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Úvodní slovo
Vážení přátelé.
Dovoluji si využít pravidelné příležitosti pozdravit naše členy, přátele, příznivce i ty, kterým
není lhostejná budoucnost nové generace a předložit bilanci činnosti sdružení Křižovatka, o. s.
V r. 2012 jsme se snažili pokračovat v nabídce dobře rozběhnutých aktivit. Nebylo to
jednoduché především proto, že v první polovině roku jsme byli personálně silně
poddimenzováni a zvýšenou zátěž se nepodařilo optimálně rozložit tak, aby to nebylo na újmu
některých aktivit. Jestli se nakonec přede podařilo většinu stanovených cílů dosáhnout, bylo to
především díky pomoci mnoha dobrovolníků a příznivců sdružení. Všem bych chtěl tímto za
jejich nasazení poděkovat.
Radostnou skutečností je velký počet nových účastníků akcí a rostoucí počet členů sdružení.
Jedná se o generační výměnu nebývalého rozsahu, která odstartovala rozlučkovými dny na konci
letních prázdnin 2011 a pokračuje dál. Dobrá zkušenost je nejlepší reklama.
Vážení přátelé, tato výroční zpráva je vlastně zároveň výzvou k pokračování. Pro rok 2013 je
třeba udržet naše aktivity s mladými živé a hledat jejich další zkvalitnění, příp. rozšíření. Děkuji
všem příznivcům za podporu naší služby a věřím ve všestranně prospěšnou spolupráci v r. 2013.
V Příchovicích dne 1.6.2012.
Jozef Kadlic
předseda sdružení Křižovatka, o. s

IČ: 602 530 11
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Tanvald, č.ú.: 096 152 33 29/0800

Základní údaje
Název organizace: Křižovatka, o. s.
Právní forma: občanské sdružení
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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.

Činnost organizace
V roce 2012 se našich akcí zúčastnilo cca. 3000 dětí a mladých lidí.
Prázdninové pobyty
Během celých jarních, velikonočních, letních, podzimních a vánočních prázdnin jsme nabídli
mládeži a dětem možnost zapojit se do pestře poskládaných aktivit, které připravil realizační tým
dobrovolníků s využitím lektorů a zapojením mladých. Celkem se jednalo o 18 týdnů pobytů
mladých s průměrnou návštěvností 40 mladých. Zvlášť oceňuji velmi zdařilou akci letních
prázdnin Teen Tábor, která se konala po druhé v našem centru a osvědčený Outdoor víkend. A
nemohu opomenout hojnou účast našich členů na Celostátním setkání mládeže ve Žďáře nad
Sázavou.
Víkendové akce
V průběhu školního roku proběhla víkendová setkání zaměřená na široké spektrum mladých.
Tvořivost, ztišení, sport, vzdělávání – témata, která pomohla zacílit na konkrétní uživatele.
Návštěvnost se pohybovala mezi 7 a 50 účastníky.
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Animátoři – Na každém setkání bylo 12 účastníků ve věku od 15 do 22 let (5 víkendů za rok).
Cílem těchto setkání je vzdělávaní v oboru výchovy, psychologie, pedagogiky a formaci
k univerzálním mravním hodnotám. Účastníci se tímto připravují na práci s mládeží. Tato
činnost je dlouhodobá – víceletá.
Teen víkendy - tento druh víkendů je jednoduchá záminka jak navázat i během roku na to, co
mladým nabízíme během jejich prázdninových pobytů, zejména letního Teen tábora. Účast cca
20 mladých na každém z nich je potěšující. Přidat k nim můžeme i oblíbený plavecko-pudingový
víkend v květnu. Teen víkendy proběhly zdařile a zdá se, že získaly pevné místo v naší nabídce.
Do 18 nepřístupno
Na žádost odrostlých „náctiletých“ pořádáme akci pro starší mládež, která je specificky
zaměřená na zájmy mladých, kteří vkročili do dospělosti. V letošním roce bylo téma
manželství.V nabídce chceme pokračovat i nadále ve 2 víkendech v r. 2013.

