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Slovo ředitele 
 
Vážení čtenáři, 
 
dostává se k vám Výroční zpráva za rok 2016. Zpráva by vás měla seznámit s uskutečněnými 
projekty, děním v organizaci a finančním hospodařením. 
 
Uplynulý rok byl pro nás opět o něco plnější po stránce rozsahu našich aktivit i s nimi 
spojených zážitků. Povedlo se nám získat několik důležitých dotací a finančních příspěvků na 
naše projekty a výrazně jsme investovali do oprav bytové domu, kde poskytujeme sociální 
bydlení. Po úspěchu roku 2015, kdy jsme zbudovali novou střechu, jsme dokázali v roce 2016 
díky podpoře Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové renovovat štít domu a dokončit tak 
další etapu našeho budování. 
 
Mám radost, a jistě se opakuji z minulých zpráv, že naše personální obsazení organizace se 
stále skládá z pevného a původního jádra a vztahy uvnitř spíše připomínají pevnou rodinu. 
Rád bych tomuto jádru prostřednictvím těchto řádků vyjádřil srdečné díky a jsem rád, že 
jsme mohli v roce 2016 přivítat do svých řad posilu našeho týmu, která nám bude pomáhat 
zejména se sociálními projekty. 
 
Také jsem si uvědomil, že tato zpráva má velikou váhu pro mne samotného, neboť je to 
prostor, kdy mohu vše rekapitulovat a trochu s nadhledem vnímat, co ten rok pro nás 
znamenal a co vše jde díky osobnímu zapálení nás všech zvládnout.  
Budu rád, když pro Vás, čtenáře této zprávy, bude inspirativním vhledem do života naší 
organizace a že Vás zaujme a potěší. 
 
 
Přeji poutavé čtení. 
 
Jan Počepický 
Ředitel  
 
Ve Vlčkovicích dne 30.06.2017 



3 
 

Poslání  
 
Naším posláním je: 

- vybudovat svébytný a nezávislý sociální podnik, který bude pomáhat sociálně 
znevýhodněným osobám a umožnit těmto osobám důstojné a zvýhodněné bydlení. 

- revitalizovat osadu Vlčkovice, obnovit její kulturní dědictví a pořádat zde kulturní a 
vzdělávací akce a tak zde zvýšit kvalitu života. 

- organizovat dobrovolnickou činnost pro dobrovolníky jak z naší organizace tak i pro 
dobrovolníky firemní, kteří přijíždějí v rámci CSR aktivit svých zaměstnavatelských 
společností.  
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Ohlednutí se za rokem 2016 
Rok 2016 jsme začali šestým ročníkem Zimního festivalu, který se konal 18.02.2016 již 
tradičně v Malostranské besedě. Vystoupily zde tři hudební soubory: Strom stínu, Disabled, 
Špuntkvaně a Jiříkovo vidění. Festival provázela neodmyslitelná tombola, nechyběl info 
stánek, kde jsme prodávali textil a rozdávali propagační materiály. Samozřejmostí byly i 
rozhovory s členy organizace o nadcházejících plánech a projektech a proběhlo již tradiční 
vyhlášení Dobrovolníka roku. Tuto soutěž vyhrává dobrovolník organizace, který odpracoval 
nejvíce hodin dobrovolnické práce za uplynulý rok. Velký dík patří dobrovolníkům, bez 
kterých by se ani zimní VlčkoviceFest neobešel. 
  
