VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
ATMOSFÉRA, z.s.
Atmosféra, z.s. vydává za rok 2020 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,
V uplynulém roce nás, stejně jako mnohé jiné, čekala velká výzva v podobě pandemie COVID-19. Virus měl výrazný
celospolečenský vliv, zavíraly se školy, krachovaly firmy i soukromníci. Dělá mi proto radost moci napsat, že naše Atmosféra tímto
složitým obdobím dokázala, byť s několika odřeninami, proplout.
Výrazně omezená sezóna zážitkových kurzů – od adaptačních kurzů až po školní výlety, ochudila
rozpočet organizace o cenné finance, naštěstí se však za pomocí čerpání z rezerv podařilo situaci ustát. Pandemie a celkový
útlum v přímé práci však s sebou kromě těžkostí přinesli také možnosti revize skladu a materiálu, pauzu k reflexi stávajících
interních mechanismů, nebo příležitost načerpat síly a důkladně se připravit na příští sezónu.
I nadále se dařilo pokračovat v projektu Patron, sdružujícím na dobrovolnické bázi děti z dětských domovů s do spělými,
kteří jim jsou ochotni pomoci ve složitém přechodu do dospělosti a nezávislosti na ústavní péči.
Jako každý rok, i letos se naši členové setkávali při mnoha příležitostech jak formálních, tak
neformálních. Společně se také vzdělávali v teorii a praxi zážitkovo-pedagogické činnosti, které tvoří
páteř naší organizace. Nad rámec běžných vzdělávacích programů v roce 2020 započalo též interní
vzdělávání pro pokročilé instruktory, umožňující jim kvalitně vést vlastní kurzy a projekty. Výraznou
novinkou oproti minulým letům se stal přesun části vzdělávacích seminářů do online prostředí, s jeho
klady i zápory.
Dlouhodobou výzvou do budoucna se stává příprava organizace na možné pokračování pandemických podmínek, které
zážitkovému vzdělávání příliš nesvědčí. Na základě letošní zatěžkávací zkoušky nemám důvod pochybovat o tom, že i na dále
dokážeme společně těmito neklidnými vodami udržovat správný kurz. Atmosféře do příští sezóny přeji, aby se jí dařilo využít, co
se naučila – jak jinak, než zážitkem a reflexí.
I pro letošek padlo na mne, stát se lodivodem tohoto našeho korábu. Nedovedu si však celou cestu představit bez radosti,
síly a odhodlání, s jakým se letos do vedení organizace, přes mnohá úskalí, pustil Výkonný výbor. Práce se mi s Vámi stávala
často radostí. Padlo mezi námi mnoho dobrých a důležitých slov a rozhodnutí. Každému budoucímu vedení Atmosféry bych přál
stejné nadšení a schopnost spolupráce. Díky za Vás.
Mgr. Jan Rejšek
Předseda výkonného výboru 2020

Valná hromada a výkonný výbor
Jako každý rok, i v roce 2020 se shromáždili členové Atmosféry na valné hromadě, aby hlasovali o tom, co se bude dít a co se
změní v roce následujícím.
Termín konání: 21. – 23.2, 2020
Místo konání: Středisko Impeesa Zlín, z. s.; Skautská klubovna; Žabárna
Díky přítomnosti 31 z 37 členů s hlasovacím právem byla valná hromada usnášení schopná.
Během setkání byli voleni členové do několika orgánů spolku. Do výkonného výboru byli zvoleni Mgr. Jan Rejšek a MUDr. Barbora
Staňková na dvouleté funkční období. Mgr. Kateřina Václavičová, Vojtěch Gogela a Ing. Martin Vaněk zůstaly ve funkci po zvolení
z roku 2019 na následující rok.
Dále se hlasovalo o členech kontrolní komise, do které byli vybráni Mgr. et Bc. Renata Farná, Kateřina Langerová a Mgr. et Mgr.
Šárka Štěpáníková.
Členy rozhodčí komise se stali Mgr. Jan Drozd, Radek Blahuš, Jan Řezníček.
Výkonný výbor se scházel pravidelně během roku. Projednával a řešil události ve fungování organizace.

Lanové aktivity za rok 2020
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Václavičová
Tel.: 774 117 463
Mail: katka.vaclavicova@atmosfera-zs.cz
Lanové aktivity v roce 2020 musely být bohužel všechny zrušeny vzhledem k pandemii covid-19. V roce 2021 plánujeme opět
lanové programy obnovit.

Školní výlety a školy v přírodě
Kontaktní osoba: Bc. Lubomír Kovařík
Tel.: 739 997 569
Mail: lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz
Během tohoto roku z důvodu covidové pandemie nebyly realizované žádné školní výlety.

