Výroční zpráva o činnosti sdružení Křižovatka, o. s. za rok
2009

Úvodní slovo
Vážení přátelé.
Dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil a ohlédl se za uplynulým
rokem 2009. Víme, jak důležité je vycházet z toho, co se odehrálo, aby se
dobře navázalo novými aktivitami. Co podstatného se tedy ve sdružení
Křižovatka, o. s. odehrálo v uplynulém roce?
V minulé zprávě jsme mohli konstatovat, že se nám podařila jakási
optimalizace našich aktivit směrem k počtu účastníků i směrem k jejich
pestrosti a kvalitě. V roce 2009 jsme se snažili pokračovat v nastoupené cestě.
Je třeba přiznat, že to nebylo snadné, a jestli se nakonec podařilo většinu
stanovených cílů dosáhnout, bylo to především díky pomoci dobrovolníků a
příznivců sdružení.
AKTIVITY
Rok 2009 byl jubilejní, 30. v naší historii. Snažili jsme se to podtrhnout
několika mimořádnými akcemi, které se vesměs vydařily. I díky jim přesáhl
počet účastníků z řad dětí a mládeže číslo 3000 (leden – prosinec 2009). Na
hlavních oslavách v červnu prošlo příchovickým centrem během víkendu na
400 účastníků. Úspěšný byl také Letní tábor mládeže se 120 účastníky. Na
konci prázdnin se sjelo na 200 mladých, aby se naladili na zahájení školy. Ani
další, tradičně hojně navštěvované akce, podzimky, silvestr a velikonoce,
nezklamaly programem a počtem účastníků. V pozadí nezůstaly ani
prázdninové týdny a víkendy, které byly téměř všechny vyplněny
dlouhodobými nebo jednorázovými aktivitami. Bohužel se nepodařilo
pokračovat ve vzdělávacím projektu KOM – jeden z hlavních důvodů je vysoká
finanční náročnost a neúspěšnost při shánění finanční podpory projektu.
HODNOCENÍ
Programem se sdružení stále zaměřuje především na spontánně
přijíždějící neorganizovanou mládež, jejíž průměrný věk se pohybuje okolo 19
let. Zasahuje tedy jednu z nejobtížněji oslovitelných částí mladé generace,
vždyť získat mládež této věkové skupiny pro aktivity, které nejsou výhradně
zábavného a relaxačního typu, ale kladou nemalé požadavky na jejich
prosociální cítění a jednání, je stále obtížnější. Díky dobré práci týmu a
novému stylu některých akcí zamířili do Příchovic stovky mladých poprvé a je
potěšitelné, že většina projevila zájem opět se vrátit.
V přímé práci s mladými stále více narážíme na narůstající počet
mladých, kteří pocházejí z nefunkčních rodin nebo z rizikových skupin

mládeže. Znamená to stoupající nároky na metodiku práce a osobnější
přístup, a tedy udržení kvality personálního zajištění centra, potažmo jeho
finanční zajištění. Rozšiřování nabídky směřovalo především do oblasti
osobnostního rozvoje a společenských dovedností (zdravotní kurz,
animátorský kurz, rostoucí činnost kapely KAPŘI apod.).
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Jako každý rok došlo na Křižovatce ke „střídání stráží“, personální
výměně v týmu spolupracovníků. V srpnu jsme se rozloučili s Jankem
Kocúrkem, který si za dobu své služby získal srdce většiny těch, kdo zde
pobývali. V týmu se rozhodli pokračovat Josef Čaban, Veronika Lehrlová a
Monika Gigelová, kterou jsme přivítali v únoru. Dík patří i mnoha
dobrovolníkům. To, že se nepodařilo získat náhradu za Janka je jistý
neúspěch, vyvažuje ho naštěstí skutečnost, že pokračující tým patří svými
zkušenostmi a nasazením k těm opravdu dobrým. Hledání a příprava nových
tváří do týmu zůstává však naléhavým úkolem.
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Pozitivním jevem uplynulého roku bylo pokračování mnohostranné
lokální a regionální spolupráce s obcemi, školami a spřátelenými NNO. Na
místní úrovni se členové sdružení podílí na vedení 3 dětských kroužků v
Příchovicích, v Kořenově a v Desné s týdenní návštěvností okolo 30 dětí.
Samozřejmostí se už stala naše aktivní účast v rámci střešní organizace NNO
RADAMLK na regionální Bambiriádě v Liberci.
Vážení přátelé, tato zpráva je vlastně výzvou k pokračování. Pro rok
2010 je třeba udržet zmíněné aktivity živé a hledat jejich další zkvalitnění,
příp. rozšíření. Děkuji všem příznivcům za podporu naší služby mladým lidem
a věřím ve všestranně prospěšnou spolupráci v r. 2010.
V Příchovicích dne 1.5.2010.
Vladimír Novák
předseda sdružení Křižovatka, o. s

