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Základní údaje
Název organizace: Křižovatka, o. s.
Právní forma: občanské sdružení
Číslo a datum registrace: II/s-OS/1-26134/94-R

16.11. 1994

Sídlo: Příchovice 38, 468 48 Kořenov
Předseda: Mgr. Vladimír Novák
IČO: 602 530 11
DIČ: CZ602 530 11

Cíle, zásady a způsob činnosti
Cílem sdružení je napomáhat duchovnímu, etickému, kulturnímu, společenskému i fyzickému
rozvoji dětí a mládeže. Praktické, nenásilné osvojování prvků prosociálního jednání považuje
sdružení za nejúčinnější prevenci nežádoucích společenských jevů a za ideální prostředek formující
osobnost mladého člověka ke schopnosti vytváření pozitivních společenských, rodinných a
partnerských vztahů.
Zásady sdružení stojí na principech respektování univerzálních mravních hodnot stejně jako
národních, rasových i náboženských odlišností. Sdružení tak chce přispět ku prospěchu jednotlivých
mladých lidí i společnosti.
Mezi způsoby činnosti patří např. zajišťování materiální pomoci, akcí a kontaktů pro děti a mládež
a pro práci s dětmi a mládeží, zejména ve střediscích v Příchovicích a v Desné, spolupráce
s charitativními a humanitárními organizacemi a s organizacemi podobného zaměření, vytváření
programů v oblasti prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti
mládež, podpora zdravé výchovy především v oblastech duchovního života, partnerských a
rodinných vztahů, vedení k zapojování se do společnosti, pomoc při budování vzájemné mezilidské
úcty, lásky, tolerance, služby, obětavosti a vstřícnosti ve společnosti.
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Činnost organizace
V roce 2010 se v průběhu roku uskutečnily tyto akce:
Měsíc

Datum

Akce

Počet
účastníků

leden

09.01.-14.01.

Studijně - formační kurz - vzdělávání realizačního týmu

5

14.01.-16.01.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

6

22.01.-23.01.

Do 18 nepřístupno! (akce pro starší mládež)

30

01.02.-14.03.

Jarní prázdniny – 6 týdnů pobytů pro mladé z různých krajů a
okresů ČR

350

22.01.-23.01.

Pololetní prázdniny – skupiny ze všech krajů a okresů ČR

40

04.02.-06.02.

Kurz animátorů

15

11.02.-13.02.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

6

04.03.-06.03.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

6

25.03.-27.03.

Kurz animátorů

15

01 .04-03.04.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

6

15.04.-16.04.

Setkání mládeže Severočeského regionu – Litoměřice

200

21.04.-25.04.

Velikonoce – skupiny mládeže ze všech krajů ČR

180

23.04.-25.04.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

6

06.05.-08.05.

Kurz animátorů

15

13.05.-15.05.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

6

15.05.-20.05.

Studijně - formační kurz - vzdělávání realizačního týmu

5

20.05.-22.05.

Do 18 nepřístupno! (akce pro starší mládež)

30

04.06.-06.06.

Restart – slavnostní zakončení dvouletého kurzu

50

17.06.-19.06.

Jáhenské svěcení bývalého člena real. týmu – Košice (SR)

30

22.06.-24.06.

Víkend pro děti z Desné, Kořenova, Příchovic

15

01.07.-31.08.

Letní prázdniny – skupiny mládeže ze všech krajů ČR

300

02.07.-08.07.

Kdo si hraje nezlobí – týden kooperativních aktivit

20

08.07.-13.07.

Letní soustředění animátorů

15

15.07.-22.07.

Nejsi sám – prospolečenské komunitní aktivity

15

23.07.-29.07.

Pod povrch – základní dovednosti psychohygieny

10

30.07.-05.08.

Ukaž co umíš – výtvarný týden

20

Outdoor víkend

40

11.08.-22.08.

Celostátní setkání animátorů v Kroměříži

10

23.08.-31.08.

Vale prázdniny – dny plné spontánní komunikace

80

27.08.-28.08.

Rozlučka s odcházejícími členy realizačního týmu

150

únorbřezen

duben

květen

červen

červenec srpen

06.08.-07.08.
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září-říjen

listopad

prosinec

05.09.-09.09.

Orientační dny – ZŠ Praha

25

23.09-25.09.

Do 18 nepřístupno! (akce pro starší mládež)

30

30.09.-02.10.

Restart – nový kurz vstupu do života pro „náctileté“

10

09.10.-14.10.

