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Slovo ředitele

Vážení čtenáři, milí podporovatelé a spřízněnci naší organizace,
dostává se k vám Výroční zpráva za rok 2017. Zpráva by vás měla seznámit s uskutečněnými
projekty, děním v organizaci a finančním hospodařením.
Rok 2017 se nesl ve dvou rovinách. Jednak té opakované - porady členů organizace, plnění stanovených úkolů a běžné administrativy, druhak té plné neopakovatelnosti a zážitků. Myslím tím
zejména naše dva festivaly, které dokreslují smysl činnosti naší organizace a tvoří velikou lidskou
energii, z níž čerpáme sílu my realizátoři a snad i naši dobrovolníci a návštěvníci.
Tato zpráva vám přiblíží naši činnost za rok 2017. Zejména se dozvíte novinky v sociálních
projektech, ve kterých se nám podařilo značně pokročit. Dále se dočtete, co nového se událo
v dobrovolnictví a jak probíhaly námi pořádané festivaly.
Příští rok bude výroční zpráva výjimečná tím, že bude desátá. Přeji všem členům organizace,
našim zaměstnankyním, dobrovolníkům a podporovatelům, ať vám naše činnosti dávají smysl
i přes nejistoty, které potkáváme při jejich naplňování.
Přeji poutavé čtení.
								
								

Jan Počepický
Ředitel

Ve Vlčkovicích dne 11. 05. 2018.
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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.

Výroční zpráva 2017 – Statek Vlčkovice, o.p.s

4

Ohlédnutí se
za rokem 2017
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Rok 2017 jsme začali sedmým ročníkem Zimního festivalu,
který se konal 02.02.2017 v Malostranské besedě. Zde, mimo
jiné, proběhlo již tradiční vyhlášení Dobrovolníka roku,
což je soutěž, ve které vyhrává dobrovolník organizace, jenž
odpracoval nejvíce hodin dobrovolnické práce za uplynulý rok.
Velký dík patří dobrovolníkům, bez kterých by se ani Zimní
Vlčkov iceFest neobešel.
Po zimním festivalu se rozeběhly i zimní dobrovolnické
víkendy, ty byly zaměřeny na přípravu paliva na další topné
sezony. Od jara byl také odstartován Program sanace rodiny,
k němuž jsme získali pověření od Středočeského kraje.
Mimo tento program fungovalo po celý rok 2017 naše
sociální bydlení, které od dubna mělo plnou kapacitu.
Do toho všeho už nás pálila příprava festivalu, která se
z teoretických rovin volně přenesla do praktické realizace
nejen na dobrovolnických víkendech. V květnu byl náš
předseda správní rady Jakub Roun oceněn poděkováním
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektů, což nás velmi potěšilo. O volných dnech, na Cyrila a Metoděje, už stál náš realizační
tým na statku a jistě se každému z nás v hlavě honila
otázka, jestli stihneme vše připravit. Stihli a dovolím
si říci, že festival, který se konal 14. - 16.7., se povedl,
a to opět díky neutuchající dobré náladě našich
dobrovolníků. Bez nich by festival nikdy nemohl
fungovat. Obrovské díky také patří realizačnímu
týmu, jehož festivalové nasazení jde až za hranici
úplného vyčerpání.
Po festivalu se běh organizace pomalu vracel do normálních kolejí. Zejména v sociálních projektech bylo dost napilno