Adaptační kurzy
Kontaktní osoba: Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
V roce 2020 jsme realizovali adaptační kurzy pro celkem 22 tříd, z toho 3 třídy základní školy (Morkovice) a 19 tříd středních
škol. Střední průmyslová škola, stejně jako SPŠ-COP nám kurzy díky covidové situaci odřekly, SŠOS Vizovice třídenní kurzy
zkrátila na jednodenní. Ve svém původním třídenním formátu tak zůstaly kurzy pro GJAK Uherský Brod a Hotelovou školu Zlín.
Na třídenní (z loňského čtyřdenního) se zkrátily kurzy pro Hotelovou školu z Kroměříže, kroměřížská Obchodní akademie
s čtyřdenním formátem vytrvala. Obchodní akademie ze Zlína nás po několika-ti letech znovu oslovila pro realizaci zkušebních
jednodenních adaptačních dnů.
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Lukostřelecké akce
Kontaktní osoba: Vojta Hunák
Tel.: 733 603 573
Mail: Vojtech.hunak@gmail.com
Rok 2020 se nesl v duchu COVID-19. S tím byly také spojeny restrikce, které bohužel znemožňovaly jakékoli akce, lukostřelecké
nevyjímaje. V srpnu 2020 se nám podařilo v rámci rozvolňování uspořádat dvě lukostřelecké akce v Rožnově pod Radhoštěm na
hotelu Energetic s naším dlouholetým klientem Davidem Kryštofem. Díky covidové situaci jsme byli schopni uspořádat inventář
lukostřeleckého materiálu a doplnit potřebné zásoby. Věřím, že díky tomu budou lukostřelecké akce posunuty zase o stupínek výše.

Vzdělávání a akreditace
V roce 2020 v Atmosféře částečně proběhlo v řadě již několikáté interní akreditované vzdělávání pro nově příchozí elévy.
Akreditovaný vzdělávací kurz „Zážitková pedagogika ve škole“, v původním rozsahu 100 hodin, se měl skládat ze 4
víkendových seminářů. Ovšem kvůli nastalé pandemii Covidu-19 se mohly prezenčně uskutečnit pouze dva ze seminářů a vzdělávací
cyklus musel být přerušen. Kvůli tomuto přerušení účastníci absolvovali zbylé dva semináře a závěrečnou zkoušku spolu s novými
elévy v roce 2021 online, přes platformu Discord. Celkově účastníci absolvovali všech 9 témat (historie a základy zážitkové
pedagogiky, osobnost instruktora, hra, pedagogicko-psychologické základy, skupinová dynamika, motivace, risk management,
dramaturgie a cílování, cílená zpětná vazba) a i přes netradiční podmínky jsme jim byli schopni poskytnout plnohodnotné vzděl ání
včetně aktivit přizpůsobených na podmínky domácího prostředí. Zkoušku v roce 2021 úspěšně složilo 12 účastníků z roku 2020.

Projekt „Mám větší jasno II“
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
Během tohoto roku z důvodu covidové pandemie nebyly realizovaný kurz Mám větší jasno.

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

V letošním roce jsme fungovali poprvé bez podpory jakéhokoli grantu a to do září. Naše činnost tak byla v tomto období
minimalizována. Od října jsme však ve spolupráci s Ligou otevřených můžu v dalším společném projektu a to 0028/2019/ACF/2
Patron – podpora dospívajících opouštějících ústavní péči. Cílem projektu, mimo tvorby nových dvojic, je navázání komunikace
s OSPODy a představení jim projektu Patron. Ideálním stavem pak bude, když informace o potencionálních dospívajících tak dostává
koordinátor projektu nejen z dětských domovů, ale i od OSPODů samotných. V rámci projektu tak opět vznikla placená pozice
koordinátora (Mgr. Karel Štefl), Atmosféra dostala finance na supervize, a přípravu foundraisingového plánu.

Příměstské tábory
Realizační skupina: Jakub Motáň, Mgr. Karel Štefl, Bc. Jan Řezníček
Kontaktní osoba: Jakub Motáň
E-mail: tabory@atmosfera-zs.cz
V roce 2020 proběhy celkem 4 turnusy příměstských táborů, na nichž se vystřídalo 50 dětí a 10 instruktorů. Turnusy se odehrávaly
na tábořišti v Jaroslavicích. Součástí tábořiště bylo teepee, hangár, přilehlé louky a les. Vrcholem táborů byl zpravidla lanový
program v lese nebo lukostřelecké dopoledne.
Tento rok byl vážně zasažen začínající epidemií viru COVID-19. Nejistota a strach způsobily, že se valná většina přihlášených dětí
odhlásila v průběhu několika týdnů před začátkem jednotlivých turnusů.
Turnusy samotné probíhaly v poklidu, nevyskytl se žádný závažnější problém.

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

Příjmy celkem

697 000 Kč

Tržby za hlavní činnost organizace

427 000 Kč

Ostatní příjmy

8 000 Kč

Ostatní příspěvky

64 000 Kč

Provozní Dotace

198 000

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

Výdaje celkem
Náklady na hlavní činnost
Osobní náklady
Ostatní náklady

504 000 Kč
241 000 Kč
243 000 Kč
20 000 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