Start se povedl a celý rok byl před námi. Nikoho z členů organizace by možná v tom zápřahu 
nenapadlo, že stihneme 9 dobrovolnických víkendů, dobrovolnický mejdan, zvládneme zimní 
a letní festival s jeho týdenní přípravou přímo na statku. Dále že zvládneme podat celou řadu 
grantových a dotačních žádostí, uspořádat tři zážitkové víkendy pro naše obyvatele 
sociálního bydlení, vybudovat nový štít na domu se sociálním bydlení, se kterým nám třetí 
záříjový víkend přijeli v rámci dobrovolnictví pomoci členové Institutu pro památky a kulturu. 
V září jsme také propagovali naše služby na Dni prevence kriminality v Benešově a zúčastnili 
se propagačně i svatováclavských slavností ve Voticích. 
Ke konci roku jsme pak začali připravovat náš nový sociální projekt – poskytování terénní 
služby sanace rodiny v oblasti Voticka. 
 
Mezi všechny tyto aktivity jsme vměstnali celou řadu organizačních porad, mnoho porad 
individuálních ohledně dílčích projektů a také ostatní běžné věci, nutné k chodu organizace. 
Významným milníkem v organizaci bylo také rozšíření týmu o další členku – Mgr. Barboru 
Černíkovou, která se nově podílí na přímé práci s klienty v našich sociálních projektech. Za 
Barbořinu práci jsme rádi a doufáme, že i jí bude v našem týmu v budoucnu dobře. 
 
Shrnuto a podtrženo - stejně jako každý rok, jsme si to udělali zase o něco pestřejší. 



5 
 

Sociální projekty organizace 
 
Sociální bydlení 
 
Během roku 2016 došlo v sociálním bydlení k několika změnám. Jedna rodina našla útočiště v 
městském bytě ve Voticích, což nám udělalo velkou radost. Terénně jsme pak rodinu ještě 3 
měsíce doprovázeli v osamostatňování se. Vyhlásili jsme nové výběrové řízení na obsazení 
sociálního bytu. Z množství žádostí jsme nakonec vybrali rodinu, která se v srpnu 
nastěhovala. Po seznámení rodiny s fungováním bydlení jsme se vrhli na sérii setkání a řešení 
jejich individuálních potřeb a plánů.  
 
Další práce naší koordinátorky sociálního bydlení spočívala v uplynulém roce v poskytování 
poradenských služeb, doučování dětí, doprovázení obyvatel do institucí státní správy a v 
kariérovém poradenství. Již druhým rokem pokračoval projekt zážitkových víkendů pro naše 
obyvatele. Projekt byl realizován 3 -mi lektory v areálu statku ve Vlčkovicích, na malostatku 
Blatiny a také na Sázavě. Cíle víkendů jsme přizpůsobili aktuální situaci a potřebám obyvatel 
sociálního bydlení. 
 
Smyslem projektu je nepracovat s rodinou pouze teoreticky. Snažíme se ukázat rodinám, jak 
mohou sami se svými dětmi či partnery řešit různé situace, vést je k samostatnosti, k hledání 
vlastních řešení, naslouchání druhému, či vymezení vlastních hranic. V roce 2016 byly 
uskutečněny 3 takové víkendy.  
 
V rámci investičních projektů se povedlo díky přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové renovovat štít domu, kde provozujeme sociální bydlení a kde se zároveň vyskytuje 
byt pro potřeby dobrovolníků. 
 
Plány do budoucna v sociálních projektech 
 
V rámci dostání našeho poslání (vytvoření svébytného a nezávislého podniku) se snažíme 
zprofesionalizovat poradenské činnosti. Jde o vytvoření komplexnějšího "centra", které by 
mělo působnost po celém ORP Votice, bylo více propojené s Oddělením sociálně právní 
ochrany dítěte ve Voticích, dluhovou poradnou a dalšími sociálními službami v regionu. Díky 
komplexnímu přístupu a propojenosti s ostatními službami bychom mohli celostněji řešit 
sociální problematiky v naší lokalitě. Hmatatelným výsledkem tohoto snažení v roce 2016 
bylo vytvoření nového projektu - poskytování terénní služby sanace rodiny v oblasti Voticka 
(popř. Benešovska). Pověření k provozování těchto služeb jsme dostali v poslední čtvrtině 
roku a na silvestra jsme podali žádost o dotaci na poskytování této služby.  
 