a čekaly nás další dobrovolnické víkendy. Navíc hned po festivalu náš koordinátor dobrovolníků, Jonáš Němec, uskutečnil
pouť do Santiago de Compostela a pojal tuto cestu nejen jako
svou pouť, ale crowdfundingovou kampaň na podporu dobrovolnictví v naší organizaci. V září naše organizace poskytla
zázemí k výročí 20 let organizace Česká asociace streetwork.
Na podzim se za pomoci příspěvku Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové podařila dokončit další etapa fasády
bytového domu pro sociální bydlení. V prosinci jsme naši organizaci prezentovali na VOŠ Jabok, proběhl vánoční večírek pro
naše dobrovolníky a náš koordinátor dobrovoln ictví prezentoval dobrovolnickou činnost v rámci Dne dobrovolnictví
v Benešově.
Zásadní změnou roku 2017 bylo ukončení spolupráce
s tvůrcem grafické tváře naší organizace, Jardou Svobodou.
Jarda s námi spolupracoval od roku 2008 a celá organizace mu
vděčí za nezaměnitelné logo, originální rukopis našich plakátů
na zimní a letní festival a další mnohé grafické tvorby, které se
vryly do pamětí našich podporovatelů, dobrovolníků, festivalových návštěvníků a hlavně nás samých.
Takový byl rok 2017 a z výše uvedeného ohlédnutí je
vidět, že nebyl vůbec prázdný. Naopak. Stalo se v něm mnoho
malých i velkých krůčků, které jsou pro činnost organizace
velmi důležité. O množství porad, setkání minitýmů není třeba
hovořit, bez toho to nejde.
Touto výroční zprávou bych si dovolil poděkovat všem,
zejména však Jardovi Svobodovi za jeho téměř desetileté působení v organizaci. Vážíme si všeho, co pro nás udělal a přejeme
mnoho další inspirativní tvorby.
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Sociální
projekty
organizace
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Sociální bydlení
Rok 2017 byl v sociálním bydlení poměrně stabilní. Stále má
naše bydlení kapacitu dvou bytových jednotek. Jelikož nás
na jaře jedna naše rodina opustila, bylo vyhlášeno výběrové
řízení na obsazení bytu, které v dubnu vyústilo nastěhováním
další rodiny. Stále je rodinám k dispozici sociální pracovnice,
která s rodinami pravidelně pracuje dle individuálních plánů
a jejich potřeb, doprovází je do institucí a pomáhá hájit jejich
práva či podporuje rodičovské kompetence.
Velkou inovací sociálního bydlení je navázání spolupráce
s externí psycholožkou, která k rodinám do sociálního bydlení dojíždí jednou za 3 týdny. Psycholožka se věnuje našim
obyvatelům v rovinách partnerského soužití, uvědomění si
vlastních hranic a osobnostního rozvoje. Úzká spolupráce
mezi sociální pracovnicí a psycholožkou přispívá k rychlejšímu
a komplexnějšímu řešení obtížných životních situací našich
obyvatel.

