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Poslání

Naším posláním je:
– Poskytovat v regionu služby v sociální oblasti ohroženým dětem, mládeži 

a rodinám.
– Zvyšovat kvalitu života, pořádat kulturní akce a  obnovovat kulturní 

dědictví ve Vlčkovicích.
– Organizovat dobrovolnickou činnost
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Vážení čtenáři,
rok 2021 byl rokem rozšiřování naší organizace o  novou sociální službu 
nízkoprahového zařízení, kterou jsme přebrali od stávajícího poskytovatele 
YMCA Praha. S novou službou přišly do organizace 4 nové pracovnice, které 
doplnily dosavadní tým. Přibylo mnoho úkolů a  starostí, ale také mnoho 
radosti, když se nový klub začal plnit dětmi.

První polovinu roku probíhala celá řada zaškolování nových pracovnic, 
realizací podpůrných kurzů a  nastavování fungování sociálních projektů. 
V  dubnu jsme po letech také obměnili dva členy v  dozorčí radě. Novými 
členy se tak stala naše dlouholetá podporovatelka Monika Davidová a Ondřej 
Macko.

Rok byl v  polovině, jako vždy, rozetnut největší akcí naší organizace, 
VlčkoviceFestem. Ten přilákal necelých 600 návštěvníků a jeho atmosféra byla 
opět skvělá. 

Podzimní čas plynul ve znamení každodenní práce týmu sociálních pracovnic 
v  rodinách a  s  dětmi v  nízkoprahovém zařízení, dobrovolnických víkendů, 
které byly zaměřeny na úklid po festivalu a  mravenčí práce s  žádostmi 
o dotace na příští rok.

Mimo tyto aktivity se dařilo také realizovat nadstavbové projekty. Za zmínku 
stojí vydání fotoknihy „Zažít Vlčkovice“, jež dal dohromady fotograf Petr 
Vrabec, který od roku 2010 sleduje aktivity ve Vlčkovicích. Součástí vydání 
fotoknihy je také výstava doprovodných fotografií, kterou poprvé mohli 
spatřit návštěvníci festivalu, ale následně pak také putovala do kláštera ve 
Voticích, do pražské kavárny Kashafe či do pražského klubu Malostranská 
Beseda. Vznikl také dokument o VlčkoviceFestu „Dát tomu život“, který je ke 
shlédnutí na našem youtube kanálu a ukazuje podhoubí celé akce.

Cítím, že v roce 2021 vyrostla z malé organizace na Voticku viditelná, suverénní 
organizace, která pěstuje partnerský přístup k institucím a zanechává po sobě 
kvalitní práci v rodinách, s dětmi a mládeží. Tato organizace v malém Voticku 
umí realizovat, alespoň pro mne, jeden z nejzajímavějších festivalů v republice 
a je postavena na symbióze jejích členů, zaměstnanců a dobrovolníků.

Všem těmto konkrétním osobám upřímně děkuji, že jsou toho součástí.

Přeji příjemné čtení.

Jan Počepický
ředitel 

Slovo ředitele
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Sociální služby a projekty

Klub Sibiř – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(nová služba od ledna 2021)
V roce 2021 jsme se stali poskytovatelem Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež ve Voticích, které existuje již 6 let a provozovala jej organizace YMCA 
Praha. Název služby je sice dlouhý, ale filosofie jednoduchá. Jejím cílem je dát 
dětem a mladistvým bezpečný prostor, kde mohou být sami sebou, aniž by 
je někdo soudil. Můžete si to představit jako obývák pro děti a mladistvé, kde 
mohou trávit volný čas s dospělým, se kterým si mohou popovídat o čemkoli. 
Máme také oddělenou místnost, kde může probíhat rozhovor tzv. mezi čtyřma 
očima, při kterém naše pracovnice snáze odhalují různá trápení a bolesti dětí, 
které klub navštěvují.

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství od 6 do 26 let, kteří prožívají tíživou 
životní situaci případně chtějí svou aktuální situaci jakkoliv změnit. Kdykoli 
mohou vzít za kliku u dveří a vstoupit a zároveň kdykoliv odejít. Nevyplňují 
přihlášku ani nic podobného. Fungování tohoto zařízení stojí na vzájemné 
důvěře mezi pracovníkem a dítětem. Většina pracovnic zde již pracovala, a tak 
převzetí proběhlo při jejich znalosti práce v klubu hladce. Nasazení týmu bylo 
po celý rok velké a ukázalo se to i na počtu přicházejících dětí. V průběhu roku 
návštěvnost přibývala, s čímž přibýval i zápal pracovnic.

