VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
ATMOSFÉRA, z.s.
Atmosféra, z.s. vydává za rok 2021 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 2021
Milý čtenáři,
Jako již několikrát dříve, i v tomto roce mi připadla milá povinnost napsat pár řádek o činnosti naší organizace.
Oproti minulým letům jsme však doznali několika důležitých změn.
Zásadní změnu naznala spolupráce s Ligou otevřených mužů na projektu Patron ve Zlínském kraji. Tento společný podnik, na kterém
lze vidět plody obou organizací a jejich vzájemné součinnosti, nyní předáváme v dobré víře do náruče LOM. Rozhodnutí to nebylo nikterak
snadné, ale naznali jsme, že mu prospěje větší integrace do formátu, který probíhá shodně po celé České republice. I nadále jsme
odhodláni udržovat hezké a oboustranně prospěšné vztahy s LOM. Za dobu, kdy Atmosféra na projektu aktivně pracovala, se podařilo
vytvořit nemalé množství párů a doprovodit nejednoho mladistvého z dětského domova směrem k úspěšnějšímu životu. Jsem velice rád,
že jsme do projektu mohli svým dílem přispět a i nadále mu přeji jen to nejlepší.
Těší mne, že se podařilo i letos udržet v chodu formát adaptačních kurzů, hlavní páteře naší činnosti. Na scéně zážitkových kurzů se
objevil i jeden školní výlet a několik akcí s lanovým programem, stejně jako plné léto příměstských táborů na našem tábořišti. Pandemická
vlna již pomalu opadá, je tedy na čase začít opět točit kolem zážitkových akcí naplno.
Stejně jako každý rok, jsme se s lidmi z Atmosféry společně setkávali ve více i méně formálních prostředích, sdíleli společné zážitky,
ocenili se navzájem cenami pro ty z nás, kdo na kurzech odvedli opravdu dobrou, obětavou, nebo inovativní práci. Jsem rád, že i přes
menší počet zážitkových akcí v minulých letech se podařilo udržet každoroční akreditované vzdělávání nových instruktorů.
Významným milníkem byla letos změna ve vedení našeho spolku, kdy se ve Výkonném výboru objevila nejedna nová tvář. Přeji
Atmosféře, aby nová krev přibyla i na ostatních místech v naší organizační struktuře a přinesla pohled z jiných perspektiv. Toto slovo
předsedy je posledním psaným mojí rukou. Budu tedy doufat, že štafeta byla úspěšně předána a tým Atmosféra nastoupí další kolo se
zdviženou hlavou.
Při ohlédnutí zpět vidím v uplynulých čtrnácti letech mého působení v Atmosféře mnoho radosti a mnoho úsilí, hodně spontánního
smíchu a hodně přísného plánování. Z postu předsedy odcházím s pocitem dobře odvedené práce.
Zkušenosti, které jsem v Atmosféře načerpal, pro mne opakovaně v životě byly nosným pilířem pro potěšení i úspěch. Kéž se obojí
našemu spolku daří tvořit, kultivovat a předávat i nadále.

Valná hromada a výkonný výbor 2021
Jako každý rok, i v roce 2021 se shromáždili členové Atmosféry na valné hromadě, aby hlasovali o tom, co se bude dít a co se
změní v roce následujícím. Krom záležitostí plánování a rozpočtu organizace byly také voleny orgány spolku (výkonný výbor,
kontrolní komise a revizní komise).
Termín konání: 25. – 27.2. 2021
Místo konání: Madio z. s.
Díky přítomnosti 24 z 32 členů s hlasovacím právem byla valná hromada usnášení schopná.
Během setkání byli voleni členové do několika orgánů spolku. Do výkonného výboru byli zvoleni Mgr. Petr Skalka a Aneta Hrbáčková
na dvouleté funkční období. Vojtěch Gogela, Luboš kovařík a Bc. Michaela Bochníčková zůstali ve funkci po zvolení z roku 2021
na následující rok.
Dále se hlasovalo o členech kontrolní komise, do které byli vybráni Mgr. et Mgr. Šárka Štěpáníková, Jan Řezníček a Lucie
Červinková.
Členy rozhodčí komise se stali Mgr. Jan Drozd, Vojtěch Hunák, Iveta Horáková
Výkonný výbor se scházel pravidelně během roku. Projednával a řešil fungování organizace a její chod.
O své činnosti informoval členy skrze pravidelné zápisy z výkonného výboru.

