VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
ATMOSFÉRA, z.s.
Atmosféra, z.s. vydává za rok 2019 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 2019 byl pro Atmosféru nadmíru vydařeným. Na následujících řádcích pro Vás podtrhnu některé výsledky naší práce.
Mnoho z toho, co se událo, však zachytit v textu zcela přesně nelze – naučené dovednosti, silné chvíle, úsměvy, důležité zážitky,
prožité pocity. Nezapomínejme však, kolik těchto důležitých momentů se díky Atmosféře každoročně daří vytvořit!
Podařilo se uspořádat vysoký počet kurzů různých druhů. Poptávka, především v oblasti adaptačních pobytů pro střední školy
tento rok dokonce převýšila naše personální možnosti a museli jsme některé kurzy nakonec i odmítat. Pod naší taktovkou se letos
uskutečnilo téměř šedesát různých zážitkových akcí.
Dále úspěšně pokračujeme v projektu Patron, ve spolupráci s organizací Liga otevřených mužů. Jako předseda mohu říci, že
se nám spolupráce dlouhodobě daří a společné úsilí přináší ovoce. Projekt ESF a s ním i oficiální finanční podpora mizí ze scény,
našemu realizačnímu týmu se nicméně podařilo najít nadějné finanční řešení pro pokračování setkávání dvojic a tvorbě nových v e
formě fundraisera Renaty Farné. Věřím proto, že se za přispění organizačního týmu projektu podaří v provázení dětí z dětských
domovů do života pokračovat i nadále.
Do cílové roviny letos dospěl projekt Aktiv, další ze spoluprací Atmosféry s dalšími zážitkovými organizacemi, tentokrát
Prázdninovou školou Lipnice a Youth Watch. Výstupem několikaletého projektu se kromě mnoha cenných zkušeností pro mladé lidi
stala také slovenská konference V rukách mladých.
I letos se naši instruktoři dále vzdělávali a zlepšovali své metody, za důležitý považuji především kurz Instruktor nízkých
lanových překážek. Lanové programy nás provázejí od samého počátku a jsem rád, že se daří i nadále nacházet nadšence, které
naplňuje jejich realizace.
Pro mě osobně byl v Atmosféře rok 2019 plný velkého množství práce. Rád bych proto v závěru tohoto textu podtrhnul též
mimořádnou činnost Výkonného Výboru, který mi bylo ctí vést a bez kterého by mnohé v letošní roce nebylo možné. Prožili jsme
spolu dobré i zlé, vždy však nakonec ku prospěchu naší Atmosféry. Děkuji Vám za to.
Dařilo se, snad se bude dařit i nadále. Přejme to Atmosféře, a pomozme jí v tom. Atmosféra pak bude přát a tvořit dál…

Mgr. Jan Rejšek
Předseda výkonného výboru 2019

Valná hromada a výkonný výbor
Jako každý rok, i v roce 2019 se shromáždili členové Atmosféry na valné hromadě, aby hlasovali o tom, co se bude dít a co se
změní v roce následujícím.
Termín konání: 22. – 24.2, 2019
Místo konání: Středisko Impeesa Zlín, z. s.; Skautská klubovna; Žabárna
Díky přítomnosti 27 z 34 členů s hlasovacím právem byla valná hromada usnášení schopná.
Během setkání byli voleni členové do několika orgánů spolku. Do výkonného výboru byli zvoleni Mgr. Kateřina Václavičová, Vojtěch
Gogela a Bc. Martin Vaněk na dvouleté funkční období. Mgr. Honza Rejšek a Mgr. Aneta Lekešová zůstali ve funkci po zvolení z
roku 2018 na následující rok.
Dále se hlasovalo o členech kontrolní komise, do které byli vybráni Mgr. et Bc. Renata Farná, Michaela Bochníčková, Adéla
Bumbálková.
Členy rozhodčí komise se stali Mgr. Jan Drozd, Mgr. et Mgr. Šárka Štepániková, Jan Řezníček.
Výkonný výbor se scházel pravidelně během roku. Projednával a řešil události ve fungování organizace v rámci projektu.