Kromě běžného denního fungování jsme během roku uspořádali letní 
tábor, tematické přespávací akce, výlety po okolí, bowling či různé venkovní 
pohybové aktivity.

Během roku 2021 Klub Sibiř navštěvovalo 103 dětí a  mladistvých, z  nichž 
většina opakovaně.

Děkujeme městu Votice za bezplatné poskytnutí prostor.

Služba NZDM byla v  roce 2021 financována z  dotací Středočeského kraje, 
Fondu rodiny Orlických a ze Sociálního fondu města Votice.

Sociální bydlení
Sociální bydlení bylo větší část roku 2021 poskytováno pouze jedné rodině 
(matce samoživitelce s šesti dětmi), a to z důvodu nevybrání rodiny, která by 
byla pro bydlení vhodná. Na podzim byl obsazen i druhý byt rodinou se dvěma 
dětmi. Za oběma rodinami, které v našem sociálním bydlení žijí, pravidelně 
docházely podpůrné pracovnice a jedna z rodin také využívala služeb našeho 
externího psychologa. Zejména docházelo k podpoře při vedení domácnosti, 
při vzdělávání, při komunikaci se školou a komunikaci s různými institucemi 
a úřady. Vzhledem k tomu, že naše sociální bydlení je časově ohraničeno, byla 
také u jedné rodiny aktivně řešena situace s následným bydlením.

V sociálním bydlení v roce 2021 bydlely dvě rodiny – 3 dospělí a 8 dětí.

Program sociálního bydlení byl v roce 2021 financován z dotace MPSV Rodina 
a z vlastních zdrojů organizace.
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Program sanace rodiny
V tomto programu jsou zapojeny rodiny, které jsou z důvodu složité životní 
situace či nedostačujících rodičovských kompetencí v  péči pracovníků 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pracovníci OSPOD pak vyhodnocují, 
zda by měla rodina spolupracovat s naším programem sanace, a následně je 
spolupráce navázána. Naším cílem v  tomto programu je předcházet, zmírnit 
nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte. Pracovníci dochází do přirozeného 
prostředí rodin, kde realizují aktivity předcházející situacím, kdy dítěti reálně 
hrozí soudní odebrání nebo dochází k ohrožení jeho vývoje.

Na jaře roku 2021 pokračovalo uzavírání škol a omezení mimoškolních aktivit 
pro děti a mládež z důvodu pandemie onemocnění Covid-19. Pro početnější 
rodiny s  nízkými příjmy byla tato situace obzvlášť zatěžující. Pracovníci 
v přímé péči podporovali rodiny a děti ve splnění požadavků, které s sebou 
přinášela distanční výuka. Rodinám s  více dětmi byl poskytnut prostor 
pro účast na distanční výuce přímo v  prostorech organizace. Probíhalo 
doučování, rodiče byli podporováni při komunikaci se školou a  pracovníci 
jim pomáhali zajistit materiální vybavení pro možnost studia dětí z domova. 
Po rozvolnění proticovidových opatření byla potřeba podpořit rodiče a jejich 
děti v  opětovném navázání na trávení volného času mimo domov. Naše 
pracovnice ve spolupráci s rodiči motivovaly děti k aktivnímu trávení volného 
času.

Po odeznění pandemie Covid–19 byly rodiny v  loňském roce podporovány 
zejména ve vedení domácnosti a  zavádění režimu dne, který by vyhovoval 
dětem i  dospělým. Značná část podpory byla také směřována k  řešení 
nepříznivé finanční situace a finančnímu plánování.

Čtyři z pěti rodin byly provázeny procesem soudního jednání k úpravě styku 
s jejich biologickými dětmi. Během soudních jednání byli rodiče podporováni 
ve znovunavázání vztahu se svými dětmi. 

I v roce 2021 působil v programu sanace psycholog, který poskytoval rodičům 
i dětem psychologickou a terapeutickou podporu.

Do programu sanace rodiny bylo zapojeno pět rodin (sedm dospělých 
a čtrnáct dětí) z Voticka a Benešovska.

