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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. 

 

Členská základna k 1. 10. 2008 do 18 l. 

Věk 0-15 let 24 

Věk 16-18 let 12 

Věk 19-26 let 13 

Nad 26 let 23 

Celkem členů 72 
    

 

 

Sdružení Klubko je od 3. 4. 2003 členem České rady dětí a mládeže 

 

 

Rada Sdružení Klubko od 05 2008 

 

Rada sdružení je nejvyšším výkonným a statutárním orgánem sdružení. Rada Sdružení Klubka  

je jmenována na dvouleté období.  

 

Předseda:   Mgr. Martin Sysala 

Místopředseda :   Bc. Michal Kříž 

Jednatel:  Bc. Markéta Sysalová 
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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. 
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Činnost Sdružení Klubka v roce 2008 
 

 

I. Pravidelná zájmová činnost – 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 v klubovně, kde probíhají tréninky, 

příprava kostýmů na akce, deskové hry apod. Skupina pravidelně 

jezdí na dřevárenské akce po celé ČR 

Studentský klub Kamarádi 

Klubko ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Adra ve Frýdku-

Místku. Sdružuje člen, kteří se pravidelně věnují zájmové činnosti  

a realizují otevřené akce pro ostatní dobrovolníky a naše oddíly. 

V roce 2008 se např. podíleli na přípravě Dračí víkendovou pro 

V.O.Plaváček, nebo na realizaci Bambiriády ve Frýdku-Místku. 

 

 

 

Průběh zájmové činnosti dětských oddílů  v roce 2008 

 

Provoz kluboven: oddíly využívají klubovnu v objektu sokolovny ve Starém Městě. Tato 

klubovna poskytuje výborné zázemí s vlastním hřištěm. V areálu je umístěn  

i sklad oddílového materiálu.Na přehradě Žermanice má sdružení pronajatou 

malou chatku – loděnici, kterou využíváme pro uskladnění vodáckého 

materiálu na přhradě, kde kotví i plachetnička Klubko. 
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Materiální zajištění : v roce 2008 Sdružení Klubko doplnilo 

materiální základnu pro zájmovou činnost  

o vodácké vybavení - zejména  

o "skautskou" pramici P550 a další drobný 

vodácký materiál. 

 

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 2008 oddíly Sdružení Klubko 

uskutečnily opět na 14 jednodenních akcí. 

Mezi akcemi byly např. vodácké výcviky  

na bazéně, turistické výlety do Beskyd, 

Ivančena, dřevárenské akce v okolí, účast 

na TBZ, Klubkovský dětský den pro 

veřejnost aj. 

  
 

Vícedenní akce: v roce 2008 dětské oddíly Sdružení Klubko 

uskutečnily 8 vícedenních akcí. Byla to 

např. Dřevěná víkendovka, Dračí 

víkendovka, Zimní plavba, Potlach,  

Minitábor na Žermanicích pro nejmenší, 

kteří nemohli jet na velký putovní tábor 

apod.  

 Po dvouletní pauze  Sdružení Klubko ve spolupráci s dalšími neziskovými 

organizacemi uspořádalo Bambiriádu ve Frýdku-Místku 
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Tábor:   Vodácký oddíl Plaváček v roce 2008 uspořádal putovní vodácký tábor na řece 

Hron.  

 

Místo: Nemcká – Budča (SK) 

Termín: 4. 7. – 13. 7. 2008 

Druh tábora: vodácký - putovní 

Počet dětí: 12 ve věku 7-15 let 

  

  

 

 
 

BAMBIRIÁDA 2008 
 
 

 
 

Frýdek-Místek 
23. - 24. 5. 2008 

 
 

Pořadatelé:  Spolek přátel Frýdku-Místku o.s 

 Sdružení Klubko 

 Charita - Klub Nezbeda,  

 Junák - svaz skautů a  skautek ČR, okres F–M 

 

 

Sdružení Klubko se po dvouleté pauze zapojilo do přípravy 

Bambiriády ve Frýdku-Místku. Čtvrtá Bambiriáda se opět 

uskutečnila v areálu Sokolík v parku B. Smetany. Bambiriádu 2009 

ve Frýdku-Místku navštívilo na 3 tis. návštěvníků a zapojilo se do ní 

na 30 organizací. 
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II. Práce s neorganizovanými dětmi mládeží 

ZAPOJ SE - Středoškolský dobrovolnický klub    
 

 

Cílem programu „Zapoj se“ bylo získaní a zapojení nových mladých lidí ze středních škol do příležitostných 

akcí Sdružení Kluba a Dobrovolnického centra Adry ve Frýdku-Místku, zejména pro děti a mládež. 