Lanové aktivity za rok 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Václavičová
Tel.: 774 117 463
Mail: katka.vaclavicova@atmosfera-zs.cz
V tomto roce jsme stavěli nízké lanové překážky především na dětských táborech a školních akcích.
V roce 2021 se připravovaly lanové překážky při těchto příležitostech:
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice (28.7.)
Zážitkový program, kterého byly součástí především nízké lanové překážky, jsme připravili pro děti na příměstském táboře.
Centrum pro rodinu Zlín (4.8.)
Už i děti od 4 let si mohly užít lanové překážky na příměstském táboře v Bohuslavicích u Zlína. Tábor byl pořádaný Centrem pro rodinu Zlín.
Vita Sana (3.8. a 7.8.)
Na dvou turnusech příměstského tábora od Vita Sana clubu jsme postavili nízké lanové překážky. Děti si tak užily sportovní dopoledne v lese.
Běžně nízké lanové překážky připravujeme také na všech našich pobytových kurzech i námi pořádaných příměstských táborech. Dodávají
programům pestrost, navíc je vnímáme jako podstatný prvek pro rozvoj spolupráce a komunikace mezi účastníky.

Školní výlety a školy v přírodě 2021
Kontaktní osoba: Bc. Lubomír Kovařík
Tel.: 739 997 569
Mail: lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz
Realizovaný školní výlet 2021
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
termín: 22.6.2022-23.6.2022
Na konec školního roku 2021 připravili lektoři zážitkový program v místě Váté písky u Bzence pro sportovní třídu prvního ročníku Gymnázia a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Cílem programu bylo připravit pro účastníky dvoudenní pochod v místě chráněné krajinné
oblasti u Bzence s přespáním v přírodě s outdoorovými aktivitami, kde se účastníci měli připravit na to, jak obstojí pouze s vlastním vybavením a
potravou na 2 dny v přírodě. Účastníci si vyzkoušeli připravit jídlo pro svou skupinu na otevřeném ohni, přebrodit řeku nebo vybrat vhodné místo
k přespání pod širým nebem. Tato výzva se rozšířila daleko za hranice nastaveného cíle, jelikož účastníci absolvovali pochod v parném letním dni
a s těžkým vybavením na zádech. Na konci dne jsme se rozhodli kempovat v lese, nedaleko řeky, nicméně jsme museli utéct před obrovským
hejnem čerstvě vylíhnutých komárů. Nakonec skupina instruktorů našla útočiště pro třídu studentů v nedalekém kempu ve Strážnici. Účastníci si
vyzkoušeli posunout své limity komfortu a překonat sama sebe.

Adaptační kurzy 2021
Kontaktní osoba: Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
V roce 2021 jsme realizovali adaptační kurzy pro celkem 34 tříd ze čtyřech základních a sedmi středních škol. Většina škol bojovala s
„covidovou“ a „po-covidovou“ situací a adaptační kurzy jim byly v tomto boji ceněným pomocníkem. Některé školy také využívaly dotačního
programu Spolu po covidu, v rámci kterého jsme realizovali adaptační programy i práci s pedagogy (například pro COPT Uherský Brod). Jiné
školy (například jako SPŠ Zlín) naopak stále k organizaci kurzů nepřistoupily.
Oproti roku 2021 jsme realizovali dvojnásobný počet kurzo-dnů. Srovnání je však třeba dělat s dobou „před-covidovou“, kdy jsme například
v roce 2019 zvládli kurzo-dnů 112. Objem programů se tak zdánlivě vrátil do normálu, ikdyž kalendářové rozvržení se proměnilo. Letos jsme
realizovali několik kurzů i na konci září a v průběhu října (především pro základní školy a dotační programy pro COPT). Toto posunutí nám
vlastně reálně umožnilo je realizovat, jelikož jsme mohli rozprostřít sníženou personální kapacitu do širšího časového úseku.
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Lukostřelecké akce 2021
Kontaktní osoba: Vojta Hunák
Tel.: 733 603 573
Mail: Vojtech.hunak@gmail.com
Rok 2021 nebyl pro konání lukostřeleckých akcí nejpříznivějším obdobím. Zavedené restrikce kompletně konání akcí znemožňovaly,
a i po rozvolnění byla poptávka po lukostřeleckých akcích mizivá.
Toto období však přineslo i své ovoce, a to v podobě uklidnění, neboť těsně před pandemií COVID-19 došlo ke změně garanta. Díky
nekonaní akcí tak tedy bylo možné uspořádat inventář, který je aktuálně k dispozici.
Přesto že bylo rozjednáno několik akcí, nakonec se neuskutečnily. V rámci roku 2021 byly tedy luky použity pouze pro příměstské
tábory, které probíhaly v létě a několikrát byly zapůjčeny k akcím konaným pod jinou organizací.

Vzdělávání a akreditace 2021
V roce 2021 v Atmosféře proběhlo v řadě již několikáté interní akreditované vzdělávání pro nově příchozí elévy.
Akreditovaný vzdělávací kurz „Zážitková pedagogika ve škole“, v rozsahu 100 hodin, se skládá ze 4 víkendových
seminářů a zkoušek.
K nových účastníkům se připojila také skupina z minulého roku (která vzdělání nedokončila kvůli COVIDu a zrušení
posledních dvou seminářů). Celkově účastníci absolvovali 9 témat (historie a základy zážitkové pedagogiky, osobnost instruktora,
hra, pedagogicko-psychologické základy, skupinová dynamika, motivace, risk management, dramaturgie a cílování, cílená zpětná
vazba)
Celkově spojená skupina čítala 21 lidí (12 z roku 2020 a 9 z roku 2021). Zkoušky úspěšně složilo všech 21 účastníků.