Program sanace rodin byl v  roce 2021 financován z  dotace MPSV Rodina, 
Humanitárního fondu Středočeského kraje a ze Sociálního fondu města Votice.
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Tuto službu dle zákona 108/2006 Sb. jsme v  roce 2021 poskytovali třetím 
rokem. Posláním naší sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zajištění 
podpory a pomoci rodinám, které následkem nepříznivé sociální situace nejsou 
schopny zajistit optimální péči o děti a jejich výchovu. Služba je poskytována 
terénní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou 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.

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

Do Sociálně aktivizační služby nastoupily již ze začátku roku posily v podobě 
dalších třech pracovnic, které pracovaly na menší úvazky. Pandemie nás stále 
sužovala, pravidla se různě měnila, jak pro společnost, tak pro službu, kde se 

pracovnice teprve zaškolovaly. Vnímali jsme, že sociální služby jsou v  krizové 
době významně potřeba a jsou tu od toho, aby právě v takových dobách byly 
otevřené a lidem dostupné. Jsme tedy rádi, že jsme nebyli nuceni službu zcela 
uzavřít jako v roce 2020. Situaci jsme ovšem brali vážně s ohledem na zdraví 
našich pracovnic i klientů.

V roce 2021 jsme spolupracovali s 12 rodinami z toho s 15 dospělými a 15 dětmi. 
Tři rodiny s  námi navázaly krátkodobou spolupráci, 9 rodin dlouhodobou. 
Témata rodin, která jsme řešili, se týkala nejvíce dopadů distanční výuky na 
děti, vztahů, financí a obecně životní stability – zázemí rodin. Navazovali jsme 
spolupráci s úřady a především školami. Velkou výhodu máme stále v tom, že 
můžeme využívat také našeho psychologa.

Hlavní mantrou u nás vždy je jak kvalitní individuální přístup pracovníka ke 
klientovi, tak efektivní multidisciplinární spolupráce s  ostatními odborníky 
a aktéry, která má v práci s  rodinou významnou roli. Snažili jsme se tohoto 
držet i v roce 2021 navzdory všem komplikacím, které doba přinášela.

Děkujeme klientům, kteří nám v tomto roce dali svou důvěru a obrátili se na 
nás, ale také těm, kteří nás nejen finančně podpořili. Bez Vás by to nešlo. 

Sociální služba SASRD byla v  roce 2021 financována prostřednictvím 
Dotačního programu v  rámci OPZ III. projektu „Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0
014160“. 

Dále byla tato sociální služba financována ze Sociálního fondu města Votice.

Sociální služby a projekty
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V  roce 2021 se v  rámci památkově chráněných objektů ve Vlčkovicích nic 
nerealizovalo. V  současné době chybí finanční prostředky na vypracování 
projektové dokumentace, jež by umožnila zažádat o příspěvek v rámci evropských 
dotačních výzev. Ovšem i ty v současné chvíli chybí. Rozvoj v této oblasti je také 
odvislý i od dárců či sponzorů, kteří by tak mohli daný záměr podporovat.

Dobrovolnictví
Tato činnost v  sobě zahrnuje organizování dobrovolnických víkendů, během 
kterých nám dobrovolníci pomáhají s  údržbou a  obnovou areálu, vyklízecími 
a neodbornými pracemi v rámci péče o památkově chráněné objekty a sociální 
byty či s přípravou a chodem letního i zimního festivalu.

Další možné činnosti, ve kterých nám pomáhají naši dobrovolníci, se týkají např. 
podpory při zajištění akcí v rámci sociálních projektů (narozeniny nízkoprahového 
zařízení pro děti a  mládež, letní tábor, …), odborné manuální práce nebo 
pomoc s  administrativou a  chodem organizace (PR, či grafické práce atd.).  
Do dobrovolnických aktivit je také zahrnuta prezentace naší organizace na 
různých společenských akcích, festivalech, neziskových veletrzích apod.

V roce 2021 proběhlo 8 dobrovolnických víkendů včetně realizace festivalu, který 
by bez dobrovolníků vůbec nemohl fungovat. Jen během červencového víkendu 
se na festivalu podílelo více než 100 dobrovolníků naráz.

Aktivních dobrovolníků v  tomto roce bylo 113 a  celkově odpracovali 3248 
dobrovolnických hodin. Přepočteno mzdou 130  kč/h ušetřili dobrovolníci naší 
organizaci 422 240 Kč.

V září 2021 proběhl dobrovolnický večírek jako poděkování za proběhlou sezónu. 
Vánoční večírek byl vzhledem k opětovným opatřením při pandemii koronaviru 
zrušený.