Lanové aktivity za rok 2019
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Václavičová
Tel.: 774 117 463
Mail: katka.vaclavicova@atmosfera-zs.cz
Letos jsme stavěli nízké lanové překážky na akcích pro veřejnost, které byly určené jak pro dospělé, tak pro děti a součástí toho
jsme byli také programu na několika dětských táborech.
Oslavy 1. Máje na Baťově vile
U Baťovy vily ve Zlíně jsme jako každý rok navázali nízké lanové překážky, které byly součástí dalších stanovišť pro děti. Bě hem
akce si překážky vyzkoušely stovky dětí.
Fitness a welness klub Vita Sana
Klub Vita Sana pořádá sportovní příměstské tábory pro děti, které jsou zaměřené na zdravý životní styl. Klub nás oslovil již podruhé,
lanové překážky jsme stavěli blízko centra ve Zlíně, na kraji lesa.
Středisko volného času, p.o. Holešov-Tymy
Pro Tymycentrum jsme připravili překážky v Holešově i v Podhradní Lhotě. V Holešově byly překážky jako jedno ze stanovišť na
Den Země. V Podhradní Lhotě jsme zpestřili program na pobytovém táboře pro děti.
Festival Fairplay na Všemině
Na festivalu jsme měli hned několik stanovišť. Naše organizace mohla tak již poněkolikáté podpořit akci, která nabízí návštěvníkům
spoustu sportovních, uměleckých i kreativní aktivit, a to s důrazem na abstinenci alkoholu a drog.
Zahradní slavnost v Ostratě

Objednalo si nás také Centrum pro rodinu Vizovice. Byli jsme tak vidět na zahradní slavnosti pro maminky s dětmi.
Slovácký aeroklub Kunovice
Bylo nám potěšením moci být přítomní i u oslav aeroklubu v Kunovicích. Kromě lanových překážek jsme měli připravené i další
stanoviště, užít si mohli dospělí i děti např. aquazorby.
Práh jižní Morava, z.ú.
Netradiční akcí pro nás byl dvoudenní kurz pro vedoucí pracovníky z organizace Práh jižní Morava. Oslovily nás již po druhé. Naši
instruktoři připravili aktivity na podporu spolupráce a komunikace. Důležitý byl důraz také na společný zážitek, který si dle pozitivní
zpětné vazby pracovníků, všichni odnesli. Z netradičních programů si mohli pracovníci vyzkoušet například lukostřelbu.

Školní výlety a školy v přírodě
Kontaktní osoba: Bc. Lubomír Kovařík
Tel.: 739 997 569
Mail: lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz
Sportovní den pro ZŠ. Slušovice, 29.5. 2019
Základní škola Slušovice ve spolupráci s Atmosférou, z.s. připravila pro žáky 8. Ročníku sportovní den, kde naše organizace
participovala na programu pro žáky a zajišťovala sportovní aktivity pod vedením lektorů Petra Skalky a Martina Vaňka ve spolu práci
s učiteli základní školy. Instruktoři připravili netradiční sportovní aktivity jako Famfrpál, Nepálský pošťák nebo nízké lanové
překážky. Zadáním bylo nachystat sportovní aktivity pro 10–15 účastníků ve skupině, které jsou zároveň unikátní svými pravidly a
provedením. Účastníci si tak vyzkoušeli nové sportovní disciplíny a hry, které jim přinesly jiný pohled na sport nebo podpoři li jiné
aspekty pohybu u účastníka.

ZŠ. Komenského I., 22.5. 2019

Jednodenní program pro žáky prvního stupně Základní školy Komenského I. byl realizován na Středisku volnočasových aktivit
Mladcová. Účastníci ve věku 12–13 let měli na programu nízké lanové aktivity, úkoly na prohloubení důvěry a navázání spolupráce
mezi dětmi, také se aktivně zapojovali do aktivit zaměřených na zručnost. Výstupem byl celotřídní úkol, kterého se museli zúčastnit
všichni žáci ve skupině, aby úkol dokázali vyřešit. Cíl byl splněn v rekordním čase i s podmínkou participace všech členů skupiny.
Během dne na skupinu čekalo i opékání špekáčků. Instruktorský tým tvořila dvojice Lubomír Kovařík a Karolína Rajnohová.