Již třetím rokem pokračoval projekt zážitkových víkendů
pro naše obyvatele. Tyto víkendy se uskutečnily tři a byly
individuálně zaměřeny na podporu pozitivních změn obyvatel,
které přímo vychází ze spolupráce rodiny, sociální pracovnice
a psycholožky. Na míru šité zážitkové víkendy se snaží ukázat
obyvatelům, 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 rámci investičních projektů se povedlo díky přispění
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (50 000,-) renovovat severní fasádu domu, kde provozujeme sociální bydlení.
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Sociální
projekty
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Program sanace rodiny
Koncem roku 2016 naše organizace získala pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dítěte v těchto oblastech:
» pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě
» poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům
při výchově a vzdělávání dítěte
» pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
Od dubna 2017 spolupracujeme s OSPOD MěÚ Votice, který
nám do Programu sanace rodin navrhuje ohrožené rodiny.
Od dubna do konce roku 2017 spolupracovala naše sociální
pracovnice s jednou ohroženou rodinou a dvěma rodinami
v sociálním bydlení. Od roku 2018 je plánováno, že sociální
pracovnice bude mít u naší organizace 0,5 úvazku a bude moci
do Programu sanace rodiny přibrat další 3-4 rodiny z ORP
Votice.
Ke konci roku jsme také obdrželi svatomartinskou sbírku
od Lesního klubu Pramínek. Děti i rodiče shromáždili spoustu
hraček a rozvojových her, které byly předány rodinám, jež jsou
v péči naší organizace.
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Plány do budoucna
v sociálních projektech
Na podzim roku 2018 bude ukončena rekonstrukce západní
části kláštera ve Voticích, která bude sloužit jako komunitní
centrum se sdíleným zázemím pro sociální služby. Zde město
Votice počítá s tím, že bude mít naše sociální pracovnice svou
kancelář, kterou bude sdílet s dalšími poskytovateli sociálních
a návazných služeb. Dále je také možnost, že tento prostor
v komunitním centru by využila naše externí psycholožka,
pokud to její kapacity dovolí, čímž by se dostala její pomoc
i k rodinám, které jsou v Programu sanace rodiny.
Ve výroční zprávě za rok 2016 jsme avizovali, že se v roce
2017 budeme snažit registrovat sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, avšak to se nezdařilo. Na jaře
2017 jsme navázali spolupráci s organizací Leccos, která se
věnuje také výkonu SPOD a aktivizačním službám pro rodiny
s dětmi a společně jsme ještě s dalšími organizacemi a OSPODy
pomáhali vytvořit metodickou příručku ke spolupráci SPOD
a poskytovatelů Programů sanace rodin. Dále jsme se věnovali
zavádění našeho Programu sanace, nastavování spolupráce
s OSPOD a přímé práci s ohroženými rodinami. Registraci
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se budeme
věnovat v roce 2018. Tato služba není v ORP Votice adekvátně zastoupena a její potřebnost vyplývá z komunitního plánu
sociálních služeb a mapování služeb v rámci lokálního síťování
a její potřebnost je přenesena i na krajskou úroveň.
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Další projekty
organizace
Záchrana kulturního dědictví
v osadě Vlčkovice
Jedním z cílů organizace je obnovit zámeček ve Vlčkovi
cích 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 památkově chráněných
objektů v rozsáhlé historické usedlosti. Koncem roku 2017
získali sourozenci Počepičtí dotaci Ministerstva kultury
v částce 350 tis. Kč, za což byla obnovena východní věž
zámečku a za pomoci dobrovolníků naší organizace byl proveden finální úklid po rekonstrukci.
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Další projekty
organizace
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. Také se věnujeme
firemnímu dobrovolnictví.
Během roku 2017 proběhlo 8 dobrovolnických víkendů a
týden přípravy letního festivalu. Dobrovolníci pomáhali se zajištěním topného dřeva spolu s obyvateli sociálního bydlení, otloukali omítku při přípravě na obnovu další části fasády, účastnili se
prezentování naší organizace na slavnosti VOŠ Jabok, připravovali
oba festivaly a také pomáhali organizovat firemní dobrovolníky
z KPMG. Celkem se v dobrovolnické sezóně roku 2017 odpracovalo 2 457 hodin, a kdybychom každému dobrovolníku počítali
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mzdu 100 Kč/hod, ušetřili nám naši skvělí dobrovolníci 245 700
korun. Dobrovolníkem roku, vyhlašovaným na Zimním Vlčkovi
ceFestu, se stal Oleg Firyak s počtem 315 hodin. Se 186 odpracovanými hodinami skončila Ema Rychlovská na druhém místě
a Dan Žůrek se 178 hodinami se umístil jako třetí. Jejich motivace
a neutuchající obětavost je
příkladná a moc si jí vážíme.
Dobrovolnictví je důležitý
pilíř naší organizace, proto zde
popíšeme významné aktivity
uskutečněné v roce 2017. Kromě běžných dobrovolnických
víkendů se 26. 5. uskutečnil
firemní dobrovolnický den 15
zaměstnanců firmy KPMG. Ti
přivezli dobrou náladu a pomohli s odklízením propadlého
stropu kulturní památky zámku
a podíleli se na přípravných
pracích k chystanému festivalu.
V červenci opět propuklo festivalové šílenství a bez skoro 90
dobrovolníků, kteří nám festival
pomohli zvládnout, bychom
to nikdy nedokázali. Hned po
festivalu se náš koordinátor
dobrovolníků vydal na pouť do Santiaga de Compostela a ušel
úctyhodných 663 km. Pouť mimo jiné pojal jako crowdfundingo
vou kampaň nazvanou „Jonáš putuje pro dobrovolníky“ a vybral na dobrovolnictví v naší organizaci skvělých 32 200 korun.
Po návratu jej opět čekalo koordinování dobrovolnických
víkendů, ale také množství přednášek o své pouti. Po prázdninách
se dobrovolníci sešli na oslavě, která se uskutečnila v kavárně
Ka Sha fé v Praze 27. 9. a zúčastnilo se jí kolem 40 dobrovolníků.
Tato akce, spolu s Vánočním večírkem, který se uskutečnil 13. 12.,
je skromným vyjádřením díků za čas a energii, které dobrovolníci
vynakládají na naši organizaci. O víkendu 8.- 9. 9. naše organi-