Projekt „Mám větší jasno II“ 2021
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz
Kurzy projektu se nerealizovaly z důvodu pandemie covid-19. Přípravný tým se pilně připravuje na následující ročník.

Projekt Patron 2021
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Štefl
Tel.: 774 699 567
Mail: karel.stefl@atmosfera-zs.cz

Ve spolupráci s ligou otevřených mužů, jsme se i v roce 2021 podíleli na projektu Parton (www.ipatron.cz), cílící na dospívající
v Dětských domovech. Ve Zlínském kraji (a okolí) momentálně podporujeme 14 patronských dvojic v těchto dětských domovech: DD
Kroměříž, DD Liptál, DD Uherské Hradiště, DD Hodonín. Spolupráci máme navázanou také v DD Uherský Ostroh, DD Plumlov, DD
Přerov.
Kvůli Covidovým restrikcím probíhaly vzdělávací aktivity patronů v online prostoru a tvorbu nových dvojic jsme museli odložit.
V průběhu roku jsme rozvíjeli naše fundraisingové aktivity a dařilo se nám získávat prostředky i skrze online projekt Givt. Také jsme se
s projektem Patron účastnili soutěže Neziskovka roku 2021, kde Atmosféra v tvrdé konkurenci obsadila 3. místo v kategorii Malá neziskovka.

Příměstské tábory 2021
Realizační skupina: Jakub Motáň, Bc. Lubomír Kovařík, Mgr. Karel Štefl, Bc. Jan Řezníček
Kontaktní osoba: Jakub Motáň E-mail: tabory@atmosfera-zs.cz
V roce 2021 proběhlo celkem 5 turnusů příměstských táborů, na nichž se vystřídalo 137 dětí a 21 instruktorů. Stejně jako
v minulých letech se tyto turnusy odehrávaly na tábořišti v Jaroslavicích. Součástí tábořiště bylo teepee, rozlehlý hangár, přilehlé
louky a les. Vrcholem táborů byl zpravidla lanový program v lese nebo lukostřelecké dopoledne.
Díky dotaci od MŠMT s názvem „Výzva LETNÍ KEMPY 2021“ nemuseli rodiče za účast dětí na našem táboře nic platit. Podmínkou
bylo pouze věkové rozpětí šest až dvanáct let a docházka na ZŠ ve školním roce 2020/21.
Do příštího roku plánujeme změnu tábořiště, bohužel nám čím dál tím míň vyhovuje úbytek lesa způsobený kácením – táborníci
musejí trávit víc času přesunem do lesa, stejně tak přesun materiálu potřebného pro program v lese je náročný. Tábořiště samotné
má malý počet rovných ploch vyhovujících pro program ve skupině třiceti – čtyřiceti účastníků/instruktorů. Také řešení obědů je
potřeba do příštího roku zlepšit, bohužel obědvání v místní školce či restauraci nevyhovuje našim požadavkům.
Zpětná vazba od rodičů i účastníků je velmi dobrá. Obdrželi jsme několik děkovných e-mailů a jeden peněžní dar od spokojeného
tatínka jednoho z účastníků. Na žádném z turnusů nedošlo k výraznějším problémům.
Pouze nešťastnou náhodou došlo k úrazu na druhém turnusu, účastnice byla ale okamžitě ošetřena naším zdravotníkem a pro
jistotu byla přivolána sanitka. Došlo k několika incidentům v komunikaci a lhostejnosti u rodičů, kteří byli zřejmě motivování
především možností přihlásit dítě bez nutnosti platby za tábor, a tím pádem si času a píle našich instruktorů nevážili.
Doufáme, že příští rok bude přinejmenším stejně úspěšný jako tento, s trochou štěstí a snahy snad dokonce lepší.
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Hospodaření a finance – příjmy 2021
Přehled příjmů organizace je v nahlédnutí v následující tabulce.

Příjmy celkem

1 778 721 Kč

Tržby za hlavní činnost organizace

1 042 075 Kč

Ostatní příjmy

99 446 Kč

Členské příspěvky

7 200 Kč

Provozní Dotace

630 000 Kč

Hospodaření a finance – výdaje 2021
Přehled výdajů organizace je v nahlédnutí v následující tabulce.

Výdaje celkem
Náklady na hlavní činnost
Osobní náklady
Ostatní náklady

1 716 548 Kč
951 651 Kč
757 568 Kč
7 329 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: web:

