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SDRUŽENÍ KLUBKO
Slovo úvodem:
Již sedmý rok má za sebou Sdružení Klubko. Pokud se člověk ohlédne, zjistí kolik činností, akcí,
dobrovolnické práce má sdružení za sebou. Za tu dobu se podařilo vytvořit jedinečné místní
sdružení, které poskytuje dostatečné zázemí svým oddílům. Podařilo se nám uspořádat jedinečné
samostatné sociální programy pod společným názvem Na jedné lodi, rozjet zcela nové
a jedinečné aktivity ať se jedná o studentské dobrovolníky, či oficiální dřevárenský klub.Některé
činnosti začínají, jiné končí a tak bohužel v roce 2007 také vzhledem k odchodům vedoucích
z rodinných důvodů pozastavil svou činnost dětský Turistický oddíl Krok.
Rád bych poděkoval všem vedoucím a dobrovolníkům, kteří se na činnosti Sdružení Klubka
podílejí.
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.
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.

do 18 l.

do 26 l.

nad 26 l.

Dětský vodácký oddíl Plaváčci

17

1

4

Dřevárenský klub Chaoti (T.o. Krok)

19

7

-

Středoškolský dobr. klub

1

9

-

Klub přátel přírody

2

2

14

39

19

18

Členská základna k 1. 12. 2007

Celkem 76 členů
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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:
Místopředseda :
Jednatel:

Mgr. Martin Sysala
Bc. Michal Kříž
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
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Činnost Sdružení Klubka v roce 2007
Zájmové
Zájmové oddíly
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 vodácký oddíl PLAVÁČEK
Dětský oddíl Plaváček vznikl při Sdružení Klubko v r. 2003 a je zaměřen zejména na zájmovou
činnost pro děti mladšího školního věku. Činnost oddílu Plaváček se zaměřuje na pobyty v přírodě
a vodní turistiku. Celoroční činnost probíhá formou oddílových schůzek, výletů a víkendových akcí
a letního táboru. Oddíl integruje do své zájmové činnosti i zdravotně postižené děti a děti
z pěstounských rodin.
Oddíl Chaoti
Oddíl Chaoti jsou dřevárenskou skupinou, která vznikla ze starších členů turistického oddílu Krok,
kteří se věnovali tzv. „dřevárnám“ Oddíl se schází pravidelně 1x týdně v klubovně, kde probíhají
tréninky, příprava kostýmů na akce, deskové hry apod. Skupina pravidelně jezdí na dřevárenské akce
po celé ČR
Středoškolský dobrovolnický klub
Středoškolský dobrovolnický klub, pracuje při Sdružení Klubko ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem Adra ve Frýdku-Místku. Sdružuje studenty, kteří mají zájem se podílet na se pravidelně věnují
zájmové činnosti a realizují otevřené akce pro ostatní středoškolské studenty v sociální oblasti v rámci
práce s neorganizovanou mládeži.
Turistický oddíl KROK
Nejstarší dětský turistický oddíl Krok v první polovině roku 2007 utlumil svou činnost z důvodů
vytíženosti vedoucích, kdy Sdružení Klubko nemohlo dovolit činnost oddílu bez 100% spolehlivého
vedení. Členové oddílu se příležitostně scházejí v klubovně. Část straších členů vytvořila novou
zájmovou skupinu Dřevárenský klub Chaoti.
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Průběh zájmové činnosti dětských oddílů v roce 2007
Provoz kluboven

oddíly využívají pronajatou klubovnu v objektu
sokolovny ve Starém Městě. Tato klubovna
poskytuje výborné zázemí s vlastním hřištěm.
V areálu je umístěn i sklad oddílového materiálu.

Materiální zajištění

V roce 2007 Sdružení Klubko doplnilo materiální
základnu o vodácké vybavení - přilby a záchranné vesty, plachetnici Evropa
(z bazaru) a kanoe z uzavřené loděnice Stanice mladých turistů.

Celoroční činnost

celoroční činnost probíhá v oddílech formou pravidelných schůzek. V.O.
Plaváček a dřevárenský klub Chaoti mají pravidelné schůzky 1x týdně.

