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Vážení čtenáři této výroční zprávy,
letošní slovo ředitele se mi píše mnohem obtížněji než minulá léta. Píši jej 
v čase pandemie koronaviru, na niž naše vláda reagovala mimo jiných opatření 
i přerušením našich terénních služeb. Nechci zde rozebírat své výhrady vůči 
vládním rozhodnutím, nouzový stav však doslova zpřeházel všem každodenní 
život, a to nejen naší službě, ale zejména rodinám, které máme v péči. Zůstali 
jsme jim oporou alespoň prostřednictvím telefonických konzultací, díky 
kterým jsme měli přehled o tom, jak se rodinám daří a co řeší.
Nouzový stav přináší legitimní obavu z  toho, že nebudeme moci realizovat 
16. ročník VlčkoviceFestu. Pro celý náš tým a věřím, že i pro skalní příznivce 
festivalu, je to téměř nepředstavitelná situace. Festival není jen srdcovou 
a  zábavnější aktivitou v  činnosti naší organizace. Je to i  zdroj příjmů, které 
financují provoz organizace, zejména sociální služby. 

I  přes tyto negativní okolnosti věřím, že náš tým je dostatečně tvůrčí 
a  svépomocný, aby našel východiska, která udrží chod organizace bez 
nějakých vážných omezení, a to zejména v personální oblasti. A stát by zase 
měl pochopit, že když si služby neziskových organizací najímá, protože to 
sám neumí, měl by se k jejich financování postavit čelem a ne na ně během 
nouzového stavu útočit. 

Přeji poutavé čtení.

Jan Počepický
ředitel 

Ve Vlčkovicích dne 22. 4. 2020.

Slovo ředitele
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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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Rok 2019 jsme započali devátým ročníkem Zimního festivalu, který se konal 
14. 2. 2019 již tradičně v Malostranské besedě. Na grafických pracích spojených 
s  plakátem festivalů  jsme začali spolupracovat se Zdenkou Převrátilovou 
a velmi se to potkalo s naší představou. 

S nadcházejícím jarem se opět rozeběhly dobrovolnické víkendy. Pod palcem 
nového koordinátora dobrovolníků Olega Firyaka se uskutečnilo za celý rok 
7 dobrovolnických víkendů a k tomu hlavní dobrovolnická akce – Vlčkovice 
fest 2019, která by bez našich dobrovolníků vůbec nemohla být realizována. 
Sociální projekty se rozrostly o novou sociálně aktivizační službu pro rodiny 
s  dětmi, kterou jsme na podzim 2018 registrovali u  Středočeského kraje. 
V březnu jsme také přivítali rodinu do našeho sociálního bydlení a hned jsme 

začali pracovat na zlepšení její náročné situace. Jako posilu do sociálních 
projektů jsme od června přibrali nového sociálního pracovníka Honzu 
Koláře, který posílil přímou péči o  rodiny. Uprostřed roku se popatnácté 
odehrál zásadní milník organizace, a  to VlčkoviceFest 2019. 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 nás čekalo podávání žádostí o dotace na sociální projekty a začátek 
vyúčtování dotací za rok 2019, což s  naší novou a  velmi schopnou paní 
účetní ve finále ani moc nebolelo. Rád bych závěrem této kapitoly poděkoval 
celé naší organizaci za práci, kterou pro ni dělají. A moc bych si přál, aby ta 
symbióza fungovala i v dalších letech

Ohlédnutí se 
za rokem 2019
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Sociální projekty 
organizace
Sociální bydlení
Začátkem roku 2019 si naše organizace začala pronajímat bytový dům o dvou 
bytových jednotkách ve Vlčkovicích. První byt byl obsazen již v  březnu 
rodinou v  obtížné situaci s  pěti dětmi a  šestým na cestě. Situace byla pro 
rodinu náročná a  naše podpůrná pracovnice napnula všechny síly, aby se 
rodina stabilizovala a  byla motivována k  další práci. Rodina také využila 
jeden návazný program, který byl realizován podpůrnou pracovnicí a naším 
budoucím sociálním pracovníkem a bývalou psycholožkou naší organizace. 
Ti spolu vytvořili silný tým, který se rodině věnoval celý víkend. Jednalo se 
zejména o podporu pozitivních změn v rodině. 