V roce 2017 se budeme snažit registrovat jako poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi, jelikož tato služba není v ORP Votice adekvátně zastoupena a její 
potřebnost vyplývá z komunitního plánu sociálních služeb a mapování služeb v rámci 
lokálního síťování. 
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Další projekty organizace 

 
Záchrana kulturního dědictví v osadě Vlčkovice 
 
Jedním z cílů organizace je obnovit zámeček ve Vlčkovicích a přilehlý park. Ty se řadí do 
kulturního dědictví, které je památkově chráněno, a jsou naší organizaci pronajaty od 
přímých vlastníků, sourozenců Počepických. Společně s nimi se podílíme i na obnově dalších 
historických budov v rozsáhlé historické usedlosti. 
 
Koordinace dobrovolníků na statku ve Vlčkovicích  
 
Tato činnost obsahuje organizování dobrovolnických víkendů, během kterých nám 
dobrovolníci pomáhají s údržbou a obnovou areálu, vyklízecími a neodbornými pracemi 
v zámečku a sociálních bytech či s přípravou a chodem letního i zimního festivalu. Další 
možné činnosti, ve kterých nám pomáhají naši dobrovolníci, se týkají např. odborné 
manuální práce nebo pomoc s administrativou (PR, podávání žádostí o grant, grafické práce 
atd.). Do dobrovolnických aktivit je také zahrnuta prezentace naší organizace na různých 
společenských akcích, festivalech, neziskových veletrzích apod. 
 
Během roku 2016 proběhlo 9 dobrovolnických víkendů a týden přípravy letního festivalu. 
Dobrovolníci pomáhali se zajištěním topného dřeva pro naše obyvatele, otloukali omítku při 
přípravě na budování nové fasády, připravovali oba festivaly a vykonávali celou řadu dalších 
prací důležitých pro zdárný chod naší organizace. Celkem se v dobrovolnické sezóně roku 
2016 na statku vyměnilo 84 dobrovolníků.  
 
V září k nám přijelo 8 dobrovolníků z neziskové organizace Pro památky, kteří nám pomohli 
vyklízet zámeček, v němž čistili prostor mezi trámy pro následný průzkum případně pro jejich 
výměnu a taky otloukali omítku na budově sociálního bydlení. 
 
16. prosince proběhl vánoční večírek pro naše dobrovolníky. Účast byla hojná. Sešlo se nás 
přes 40 v kavárně Kashafe v Praze. Neformální setkání dobrovolníků, na kterém se rozdávaly 
drobné dárečky, zpívaly se koledy a hodnotil se uplynulý rok, bylo příjemným a důstojným 
zakončením dobrovolnické sezóny. 
  
V roce 2016 nám dobrovolnici pomohli presentovat naši organizaci na těchto místech: 
zajištění informačního stánku na Pochodu Praha - Prčice ve Vlčkovicích 
zimní a letní festival VlčkoviceFest 
 
Za rok 2016 odpracovali dobrovolníci celkem 2485 hodin, což je o 660 více než v roce 
předcházejícím (v roce 2015 to bylo 1825 hodin). Za předpokladu, že by naši dobrovolníci byli 
odměňováni 80 Kč/hodinu, ušetřili by naší organizaci částku 196 640 Kč.  
 
Dobrovolníkem roku se stala Ema Rychlovská, na druhém místě se umístil Jáchym Pospíšil a 
na třetím Dan Žurek. Moc jim a všem dalším dobrovolníkům děkujeme. 
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V případě zájmu o dobrovolničení pro naši organizaci můžete kontaktovat koordinátora 
dobrovolníků J. Němce zde: dobrovolnik@statekvlckovice.cz. Více informací o 
dobrovolnictví zde: http://www.statekvlckovice.cz/dobrovolnictvi/ 
  
