Závěrečná zpráva za rok 2020

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 se zdravotním postižením s tzv. zdravými, jejich vzájemná
podpora, sdílení zkušeností a inspirace,
Podpora osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním při zapojování do
běžného života,
Poradenská podpora a doprovázení pečujících osob,
Pořádání kulturně integračních akcí pro veřejnost a osvěta

Spolek ve své činnosti uplatňuje principy sociálního podnikání, které má taky
zpracovány.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůzce, která se schází minimálně 1x ročně.
Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor, který se v roce 2020 sešel celkem 2x a
pracoval ve složení:
▪
▪
▪

František Šarišský- předseda, jedná jménem spolku samostatně
Rostislav Košínský– člen
Jarmila Placáková- člen

Žádný ze členů spolku nepobírá z titulu členství odměny.
V roce 2020 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.
Samotná činnost i jednotlivé aktivity spolku byly v roce 2020 citelně ovlivněny pandemií
onemocnění Covid – 19 a s tím souvisejících opatření proti šíření této nemoci. Byla
zrušena celá řada veřejných akcí, kterých se organizace ať už s cestovní kavárnou
nebo s výrobky kreativních dílen pravidelně účastní. Hned na začátku pandemie jsme
se zapojili do šití roušek pro sociální služby a veřejnost, našim klientům se sníženou
pohyblivostí a jejich pečujícím osobám jsme pomáhali při zajišťování nákupů a
vyřizování drobných osobních záležitostí. Nabízeli jsme rovněž pravidelnou
telefonickou a on-line podporu všem našim klientům, kteří měli z celé situace strach.
Díky spolupráci s místním nadačním fondem Credo jsme zprostředkovali finanční dar
3 spolupracujícím pečujícím maminkám.
Projekty realizované v roce 2020:

•

Cestovní kavárna s dílničkou- vedoucím zařízení je František Šarišský.
Kavárna s dílničkou jsou určeny široké veřejnosti na akcích nejrůznějšího
charakteru, např. firemní oslavy, jarmarky, večírky, výstavy, festivaly. Kavárna
je výjimečná tím, že návštěvníci si mohou u kávy něco vyrobit (např. z korálků,
kousků látek, papíru) nebo si sami namíchat míchaný nápoj. Kavárnu
s dílničkou obsluhují pod dohledem vedoucího nebo jím pověřeného
kompetentního dobrovolníka lidé se zdravotním postižením či sociálním
znevýhodněním, kteří se tak zdokonalují v pracovních dovednostech,
komunikaci s druhými lidmi, a přitom uplatňují své vlastní nápady, např. témata
tvoření s dětmi a dospělými. Kreativní dílna se rovněž podílí na realizaci
drobných rukodělných zakázek pro firmy a instituce. Aktivit kavárny a dílničky
se účastní 6 stálých klientů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nemohou docházet do klasického zaměstnání a další 3 až 4 klienti, kteří po
absolvování nácviku pracovního uplatnění nalézají zaměstnání jak na
chráněném tak i otevřeném trhu práce.

•

Dílnička Krabičkárna, ruční výroba z přírodní vlnité lepenky a papíru- vedoucí
Markéta Chromková. Dílnička je zaměřena na ruční výrobku krabiček, taštiček,
drobných obalů, přáníček, hraček z primárně přírodní vlnité lepenky. Pracuje
však i s dalšími materiály – hladký karton a tvrdý papír. Při zdobení jsou
využívány např. kousky látek, krajky, starší knoflíky, korálky či stužky. Při
výrobě je dbáno na minimalizaci odpadu a využití všech starších, ale funkčních
materiálu. V dílničce tak vznikají originální kousky buď volně do prodeje nebo
na zakázku, na jejichž výrobě se podílí 3 pečující osoby. Vzhledem k tomu, že
projekt byl směřován na vytvoření aktivních příležitostí pro osoby pečující, je
výroba koncipována jako podomácká.