Na míru šité návazné programy se snaží ukázat obyvatelům sociálního 
bydlení, 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. V  roce 2019 měla naše organizace 
v  péči 3 rodiny, s  nimiž naši pracovníci přímé péče pracovali ve spolupráci 
s  OSPOD Votice, 1 rodinu v  péči OSPOD Vlašim a  1 rodinu ve spolupráci 
s  OSPOD Benešov (s  OSPOD Benešov byla navázána spolupráce od srpna). 
Celkem se tedy jednalo o podporu 5 rodin a 18 dětí, se kterými se dlouhodobě 
pracovalo. Naši pracovníci v těchto rodinách plnili tzv. individuální plán dítěte 
a  podporovali rodiče při výchově a  vzdělávání. Ve dvou rodinách dokonce 
docházelo k podpoře v nácviku vaření a vedení domácnosti. 
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
Tuto službu jsme v  roce 2019 poskytovali prvním rokem. Posláním sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dětmi organizace Statek Vlčkovice, o.p.s. je 
zajištění podpory a  pomoci rodinám, které následkem nepříznivé sociální 
situace nejsou schopny zajistit optimální péči a výchovu o děti. Je to terénní 
služba poskytovaná rodině s  dítětem, u  kterého je jeho vývoj ohrožen 
v  důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení 
jeho vývoje.

V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
c) sociálně terapeutické činnosti;
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání 

osobních záležitostí.

Začátkem roku jsme se věnovali výrobě propagačních materiálů a oslovování 
organizací a  institucí, se kterými mohou pracovníci této nové služby 
spolupracovat (zejména školy, pediatři a další návazné a sociální služby). Je 
důležité, než se služba zaběhne, ji představit území – tzv. „prosíťovat“. To pak 
pomůže při řešení složitých situací, kdy každý aktér (který se na řešení podílí) 
ví, na koho se v jaké situaci může obrátit. 

Věková struktura služby
- děti předškolního věku 1–7
- mladší děti 7–10
- starší děti 11–15
- dorost 16–18
- mladší dospělí 19–26
- dospělí 27–64

V roce 2019 jsme spolupracovali se čtyřmi rodinami. Jednalo se o 6 dospělých 
a 7 dětí. Kapacita úvazku na větší počet rodin nedosahovala (došlo k odmítnutí 
5 klientů z důvodu nedostatečné kapacity služby). 

Sociální projekty 
organizace
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Záchrana kulturního dědictví v osadě Vlčkovice
V  roce 2019 se v  rámci památkově chráněných objektů ve Vlčkovicích nic 
nerealizovalo. V  současné době chybí finanční prostředky na vypracování 
projektové dokumentace, která by umožnila žádání do dotačních výzev. Rozvoj 
v této oblasti je také odvislý i od dárců či sponzorů, kteří by tak mohli tento záměr 
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 a  chodem organizace (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. Realizujeme také firemní dobrovolnictví. 
V průběhu roku 2019 se zúčastnilo 32 osob dobrovolnických víkendů a 94 osob se 
zapojilo do příprav kulturních akcí (zimní a letní festival). Celkem nám pomáhalo 
126 dobrovolníků, kteří dohromady odpracovali 2 029 hodin.
Začátkem léta jsme také přivítali firemní dobrovolníky z firmy KPMG. Tato firma 
u nás  v rámci CSR aktivit působila a my byli rádi, že si znovu vybrali právě nás. 
Celkem naše organizace pod taktovkou koordinátora Olega realizovala 
7  dobrovolnických víkendů s  účastí 5–12 osob, celkově se opakovaně zapojilo 
32  dobrovolníků. Do příprav zimního festivalu se zapojilo 9 dobrovolníků; do 