Jednodenní akce

v roce 2007 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily opět na 20 jednodenních akcí.
Mezi akcemi byly např. vodácký výcvik se záchranáři ČČK na bazéně,
Baškohrátky – účast v soutěži netradičních plavidel, turistické výlety
do Beskyd, akce Stonožka, zaměřené na úklid lesů, , Klukovský dětský den pro
veřejnost, řada dřevárenských bitev aj.

Vícedenní akce

v roce 2007 dětské oddíly Sdružení Klubko
uskutečnily 8 vícedenních akcí. Byla to např.
Perníková víkendovka, Zimní plavba, Potlach a
apod.

Vzdělávání:

v průběhu roku jsme nechali proškolit 2
zdravotníky letních zotavovacích akcí u Českého červeného kříže (1x pro
vodácký oddíl Plaváček, 1x pro Středoškolský dobrovolnický klub)

Tábory:

v roce 2007 oddíly Sdružení Klubko uskutečnily 2
tábory. Oddíl Plaváček pořádal stanový tábor na
skautské turistické základně na přehradě Slezská
Harta. Klub Chaoti uskutečnili svůj tábor na "zelené
louce" v Beskydech v obci Morávka
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Dětský vodácký oddíl Plaváček
Místo:
Slezská Harta, obec Leskovec
Termín:
27. 7. – 11. 8. 2007
Druh tábora:
stanový stálý
Počet dětí:
16
Cílová skupina:
děti z oddílu Plaváček ve věku 7-15 let
Vedoucí:
Ing. Ivo Sysala*, Bc. Michal Kříž, Vladimír Mazur
Bc. Petra Mecnerová
Dřevárenský klub Chaoti
Místo:
Termín:
Druh tábora:
Počet mládeže:
Cílová skupina:
Vedoucí:

Morávka (Beskydy)
10.8. – 18. 8. 2007
stanový
12
členové dřevárenského klubu Chaoti ve věku 14-19 let
Vojtěch Pustovka*

Počet táborů: 2
Celkový počet dětí: 28
* jmenovaní mají akreditované osvědčení HVT
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Dobrovolnická èinnost - Støedoškolký dobrovolnický klub
Středoškolský dobrovolnický klub Sdružení Klubka pracuje při dobrovolnickém centru Adry
od r. 2003. Klub sdružuje mládež se zájem o dobrovolnickou činnost. 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 2007 středoškolský dobrovolnický klub realizoval zejména akce pro děti a to Den Země,
Dětský den na Olešné, Dětský den v Klubku. V závěru roku uspořádal klub prožitkovou akci pro
děti z vodáckého oddílu Plaváček.

Dìkujeme
Děkujeme za finanční podporu naší činnosti v roce 2007
• Zájmovou činnost (činnost dětských oddílů) podpořili - MŠMT, Město Frýdek-Místek
• Činnost dobrovolníků podpořili - 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)
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Pøehled hospodaøení 2007
2007
Příjmy Sdružení Klubko 2007
1) Dotace
2) Příspěvky
3) Vlastní činnost

86 tis. Kč
53 tis. Kč
6 tis. Kč

Celkem

145 tis. Kč

Výdaje Sdružení Klubko 2007
1) Materiální náklady celkem:
2) Nemateriální náklady celkem:

90 tis. Kč
57 tis. Kč

Celkem

147 tis. Kč

Z toho:
Celoroční činnost
Z toho:
spotřební materiál
DDHM
nájmy kluboven
ostatní služby
příspěvky
vedení BÚ
Jednodenní a vícedenní akce
Z toho:
Materiál
potraviny
nájmy
cestovné, jízdné
vstupné

58.164,40 Kč
20.492,- Kč
31.455,- Kč
18.000,- Kč
3.797,50 Kč
200,- Kč
419,90 Kč
30.555,50 Kč
6.790,- Kč
9.093,50 Kč
9.897,- Kč
1.625,- Kč
3.150,- Kč

Vzdělávání

2.600,- Kč

Tábory
Z toho:
spotřební materiál
potraviny
nájmy
cestovné, jízdné
ostatní služby

39.534,- Kč
8.054,50 Kč
14.105,- Kč
10.780,- Kč
6.203,- Kč
391,50 Kč
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SDRUŽENÍ KLUBKO
Frýdek-Místek
nezisková organizace pracující s dětmi a mládeži

IČ :
E-mail:
Čís. účtu :

70632138
klubko@post.cz
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

WWW.KLUBKOFM.CZ
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