•

Projekt Doprovázení- poradenská podpora a doprovázení pečujících osob ze
Zlínska, vedoucí projekt je Markéta Chromková. Cílem projektu je nabídnout
pečujícím osobám potřebnou poradenskou podporu, doprovázení na různá
jednání, vyhledávání příležitostí pro ně samotné i osoby, o které pečující a
prezentovat jejich tvorbu. Projekt reaguje na skutečnost, že pečující osoby
nemají dostatečnou legislativní podporu, dostávají se do nepříznivé situace
z důvodu neznalosti možností podpory a podpůrných služeb a často nemají
možnost alespoň chvíli tzv. nepečovat. A tohle všechno chceme změnit.
V roce 2020 jsme spolupracovali s 10 pečujícími rodinami.

•

Kulturně integrační akce- jejich realizaci má na starosti František Šarišský.
Spolek pořádá tyto akce 2x ročně – vždy na jaře „Sociální festival Skládanka“
a na podzim „Benefice pro Skládanku“. V roce 2020 se z důvodů
protiepidemiologických opatření uskutečnil pouze „Sociální festival
Skládanka“. Cílem těchto akcí je prezentovat zájmovou a uměleckou činnost
osob se zdravotním postižením doplněnou o vystoupení spřátelených
hudebních skupin a tanečních souborů. Festival se uskutečnil v pátek 25. září
2020, kromě zpěváků, recitátorů a herců se zdravotním postižením na akci
vystoupila Taneční škola Orianadance, zpěvák Michal Vajďák, dětský folklórní
soubor Bartošáček a inkluzivní divadlo Tyátr ModroDiv. Záštitu nad festivalem
převzal pan poslanec Marek Novák.

•

Zapojení osob se sociálním znevýhodněním na trh práce, spolupráce
s Probační a mediační službou – projekt obecně prospěšné práce. Vedoucím
projektu je František Šarišský. Do této aktivity byl v roce 2020 zapojen jeden
klient odsouzený za lehký trestný čin. Podíleli se především na pomocných
pracích v rámci sociálního festivalu, šití roušek a dovážek nákupů klientům.

•

Sociální taxík- vedoucí Eva Malíková. Potřeba projektu vznikla na základě
dlouhodobé poptávky především seniorů a osob se sníženou pohyblivostí,
kteří potřebují nejčastěji dopravit k lékařům, na nákupy nebo úřady. Začátkem
roku 2020 jsme získali darem starší automobil Opel, který jsme díky darům
opravili a od července 2020 slouží k pravidelné i jednorázové přepravě všem
zájemcům – držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a senioři mají snížené ceny.

Akce, kterých jsme se zúčastnili, pořádali nebo pomáhali zajišťovat
•
•
•
•
•

Kejklířský jarmark Zlín – kavárna a rukodělné výrobky
Den Zlínského kraje – zajištění papírového workshopu pro návštěvníky
Farmářské stezky a festivalu řemesel
Sociální festival Skládanka
Šití roušek pro sociální služby a veřejnost
Realizace zakázky na edukační pomůcky pro organizaci Za sklem o. s. (sociální
služby pro osoby s poruchou autistického spektra)

Přehled výnosů spolku:
Dary fyzických a právnických osob
Granty – nadace a nadační fondy
Dotace státní správy a samosprávy
Tržby z vlastní činnosti celkem:
-výrobky Skládanky
-Dílnička Krabičkárna
-Projekt Doprovázení (výrobky pečujících)
-kavárna
-workshopy
-sociální taxík
Výtěžek ze Sociálního festivalu Skládanka
Výnosy celkem:

63 580,00
46 500,00
22 800,00
86 264,00
40 000,00
18 427,00
1 991,00
6 985,00
7 500,00
11 361,00

8 540,00
227 684,00

Přehled nákladů spolku:
Spotřeba materiálu
Nákup vybavení
Energie
Cestovné
Zboží do kavárny

22 807,00
75 004,00
12 352,00
129,00
7 647,00

Telefony, poštovné, internet
Opravy a údržba
Tisk, kopírování, laminování
Nájemné a pronájemné
Poplatky
Ostatní náklady
Odměny z DPP
Náklady celkem:

16 807,00
28 812,00
393,00
9 660,00
550,00
34 765,00
12 000,00
220 926,00

Výsledek hospodaření: 6 758,- Kč
Výsledek hospodaření bude v plném rozsahu použit na rozvoj spolku v roce 2021.
Účetnictví v roce 2020 vedla Zdeňka Jašková.