 
Pořádání kulturních aktivit  
 
Letní VlčkoviceFest 
je multižánrový festival, který se odehrává ve starobylém ovčíně a na přilehlé louce. Termín 
konání připadl na 22. – 24.7.2016 a byl to již 12. ročník. Na festivalu vystoupili: Živé Kvety, 
Vložte Kočku, Please the trees, Monikino kino, Longital, Kalle, Hi-Fi, Lanugo, Edith, Václav 
Koubek a další. Festival navštívilo cca 500 platících účastníků, na které čekal nejen hudební 
program, ale i bohatý filmový a divadelní repertoár. O výstavu se postaral Jarda Svoboda, 
který vystavoval jeho uměleckou tvorbu spojenou s našimi letními i zimními festivaly ve 
formě festivalových plakátů. Opět patří velký dík i našemu dlouholetému dobrovolníkovi 
Jáchymovi Pospíšilovi, který pro festivalovou Chillout scénu vytvořil s pomocí jeho přátel i 
interaktivní bludiště, které našim divákům přineslo mnoho vjemů a příjemných zážitků. 
  
Organizaci festivalu jsme zvládli hlavně díky našemu silnému koordinačnímu týmu, který 
maximálně funguje. Největší dík patří Barboře Počepické za koordinaci vaření a holkám v 
kuchyni.  
Díky tomu všemu se nám podařil výtěžek 144 560 ,- Kč. 
 
Zimní VlčkoviceFest 
Zimní varianta letního festivalu, dokonce již šestý ročník, se uskutečnil v pražské 
Malostranské besedě. Za podpory kapel Strom stínu, Disabled, Špuntkvaně a Jiříkovo vidění 
jsme si užili příjemný večer s našimi dobrovolníky, podporovateli a mecenáši. Návštěvnost se 
pohybovala kolem 150 osob, což krásně Malostranskou besedu zaplnilo. Zimní festival se stal 
příjemným komunikačním a propagačním mostem mezi letními festivaly. Festival přinesl 
výtěžek 11 259,-Kč. 
 
Za oba festivaly děkujeme kapelám, které díky vstřícným honorářům pomáhají zvyšovat 
prostředky potřebné pro realizaci našich cílů.  
 
Ubytovací služby 
 
V roce 2016 jsme nadále využívali náš dobrovolnický byt jako ubytování pro neformální 
skupiny a menší pracovní kolektivy. Byt je vybaven nádobím, pračkou, myčkou, mikrovlnnou 
troubou, ledničkou, wi-fi atd.  
 
Přijeďte k nám trávit volný čas – můžete tím podpořit naši organizaci a užít si krásu lokality 
České Sibiře.  
 
Bližší informace najdete na webu: www.statekvlckovice.cz v sekci ubytování.  

mailto:dobrovolnik@statekvlckovice.cz
http://www.statekvlckovice.cz/
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Podpora a poděkování 
 
Instituce a organizace, které nás podpořily v roce 2016 
 
Město Benešov – fin. příspěvek na sociální projekty (20 000,- Kč) 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - příspěvek na vybudování nového štítu budovy (95 
077,- Kč) 
Český hudební fond - fin. příspěvek na festival (5 000,- Kč) 
Státní fond kultury – Dotace na festival (65 000,- Kč) 
Ministerstvo kultury – Veřejná podpora na festival (40 000,- Kč) 
Město Votice - finanční příspěvek na sociální projekty (15 000,- Kč) 
Jabok – neustálá studnice dobrovolníků 
Mamacoffee - sponzorský dar 
Radio 1 – vysílání festivalových spotů 
Nový prostor  
Canon  
Aerofilms  
Sananim  
Givt 
Malostranská beseda – zimní VlčkoviceFest 
Luboš Holánek - zásobování letního festivalu  
Městys Neustupov (zapůjčení židlí a stolů) 
Zvuk a světlo www.zvuk-svetlo.cz 
www.lihovna.cz 
Unijazz 
Sinch 
 
Celkově se nám povedlo v letošním roce dosáhnout na 240 077,- Kč z veřejných zdrojů, 
nadací a fondů. Máme z toho velkou radost a zároveň je tento úspěch pro nás i motivací do 
let příštích. 
 