příprav letního festivalu se zapojilo neuvěřitelných 94 dobrovolníků (10 osob 
přijelo týden před festivalem pomoci s přípravnými pracemi na tuto akci roku). 
Ani v roce 2019 jsme nezapomněli uskutečnit děkovné akce těmto obětavým 
lidem. V  září jsme se sešli v  naší oblíbené kavárně Ka Sha fé v  rámci akce 
Dobrovolnický mejdan a  před koncem roku jsme v  té samé kavárně přivítali 
dobrovolníky v  rámci akce Vánoční večírek a  vřele jim poděkovali za jejich 
nasazení a  ochotu. Neboť bez nich to nejde. Na každou z  akcí dorazilo kolem 
30 našich dobrovolníků.   
Naše dobrovolnické aktivity podpořilo i  Ministerstvo vnitra z  dotace na rozvoj 
dobrovolnické služby částkou 63 000 Kč.
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 a nově také v bývalé fořtovně ve Vlčkovicích u rybníka Vražebný.  Termín 
konání připadl v  roce 2019 na 12.–14. 7. a  byl to již 15. ročník. Na festivalu 
mimo jiné vystoupilo Sto zvířat, skvělé uskupení Zvíře jménem podzim a třeba 
naši oblíbení Kalle tentokrát s  akustickým doprovodem. Festival navštívilo cca 
430 platících účastníků, na které čekal nejen program hudební, ale i  filmový 
a divadelní. O výstavu se postaral umělec a fotograf Petr Machan. Samozřejmě 
nechyběl chillout, kde dominovala elektronická hudba, skvělé pivní speciály 
a párty až do ranních hodin. 

Další projekty 
organizace
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Organizaci festivalu jsme zvládli hlavně díky našemu silnému koordinačnímu 
týmu, který maximálně funguje, a díky obětavosti dobrovolníků. 

Zimní VlčkoviceFest
Zimní varianta letního festivalu, v  roce 2019 již devátý ročník, se uskutečnil 
v  pražské Malostranské besedě. Za podpory kapel Debbi love, Severní 
nástupiště a Neřvi mi do ucha 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 výtěžek potřebný pro realizaci našich cílů. 

Ubytovací služby
V  roce 2019 jsme se věnovali rekonstrukci bytové jednotky, která sloužila 
dříve pro účely sociálního bydlení. Nyní je situována tak,  že může pojmout 
větší množství dobrovolníků, ale zároveň může být využita k  pronájmu ať 
už spřáteleným organizacím, podporovatelům naší organizace, či běžné 
veřejnosti. Byt je vybaven nádobím, pračkou, myčkou, mikrovlnnou troubou, 
ledničkou, wi-fi a nabízí kapacitou pro 8 osob. 

Přijeďte k nám trávit volný čas – můžete tím podpořit naši organizaci a užít si krásu 
lokality České Sibiře a zemědělského statku s velmi bohatou historií. 

Bližší informace najdete na webu: www.statekvlckovice.cz v sekci ubytování. 
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Instituce a organizace, které nás podpořily v roce 2019

Dotace a příspěvky:
Účetní jednotka získala v účetním období následující dotace a příspěvky:

Charakter všech prostředků je neinvestiční.

Děkujeme také všem našim pravidelným i jednorázovým dárcům. V roce 2019 činily dary částku 32 759,40 Kč. 

Podpora 
a poděkování
Poskytovatel Druh Výše

Město Votice
Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti 
(Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a sociální bydlení)

45 000,-

MPSV Rodina Dotace na podporu sociálního bydlení 139 529,-

MPSV Rodina Dotace na podporu programu sanace 111 942,-

Nadace Tesco Dotace na podporu programu sanace 16 000,-

Středočeský kraj Dotace na sociálně aktivizační službu 294 500,-

Středočeský Fond kultury a obnovy památek Dotace na letní festival 75 000,-

Nadace Život umělce Dotace na letní festival 14 000,-

Český hudební fond Dotace na letní festival 10 000,-

Ministerstvo vnitra Dotace na rozvoj dobrovolnické služby 59 944,-
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Dále nás podpořili:

Coffee smile GivtVše pro kávovary s.r.o. Malostranská beseda 
– zimní VlčkoviceFest

Radio 1 – vysílání 
festivalových spotů

Zvuk-světlo.cz Shameless Statek rodiny Počepických Účetnictví Sedlčany – 
Mgr. Zdeňka Tůmová Hestia

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 a Janě Kneschke  za poskytnutí prostoru a času ve 
fořtovně při konání letního festivalu. Mgr. Zdeňce Tůmové za profesionální 
účetní služby. Velké díky patří Jakubovi Kotasovi a  Zdeňce Převrátilové za 
grafické služby a Monice Davidové za finanční polštář. Členům organizace za 
celoroční práci, jmenovitě Jakubu Rounovi, Pavlu Kaplanovi, Daliboru Hálovi, 
Olegovi Firyakovi. Zaměstnancům sociálních projektů Barboře Počepické, 
Honzovi Kolářovi a lektorce Báře Riedl Černíkové. 

