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Slovo ředitele
Vážení čtenáři, podporovatelé a spřízněnci naší organizace,
dostává se k Vám Výroční zpráva naší organizace, jejímž smyslem je seznámit
Vás s naší činností za rok 2018. Minulý rok přinesl velké změny zejména
v sociálních projektech organizace, kterým jsme se intenzivně věnovali. Pevně
věřím, že tyto aktivity (budou podrobněji popsány v sekci sociální projekty)
budou udržitelné do dalších let s pozitivním dopadem na rodiny na Voticku.
Naše organizace v září oslavila desetileté výročí, při kterém jsem se hlouběji
zamyslel nad tím, v čem má pro mne (a snad i pro Vás) naše práce největší
hodnotu. O tyto body bych se s Vámi rád podělil.
1. Vážím si členů vedení, kteří již 10 let ve skoro nezměněném složení
organizaci řídí a obětují jí svůj volný čas. Naplňuje mě to pocitem, že to,
co děláme, smysl má. Jinak už bychom to asi nedělali. Jsem také velmi rád
za schopnost našeho týmu řešit racionálně, v klidu a ve stále přátelském
duchu obtížné situace, kterých je v rámci našich projektů opravdu mnoho.
2. Velkou radost mi dělá, že tvoříme příznivé klima pro naše dobrovolníky.
Snažíme se dlouhodobě na našich akcích vytvářet takovou atmosféru,
která bude dobrovolníky naplňovat a motivovat k tomu, aby se k nám jako
dobrovolníci sami a rádi vraceli. Jelikož se nám těch 10 let vracejí, myslím,
že se nám to prozatím daří.

3. Firemní morálka – za 10 let jsme nečerpali finance ani výhody ze zdrojů,
s nimiž bychom nebyli eticky v souladu. Každé naše rozhodnutí uvnitř
organizace se snažíme kriticky promýšlet, aby korespondovalo s našimi
hodnotami.
4. Dlouhodobě se nám daří pokrývat důležité sociální služby, které jsou
nedostatkové v místě naší působnosti (území ORP Votice). Naším působením
tak do značné míry pomáháme odboru sociálních věcí města Votice, se
kterým jsme v úzkém kontaktu. Řešíme v naší lokalitě vzniklé krizové situace,
a to jak sociálním bydlením (deklarovaným v komunitním plánu rozvoje
sociálních služeb), či sanací rodiny (v rámci pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dítěte).
5. Rozpadlý statek nemusí být jen místo dřiny a bezvýchodnosti, ale je zejména
otevřeným místem, které dává lidem smysl, inspiruje je a umožňuje jim
sdílet své názory, čas i pocity. Pro mnohé z nás se společenství lidí okolo
organizace stalo jakousi druhou rodinou. Naši dobrovolníci tak drží
pospolu i mimo aktivity organizace a k nám se rádi vracejí.