Dále nás podpořili: 
Kateřina Vicková 500,- Kč 
Studio Moderna – věcný dar v hodnotě 54 404,- Kč 
 
Velké díky patří jako vždy Jardovi Svobodovi za výtvarnou a nahrávací činnost, kterou pro nás 
dělá (plakáty ,PFka, nahrávání spotů atd.). Vážíme si toho, protože jeho rukopis dělá velikou 
přidanou hodnotu v prezentaci naší o.p.s. Lucii Vlachové děkujeme za hladké vedení 
účetnictví organizace a členům naší organizace za celoroční práci, jmenovitě Jakubu Rounovi, 
Pavlu Kaplanovi, Daliboru Hálovi, Jonáši Němci, Barboře Počepické a Barboře Černíkové. 
Další díky patří Janu Čandovi a Danovi Řehákovi za grafické služby, Janu Kubrychtovi za stálou 
IT podporu, Petru Vrabcovi a Zbyňkovi Riedlovi za fotografické služby, Helence Jurenkové za 
výtvarné nasazení při festivalech, Malostranské besedě a Woďovi. Dále velké díky za 
přípravu, koordinaci a lektorování zážitkových víkendů pro naše obyvatele všem lektorům, 
kteří se víkendů zúčastnili. Mnohokrát opakovaný a přesto velmi důležitý dík patří našim 

http://www.zvuk-svetlo.cz/
http://www.lihovna.cz/
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dobrovolníkům, jejich koordinátorovi Jonášovi Němcovi a Barboře Počepické za nezdolnou 
pokoru podporu všech našich projektů s velkou obětí vlastního času. 
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Finanční zpráva 
 
Výsledek hospodaření v rámci jednotlivých činností: 
Činnost Název Náklady Výnosy Rozdíl 
Hlavní činnost Nezisková 

činnost 
307 102,67 Kč 810,64 Kč -306 292,03 Kč 

Hlavní činnost Nájem 0 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 
Hlavní činnost Dary 0 185 082,00 Kč 185 082,00 Kč 
Vedlejší 
činnost 

Festivaly 521 548,17 Kč 707 144,00 Kč 185 595,83 Kč 

Celkem  828 650,84 Kč 947 036,64 Kč 118 385,80 Kč 
 
Náklady společnosti jsou tvořeny náklady spojenými s pořádáním festivalu v podobě 
spotřebovaného materiálu, ozvučení, vystoupení  interpretů a dalšími nezbytnými náklady  
pro dobrý výsledek festivalu. Dalšími náklady je nájemné, náklady spojené s prodejem 
reklamního oblečení a mzdové náklady.  
 
Účetní jednotka v roce 2016 zaměstnávala 4 pracovníky na dohodu o provedení práce. 
Osobní náklady činily 30 916,- Kč. 
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Podpořte nás 
 
Finančně 
přes naše webové stránky prostřednictvím brány darujme.cz 
 
Materiálně 
tím, co umíte: tisk materiálů, daňové a finanční poradenství, odborné konzultace.. Darem 
materiálu, či vybavením 
 
Dobrovolnictvím 
můžete se stát naším dobrovolníkem a pomáhat nám s realizací našich projektů 
 
Kulturně 
návštěvou letního nebo zimního festivalu 
 
Kontakt: 
 
Statek Vlčkovice, o.p.s. 
Vlčkovice 1, 257 03 
IČO: 28453051 
DIČ : CZ28453051 
Bankovní spojení: 224531521/0300 Poštovní spořitelna 
Tel: 604 915 427 
www.statekvlckovice.cz 

http://www.statekvlckovice.cz/
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