Studijně - formační kurz - vzdělávání realizačního týmu

5

14.10.-16.10.

Podzimní setkání Severočeské mládeže - Příchovice

100

17.10.-21.10.

Týden pro mladé rodiny s dětmi

30

21.10.-23.10.

Kurz animátorů

15

26.10.-30.10.

Podzimní prázdniny – skupiny mládeže z celé ČR

100

04.11.-05.11.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

10

06.11.-11.11.

Studijně - formační kurz - vzdělávání realizačního týmu

5

11.11.-13.11.

Fórum mládeže – diskusní víkend mladých severočeských krajů 30

16.11.-20.11.

Zdravotní kurz

20

18.11.-20.11.

Kurz animátorů

15

24.11.-25.11.

Konference o mládeži – Praha

2

25.11.-27.11.

Víkend pro děti z Desné, Kořenova, Příchovic

15

02.12.-04.12.

Setkání umělců

40

05.12.

Mikulášská besídka

80

09.12.-11.12.

Restart – provázení „náctiletých“ vstupem do života

10

27.12.-01.01.

Vánoční prázdniny – skupiny ze všech krajů ČR

200

Pozn.: Kromě výše popsaných akcí navštívily centrum spontánně desítky mladých lidí. Centrum je
mladým otevřené celoročně.
Všechny organizované akce jsou otevřené celé společnosti. Některé akce byly dotovány finančními
prostředky z rozpočtu MŠMT ČR a Libereckého kraje.

Personální zajištění
Veškerá činnost sdružení byla zajišťována za pomoci dobrovolných spolupracovníků. Většina byla
z řad studentů a pracující mládeže. V daném roce se na projektu podílelo 35 osob.
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Členská základna
Členská základna v roce 2010 měla následující složení:
do 18 let 63 osob
do 26 let 51 osob
nad 26 let 9 osob

Vzdělávání našich dobrovolníků
Školení pro vedení společenství mládeže se v daném roce zúčastnilo 6 osob. Školení obnáší 4
týdenní kurzy. Dvouletý kurz Restart pro náctileté zahájilo 8 mladých. Kurzy obnášejí 9
víkendových a 1 týdenní setkání a konají se v centru života mládeže Křižovatka v Příchovicích.

Plán na rok 2011
Chceme pokračovat v uvedené činnosti, jako v roce 2010. Podle sil a finančních možností se
budeme snažit o další zkvalitnění nabídky programů i o osobnostní rozvoj a vzdělávání našich
dobrovolných spolupracovníků.

Propagace
Naše občanské sdružení využívá k propagaci jednorázové tiskové materiály a informuje své členy i
nečleny pomocí webových stránek a e-mailových zpráv.

Organizační struktura
a) shromáždění členů,
b) rada sdružení,
c) předseda sdružení.
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Výsledek hospodaření v r. 2010
Výnosy za účetní období
prodej zboží, výrobků a služeb
účastnické poplatky, kursovné
přijaté provozní dotace - stát, USC
přijaté dary (FO, nadace)
úrokové příjmy
Nájemné
přijaté investiční dotace
ostatní

0,00 Kč
396 110,00 Kč
80 500,00 Kč
424 500,00 Kč
85,89 Kč
63 450,00 Kč
0,00 Kč
4 000,00 Kč

CELKEM VÝNOSY

968 645,89 Kč

Náklady za účetní období
Splátky půjček a inv. Závazků
pořízení investic
Materiál včetně DHIM
z toho potraviny
z toho čistící prostředky
z toho kancelářské a výtvarné potřeby
z toho sportovní potřeby
z toho PHM
z toho DHIM
ostatní materiál
Energie
Služby, opravy
z toho výkony spojů
z toho OPPP
z toho ostatní služby a opravy
Mzdové náklady (včetně pojištění a daně)
Ostatní provozní výdaje
CELKEM NÁKLADY
CELKEM ZISK (- ZTRÁTA)

64 000,00 Kč
0,00 Kč
247 127,00 Kč
144 807,00 Kč
11 994,00 Kč
2 003,00 Kč
1 489,00 Kč
58 245,00 Kč
768,00 Kč
27 821,00 Kč
360 808,00 Kč
224 381,00 Kč
4 146,00 Kč
96 000,00 Kč
124 235,00 Kč
0,00 Kč
47 155,00 Kč
943 471,00 Kč
25 175,00 Kč

Děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně nebo jakoukoli jinou formou pomoci.
Výroční zpráva byla odsouhlasena předsedou sdružení dne 1.5.2011.
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