Další díky patří Janu Kubrychtovi za IT podporu, Petru Vrabcovi a  Zbyňkovi 
Riedlovi za fotografické služby, Helence Jurenkové a  Janě Hurdové za 
výtvarné nasazení při festivalech, Malostranské besedě a Woďovi. Mnohokrát 
opakovaný a  přesto velmi důležitý dík patří našim dobrovolníkům, jejich 
koordinátorovi a Barboře Počepické za nezdolnou pokoru a podporu všech 
našich projektů s velkou obětí vlastního času.

Magdalena, o.p.s

Luboš Holánek Jiřetice 
– zásobování letního 

festivalu

on



Výroční zpráva 2019 – Statek Vlčkovice, o.p.s14

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 2019 jsou ve výši 8 641 Kč.
Výsledek hospodaření v rámci jednotlivých činností:

Účetní jednotka v roce 2019 zaměstnávala 3 pracovníky na HPP a 2 pracovníky 
na DPP. Osobní náklady činily 653 686 Kč.

Finanční zpráva

Činnost Název Náklady v Kč Výnosy v Kč Dotace v Kč Rozdíl v Kč

Hlavní činnost Sociální činnost 1 023 549 7 169 666 915 -349 465

Hlavní činnost Nájem 38 880 13 253 0 -25 627

Hlavní činnost Festivaly 518 582 608 386 99 000 188 804

Celkem  1 581 011 628 808 765 915 -186 288
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Daně:
Účetní jednotka v  souladu se zákonem o  daních z  příjmů v  platném znění 
a v souladu s daňovým přiznáním za rok 2019 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:

Vůči finančnímu úřadu má společnost závazek ve výši 0 Kč. Závazky z mezd 
za prosinec 2019 k  institucím sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu 
a zaměstnancům byly uhrazeny v řádném termínu do 31. 1. 2020.

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 -

2019 0 -
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ozn. NÁKLADY č. řádku Činnost

a b c Hlavní Hospodářská Celkem
A. Náklady 001 1 548 1 548

I. Sprostředkované nákupy a nakupované služby 002 897 897

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009

III. Osobní náklady celkem 013 651 651

IV. Daně a poplatky celkem 019

V. Ostatní náklady 021

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 029

VII. Poskytnuté příspěvky 035

VIII. Daň z příjmů 037

Náklady celkem 1 548 1 548

Ozn. VÝNOSY č. řádku Činnost

a b c Hlavní Hospodářská Celkem
B. Výnosy 040 1 395 1 395

I. Provozní dotace 041 766 766

II. Přijaté příspěvky 043

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 629 629

IV. Ostatní výnosy 048

V. Tržby z prodeje majetku 055

Výnosy celkem 061 1 395 1 395

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 -154 -154

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -154 -154

Ke dni 31. 12. 2019
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ROZVAHA
Ozn. AKTIVA č. řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 190 181

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 254 254

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021

IV. Oprávky k dloudobému majetku celkem 029 -64 -73

B. Krátkodobý majetek celkem 041 200 123

I. Zásoby celkem 042 58 17

II. Pohledávky celkem 052

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 142 106

IV. Jiná aktiva celkem 081

AKTIVA CELKEM 085 390 304

Ozn. PASIVA č. řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období
A. Vlastní zdroje celkem 086 390 304

I. Jmění celkem 087 564 405

II. Výsledek hospodaření celkem 091 -198 -186

B. Cizí zdroje celkem 095 19 86

I. Rezervy celkem 096

II. Dlouhodobé závazky celkem 098

III. Krátkodobé závazky celkem 106 19 86

IV. Jiná pasiva celkem 130

PASIVA CELKEM 133 390 304

Ke dni 31. 12. 2019
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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

Ubytováním u nás
Více info na http://www.statekvlckovice.cz/ubytovani/o-ubytovani/

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

Podpořte nás