Partneři Skládanky v roce 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barum Continental – finanční dar na provoz sociálního taxíku ve výši 25 000,- Kč
Nadace Synot – účelové granty na zajištění chodu spolku ve výši 10 000,- Kč
Nadace Via – grant na činnost spolku ve výši 10 000,- Kč
Nadační fond Veolila – zaměstnanecký minigrant ve výši 20 000,- Kč na vybavení
cestovní kavárny
Zlínský kraj – dotace z fondu kultury na akci „Sociální festival Skládanka“ ve výši
22 800,- Kč
Nadace Umění pro zdraví – grant na pronájem prostor pro sociální festival ve výši
2 500,- Kč
Nadace Sova – grant na materiál na tvoření pečujících osob ve výši 4 000,- Kč
Probační a mediační služba
Pan Marek Novák – finanční dar ve výši 10 000,- Kč na realizaci sociálního festivalu
Pan Jiří Ovčáček – finanční dar ve výši 9 000,- Kč na provoz sociálního taxíku
Pan Libor Lukáš – finanční dar ve výši 4 000,- Kč
Pan Vladimír Doležel – finanční dar ve výši 2 000,- Kč
Obec Loučka – dar ve výši 3 000,- Kč na realizaci sociálního festivalu
Sbor dobrovolných hasičů Loučka
Orianadance, z. s. – dlouhodobá spolupráce a podpora Mariánky Vaněčkové
Líska, z. s. – realizace workshopu na Farmářské stezce v rámci Dne Zlínského
kraje
Marmellady Renáta Zezulková
Masáže Radost Zlín Jarmila Trčalová
Květinářství Gracia Jablonec nad Nisou
Těstoviny z Podchříbí Miroslava Konečná
Výroba šperků z minerálů Věra Krupicová
Pražírna kávy Fierry Bean Otrokovice
Za sklem o. s., Tyátr ModroDiv, z. s., o. s. Robinsonky
Cukrářství Kostelec
Vest, s. r. o.

Pro rok 2021 plánujeme:
✓ dovybavení cestovní kavárny a dílničky o boxy na přepravu zboží a materiálu,
skládací stoly a židle
✓ další rozvoj Dílničky Krabičkárny i ostatních rukodělných aktivit. Zaměřit se chceme
především na zdokonalování technik tvorby, tvorbu nových designů, hledání
nových možností živého prodeje a odběratelů.
✓ rozvoj facebookové komunity „Tvoříme, pomáháme, inspirujeme“, kde se chceme
zaměřit na prezentaci tvorby jednotlivců se zdravotním postižením, pečujících
osob, chráněných a terapeutických dílen a sociálních podniků.
✓ pokračovat v realizaci projektu „Sociální taxík Skládanka“ – získání finančních
prostředků a koupě nového vozidla. Stávající vozidlo, které jsme získali darem je
často poruchové a další opravy se jeví jako nerentabilní.
Závěrem chceme poděkovat všem příznivcům, partnerům, klientům, zákazníkům
a dobrovolníkům, kteří s námi byli v tomto mimořádně náročném roce a
podpořili nás ať už nárazově nebo opakovaně, finančně i věcně. Jsme rádi, že
společně s námi skládají tuto životní Skládanku. Bez jejich přízně, pomoci a
podpory bychom nebyli tam kde jsme a věříme, že se budeme setkávat i nadále.

Zpracovala: Bc. Markéta Chromková, DiS.

Schválil: výkonný výbor spolku