Škola v přírodě pro ZŠ. Slovenskou Zlín, 3.-7.6.2019

Žáci ze základní školy ZŠ. Slovenská 3076 zažily program v rámci školy v přírodě na hotelu Permoník v Beskydech. V tomto
červnovém období účastníci zažily spoustu dní hraním her a venkovních aktivit, kde se mimo jiné vzdělávaly v rámci enviromentální
výchovy s lektory Atmosféry z.s. Výstupem byly dílčí tematické okruhy zaměřené na recyklaci odpadů, ochranu přírody, obnovení
lesních ploch a poznávání lesní zvěře. Tyto cíle byly postupně naplňovány skrz aktivity provozované ve venkovním prostředí, aby
žáci mohli napřímo interagovat s prostředím. V konkrétních bodech účastníci například navštívili chráněný lesní park poblíž místa
ubytování, používali přírodní materiál k výrobě nářadí, nebo poznávaly lesní zvířata podle stop, hnízd a hlasů. Školy v přírodě se
zúčastnily dvě třídy základní školy a také dva tříčlenné týmy naší organizace.

Školní výlet pro ZŠ. Slovenskou, 12.6. 2019

Přes 20 účastníků čtvrté třídy ZŠ. Slovenské se zúčastnilo zážitkového programu zaměřeného na rozvoj třídních vztahů. Program
se odehrával na Středisku volnočasových aktivit Cvak Mladcová. Účastníci si vyzkoušeli skupinové úkoly, kde změřili své dovednosti
v menších skupinkách. V rámci zážitkového dne si vyzkoušeli i kreativní aktivity, kde k jedinému řešení mohli dospět mnoha různými
řešeními a zhodnotit, které bylo pro skupinu nejlepší. Na závěr programu měla skupina udělat oběd pro všechny, ve formě grill ování,
přičemž si rozdělili ve skupině role, aby založili táborák, připravili pokrm, nachystali stolování a na závěr poklidili. Tato aktivita se
skupině líbila a byla zhodnocena jako měřitelný výsledek skupinové spolupráce.

Projekt AKTIV
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz

Druhým projektem, který v letošním roce dospěl do finále byl projekt Aktiv, jehož cílem bylo šíření metodiky aktivizace mladých lidí
k práci pro své okolí pomocí prostředků zážitkové pedagogiky. Jeho hlavním nositelem bylo Slovenské Youth Watch, partnery pak
Centrum volného času Trenčín, Prázdninová škola Lipnice a také Atmosféra. Projekt nás naučil s žáky základních i středních škol
připravovat malé projekty, které jakkoli prospějí svému okolí. Vznikla také příručka pro samosprávy, na Slovensku se realizovala
konference V rukách mladých – jak takové aktivity podporovat a metodická publikace Hrdinové všedního dne.

Adaptační kurzy
Kontaktní osoba: Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
V roce 2019 jsme realizovali adaptační kurzy pro celkem 36 tříd, z toho 3 třídy základní školy (Morkovice) a 33 tříd středních škol.
Bylo to velice náročných 21 dnů, které začaly čtyřdenními kurzy ještě na konci prázdnin pro Obchodní akademii Kroměříž a Stře dní
hotelovou školu služeb z téhož města. Čtyřdenní kurzy jsou něco pro nás svátkem a jsme rádi, že tuto délku kurzu prefe ruje ještě
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, kteří byli na kurzu v druhém zářijovém týdnu. „Standardní“
třídenní programy jsme pak na RS Revika dělali pro naše dlouhodobé klienty: Střední školu oděvní a služeb Vizovice, Střed ní
průmyslovou školu Zlín a Střední průmyslovou školu polytechnickou - Centrum odborné přípravy Zlín. Jsme rádi, že i po změně
vedení s námi v pořádání kurzů zůstane i Gymnázium J.A.Komenského v Uherském Brodě. V nabitém programu jsme zvládli ještě
kurzy pro 2 třídy Střední hotelové školy Zlín, s.r.o.
Bohužel jsme vzhledem k naplněné personální kapacitě museli další kurzy odmítat – a to například Střední školu gastronomie a obchodu Zlín.
Prostor pro další růst a zlepšování tedy máme, nyní zbývá jen podniknout všechny kroky k tomu, aby sezóna adaptačních kurzů 2020 byla
ještě lepší, než ta letošní ☺.

