Závěrečná zpráva za rok 2018

ÚVOD
MOTTO
„Celý náš život je z něčeho složen. Vše kolem nás je složeno z dílů, které dohromady
dávají celek. I naše společnost je složený organismus, jsme lidé mladí, středního
věku, senioři, muži, ženy, zdraví, nemocní, tělesně i mentálně postižení. Vždy však
mluvíme o ČLOVĚKU. Skládanka chce na svých akcích ukázat, že každý ČLOVĚK
má ve společnosti své nenahraditelné místo. A pokud je v něm jen trochu dobré vůle,
je schopen komunikace s každým.“
Hlavním cílem spolku Skládanka je podpora a aktivizace osob se zdravotním
postižením a prezentace jejich činnosti. Dílčími cíli spolku jsou:
● Spojování lidí s postižením a pečujících s tzv. zdravými, jejich vzájemná
podpora, sdílení zkušeností a inspirace,
● Podpora osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním při zapojování do
běžného života,
● Pořádání akcí pro veřejnost a osvěta
V roce 2018 vykonávala Skládanka svou činnost jako hlavní, tedy veřejně
prospěšnou se zaměřením na socializaci osob se zdravotním postižením a rozvoj
jejich potenciálu, aktivizaci pečujících osob a osvětu veřejnosti. Skládanka
provozovala tyto aktivity a projekty:
●
●
●
●
●

Komunitní kavárna s kreativní dílničkou,
Dílnička Krabičkárna,
Projekt Doprovázení
Sociální festival „Skládanka“
Zapojení osob se sociálním znevýhodněním na trh práce

PŘEHLED AKCÍ 2018
Na následujících řádcích přinášíme přehled akcí, kterých jsme se v roce 2018
zúčastnili nebo je pořádali.
⮚ Ples fakulty technologické UTB Zlín – kavárna
⮚ Dámský velikonoční jarmark Kunovice – Dílnička Krabičkárna a výrobky
Doprovázení
⮚ Velikonoční jarmark v Naději Otrokovice – kreativní výrobky
⮚ Velikonoční jarmark Zlín – kreativní výrobky a kavárna
⮚ Velikonoce v parku (Zlín) – kreativní výrobky s ukázkou tvoření z lepenky
⮚ Velikonoční jarmark Uherské Hradiště – kreativní výrobky
⮚ Sociální festival SKLÁDANKA – naše akce, prezentace činnosti osob se
zdravotním postižením, výrobky chráněných a terapeutických dílen, naše
kavárna a dílničky
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Den země Staré Město u Uherského Hradiště – prodej rukodělných výrobků
Den pro přírodu Vsetín – papírový workshop pro návštěvníky akce
Svatojánský jarmark – rukodělné výrobky našich klientů
Dožínkový jarmark Kroměříž – výrobky ze všech našich dílniček
Barum rally – cestovní kavárna na náměstí Míru ve Zlíně
Dny obce Mankovice – kreativní workshop pro návštěvníky akce
Slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště – prodej výrobků
našich klientů
Kejklířský jarmark Zlín – dílničky a kavárna
Den Zlínského kraje – kreativní papírový workshop pro návštěvníky akce
Noc vědců – kavárna a občerstvení na akci Fakulty technologické UTB Zlín
Dámský zámecký jarmark Zlín – Dílnička Krabičkárna a výrobky dam
z projektu Doprovázení
Benefice pro Skládanku a Mariánku Vaněčkovou – první akce tohoto druhu,
kterou jsme uspořádali
Jarmark v Naději Otrokovice – výrobky z našich dílniček s vánoční tématikou
Vánoční jarmark na hradě Malenovice – vánoční výrobky dílniček s ukázkami
tvoření
Vánoční jarmark na náměstí Míru ve Zlíně – výrobky a svařák
Vánoční večírek Fakulty technologické UTB Zlín – kavárna pro návštěvníky
akce
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PARTNEŘI, PODPOROVATELÉ, ZÁKAZNÍCI
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Fakulta Technologická UTB Zlín
Líska, z. s.
Naděje, pobočka Otrokovice
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Nadace Synot
Nadace Agrofert
Nadační fond Credo
Nadace Agel
Barum Czech rally
O. s. Kunovjan
Mladý kokos
Kofola
Inspirace Zlín, z. s.
Nadační fond Credo
Cukrárna Dino, s. r. o.
Pražírna kávy Fiery Bean Otrokovice, s. r. o.
Ateliér Radost – Jana Svobodová
MarmelLady – Renáta Zezulková
Ruce v akci – Šárka Gazdová
Kočičí naděje, z. s.
Hana Hammdan
Masáže Centrum zdravé páteře – Jarmila Trčalová
Libor Lukáš
AVZO TSČ ČR Vizovice

⮚ Autosortim, s. r. o. Zlín
⮚ Tomáš Goláň, daňová kancelář s. r. o.
⮚ Delikomat s. r. o.
Přehled výnosů spolku:
Dary fyzických a právnických osob
Granty – nadace a nadační fondy
Tržby z vlastní činnosti celkem:
-výrobky Skládanky
-Dílnička Krabičkárna
-Projekt Doprovázení (výrobky pečujících)
-kavárna
-workshopy
Výnosy celkem:

76. 400,00
85. 000,00
79. 044,00
15. 063,00
15. 235,00
15. 364,00
28. 477,00
4. 905,00
240. 444,00

Přehled nákladů spolku:
Spotřeba materiálu:
-materiál na tvoření
-kancelářské potřeby
-provozní materiál
-drobný hmotný majetek
Zboží do kavárny
Spotřeba energií
Cestovné

82. 561,00
10. 248,00
3. 698,00
17. 411,00
51. 204,00
26. 619,00
13. 902,00
1. 882,00

Opravy a udržování

2. 051,00

Služby:
-nájemné, pronájemné
-poštovné, telefony, internet
-tisk, kopírování, laminování
-doprava
-poplatky
-ostatní náklady
Dohody o provedení práce

80. 563,00
51. 781,00
13. 435,00
3. 088,00
0,00
670,00
11. 589,00
31. 000,00

Náklady celkem:
Výsledek hospodaření: 1. 886,- Kč

238. 578,00