Naše dobrovolnické aktivity podpořilo i  Ministerstvo vnitra z  dotace na rozvoj 
dobrovolnické služby částkou 71 000 Kč.

V  případě zájmu o  dobrovolničení pro naši organizaci můžete kontaktovat 
koordinátora dobrovolníků na adrese: dobrovolnik@statekvlckovice.cz.

Více informací o dobrovolnictví zde: 
http://www.statekvlckovice.cz/dobrovolnictvi/

Záchrana kulturního dědictví 
v osadě Vlčkovice
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Pořádání kulturních aktivit 
Letní VlčkoviceFest
je multižánrový festival, který se odehrává ve starobylém ovčíně, na přilehlých 
pozemcích a  z  části i  v  bývalé fořtovně ve Vlčkovicích u  Votic. Termín konání 
připadl v roce 2021 na druhý červencový víkend 9.–11. 7. a byl to již 17. ročník. 
Z  hudebních souborů vystoupili: slovenská zpěvačka Katarzia, uskupení 
WWW Neurobeat, Cirkus Brothers, kapela Hm, Krajina Ró či Mirek Kemel se svou 
kapelou. Děti kromě divadel a zábavných workshopů potěšila kapela Bombarďák. 
O výstavu se postaral náš fotograf Petr Vrabec a doprovázela křest jeho fotoknihy 
„Zažít Vlčkovice“, která mapuje období deseti let dění kolem statku ve Vlčkovicích 
v jeho zemědělské i neziskové rovině. Na festivalu nechybělo dobré jídlo, které 
je z  velké části připravováno z  masa hostitelského hospodaření Statku rodiny 
Počepických.

Zimní VlčkoviceFest
Zimní varianta letního festivalu, která se pravidelně odehrává v Malostranské 
besedě, byla z důvodu vládních opatření s pandemií koronaviru zrušena. 
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Instituce a organizace, které nás podpořily v roce 2021

Dotace a příspěvky:
Účetní jednotka získala v účetním období následující dotace a příspěvky: Charakter všech získaných prostředků byl neinvestiční.

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 (Sociální fond ORP) Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti 
(program sanace) 30 000,-

Město Votice (Sociální fond ORP) Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti (NZDM) 150 000,-

Město Votice (Sociální fond ORP) Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti 
(sociálně aktivizační služba) 20 000,-

MPSV Rodina Dotace na podporu sociálního bydlení 87 904,-

MPSV Rodina Dotace na podporu programu sanace 309 190,-

Středočeský kraj (dotace NZDM) Dotace na podporu služby NZDM 1 504 900,-

Středočeský kraj OPZ Dotace na sociálně aktivizační službu 324 951,-

Středočeský Fond kultury a obnovy památek Dotace na letní festival 85 000,-

Středočeský Humanitární fond Program sanace 248 360,-

Ministerstvo kultury Dotace na letní festival 40 000,-

Státní fond kultury ČR Dotace na letní festival 60 000,-

Nadace Český hudební fond Dotace na letní festival 10 000,-

Nadace Život umělce Dotace na letní festival 10 000,-

Město Votice Dotace na letní festival 20 000,-

Ministerstvo vnitra Dotace na rozvoj dobrovolnické služby 71 000,-

KB Jistota Podpora samoživitelů 100 165,-

Skupina Moneta Podpora sociálního bydlení 49 390,-

Fond rodiny Orlických Podpora služby NZDM 100 000,-
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Dále nás podpořili:

Radio 1 – vysílání festivalových spotů
Svobodný prostor
Luboš Holánek, Jiřetice – zásobování letního festivalu 
Zvuk-světlo.cz
Statek rodiny Počepických
Účetnictví Sedlčany – Mgr. Zdeňka Tůmová
Mikroregion Voticko – financování sociálních služeb prostřednictvím 
sociálního fondu a možnost využívat kancelář v komunitním centru sociálních 
služeb Votice
Město Votice – bezplatné zapůjčení budovy pro provozování nízkoprahového 
zařízení pro děti a  mládež a  zvýhodněná kancelář sloužící jako zázemí pro 
terénní pracovníky

Děkujeme Vlastovi Bretovi a  Janě Kneschke za poskytnutí prostoru a  času 
ve fořtovně při konání letního festivalu. Velké díky patří Jakubu Kotasovi 
a  Zdeňce Převrátilové za grafické služby. Členům organizace za celoroční 
práci, jmenovitě Jakubu Rounovi, Pavlu Kaplanovi, Daliboru Hálovi, Olegu 
Firyakovi. Zaměstnancům sociálních projektů Barboře Počepické, Barboře 
Dufkové, Stefanii Chaloupkové, Katce Sedlákové a psychologovi Janu Kolářovi. 
Báře Riedl Černíkové za profesionální pomoc s výběrovým řízením na nové 
zaměstnance.

