VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
ATMOSFÉRA, o.s.
Atmosféra, o.s. vydává za rok 2014 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,
občanské sdružení Atmosféra má za sebou další rok usilovné práce na rozvoji jednotlivců, třídních kolektivů i sebe sama. V roce
2014 jsme se naplno vrhli do realizace kurzů pro dětské domovy, v červnu jsme jezdili na výlety a září jsme naplnili adaptačními
kurzy.
Stali jsme se partnerem Nadace Tomáše Bati ve Zlíně nejen při realizaci Oslav 1. máje. O letních prázdninách jsme naši nabídku
rozšířili o příměstské tábory. Zrealizovali jsme akreditovaný interní vzdělávací cyklus Instruktor zážitkové pedagogiky a zvý šili tak
kvalifikaci svých instruktorů pro hlavní náplň naší činnosti – zážitkové kurzy. Proběhl také letní Atmokurz pro mladší členy našeho
sdružení.
Započala naplno generační výměna, kdy nejstarší (zakládající členové), kteří již pracují a aktivně nejezdí na kurzy, předávaj í žezlo
a tíhu realizace kurzů generaci účastníků svých prvních kurzů. Toto předávání je zapotřebí ještě více podpořit, aby Atmosféra
dokázala i v budoucnu připravovat širokou škálu zážitků.
Myslím, že to byl pro Atmosféru dobrý rok a bude záležet jen na odhodlání jejích členů, zda vytrvají v nastavené cestě rozvíjení
sebe i druhých. Přeji tedy celé Atmosféře a jejím členům vědomí potřebnosti práce na sobě a sílu pro to něco dělat.

Karel Štefl
Předseda Atmosféry, o.s.

Valná hromada a výkonný výbor
V roce 2014 proběhla valná hromada, na které se členové jako každý rok radili o fungování organizace v následujícím roce.
Valná hromada proběhla:
Dne: 15. 2. 2014
Místo: Vlnitá 18, Velíková – Zlín
Z celkového počtu 27 členů bylo přítomno 19, dle stanov byla valná hromada usnášení schopná. Na setkání byli přítomni členové
výkonného výboru Mgr. Karel Štefl, Mgr. Šárka Kovaříková, Mgr. Renata Farná.
V průběhu roku 2014 proběhlo celkem šest zasedání výkonného výboru a to v měsících březnu, dubnu, květnu, říjnu,
listopadu a prosinci. Z každého setkání byly sepsány zápisy výkonného výboru a rozeslány členům sdružení. Výkonný výbor
tak i v tomto roce dbal na to, aby byli členové sdružení detailně informování o plnění úkolů výkonného výboru.
Výbor jednal, mimo jiné, o červnových výletech pro školy, příměstských táborech, zářijových a říjnových adaptačních
kurzech a myslel také na průběžné vzdělávání.
V létě se konal kurz pro elévy, na podzim se uskutečnilo pokurzovní setkání, byl odstartován akreditovaný vzdělávací cyklus p ro
budoucí instruktory, v listopadu proběhl seminář o šikaně s Davidem Čápem a v dubnu se odehrál „Lektorák“ na Držkové.
V průběhu roku prošlo sdružení několika změnami. Připravovali jsme transformaci na zapsaný spolek, v květnu se sklad
Atmosféry přestěhoval z centra Zlína na Velíkovou, na podzim VV řešilo pojištění odpovědnosti na akcích a doména webových
stránek byla změněna na www.atmosfera-zs.cz.

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 na sportovních dnech pro základní školy.
Oslavy 1. květen Baťova vila
nízké lanové překážky a vysoká lanovka
30.5. Rusava
8 nízkých lanových překážek pro 20 dětí. Akce byla podpořena sponzorským darem
21.6. Vítání léta
postaveno pět nízkých lanových překážek pro děti na Rackové
30.7. Dětský tábor Eliška
Nízké lanové překážky pro děti z tábora na Rusavě
30.8. Oslava výročí úmrtí Tomáše Bati
Naše nízké lanové překážky jako jedno ze stanovišť pro děti v Loučce u Valašského Meziříčí
15.9. Sportovní den pro ZŠ Rusava T.G. Masaryka
Akce pro 6. třídu

Školní výlety a školy v přírodě
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Kovaříková
Tel.: 739 265 658
Mail: sarka.kovarikova@atmosfera-zs.cz
Atmosféra zrealizovala školní výlety v tomto roce pro dvě základní školy a dvě střední školy ze Zlína. Celkem se našich výletů
zúčastnilo 7 tříd. Programy byly zaměřené především na podpoření třídních kolektivů a na poznání krásných a turisticky
zajímavých míst České republiky. Se žáky jsme navštívili například Moravský kras ale také okolí hradu Lukov, Vizovické vrchy
či Jeseníky.
Školní výlet do Moravského krasu
Výlet proběhl pro dvě třídy za ZŠ Slovenská Zlín.
Děti se projely na lodičkách po řece Punkvě a navštívily propast Macochu.
Jednodenní akce.
Školní výlet do Jeseníků
Třídenní výlet proběhl pro dvě třídy z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť.
Děti byly ubytované na rekreačním středisku Třemešek.
Žáci navštívili také Javořické jeskyně.
Školní výlet na hrad Lukov
Jednodenní výlet zaměřený na sportovní aktivity.
Program byl obohacen o lukostřelbu a návštěvu hradu i s výkladem.
Škola v přírodě na chatě Permoník v Novém Hrozenkovu
Jednodenní program na škole v přírodě pro dvě třídy z 3. ZŠ Slovenská.

