VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ATMOSFÉRA, z.s.
Atmosféra, z.s. vydává za rok 2017 výroční zprávu,
ve které informuje veřejnost o své činnosti a o naplňování
svého poslání:

Připravujeme zážitky pro rozvoj jednotlivců
a skupin, vytváříme atmosféru k osobnímu růstu
sebe i ostatních.

Slovo předsedy
Vážení čtenáři,
rok 2017 byl pro Atmosféru rokem přelomovým a velmi důležitým. Já osobně vnímám své jednoleté předsednictví jako překlenovací
období, když poprvé v historii došlo po skoro 14 letech ke změně předsedy, s čímž souvisely obavy z dalšího fungování organizace,
nejistota a spousta emocí. Přijala jsem tuto funkci i pro mě tehdy nečekaně a bez představy, co nás čeká.
A jsem ráda, že v tuto chvíli můžu psát, že se nám podařilo se změnami vyrovnat úspěšně. Byť máme stále před sebou
důležité úkoly.
Podařilo se nám zvládnout sezónu výletů, adaptačních pobytů a táborů. Opět se uskutečnil projekt zaměřený na výběr střední školy
- „Mám větší jasno II“. I letos jsme v rámci projektu Patron pomáhali dětem z dětských domovů najít své vzory a tentokrát dostaly
prostor i ženy patronky, aby provázely dospívající slečny. Zájem o tuto roli byl opravdu velký, hlásily se dokonce i patronky ze
zahraničí. Proběhl další interní vzdělávací seminář pro budoucí instruktory, o který letos projevila zájem i spřátelená organizace
Hájenka z Břeclavi. Dále se Atmosféra ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice a přeshraničními partnery Youth Watch a
Regionálním centrem mládeže Trenčín podílela na projektu Aktiv, jehož cílem je zážitkově vzdělávat pracovníky s mládeží, aby
rozvíjeli své svěřence v zájmu v projektovém řízení a zájmu o své okolí.
Postupně se jako organizace rozrůstáme. Zakládající členové a instruktoři, kteří v Atmosféře působili od prvopočátku, se
stahují ze svých funkcí a slovo dostává generace mladší. To s sebou nese potřebu znovu se zamyslet nad směřováním organizace
a nastavení nových cílů.
A mně nezbývá než popřát všem členům Atmosféry hodně zdaru, aby jim činnost pro ni přinášela radost a seberealizaci. Aby se
nám všem dařilo plnit poslání naší organizace a být našim klientům ku prospěchu.

Mgr. Renata Farná
Předsedkyně výkonného výboru 2017

Valná hromada a výkonný výbor
Jako každý rok, i v roce 2017 se shromáždili členové Atmosféry na valné hromadě, aby hlasovali o tom, co se bude dít a co se
změní v roce následujícím.
Termín konání: 24. – 26. 2. 2017
Místo konání: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Vizovicích
Díky přítomnosti 29 z 34 členů s hlasovacím právem byla valná hromada usnášení schopná.
Během setkání byli voleni členové do několika orgánů spolku. Do výkonného výboru byly zvoleny Mgr. et Bc. Renata Farná,
Bc. Kateřina Václavičová a Mgr. et Mgr. Šárka Kovaříková na dvouleté funkční období. Mgr. Bc. Jan Michna a Bc. Petr Skalka zůstali
ve funkci po zvolení z roku 2016 na následující rok.
Dále se hlasovalo o členech kontrolní komise, do které byli vybráni Ing. Radek Blahuš, Mgr. Tereza Omelková a Hana Švábíková.
Členy rozhodčí komise se stali Mgr. Jan Drozd, Mgr. Jiří Poslt a Bc. Tomáš Coufal.
Výkonný výbor se scházel pravidelně během roku. V tomto roce se začal připravovat na změny související s problematikou GDPR,
rozhodl o změně garanta lukostřelecké sekce.

Lanové aktivity
Kontaktní osoba: Kateřina Václavičová
Tel.: 774 117 463
Mail: katka.vaclavicova@atmosfera-zs.cz
Stavěli jsme lanové překážky na akcích pro veřejnost, na dětských táborech i dětských soukromých oslavách.
Oslavy 1. Máje na Baťově vile
U Baťovy vily ve Zlíně jsme navázali nízké lanové překážky, které byly součástí dalších stanovišť pro děti. Během akce si překážky
vyzkoušely desítky dětí.
Ostrata (14.5.)
Lanové překážky jsme vázali na Den pro rodinu. Objednalo si nás Centrum pro rodinu Vizovice.
Lesní čtvrť (24.6.)
Dětská oslava, na které jsme připravili lanový program pro oslavence i gratulanty.
M-servis Zlín s.r.o. (červenec a srpen)
Během letních prázdnin jsme postavily lanové překážky hned na několika příměstských táborech organizace M-servis Zlín s.r.o.