Participující organizace:  Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek 

Počet zapojené mládeže do realizace programu: 40    

Počet účastnících se dětí, mládeže, klientů: cca 140 

Realizované aktivity:  V průběhu celého II. Pololetí probíhaly v DC Adra ve Frýdku-Místku náborové  

a přípravné schůzky, na kterých se noví studenti seznamovali s činností dobrovolnického klubu a připravovali 

svůj program do spolupracujících zařízení. 

 

27.-30.8.  prožitkově vzdělávací akce PŘIDEJ SE 

20. 9.     herní den pro děti z pěstounských rodin v Komorní Lhotce 

22. 10.    program pro děti v NZDM U-Kryt 

19.11.     pečení perníčků pro Gaudium  

25.11.      Gaudium ve F-M - program pro seniory 

4.12.       Mikuláš na dětské oddělení v nemocnici ve Frýdku-Místku 

12.12.      benefiční koncert v Nízkoprahovém klubu 

13.12.     odpolední program v sociálním zřízení Náš svět v Pržně 

14.12.      přesun sociálního šatníku v ADŘE 

19.12.      akce sami sobě - Čajovna ve Frýdku 

 

Celkem se do činnosti zapojilo na 40 studentů a zrealizovaly se akce pro cca 

140 dětí, mládeže, klientů.  

Přínosem programu je zapojení mládeže do práce s dětmi a mládeži, smysluplná činnost a volnočasová náplň, 

s možností získání neocenitelných zkušeností se dobrovolnickou zájmovou a   sociální práci i pro případné 

jejich budoucí profesní zaměření studentů. 
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      Dìkujeme  Dìkujeme  Dìkujeme  Dìkujeme    

 

Děkujeme za finanční podporu naší činnosti v roce 2008 

• Zájmovou činnost (činnost dětských oddílů) podpořili - MŠMT, statutární město Frýdek-Místek  

• Činnost dobrovolníků podpořili - statutární město Frýdek-Místek, MŠMT, Nadace ADRA 
    

    

Pøehled hospodaøení 200Pøehled hospodaøení 200Pøehled hospodaøení 200Pøehled hospodaøení 2008888    

 
Příjmy Sdružení Klubko 2008 

 
1) Dotace        111    tis. Kč 
2) Příspěvky         41,5 tis. Kč    
3) Dary            4    tis. Kč 
4) Vlastní činnost         16   tis. Kč 
 
Celkem         172,5 tis. Kč 

 
 
Výdaje Sdružení Klubko 2008 

 
1) Zájmová činnost       126   tis. Kč 
2) Práce. s neorg. mládeži  - projekt „Zapoj se“      39,5 tis. Kč 
 

 
 

Rozpis nákladů „Zájmové činnosti“: 
 
Materiální náklady celkem:   90 tis. Kč 
Nemateriální náklady celkem:   57 tis. Kč 
 

 
Celoroční činnost     73.003,-   Kč 

Z toho:  
spotřební materiál    16.451,-    Kč 
DDHM      26.299,-    Kč 
nájmy kluboven, loděnice, tělocvičny  25.870,-    Kč  
ostatní služby       2.942,-    Kč 
příspěvky          200,-    Kč 
vedení BÚ          621,40 Kč 

 
Jednodenní a vícedenní akce   17.467,50 Kč 

Z toho:  
Materiál        8.687,50 Kč 
potraviny        3.180,-    Kč 
nájmy            2.700,-    Kč 
cestovné, jízdné       2.702,-    Kč 
ost. služby           198,-    Kč 

 
Tábor       35.516,-   Kč 

Z toho:  
spotřební materiál      6.787,50 Kč 
potraviny     10.034,50 Kč 
nájmy           5.749,50 Kč  
cestovné, jízdné      9.319,-    Kč 
ostatní služby, vstupné      3.630,50 Kč 
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Rozpis nákladů práce s neorganizovanými dětmi a mládeží – projekt „Zapoj se“ 
 
Materiální náklady celkem:   32,2 tis. Kč 
Nemateriální náklady celkem:    7,3 tis. Kč 

 
 
Celoroční činnost:  
spotřební materiál - 
- vč. drobných odměn pro děti - akce   13.400,-- Kč 
DDHM       13.089,-- Kč 
potraviny        2.362,-- Kč 
nájmy kluboven        4.000,-- Kč 
jízdné, cestovné              904,--   Kč 
 
Prožitkově vzdělávací víkend 
spotřební materiál       1.238,--   Kč 
potraviny        2.132,50 Kč 
nájmy            2.000,--   Kč 
jízdné, cestovné              431,--   Kč 
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SDRUŽENÍ KLUBKO 
Frýdek-Místek 

nezisková organizace pracující s dětmi a mládeži 
 
 
IČ :      70632138 
E-mail:     klubko@post.cz 
Čís. účtu :     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 

 


