcí, na které se čerpala dotace MŠMT: 0 (neobdrželi jsme) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Úklid lesa se Stonožkou - sraz        Oddílové schůzky     Klubkovský dětský den u klubovny 

 

 

Tábory: v roce 2006 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily 

2 tábory. Oddíl Plaváček pořádal putovní 

vodácký tábor na Baťově kanálu. Zázemí při 

vodním putování poskytoval motorový 

katamarán (uložení věci,kuchyň, wc), který 

doprovázel děti na Pálavách a  raftech.  
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Turistický oddíl Krok si vybudoval opětovně vlastní stanovy tábor 

v Beskydech v horském údolí na Morávce. 

 

Turistický oddíl KROK  

Místo:   Morávka (Beskydy) 

Termín:              15.7. – 21. 7. 2006 

Druh tábora:  stanový 

Počet dětí:  18 

Cílová skupina:   děti z turistického oddílu ve věku 10-18 let 

Vedoucí:  Lukáš Hrůzek*, Vojtěch Pustovka*,  

Mgr. Martin Sysala* 

 

Dětský vodácký oddíl Plaváček 

Místo:    Baťův kanál (od Veselí n/Moravou po Rohatec) 

Termín:              1. 7. – 9. 7. 2006 

Druh tábora:  vodácký putovní 

Počet dětí:  14 

Cílová skupina:   děti z oddílu Plaváček ve věku 7-15 let 

Vedoucí:   Ing. Ivo Sysala*, Michal Kříž, Vladimír Mazur 
 

Počet táborů: 2 

Celkový počet dětí:   32 

Počet táborů na které se čerpala dotace MŠMT: 2 

* jmenovaní mají akreditované osvědčení HVT 
 

Tábor T. O. Krok  
 

 
          Tábor Plaváček 
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                 Práce s neorganizovanou mláde�í Práce s neorganizovanou mláde�í Práce s neorganizovanou mláde�í Práce s neorganizovanou mláde�í    

 

Středoškolský dobrovolnický klub 
 

Dobrovolnická činnost - Středoškolský dobrovolnický klub 

 

Středoškolský dobrovolnický klub je otevřeným klubem pro mládež 
vycházející z nízkoprahového klubu. Klub pracuje od roku 2003 ve 
Sdružení Klubko za úzké spolupráce se zájmovými dětskými oddíly 
Sdružení Klubka a Dobrovolnickým centrem Adra Frýdek-Místek. Klub 
je otevřen všem mladým lidem, kteří mají zájem o práci s dětmi, sociální 
činnost, dobrou partu a získávání zajímavých zkušeností. 
 
Obsahem klubu je realizace vlastních klubových akcí, spolupráce se 
zájmovými oddíly, realizace akcí pro děti a mládeže, zdravotně postižené 
děti a děti ze soc. znevýhodněných rodin. Činnost klubu realizují sami 
studenti, kteří navrhují i náplň činnosti. 
 
Klub je otevřený – tzn. v průběhu roku se mohli na základě náborů ve 
školách a prezentace v místním tisku studenti průběžně připojovat, popř. 
spolupracovat při  jimi vybraných akcí, dle stanoveného harmonogramu. 
V roce 2006 prošlo dobrovolnickým programem na 30 studentů  
a studenti realizovali programy pro desítky a v případě dětských dnů pro 
stovky dětí, z nichž se některé následně zapojily do zájmové činnosti 
v rámci Sdružení Klubko. 
 
V roce 2006 realizovali studenti z dobrovolnického klubu řadu aktivit v 
participujících organizací pro děti a mládež – např. realizace programu 
hledání pokladu pro děti v nízkoprahovém klubu Nezbeda, hru 
maxipexeso v nízkoprahovém klubu Prostor, výlet na hory s Čečenskými 
dětmi z azylového domu a další. Mimo to se pomáhali i při realizaci 
otevřených akcí pro děti, mezi kterými byly například 2 dětské dny, den 
Země, Prázdniny ve městě. V neposlední řadě realizovali studenti své 
aktivity v místní nemocnici, kde si připravili Mikulášský program, nebo 
třeba i v Domově důchodců a Ústavu pro mentálně postižené, kde 
uspořádali divadelní představení spojené s dalším doprovodným 
programem. Vedoucí středoškolského dobrovolnického klubu byla za 
vedení klubu oceněna cenou organizací Adra  a další studentka získala 
cenu Křesadlo.  
Přínos klubu je zapojení mládeže do práce s dětmi a mládeži, smysluplná 
činnost pro dětí a zapojení nových dětí do zájmové pravidelné činnosti, 
pomoc zájmovým oddílům Sdružení Klubka a participujícím organizacím  
a získání zkušeností s možností vyzkoušení sociální práce pro studenty  
i pro případné jejich budoucí profesní zaměření. 
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Přehled činnosti Středoškolského dobrovolnického klubu v roce 2006 
 
Leden 
Adra – příprava her pro nízkoprahový klub (maxi pexeso) 

Únor 
Nízkoprahový klub 

Cena Křesadlo 

Příprava divadla 

Březen 
Adra- příprava divadla 

Ústav pro mentálně postižené v Pržně (divadlo+doprovodný program) 

Domov důchodců (divadlo+doprovodný program) 

Duben 
Velikonoční sbírka ADRY s programem na náměstí 

Den Země (soutěže pro děti) 