ČINNOST SDRUŽENÍ
Pohyb členské základny:
a) noví členové:
b) ze sdružení vystoupili:

2
2

Věkové složení členské základny:
celkový počet členů:
55
18 – 26 let:
43
nad 26 let:
12
Stručný program činnosti v r. 2009:
Centrum dětí a mládeže provozované sdružením Křižovatka je zařízení
celoročně a nepřetržitě otevřené dětem a mladým lidem, kteří sem přijíždějí
spontánně v organizovaných skupinách nebo neorganizovaně většinou na
týdenní pobyty. Dále zde celoročně probíhají kroužky pro místní děti a mládež.
leden – březen: jarní prázdniny, víkendové akce pro organizované skupiny
mládeže, volnočasové aktivity pro místní děti a mládež, celotýdenní programy
pro neorganizované děti a mládež, příprava dobrovolníků pro práci s mládeží.
duben: Velikonoce – společná příprava na velikonoční svátky a zvyky s nimi
spojenými, školení pracovníků střediska, údržba domů.
květen: účast na Bambiriádě v Liberci, údržba střediska, víkendové pobyty dětí
a mládeže.
červen: pobyty mládeže z pražské ZŠ, akce pro místní děti a mládež
u příležitosti ukončení školního roku – soutěže, výlety,oslavy 30 let centra.
červenec – srpen: letní prázdniny – organizované skupiny a neorganizované
děti
a
mládež
přijíždějící
ze
všech
krajů
ČR
i
ze zahraničí (SR, PL), letní tábor mládeže.
září: Děti ze ZŠ z Prahy, víkendy pro vysokoškolskou mládež, údržba
střediska.
říjen: zahájení kroužků pro děti a mládež z přidružených obcí, podzimní
setkání mládeže, pobyty dětí a mládeže na podzimních prázdninách,
animátoři, zdravotní kurz.
listopad: animátoři, školení pracovníků, zdravotní kurz, příprava na zimní akce.
prosinec: Mikulášská besídka pro děti, setkání umělců, adventní brigáda,
vánoční besídky, Silvestr – tradiční setkání na oslavu konce roku s bohatým
programem a bez alkoholu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ v r. 2009
sdružení Křižovatka, o. s.
Příjmy za účetní období
Prodej zboží, výrobků a služeb
Účastnické poplatky
Přijaté provozní dotace - stát, USC
Přijaté dary (FO, nadace)
Úrokové příjmy
Nájemné
Přijaté investiční dotace
Ostatní
Příjmy celkem
Výdaje za účetní období
Splátky půjček a inv. závazků
Pořízení investic
Materiál včetně DHIM
z toho potraviny
z toho opravy a materiál
z toho čistící prostředky
z toho kancel. a výtvarné potřeby
z toho sportovní potřeby
ostatní materiál
Energie
Služby, opravy
z toho výkony spojů
z toho OPPP
z toho ostatní služby a opravy
Mzdové náklady (vč. poj. a daně)
Ostatní provozní výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

0
356 390
80 500
623 200
147
52 496
0
1 112 733

64 000
0
469 053
224252
198730
14259
7797
17705
6310
376 547
229 783
4713
96000
129070
0
54 353
1 193 736
-81 003

Výroční zpráva byla odsouhlasena předsedou sdružení dne 1.5.2010.