Přeji poutavé čtení.
Jan Počepický
ředitel
Ve Vlčkovicích dne 3. 5. 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.
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Ohlednutí se
za rokem 2018
Rok 2018 jsme započali osmým ročníkem Zimního festivalu, který se konal
16. 2. 2018 již tradičně v Malostranské besedě. Na grafické práce spojené
s plakátem navázal na Jardu Svobodu Vlasta Bret, který se shodou náhod se
svou přítelkyní nastěhoval přímo do Vlčkovic.
S nadcházejícím jarem se opět rozeběhly dobrovolnické víkendy. Těch se
uskutečnilo za celý rok osm a k tomu hlavní dobrovolnická akce – Vlčkovice
fest 2018, která by bez našich dobrovolníků vůbec nemohla fungovat.
Zejména v sociálních projektech naše organizace nezahálela. Od května 2018
jsme zaměstnali naši terénní pracovnici na 0,5 úvazku. Pokračovala spolupráce
s OSPOD MěÚ Votice a naše pracovnice začala jezdit do rodin, kde bylo třeba
služby sanace rodiny. Zároveň s terénní službou jsme nadále poskytovali
sociální bydlení dvěma rodinám, což je naše plná kapacita.
Uprostřed roku se doslova odehrál zásadní milník organizace, a to Vlčkovice
fest 2018. Akce, která je nejen důležitou kulturní akcí léta na Voticku, ale která
také svým výtěžkem podporuje činnost naší organizace, zejména v sociální
oblasti.
Na podzim jsme podávali žádost o dotaci v programu MPSV Rodina, a také
jsme registrovali u Středočeského kraje Sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi. Tedy službu, která pomáhá aktivizovat rodiny v nepříznivé sociální
situaci v terénní formě.
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Po 8 letech se s naší organizací také rozloučil Jonáš Němec, koordinátor
dobrovolníků a velká posila našeho stárnoucího týmu. Rád bych mu také
touto cestou poděkoval za dlouholetou práci a energii, kterou nám věnoval.
Ke sklonku roku náš tým nedočkavě vyhlížel výsledky státních dodací zejména
na sociální projekty a připravoval výběrové řízení na nového koordinátora
dobrovolníků. Opět to byl rok progresivní, plný změn a snahy odvést dobrou
práci v projektech, kvůli kterým naše organizace vznikla.