Úklid lesa se stonožkou 

Program pro děti nízkoprahového klubu Nezbeda 

Květen 
Výlet s dětmi z azylových domů 

Červen 
Dětský den na Olešné (brigáda na činnost dobrovolnického klubu) 

Klubkovský dětský den 
Zahájení Prázdnin ve městě 

Září 
Úvodní setkání plán na 1. pol. 2006/07 

Říjen 
Výlet za pokladem s dětmi z Nezbedy 

Návštěva chráněných dílen 

Zábavné dopoledne pro děti v Uprchlickém táboře Vyšní Lhoty  

Listopad 
Adra- příprava Mikuláše 

Prožitkově vzdělávací víkend 

Prosinec 
Mezinárodní den dobrovolnictví 

Mikuláš pro děti v Nemocnici F-M (dárky, pečení perníčků a tvoření přáníček) 

Vánoční setkání v Adře 
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      Dìkujeme  Dìkujeme  Dìkujeme  Dìkujeme    

 

Děkujeme za finanční podporu naší činnosti v roce 2006 

• Zájmová činnost (činnost dětských oddílů) - MŠMT, Město Frýdek-Místek  

• Dobrovolníci - Město Frýdek-Místek, MŠMT, ADRA 
 

Děkujeme firmám a podnikům za spolupráci: 

 
- Lesostavby Frýdek-Místek (převoz plachetnice) 
- Povodí Odry (umístění plachetnice na přehradě) 
- Nadaci ADRA (zajištění dobrovolnických programů) 
- TJ Sokol Staré Město (pronájem  klubovny) 
- Sportplex (pronájem skladových prostor) 
 
    

    

Pøehled hospodaøení 200Pøehled hospodaøení 200Pøehled hospodaøení 200Pøehled hospodaøení 2006666    

 

Příjmy a výdaje v r. 2006 
 

Příjmy Sdružení Klubko 2006 
 

1) Dotace        128 tis. Kč 
2) Příspěvky         53 tis. Kč    
3) Dary          13 tis. Kč 
4) Vlastní činnost          6 tis. Kč 
 
Celkem         200 tis. Kč 

 
 

Výdaje Sdružení Klubko 2006 
 
 
1) Zájmová činnost       127 tis. Kč 
 
2) Středoškolský dobrovolnický klub       72 tis. Kč 

 

 
 
Rozpis nákladů „Zájmové činnosti“: 
 
Materiální náklady celkem:   60,5 tis. Kč 
Nemateriální náklady celkem:   66,5 tis. Kč 

 
 
Celoroční činnost     70.529,30 Kč 

Z toho:  
spotřební materiál      1.761,50 Kč 
DDHM      30.000,-    Kč 
nájmy kluboven     23.383,-    Kč  
ostatní služby       8.229,50 Kč 
příspěvky          280,-    Kč 
vedení BÚ          628,80 Kč 
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Jednodenní a vícedenní akce      3.218,-   Kč 

Z toho:  
potraviny        1.229,-   Kč 
nájmy            1.050,-   Kč 
cestovné, jízdné          939,-   Kč 
 

Tábory       53.543,-   Kč 
Z toho:  
spotřební materiál      8.111,50 Kč 
potraviny     13.206,50 Kč 
nájmy         14.070,-   Kč  
cestovné, jízdné      6.056,-   Kč 
ostatní služby     10.899,-   Kč 
vzdělávání VHLT      1.200,-   Kč 
 
 

Rozpis nákladů práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 
 
Středoškolský dobrovolnický klub 71. 970,- Kč 

 
Materiální náklady celkem:   42,5 tis. Kč 
Nemateriální náklady celkem:  14,5 tis. Kč 
OPPP     15    tis. Kč 

 
 
Celoroční činnost:  
spotřební materiál - 
- vč. drobných odměn pro děti - akce   20.572,50 Kč 
DDHM       17.898,--   Kč 
potraviny        2.574,50 Kč 
nájmy kluboven      10.000,--   Kč 
ostatní služby           719,50  Kč 
jízdné                762,--   Kč 
OPPP       15.000,--   Kč 
 
Prožitkově vzdělávací víkend 

spotřební materiál          309,50 Kč 
potraviny        1.134,--   Kč 
nájmy            3.000,--   Kč 

    

    

Přehled majetku a závazků k  31. 12. 2006 
Dlouhodobý hmotný majetek  -- 
Dlouhodobý nehmotný majetek  -- 
Pohledávky    -- 
Peníze     4.641,50 Kč 
Běžné účty    3.964,05 Kč 
Náklady příštích období   -- 
Příjmy příštího období   -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
Závazky     -- 
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SDRUŽENÍ KLUBKO 

Frýdek-Místek 
nezisková organizace pracující s dětmi a mládeži 

 
 
IČ :      70632138 
E-mail:     klubko@post.cz 
Čís. účtu :     eBanka 1052498001 /2400 (transparentní účet) 
 
Klubovny: KROK, KPP KROK, PLAVÁČEK  

Sokolovna Staré Město,  ul. Jamnická 271 
 
Středoškolský dobrovolnický klub 
Adra, Radniční 1242, F-M 
 

Kontaktní (oficiální) adresa :  předseda : 
Mgr. Martin Sysala 
Nár. mučedníků 2548 
 738 01 Frýdek-Místek 
Tel: 731 409 953 
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