Adaptační kurzy

SŠHS
Kroměříž

středisko

RS
Dopravák

112

kurzo-dnů

2 třídy
4 dny

875

účastníků

25

celkem

SPŠ Zlín

SPŠPCOP
Zlín

COPT
Uher ský
Brod

SŠOS
OA Kromě
Vizovice
říž

RS Revika

RS
Revika

RS
Dopravák

RS Revika

RS Nad
RS
ZŠ Morkovice
Přehradou
Královec

8 tříd
3 dny

3 třídy
4 dny

5 tříd
3
dny

2 třídy 4
dny

206

79

112

35

8 tříd
dny
237

3

ZŠ
Morkovice

3 třídy
dny
56

2

Hotelo
vá Zlín

2 třídy
3 dny
34

Gymnázium
J.A.K.
Uherský Brod

Kopánky

3 třídy
dny
91

3

Lukostřelecké akce
Kontaktní osoba: Michal Drga
Tel.: 731 527 473
Mail: michal.drga@atmosfera-zs.cz
V roce 2019 proběhli dvě lukostřelecké akce pro Středisko rané péče EDUCO a firmu ZAMET, spol. s. r. o. Vzdělávací Luko -seminář
tento rok neproběhl, kvůli nedostatku účastníků.

Vzdělávání a akreditace
V roce 2019 proběhlo v Atmosféře v řadě již několikáté interní akreditované vzdělávání pro nově příchozí elévy.
Akreditovaný vzdělávací kurz „Instruktor školních zážitkových akcí“, v rozsahu 100 hodin, se skládal ze 4 víkendových
seminářů, které obsahovaly celkem 9 témat: historie a základy zážitkové pedagogiky, osobnost instruktora, hra, pedagogickopsychologické základy, skupinová dynamika, motivace, risk management, dramaturgie a cílování, cílená zpětná vazba. Celkem 5
účastníků se po úspěšném složení závěrečné zkoušky stalo akreditovanými instruktory. Získané teoretické znalosti dále doplňovali
o praktickou zkušenost z kurzů.
V roce 2019 se nám povedlo udělat akreditovaný kurz Nízkých lanových aktivit ve škole, který Atmosféře přinesl dalších 9 schopn ých
lanařů. Kurz se konal skautském tábořišti Mirošov a věříme, že osvěží lanové programy Atmosféry novými nadšenými lanaři.

Projekt „Mám větší jasno II“
Kontaktní osoba: Štěpán Helmer
Tel.: 774 699 567
Mail: vlk.helmer@gmail.com
V letošním roce 2019 kurz Mám větší jasno neproběhl, kvůli nedostatku účastníků.

Projekt Patron
Kontaktní osoba: Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
V letošním roce skončil ESF projekt „Patron - podpora sociální integrace mládeže ze zařízení náhradní výchovy“, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000809, který nám umožnil v proběhlých třech letech vytvořit celkem 18 patronských dvojic po celém
Zlínském kraji. Především však nás naučil metodiku a získali jsme kompetence k tomu, abychom se mohli o mužskou i ženskou
linku projektu nadále ve Zlínském kraji starat sami. V činnost v roce 2019 vstoupila Renata Farná, jako fundraiserka projektu, na
které řeší po konci srpna shánění veškeré podpory pro dva supervizory a tvoření dalších dvojic. Přejme projektu mnoho
podporovatelů i ranec trpělivost pro vytvářené dvojice, aby společně vydržely a byly tak hlavním pevným bodem pro dospívající
odcházející z bezpečí dětských domovů.

Příměstské tábory
Realizační skupina: Karel Štefl, Jan Řezníček, Barbora Staňková
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz

Na již tradičním místě – louce na konečné v Jaroslavicích jsme i letos uspořádali 5 turnusů příměstských táborů pro děti od sedmi
do dvanácti let. Bohužel nám kůrovec a lesáci zlikvidovali podstatnou část přilehlého lesa, a tak jsme do stínu a za aktivita mi museli
chodit trochu dál přes louku. Vojenský hangár, indiánské tee-pee, louka a les nám opět byly nejlepším prostředím pro zážitkové
programy a 119 malých účastníků odjíždělo vždy spokojeno.

Hospodaření a finance – příjmy
Přehled příjmů organizace je v nahlédnutí v následující tabulce.

Příjmy celkem

2 322 000 Kč

Tržby za hlavní činnost organizace

1 600 000 Kč

Ostatní příjmy

606 000 Kč

Ostatní příspěvky

116 000 Kč

Hospodaření a finance – výdaje
Přehled výdajů organizace je v nahlédnutí v následující tabulce.

Výdaje celkem
Náklady na hlavní činnost
Osobní náklady
Nákup materiálu
Ostatní náklady

2 149 000 Kč
1 264 000 Kč
874 000 Kč
0 Kč
11 000 Kč

„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.“

ATMOSFÉRA, z.s., Vlnitá 18, 763 14 Zlín – Velíková,
tel: 774 699 567, e-mail: info@atmosfera-zs.cz, web: www.atmosfera-zs.cz