Sociální projekty
organizace
Sociální bydlení
Rok 2018 byl v sociálním bydlení také plný změn. Jedna rodina se předčasně
rozhodla ukončit pobyt u nás a odstěhovat se mimo území ORP Votice. Do
volného bytu se pak nastěhovala rodina využívající naši službu sanace rodiny.
Druhá rodina využila našeho sociálního bydlení až do konce, získala běžný
komerční byt v území ORP a funguje bez naší podpory. S oběma rodinami
udržujeme vzájemný kontakt. S rodinami probíhala kontinuální práce
podpůrné pracovnice na pozitivních změnách v životě a dojížděla za nimi
pravidelně externí psycholožka, která se věnovala podpoře partnerského
soužití, práci na vnitřní motivaci atd.
Rodinám v sociálním bydlení byly také nabízeny návazné programy. Tyto
programy se uskutečnily dva a byly individuálně zaměřeny na podporu
pozitivních změn obyvatel, které přímo vychází ze spolupráce rodiny,
podpůrné 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.
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 května 2018 naše
pracovnice dojížděla do dvou rodin, kde pomáhala stabilizovat složité situace
a podporovat změny v rodině tak, aby nedocházelo k ohrožení dětí a rodina
fungovala.
Plány do budoucna v sociálních projektech
V říjnu 2018 se povedlo registrovat sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi u Středočeského kraje a rozšířit tak Středočeskou síť služeb o 0,5
úvazku na tuto službu. SAS (jak se sociálně aktivizační službě ve zkratce říká)
probíhá terénní formou v bydlišti rodin, které se ocitly v nějaké nepříznivé
situaci a potřebují ji pomoci překlenout. Na rozdíl od naší první služby (sanace
rodin) se nemusí jednat nutně o rodiny pod dohledem sociálně právní
ochrany dítěte.
Naše organizace ke sklonku roku podávala dvě větší žádosti o dotace –
jednak na sanaci rodiny a sociální bydlení, a nově také na poskytování nově
registrované sociální služby SAS. V těchto dnech již víme, že oba dotační tituly
byly v určité výši přiznány a my se pustili do další spolupráce s OSPOD MěÚ
Votice a seznámili aktéry v síti služeb území Voticka s naší novou službou.
Během roku 2019 nás čeká zvládnout provoz rozšířených služeb. Byť jsme na
všechny služby získali určité dotační příspěvky, rozhodně musíme hledat další
zdroje na jejich dofinancování. Pevně věřím, že se nám finanční zdroje podaří
sehnat a první rok našich rozšířených sociálních služeb zdárně překleneme.
Výroční zpráva 2018 – Statek Vlčkovice, o.p.s
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Další projekty
organizace
Záchrana kulturního dědictví v osadě Vlčkovice
V roce 2018 se v rámci památkově chráněných objektů ve Vlčkovicích nic
nerealizovalo. Nebyl vhodný dotační titul z EU a národní dotace mohou získat
pouze vlastníci s min. 10–20% spoluúčastí. Rozvoj v této oblasti je také odvislý
i od dárců či sponzorů, kteří by tak mohli tuto aktivitu podporovat.
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 rámci památkově chráněných objektů 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 2018 proběhlo 8 dobrovolnických víkendů a týden přípravy
letního festivalu. Dobrovolníci pomáhali se zajištěním topného dřeva pro
provoz sociálního bydlení a dalšími naplánovanými pracemi. Naše organizace
uspořádala v září tzv. dobrovolnický mejdan, jehož smyslem je sejít se
a poděkovat dobrovolníkům za zvládnutí festivalu. V prosinci pak probíhá tzv.
Vánoční večírek, kdy se jako organizace scházíme s dobrovolníky, abychom jim
poděkovali za celoroční práci. Celkem se v dobrovolnické sezóně roku 2018
odpracovalo 2 167 hodin, a kdybychom počítali mzdu 100 Kč/hod., ušetřili nám
8
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naši dobrovolníci 216 700 Kč. Dobrovolníkem roku, vyhlašovaným na Zimním
Vlčkovice festu, se stala Monika Davidová s počtem 178 hodin. Na druhém
místě s počtem 141 odpracovaných hodin skončil Oleg Firyak a na třetím místě
skončila Jitka Morávková s krásnými 111 hodinami. Naše organizace také
přijímá firemní dobrovolníky v rámci CSR aktivit. S přihlédnutím k tomu, že
naši dobrovolníci zakládají rodiny, pořádáme v květnu vždy children friendly
víkend. Ten je určen zejména dobrovolníkům s rodinami. Jsme moc rádi, když
se můžeme s dobrovolníky, kteří již z důvodu rodiny a zaměstnání nemají
tolik času pro naši organizaci, sejít v pro děcky zaměřeném dobrovolnickém
víkendu.
Po osmi letech bezvadné práce opustil naši organizaci koordinátor
dobrovolníků Jonáš Němec. Člověk, který stál u zrodu této pozice, formoval ji
a výrazně oživil a omladil naši organizaci. Člověk nepostradatelný zejména při
letním festivalu, který je na koordinaci opravdu náročný. Rád bych ti zde ještě
jednou poděkoval, bylo to vzájemně růstové .
V případě zájmu o dobrovolničení pro naši organizaci můžete kontaktovat
koordinátora dobrovolníků Olega Firyaka 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 v roce 2018 na 13.–15. 7. a byl to již 14. ročník.
Na festivalu vystoupila uskupení jako Terne Čhave, Kalle, Please the trees
a mnoho dalších interpretů. Festival navštívilo cca 460 platících účastníků, na
které čekal nejen hudební program, ale i bohatý filmový a divadelní repertoár.
O výstavu se postaral Eugen Kukla se svými fotografiemi. 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.

Ubytovací služby
V roce 2018 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.

Zimní VlčkoviceFest
Zimní varianta letního festivalu, v roce 2018 již osmý ročník, se uskutečnil
v pražské Malostranské besedě. Za podpory kapel Pigstyle, Tygroo
a Pupussy Cacats jsme si užili příjemný večer s našimi dobrovolníky,
podporovateli a kamarády. Návštěvnost se pohybovala kolem 100 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.
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Podpora
a poděkování
Instituce a organizace, které nás podpořily v roce 2018
Dotace a příspěvky:
Účetní jednotka získala v účetním období následující dotace a příspěvky:
Poskytovatel

Druh

Výše

Městský úřad Votice

Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti

20 000,-

Státní fond kultury ČR

Dotace na festival

50 000,-

Ministerstvo kultury

Dotace na festival

30 000,-

Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek

Dotace na festival

50 000,-

Dárce

Výše daru

Charakter daru

Nadace Charty 77

2 ks PC sestavy

věcný dar

Drobné fin. dary na neziskovou činnost

9 000,-

finanční dar

Celkem

9 000,-

Charakter všech prostředků je neinvestiční.
Dary:
Seznam dárců:
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Dále nás podpořili:

Coffee smile

Vše pro kávovary s.r.o.