Výtvarný víkend
Na podzim, jsme podpořili tvořivost mladých. Konkrétně to byla výroba ozdobných předmětů
z bižuterie a malování na textil. Vyrobené předměty mladí částečně darovali na charitativní akce.
Obou víkendů se zúčastnilo asi 15 mladých.
Víkend pro přátele
V říjnu jsme pozvali přátele sdružení, bývalé členy realizačního týmu nebo účastníky akcí na
setkání, kde se i se svými rodinami mohli sdílet, prohlubovat přátelství získaná pobyty v centru a
také se dozvědět, jak život a rozvoj centra pokračuje. Z těchto přátel také někteří nabízejí
sdružení různé bezplatné služby a lektorskou činnost. Přijelo asi 50 účastníků.
Pracovní víkend
Ke konci kalendářního roku zveme naše členy i nečleny k pomoci s údržbou domů a k chystání
vánoční výzdoby. Tyto dny neslouží jen k práci, ale také ke vzájemné komunikaci a utužování
přátelství. Dvou víkendů, v listopadu a v prosinci, se zúčastnilo celkem 30 pomocníků.
Děkujeme.
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Setkání přátel
Tvoří nedílnou součást našich vztahů s lidmi blízkými sdružení. Často od nich přicházejí
inspirace a konkrétní pomoc. Dvou podzimních setkání se dohromady zúčastnilo 150 účastníků.
Zdravotní kurz
Jako každoročně pořádáme certifikovaný kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Díky lektorovi
Jakubovi Holeňovi je tato akce nejen kvalitně připravená, ale také cenově velmi výhodná. A
pochopitelně plně obsazená.
Kapela KaPři
Již sedmým rokem v centru úspěšně působí kapela Příchovic, tedy KaPři. Stále rostoucí počet
členů sboru i muzikantů (více než 30) je potěšujícím signálem, že kapela nejen vytváří užitečný
prostor pro volný čas mládeže, ale také že nalezla svoji výrazovou tvář a má zázemí příznivců.
Pomáhají k tomu pravidelná měsíční víkendová soustředění, téměř vždy zakončená vystoupením
pro veřejnost. Již tradičně KaPři účinkovali na našem vánočním koncertě a při větších akcích v
centru. Kromě toho opustili malé teritorium domácího rybníka a začali vystupovat i v dalších
místech, zejména v Praze. Celkem to bylo přes 20 vystoupení.
V r. 2012 naše kapela doprovázela jako jedna ze tří doprovázejících skupin srpnové Celostátní
setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou za účastí 6000 mladých.

Jednorázové akce
V roce 2012 jsme pokračovali v pravidelných týdenních schůzkách s místními dětmi z Příchovic,
Kořenova a Desné. Také jsme uspořádali několik jednodenních výletů, dva víkendové pobyty
v centru, Mikuláškou besídku s účastí cca 30 dětí, další pro rodiny s malými dětmi a pomáhali se
zajištěním fotbalového turnaje.
Nezapomínali jsme ani na kulturní akce. Podařilo se nám zajistit 2 velké koncerty (pražské
kvarteto Prague cello quartet a vánoční koncert odchovanců centra, skupiny Kapři). Celková
návštěvnost byla více než 300 lidí.
Podpora týmu a dobrovolníků
V našem sdružení pracuje asi 30 dobrovolníků. Jejich hlavní činností je podporovat realizační
tým v době pobytu velkého počtu účastníků v centru mládeže. Pod dohledem týmu organizují
aktivity pro mladé, pomáhají s chodem domu, připravují potřebné materiály a zajišťují hladký
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průběh akcí. Jejich pomoc je pro nás nezbytná. Snažíme se je tedy nejen zapojovat do aktivit, ale
také formovat a podporovat v jejich osobním růstu. Znamená to mj. osobní návštěvy nebo
návštěvy skupin mládeže, ve kterým jsou doma zapojeni. V této činnosti je podle sil třeba
pokračovat i do budoucna. Je to mj. forma poděkování za to, co pro Křižovatku dělají.
Ostatní
Kromě výše popsaných akcí navštívily centrum spontánně, bez ohlášení desítky mladých lidí.
Jsme rádi, že centrum slouží mladým celoročně když to oni potřebují, tedy na způsob zařízení
nízkoprahového typu.
Ve výčtu aktivit nejsou zahrnuty takové, které pomáháme zajišťovat jiným sdružením, ať už
v našem centru nebo na jiných místech.
Všechny organizované akce jsou otevřené celé společnosti. Některé byly dotovány finančními
prostředky z rozpočtu MŠMT ČR a Libereckého kraje. Děkujeme!!

