
Zpráva o činnosti za rok 2017



Základní informace

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

Popis činnosti

V roce 2017 realizoval spolek svou činnost na do 31. 3. adrese Náměstí práce 2503, 760 01
Zlín v prostorách obchodního domu Prior ve Zlíně v 6. patře, od 1. 4. do 30. 6. na adrese
Kvítková, budova Jednoty a od 1. 7. na adrese Zálešná I/4057, budova Drofa

Hlavním posláním organizace 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 sociálním festivalu Skládanka.

V rámci činnosti spolku byly v roce 2017 organizovány tyto aktivity a projekty:

● Komunitní kavárna s kreativní dílničkou
● Sociálního festivalu Skládanka
● Projekt „Skládanka (nejen) rodinám“ započatý v roce 2016, pokračování díky grantu

Nadace ČEZ. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2017
● Dílnička Krabičkárna
● Klub pečujících nejen Zlínska

Veškerá činnost byla v roce 2017 realizována jako hlavní nezisková 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. Nedílnou součástí
fungování spolku se taky staly osoby pečující o osobu blízkou, které činnost spolku obohatily
o tvorbu rukodělných výrobků a podporu klientů se zdravotním postižením.

V rámci provozu kavárny pokračovala organizace i v roce 2017 ve spolupráce spolupráci
se společnostmi Kofola, Mladý kokos a Slevomat. Po přestěhování z obchodního
domu Prior byla ukončena spolupráce s obchodem „Zdravá výživa“. Dále byly
realizovány zakázky pro Fakultu technologickou UTB (zajištění kavárny na akcích a
rukodělné výrobky), pořadatele Valašské rally (dárkové balíčky), cukrárnu Dino a
obchůdek Létající prasátko Zlín (lepenkové krabičky).

Veškeré výnosy z kavárny, prodeje rukodělných výrobků i realizace zakázek slouží výhradně
na provoz a rozvoj organizace.

Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor, který v roce 2017 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 2017
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
vystoupili klienti Naděje Otrokovice s pěveckým vystoupením, klienti Slunečnice Zlín
s tanečním programem, klienti z Hvězdy Zlín s hudebním pásmem, klienty z Domova
Jitka Vsetín taky s hudebním vystoupením a klient Václav z Horizontu Zlín přednesl
vlastní básně. Součástí festivalu byla i malá módní přehlídka Zdeňky Balajkové a
v rolích modelek se představily klientky Skládanky a Hvězdy Zlín (dámy se
zdravotním postižením, kterým se tak splnil velký sen). Ze spřátelených organizací
vystoupily na festivalu tanečnice z tanečních skupin Orianadance a Orientální tance
Jana, tanečníci z dancestudia Starlight, malé mažoretky ze 16. ZŠ Zlín a na závěr
zahráli a zazpívali místní umělci Filip Vítů a Markéta Vodičková.

● Mikuláš ve Skládance- v měsíci prosinci v prostorách kavárny a dílničky Skládanky.
Mikuláš potěšil celkem 10 dětí, jejich rodičů, a 7 klientů Skládanky.

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

● Ples Fakulty technologické UTB Zlín- únor 2017. Kavárna, příprava občerstvení.
● Velikonoční jarmark v Naději Otrokovice- duben 2017. Kreativní dílnička.
● Dámský velikonoční jarmark v Kunovicích- duben 2017. Dílnička Krabičkárna a

výrobky pečujících dam.
● Velikonoční jarmark Zlín- duben 2017. Dvoudenní jarmark na náměstí Míru ve Zlíně.

Kavárna a tvořivá dílnička.
● Den Země Staré Město- duben 2017. Kreativní dílnička, Dílnička Krabičkárna.
● Den pro přírodu Staré město- červen 2017. Tvořivé aktivity pro děti i dospělé.
● Barum Czech rally- srpen 2017. Kavárna na náměstí Míru ve Zlíně.
● Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště- září 2017. Výrobky

kreativní dílničky, Dílnička Krabičkárna a výrobky pečujících dam.
● Kejklířský jarmark Zlín- září 2017. Kavárna a tvořivá dílnička, výrobky pečujících dam.
● Den Zlínského kraje- září 2017. Tvořivé aktivity pro děti i dospělé.
● Noc vědců na UTB ve Zlíně- říjen 2017. Kavárna.
● Dámský zámecký jarmark- listopad 2017. Dílnička Krabičkárna a výrobky pečujících

dam.
● Vánoční jarmark v Naději Otrokovice- prosinec 2017. Kreativní dílnička.



● Vánoční jarmark ve Zlíně- prosinec 2017. Kavárna, tvořivá dílnička a dílnička
Krabičkárna

Účetnictví spolku

Přehled nákladů:

Druh nákladu Částka

Materiálové náklady 18. 258,-

Spotřeba energií 28.202,-

Nákup zboží 29. 574,-

Opravy a udržování 0,-

Cestovné 2. 028,-

Náklady na reprezentaci 277,-

Služby 121. 222,-

Osobní náklady 83. 996,-

Daně, pokuty a penále 0,-

Ostatní náklady 9. 338,-

Celkem: 292. 618,-

Přehled výnosů:

Druh výnos Částka

Tržby za výrobky 42. 651,-

Tržby za služby 10. 978,-

Tržby za zboží 58. 969,-

Úroky a ostatní výnosy 9. 158,-

Sponzoring – reklama 13. 000,-

Sponzorské dary 70. 000,-

Dotace (státní správa) 0,-

Dotace (granty nadací) 93. 000,-



Celkem: 297. 756,-

Výsledek hospodaření: 5. 138,-

Průměrný přepočtený stav pracovníků:
k 1.1.2017 k 31.12.2017

Celkem 0,50 0
Z toho OZP 0,50 0
Z toho TZP 0 0

Na činnosti organizace se nejvíce podíleli 4 organizační pracovníci – dobrovolníci. Další 4
pracovnice – lektorky kreativních aktivit na základě dohody o provedení práce a 2 pracovníci
na základě dohody o provedení práce v rámci projektu „Skládanka (nejen) rodinám“.

Pohledávky a závazky:
k 1.1.2017 k 31.12.2017

Pohledávky z obchodního styku 0 0
Závazky z obchodního styku 0 15. 000,-

Přehled přijatých dotací, grantů a darů:
Zdroj Částka

Grant Nadace ČEZ 48. 000,-
Grant Nadace Synot 10. 000,-
Grant Nadace Credo 15. 000,-
Grant Nadace Ivany Zemanové 20. 000,-
Dar – Ing. Tomáš Goláň 50. 000,-
Dar – Libor Lukáš 4. 000,-
Dar – Zuzana Kousalíková 5. 000,-
Dar – WM Design 6. 000,-
Dar – Michaela Šojdrová 2. 000,-
Dar – město Zlín 2. 000,-
Dar – ostatní dárci 1. 000,-

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 30. 6. 2018

Fotogalerie