Radio 1 – vysílání
festivalových spotů

Canon

PINK – Czech film centr

Luboš Holánek Jiřetice
– zásobování letního
festivalu
Givt

Malostranská beseda
– zimní VlčkoviceFest

Skautský institut

Magdalena, o.p.s

on

Zvuk-světlo.cz

Kateřina Tichá – možnost využití její skvělé kavárny Ka Sha fé (ať už k různým
akcím, poradám, či ochotě dočasně uskladňovat naše věci).
Děkujeme Vlastovi Bretovi za tvorbu plakátů a propagačních materiálů. 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.

Shameless

Statek rodiny Počepických

Další díky patří Janu Kubrychtovi a Ondřeji Veselému za 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 dobrovolníkům, jejich koordinátorovi
Jonáši Němcovi a Barboře Počepické za opět nezdolnou pokoru a podporu
všech našich projektů s velkou obětí vlastního času.
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Finanční zpráva
Majetek a závazky jsou oceňovány dle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrně, jednou ročně. Účetní odpisy
se rovnají odpisům daňovým. Odpisy za rok 2018 jsou ve výši 8 641,-.
Výsledek hospodaření v rámci jednotlivých činností:
Činnost

Název

Náklady v Kč

Nezisková činnost
Hlavní činnost

307 152,97,-

1 506,09,-

-305 646,88,-

0,-

62 900,00,-

62 900,00,-

Dary

0,-

28 600,00,-

28 600,00,-

684 326,33,-

712 270,88,-

27 944,55,-

39 885,61,-

34 374,00,-

-5 511,61,-

1 031 364,91,-

839 650,97,-

-191 713,94,-

Prodej zboží

Celkem
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.
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Rozdíl v Kč

Nájem
Festivaly

Vedlejší činnost

Výnosy v Kč
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Účetní jednotka v roce 2018 zaměstnávala 1 pracovníka na Dohodu o pracovní
činnosti a 2 pracovníky na Dohodu o provedení práce. Osobní náklady činily
170 002,-.

Daně:
Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění
a v souladu s daňovým přiznáním za rok 2018 nemá povinnost odvádět daň.
Účetní jednotka podala daňové přiznání v termínu.
Informace o daňových úsporách na základu daně dle §20 odst. 7 Zákona
586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Rok vzniku úspory

Výše úspory v Kč

Použití úspory v roce

2010

72 781,-

2011

2011

67 584,-

2012

2012

79 860,-

2013

2013

194 902,-

2014

2014

168 938,-

2015

2015

0,-

2016

23 560,-

2017

-

2017

28 858,-

2018

2018

0,-

-

Vůči finančnímu úřadu má společnost závazek ve výši 525,-.
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Náklady 2018

Osobní náklady
170 002,00 Kč

14

Ostatní služby
49 270,85 Kč

Náklady na
reprezentaci
4 221,50 Kč
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Energie
15 868,00 Kč

Materiál
54 970,81 Kč

Odpisy
8 641,00 Kč

Ostatní náklady
3 778,81 Kč

Daně a poplatky
400,00 Kč

Výnosy 2018

Ostatní výnosy–nájem
62 900,00 Kč

Dary
8 600,00 Kč

Provozní dotace
20 000,00 Kč

Tržby z prodeje služeb
1 500,00 Kč

Úroky
6,09 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.: +420 604 915 427
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