Další poděkování patří Janu Kubrychtovi za IT podporu, Petru Vrabcovi 
a  Zbyňku Riedlovi za fotografické služby, Monice Davidové za fyzickou 
i finanční podporu a Matoušovi Horákovi – za zručnost a noční elán a Kateřině 
Tiché za možnost využití její skvělé kavárny Ka Sha fé (ať už k různým akcím, 
poradám, či ochotě dočasně uskladňovat naše věci).
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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 2021 jsou ve výši 0 Kč.
Výsledek hospodaření v rámci jednotlivých činností:

Zaměstnanci, mzdové náklady
V  průběhu roku 2021 organizace měla 6 zaměstnanců na hlavní pracovní 
poměr. Přepočtený počet zaměstnanců dle počtu odpracovaných hodin 
činil 5. Celkové mzdové náklady včetně povinných odvodů byly ve výši 
2 343,72 tis. Kč. Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky nedoplatky vůči 
zaměstnancům.

Finanční zpráva

Činnost Název Náklady v Kč Výnosy v Kč Rozdíl v Kč

Hlavní činnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1 796 221 1 782 261 -46 174

Hlavní činnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 391 125 344 951 -31 143

Hlavní činnost Rozvoj dobrovolnické služby 102 143 71 000 -31 143

Hlavní činnost Doprovázení rodin v sociálním bydlení 244 401 148 825 -95 576

Hlavní činnost Program sanace rodin 640 226 587 550 -52 676

Hlavní činnost Festivaly 808 305 1 152 962 344 654

Hlavní činnost Provozní náklady, dary 153 691 18 193 -135 498

Celkem 4 136 112 4 105 742 -30 370
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Závazky vůči institucím
Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky nedoplatky ke zdravotním 
pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení ani finančnímu úřadu. 
Odvody z mezd byly poukázány do konce ledna 2022.

Daně
Účetní jednotka v  souladu se zákonem o  daních z  příjmů v  platném znění 
a v souladu s daňovým přiznáním za rok 2021 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 -

2019 0 -

2020 188 285 -

2021 0 -
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Ozn. NÁKLADY č. řádku Činnost

a b c Hlavní Hospodářská Celkem
A. Náklady 001 4 269 4 269

I. Sprostředkované nákupy a nakupované služby 002 1 844 1 844

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009

III. Osobní náklady 013 2 425 2 425

IV. Daně a poplatky 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 039 4 269 4 269

Ozn. VÝNOSY č. řádku Činnost

a b c Hlavní Hospodářská Celkem
B. Výnosy 040 4 239 4 239

I. Provozní dotace 041

II. Přijaté příspěvky 043

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 3 690 3 690

IV. Ostatní výnosy 048 1 1

V. Tržby z prodeje majetku 055

Výnosy celkem 061 4 239 4 239

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 -30 -30

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -30 -30

Ke dni 31. 12. 2021
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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 001 173 173

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 254 254

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 0 0

IV. Oprávky k dloudobému majetku celkem 029 -81 -81

B. Krátkodobý majetek celkem 041 514 682

I. Zásoby celkem 042 0 0

II. Pohledávky celkem 052 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 513 679

IV. Jiná aktiva celkem 081 1 3

AKTIVA CELKEM 085 687 855

Ozn. PASIVA č. řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období
A. Vlastní zdroje celkem 086 434 266

I. Jmění celkem 087 246 296

II. Výsledek hospodaření celkem 091 188 -30

B. Cizí zdroje celkem 095 253 589

I. Rezervy celkem 096 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 098 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 106 153 401

IV. Jiná pasiva celkem 130 100 188

PASIVA CELKEM 133 687 855

Ke dni 31. 12. 2021



Výroční zpráva 2021 – Statek Vlčkovice, o.p.s18

Finančně
přes naše webové stránky prostřednictvím brány darujme.cz

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

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
ops@statekvlckovice.cz
www.statekvlckovice.cz

Podpořte nás



Výroční zpráva 2021 – Statek Vlčkovice, o.p.s 19



Výroční zpráva 2021 – Statek Vlčkovice, o.p.s20