zace poskytla zázemí statku spřátelené organizaci Česká asociace
streetwork, která zde slavila 20 let existence. Velká část našich dobrovolníků je v této organizace aktivními členy, a tak díky znalosti
statku nejen slavili její narozeniny, ale také pomohli s organizací
akce. Prosinec byl snad nejaktivnějším měsícem, jelikož 5. 12. se

zúčastnil náš koordinátor dobrovolnictví Dnu dobrovolnictví
v Benešově, prezentoval, jak dobrovolnictví funguje v naší organizaci. O týden později se dobrovolníci zúčastnili prezentace naší
organizace na akci Vánoční hvězda, kterou pořádá VOŠ Jabok.
Dobrovolnická sezona byla uzavřena 15. 12. Vánočním večírkem
pro dobrovolníky, ten se opět uskutečnil v kavárně Ka Sha fé,
kterou vlastní naše milá dobrovolnice Katu.
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/
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Další projekty
organizace

Pořádání kulturních aktivit
Letní VlčkoviceFest
je multižánrový festival, který se odehrává ve starobylém
ovčíně a na přilehlé louce. Termín konání připadl v roce 2017
na 14. – 16. 7. a byl to již 13. ročník. Na festivalu vystoupila
uskupení jako Vypsaná fixa, Monika Načeva, Už jsme doma,
Květy, Magnum jazz bigband a mnoho dalších interpretů. Festival navštívilo cca 500 platících účastníků, na které čekal nejen
hudební program, ale i bohatý filmový a divadelní repertoár.
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O výstavu se postaral Jakub Kotas svými obrazy. Samozřejmě
nechyběl chillout, kde dominovala elektronická hudba, skvělé
pivní speciály a party až do ranních hodin.
Organizaci festivalu jsme zvládli hlavně díky našemu
silnému koordinačnímu týmu, který maximálně funguje a díky
obětavosti dobrovolníků. Díky tomu všemu se nám podařilo
získat výtěžek 228 688,97 Kč.
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Další projekty
organizace
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Pořádání kulturních aktivit

Ubytovací služby

Zimní VlčkoviceFest
- zimní varianta letního festivalu, v roce 2017 již sedmý ročník,
se uskutečnil v pražské Malostranské besedě. Za podpory kapel
Neřvi mi do ucha, Vyčůrat a spát a Vasilův rubáš jsme si užili
příjemný večer s našimi dobrovolníky, podporovateli a kamarády. Návštěvnost se pohybovala kolem 120 osob, což krásně
Malostranskou besedu zaplnilo. Zimní festival se stal příjemným
komunikačním a propagačním mostem mezi letními festivaly.
Za oba festivaly děkujeme také kapelám a dalším účinkujícím, kteří díky vstřícným honorářům pomáhají zvyšovat
prostředky potřebné pro realizaci našich cílů.