Adaptační kurzy
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
V roce 2014 jsme realizovali celkem 31 adaptačních kurzů pro celkem 717 studentů, z toho 20 žáků ze základní školy a 697
žáků ze středních škol. Na kurzech bylo přítomno 31 třídních učitelů, 3 metodici školní prevence a přijeli se na nás
podávat 3 ředitelé. Celkem na adaptačních kurzech strávili většinou tříčlenné týmy 95 kurzo-dnů.
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„Vím, co chci a vím, jak na to“
V roce 2014 jsme pokračovali v započatém projektu KVIC (Krajské informační centrum Nový Jičín) realizujíc vždy třídenní a pak
dvoudenní kurz pro skupinu dětí ze dvou dětských domovů. V tomto roce nás čekala větší půlka projetu – 5 skupin:
 4. skupina: DD Lichnic + DD Vrbno pod Pradědem
8. - 10. 11. 2013 a 3. - 5. 1. 2014
 5. skupina: DD Čeladná + DD Loreta Fulnek
17. - 19. 1. 2014 a 7. - 9. 3. 2014
 6. skupina: DD SRDCE Karviná-Fryštát + DD Nový Jičín
31. 1. - 2. 2.21. 2014 21. - 23. 3. 2014
 7. skupina: DD Ostrava, Reymontova + DD Ostrava, Bukovanského
4. - 6. 4. 2014 a 23. -25. 5.2014
 8. skupina: DD Frýdek-Místek + DD Příbor
3. - 5. 10. 2014 a 21. - 23. 11. 2014
Kurzy šéfoval Mgr. Karel Štefl a Mgr. Miroslav Žák a na realizaci se podíleli další členové Atmosféry, kteří tak získávali cenné
zkušenosti v nové oblasti.
Všechny kurzy se odehrály dle zadání projektu v Davidově mlýně a přinesly Atmosféře mimo reference a zkušenosti i ekonomický
zisk (viz. sekce Hospodaření).

Vzdělávání a akreditace
V roce 2014 jsme realizovali akreditovaný vzdělávací kurz Instruktor zážitkových akcí, jehož výstupem bylo 11 vyškolených
šéfinstruktorů, kteří povedou naše zážitkové akce. Kurz byl v rozsahu 50 hodin.
Dále jsme zorganizovali pro naše instruktory vzdělávací seminář na téma Efektivní prevence a možnosti intervence
v případě školní šikany pod vedením externího lektora PhDr. Davida Čápa.
Od letošního roku dále organizujeme akreditované semináře pro získání licence Instruktor školní lukostřelby a Instruktor
školních vysokých lan.

Hospodaření Atmosféry v roce 2014
Atmosféra v roce 2014 přijala tržby a členské příspěvky v hodnotě 1.291 tis. Na provoz sdružení nejvíce přispělo především
pořádání velkého množství adaptačních kurzů a grantových kurzů projektu „Vím, co chci, vím, jak na to“. V kapitole „ostatní
příjmy“ je také zůstatek z minulého účetního období ve výši 127 tis.

Příjmy za rok 2014
Příjmy celkem

1 291 231 Kč

Tržby za pořádání adaptačních kurzů

730 879 Kč

Tržby za pořádání školních výletů

125 990 Kč

Tržby za pořádání interních akcí

22 700 Kč

Tržby za pořádání lanových programů

9 500 Kč

Tržby za pořádání ostatních akcí

269 805 Kč

Ostatní příjmy

128 357 Kč

Členské příspěvky

4 000 Kč

Výdaje za rok 2014
Celkové výdaje v roce 2014 činily 1.217 tis. Největším výdajem jsou strava a ubytování účastníků našich kurzů.
Stejně jako v předchozích letech jsme při nakládání s financemi vycházeli ze základních limitů hospodaření stanovených v
minulosti valnou hromadou. V průběhu roku jsme výdaje přizpůsobovali vývoji ekonomické situace a po zjištění bilance
adaptačních kurzů jsme se rozhodli více investovat do nákupu nového a obnovy stávajícího materiálu.
Výdaje celkem

1 217 233 Kč

Ubytování a strava účastníků

583 181 Kč

Osobní náklady

399 864 Kč

Ostatní služby

149 382 Kč

Nákup materiálu

56 556 Kč

Ostatní výdaje

28 251 Kč

Závěrečné slovo
Je před námi ještě mnoho práce, přičemž největší výzvou zůstává tvorba ekonomického zázemí pro alespoň jednoho
administrativního pracovníka.
Věříme však, že máme právo dívat se do roku 2015 s nadějemi. Roste nám nová generace instruktorů, střední generace moudří
a stále nabírá tolik potřebné zkušenosti pro to, aby jednou byla hybnou silou celé organizace. Naši klienti jsou spokojeni a to
především díky naší touze neustále se zlepšovat.

ATMOSFÉRA, o.s., Lány 961, 763 61 Napajedla, tel: 774 699 567
e-mail: info@atmosfera-zs.cz, web: www.atmosfera-zs.cz