Školní výlety a školy v přírodě
Kontaktní osoba: Lubomír Kovařík
Tel.: 739 997 569
Mail: lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz
Spolupráce se školami 2016

Počet kurzodní

Počet tříd

Gymnázium Otrokovice

3

1

ZŠ Slušovice

1

2

ZŠ Prostějov

15

3

ZŠ Slušovice

2

1

3.ZŠ Slovenská, Zlín

1

5

ZŠ Laštůvka, Brno

1

1

SOU Vizovice

2

2

Gymnázium Lesní Čtvrť Zlín

3

1

Celkem

28

16

Adaptační kurzy
Kontaktní osoba: Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
V letošním roce jsme v řadách našich účastníků přivítali novou školu – Střední školu - Centrum odborné přípravy technické Uherský
Brod, a to hned čtyřdenním kurzem, což nám udělalo velikou radost. Čtyřdenní kurzy s námi realizuje ještě Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž a dávají nám velký smysl! Naši instruktoři se na ně vždy nejvíc těší a jako první jsou personálně obsazeny.
Mimo tyto dvě školy dlouhodobě, a mohu říct i úspěšně, spolupracujeme se Střední průmyslovou školou Zlín, Střední průmyslovou
školou polytechnickou-Centrem odborné přípravy Zlín, Gymnáziem Jana Amose Komenského Uherský Brod a Střední školou oděvní
a služeb Vizovice.
Realizovali jsme také adaptační kurz i pro 3 základní školy – ZŠ Morkovice, ZŠ Jablůnka a ZŠ Sychrov.
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Celkem našimi kurzy prošlo přes 870 studentů, trvaly celkem 109 kurzo-dní a naši lidé na nich odpracovali přes 302 lektoro-dnů.

Lukostřelecké akce
Kontaktní osoba: Michal Drga
Tel.: 731 527 473
Mail: michal.drga@atmosfera-zs.cz

V roce 2017 lukostřelecká sekce Atmosféry, z.s. domluvila a realizovala několik akcí. Mezi nejvýznamnější z nich patřil druhý běh
akreditovaného vzdělávacího semináře pro naše členy za účelem navýšení akreditovaných instruktorů v organizaci. Tito instruktoři
pak lektorují lukostřelbu na našich příměstských táborech nebo školních výletech, kde je po tomhle druhu akcí velký zájem.
Mezi další projekty patřila spolupráce s jinými organizacemi. Konkrétně zapůjčení materiálů a instruktorů neziskové organizaci
Educo z.s. nebo bezplatné zapůjčení materiálu organizaci Za sklem.

Vzdělávání a akreditace
V roce 2017 proběhly 2 cykly akreditovaných seminářů: akreditovaný vzdělávací kurz Instruktor zážitkové pedagogiky a
akreditovaný kurz Instruktor školních zážitkových kurzů.
Akreditovaný vzdělávací kurz Instruktor zážitkové pedagogiky je určený pro začínající instruktory. První vzdělávací víkend se koná
pravidelně na podzim v listopadu a poslední v květnu dalšího roku. Během roku tak proběhnou čtyři semináře, kterých se účastní
elévové v Atmosféře z.s. a po splnění závěrečné zkoušky se následně stávají novými instruktory.
Akreditovaný vzdělávací kurz Instruktor školních zážitkových kurzů je určený pro pokročilé instruktory, kteří chtějí následně sami
vést kurzy a stát se šéfinstruktory organizace. Probíhá v podobném duchu jako vzdělávací kurz výše, ovšem s tím rozdílem, že
náročnost témat je vyšší a instruktoři musí vytvořit v rámci vzdělávání projekt, který musí obhájit.

Projekt „Mám větší jasno II“
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz

Po loňské úspěšné realizaci dvou kurzů jsme i letos získali podporu a
spolufinancování od Zlínského kraje a to na základě programu MaS04-17
NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE VE ZLÍNSKÉM KRAJI.

Letos jsme zrealizovali kurzy tři – všechny pro partnerskou školu ZŠ Komenského I. Podle evaluačních dotazníků a včetně dotazníků
subjektivního pocitu připravenosti na přijímací zkoušky měl koncept kurzu úspěch a jednotlivé hodnoty v porovnání před kurzem a
po kurzu rostly ve všech sledovaných parametrech. Po kurzu se žáci cítili lépe připraveni se dobře připravit na jednu
z nejdůležitějších chvil dosavadního života.

Hospodaření a finance
Příjmy celkem

2 421 156 Kč

Tržby za pořádání adaptačních kurzů

1 143 190 Kč

Tržby za pořádání školních výletů

203 260 Kč

Tržby za pořádání interních akcí

31 230 Kč

Tržby za pořádání lanových programů

18 450 Kč

Tržby za příměstské tábory

139 840 Kč

Tržby za pořádání ostatních akcí

187 170 Kč

Ostatní příjmy

689 966 Kč

Členské příspěvky

8 050 Kč

Výdaje celkem

1 885 133 Kč

Ubytování a strava účastníků

1 091 151 Kč

Osobní náklady

618 387 Kč

Ostatní služby

71 146 Kč

Nákup materiálu

102 982 Kč

Ostatní výdaje

1 567 Kč

Závěrečné slovo
V roce 2017 proběhlo mnoho změn. Tou největší byla první změna předsedy v historii celé organizace, dále zapojení se do projektu
Aktive a navýšení turnusů u příměstských táborů, které se staly u rodičů i dětí velmi oblíbenými.
Spolku se stále daří udržovat iniciativu svých členů na takové úrovni, že celá organizace funguje na dobrovolnickém principu, ale
již je znát potřeba vytvoření alespoň částečného úvazku pro posílení administrativního zázemí.
V roce 2018 čeká spolek změna dosavadní paní účetní a také již zmiňované posílení administrativy nějakou formou pracovního
poměru. Množství administrativní práce spojené se zpracováním účetních podkladů narostlo do rozměru, kdy už není v našich silách
jej zvládnout na bázi dobrovolnictví.
Atmosféra, z.s. se stále rozvíjí a snaží se držet s dobou, nabízet klientům a účastníkům kurzů akce dle jejich přání v duchu zážitkové
pedagogiky.

Mgr. Renata Farná
Předsedkyně výkonného výboru 2017

ATMOSFÉRA, z.s., Vlnitá 18, 763 14 Zlín – Velíková,
tel: 723 487 302 e-mail: info@atmosfera-zs.cz, web: www.atmosfera-zs.cz