V roce 2017 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.
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Podpora
a poděkování

Instituce a organizace, které nás podpořily v roce 2017
Dotace a příspěvky
Účetní jednotka získala v účetním období následující dotace a příspěvky:
Poskytovatel
Středočeský kraj –
Humanitární fond
Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové
Městský úřad Votice
Nadace Český hudební fond
Nadace Život umělce
Středočeský kraj – Fond kultury
a obnovy památek

Druh
Dotace na aktivity
a další činnosti sociálního zaměření
Nadační příspěvek
na neziskovou činnost
Veřejný finanční příspěvek
na podporu sociální oblasti
Nadační příspěvek na festival
Nadační příspěvek na festival
Dotace na festival

Výše
94 000,50 000,35 000,5 000,18 000,32 000,-

Dary
Seznam dárců:
Dárce
Jonathan Hoffmann
Helena Rounová
Drobné fin. dary
na dobrovolnictví
Drobné fin. dary
na neziskovou činnost
Celkem
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Charakter daru
finanční dar
finanční dar

Výše daru
20 000,1 000,-

finanční dar

33 700,-

finanční dar

800,55 500,-
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Podpora
a poděkování

Dále nás podpořili

neustálá studnice dobrovolníků

vysílání festivalových spotů

Luboš Holánek
zásobování letního festivalu
		

zimní VlčkoviceFest

on

Velké díky patří jako vždy Jardovi Svobodovi za výtvarnou
a nahrávací činnost, kterou pro nás dělal (plakáty, PFka,
nahrávání spotů atd.). Vážíme si toho, protože jeho rukopis
udělal velikou přidanou hodnotu v prezentaci naší
on 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 Němcovi,
Barboře Počepické a Barboře Černíkové.
Další díky patří Vlastimilu Bretovi a Danu Řehákovi
za grafické služby a ochotu ke spolupráci, Janu Kubrychtovi za
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stálou IT podporu, Petru Vrabcovi a Zbyňku 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
dobrovolníkům, jejich koordinátorovi Jonáši Němcovi a Barboře Počepické za nezdolnou pokoru a podporu všech našich
projektů s velkou obětí vlastního času.
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Finanční
zpráva

Výsledek hospodaření v rámci jednotlivých činností:
Činnost
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Celkem

Název
Nezisková činnost
Nájem
Dary
Festivaly
Prodej zboží

Náklady
Výnosy
371 803,00 Kč
5 180,17 Kč
0 Kč
63 000,00 Kč
0 Kč
233 500,00 Kč
551 492,75 Kč
759 483,36 Kč
45 628,04 Kč
48 535,23 Kč
968 923,79 Kč 1 109 698,76 Kč

Rozdíl
-366 622,83 Kč
63 000,00 Kč
233 500,00 Kč
207 990,61 Kč
2 907,19 Kč
140 774,97 Kč

V roce 2017 došlo ke změně obsahu hlavní a vedlejší činnosti - Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí bylo přesunuto z vedlejší činnosti do hlavní.
Účetní jednotka v roce 2017 zaměstnávala 3 pracovníky na dohodu o provedení práce. Osobní
náklady činily 111 643,- Kč.
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Náklady 2017

Materiál
66 342,00 Kč
Energie
9 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci 8 761,00 Kč
Cestovné
6 281,00 Kč
Ostatní služby
157 536,00 Kč
Mzdové náklady
111 643,00 Kč
Daně a poplatky
400,00 Kč
Ostatní náklady
3 199,00 Kč
Odpisy
8 641,00 Kč
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Výnosy 2017

Úroky
5,17 Kč
Ostatní výnosy - nájem 63 000,00 Kč
Dary
104 500,00 Kč
Provozní dotace
129 000,00 Kč
Tržby z prodeje a služeb 5 175,00 Kč
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Podpořte nás

Finančně

Dobrovolnictvím

přes naše webové stránky prostřednictvím brány darujme.cz

můžete se stát naším dobrovolníkem a pomáhat nám s realizací
našich projektů

Materiálně

Kulturně

tím, co umíte: tisk materiálů, daňové a finanční poradenství,
odborné konzultace; darem materiálu, či vybavením

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
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