Zpráva o činnosti za rok 2016

Základní informace
Název: SKLÁDANKA, z. s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Tyršova 750, 763 02 Zlín
IČ: 04644450

Popis činnosti
V roce 2016 realizoval spolek svou činnost na adrese Náměstí práce 2503, 760 01 Zlín
v prostorách obchodního domu Prior ve Zlíně v 6. patře.
Hlavním posláním organizace je dle stanov je podpora a aktivizace osob se zdravotním
postižením a prezentace jejich činnosti. Cílem a myšlenkou Skládanky je spojovat zdravé
občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým
úkolem je zapojit lidi s mentálním postižením do běžného života, pomáhat rozvíjet jejich
jemnou i hrubou motoriku při práci v tvořivé dílně a jejich socializace při práci v kavárně a
v rámci vystoupení na sociální festivalu Skládanka.
V rámci hlavní činnosti jsou organizovány tyto aktivity:
●
●

Provoz kreativní dílničky,
Pořádání sociálního festivalu Skládanka.

Hlavní činnost byla v roce 2016 realizována jako projekt „Skládanka (nejen) rodinám“ s cílem
spojovat lidi s postižením s lidmi tzv. zdravými, zejména s rodinami s dětmi a seniory, aby se
vzájemně setkávali, společně tvořili a tím své životy obohacovali a inspirovali. Tento projekt
byl podpořen dotací z Fondu prorodinných aktivit města Zlína. Součástí projektu byly volné
tvořivé aktivity pro klienty i veřejnost, tématické tvoření pod vedením lektorů a besedy na
témata (např. první pomoc, zdravá výživa, prevence rakoviny prsu a beseda s poslankyní
Evropského parlamentu).
Vedlejší činnost tvoří:
●
●
●

Provoz kavárny,
Výroba dárkových a upomínkových předmětů,
Drobné kompletační práce.

V rámci provozu kavárny navázala organizace v roce 2016 dlouhodobou spolupráci se
společnostmi Kofola, Mladý kokos a Slevomat. Po celý rok byla realizována zakázka
na lepení etiket pro obchod zdravé výživy sídlící v suterénu OD Prior,
z jednorázových zakázek jmenujme zakázky pro Fakultu technologickou UTB,
pořadatele Valašské rally a obec Spytihněv (dárkové předměty) a sociální odbor
města Zlína (balíčky sušených jablíček).
Veškeré výnosy z vedlejší činnosti slouží k rozvoji činnosti hlavní.
Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor, který v roce 2016 pracoval ve složení:

●
●
●

František Šarišský, předseda výkonného výboru, bytem Vodní 4201, 760 01 Zlín
Rostislav Košínský, člen výkonného výboru, bytem Tyršova 750, 763 02 Zlín
Jarmila Placáková, členka výkonného výboru, bytem Středová 4786, 760 05 Zlín

Předseda výkonného výboru jedná jménem spolku navenek.
Zakladateli spolku jsou:
●
●
●

František Šarišský,
Rostislav Košínský,
Iveta Komížová.

Žádný ze zakladatelů nevložil do spolku žádné jmění.
Členové výkonného výboru vykonávají své funkce dobrovolně a nepobírají žádné
odměny ani funkční požitky.
Velmi důležitým úkolem pro prezentaci činnosti spolku a získávání nových návštěvníků a
příznivců je účast na veřejných a prezentačních a prodejních akcích. V roce 2016
připravil spolek tyto akce:
●

●

Sociální festival Skládanka v měsíci dubnu- festival se konal na náměstí Míru ve Zlíně
a navštívilo jej několik stovek návštěvníků. Kromě samotných klientů Skládanky a
zařízení sociálních služeb vystoupily na festivalu např. tanečnice z tanečních skupin
Orianadance a Orientální tance Jana, tanečníci z dancestudia Starlight a na závěr
zahrála rocková kapela Focus.
Mikuláš ve Skládance- v měsíci prosinci v prostorách kavárny a dílničky Skládanky.
Mikuláš potěšil více než 30 dětí a jejich rodičů, ale radost přinesl i klientům spolku.

Spolek se rovněž zúčastnil veřejných akcí ve Zlíně a okolí, zde je přehled několika z nich:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ples Fakulty technologické UTB Zlín- únor 2016. Kavárna, příprava občerstvení.
Velikonoční jarmark Zlín- duben 2016. Dvoudenní jarmark na náměstí Míru ve Zlíně.
Kavárna a tvořivá dílnička.
Šermířský turnaj v Malenovicích- květen 2016. Kavárna a tvořivá dílnička.
Dny obce Spytihněv- červen 2016. Tvořivá dílnička.
Barum Czech rally- srpen 2016. Kavárna na náměstí Míru ve Zlíně.
Kejklířský jarmark Zlín- září 2016. Kavárna a tvořivá dílnička.
Pouť ve Štípě- září 2016. Tvořivá dílnička.
Noc vědců na UTB ve Zlíně- říjen 2016. Kavárna.
Vánoční jarmark ve Zlíně- prosinec 2016. Kavárna a tvořivá dílnička.

Účetnictví spolku
Přehled nákladů:
Druh nákladu

Materiálové náklady

Daňové –
hospodářská
činnost
2126,00

Nedaňové –
hlavní činnost
25226,00

Spotřeba energií

0,00

18768,00

26274,12

0,00

Opravy a udržování

0,00

0,00

Cestovné

0,00

1491,00

Náklady na reprezentaci

0,00

75,00

1300,00

32789,00

29702,00

58350,00

1000,00

4942,00

0,00

11,61

60402,12

141652,61

Nákup zboží

Služby
Osobní náklady
Daně, pokuty a penále
Ostatní náklady
Celkem:
Přehled výnosů:
Druh výnos

Částka

Tržby za výrobky – daňové

25801,00

Tržby za služby – daňové

26471,00

Tržby za zboží – daňové

39104,16

Úroky a ostatní výnosy – daňové

3789,00

Sponzoring – reklama - daňové

9500,00

Sponzorské dary – nedaňové

16200,00

Dotace (státní správa) - nedaňové

34000,00

Dotace (granty nadací) - nedaňové

47000,00

Celkem daňové:

104665,16

Celkem nedaňové:

97200,00

Výsledek hospodaření:
● Hlavní činnost: -41 163,61 Kč
● Hospodářská činnost: 40 974,04 Kć
Průměrný přepočtený stav pracovníků:
Celkem

k 1.1.2016

k 31.12.2016

0

0,50

Z toho OZP

0

0,50

Z toho TZP

0

0,0

Na činnosti organizace se dále podíleli 2 pracovníci na základě dohody o provedení práce a
5 pracovníků na základě příkazní smlouvy s dobrovolníkem.

Pohledávky a závazky:
k 1.1.2016

k 31.12.2016

Pohledávky z obchodního styku

0

0

Závazky z obchodního styku

0

2994,28

Přehled přijatých dotací a grantů:
Zdroj

Částka

Sociální fond města Zlína

34000,00

Grant Nadace Synot

22000,00

Minigrant Nadace Veolia

15000,00

Grant Nadace Ivany Zemanové

10000,00

Drobní dárci – fyzické a právnické osoby

16200,00

Sponzoring - reklama

9500,00

Výsledek hospodaření bude v plné výši převeden na účet 932 - neuhr. zisk a ztráta
z minulých let dle platné legislativy.

Závěr patří poděkování všem klientům, dobrovolníkům dárcům, dalším podporovatelům,
ale i návštěvníkům centra a akcí. Bez Vás, Vaší přízně a podpory by to prostě nešlo
☺

Ve Zlíně dne 20. 3. 2017