Personální zajištění
Jako každý rok, došlo na Křižovatce k obměně týmu spolupracovníků. Již v srpnu odešli Jaroslav
Tomáš a Marián Jaklovský a v prosinci Veronika Rabiňáková. Chci jim tímto poděkovat za
veškerou práci a nemalé úsilí, které zde vynaložili.
Pro další rok se podařilo získat nové posily Tým posílil odchovanec Michal UHlíř, a opět – díky
spolupráci s univerzitou v Ružomberoku – na stáž Pavol Harakaľ.. Navzdory tomu zůstává hledání
a příprava kvalitních mladých lidí pro tým stálým imperativem.
Pro zkvalitnění služby mladým se členové týmu účastní dvouletého studijně formačního kurzu pro
pracovníky s mládeží, který pořádá naše střešní organizace AKSM. Kurz obnáší 4 týdny přednášek
za rok. Cenné však nejsou jen přednášky, nýbrž také vzájemné sdělování zkušeností se členy týmů
obdobně zaměřených sdružení.
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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
dětských kroužků v Kořenově a v Desné s týdenní návštěvností okolo 15 dětí.
A dále je to spolupráce se sdružením Proxima Sociale, o. s., s místním sdružením Jizerky pro vás,
o.p.s. a se sesterskými sdruženími v rámci střešní organizace AKSM (zejména Jedlová, Pyramida a
Sarkander).

Členská základna
V r. 2012 členská základna Křižovatky, o. s. čítala 135 osob. Z toho
do 18 let 34 osob
do 26 let 75 osob
nad 26 let 26 osob

Plán na rok 2013
Chceme pokračovat v uvedené činnosti, jako v roce 2012. 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.

Hospodaření
V r. 2012 sdružení Křižovatka, o. s. hospodařilo s mírným přebytkem. Jsme vděční za finanční
pomoc Nadačnímu fondu Křižovatka, MŠMT, Libereckému kraji a mnoha soukromým dárcům.
Díky vám můžeme přijímat mladé lidi bez ohledu na jejich finanční situaci
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ v r. 2012
sdružení Křižovatka, o. s.

Výnosy za účetní období
prodej zboží, výrobků a služeb

0,00 Kč

účastnické poplatky, kursovné

324 610,00 Kč

přijaté provozní dotace

197 935,00 Kč

přijaté dary (FO, nadace)

595 269,00 Kč

úroky

424,34 Kč

nájemné

49 650,00 Kč

přijaté investiční dotace
zúčtování fondů
ostatní
VÝNOSY CELKEM

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 (vybavení do 40tis.)
z toho materiál na opravy
z toho ostatní materiál
Energie
Služby, opravy
z toho výkony spojů
z toho OPPP
z toho opravy a udržování
z toho ostatní služby a opravy
Mzdové náklady (včetně pojištění a daně)
Poskytnuté dary
Ostatní provozní náklady
NÁKLADY CELKEM
zisk

100 000,00 Kč
97 033,50 Kč
6 700,00 Kč
1 371 621,84 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
369 245,03 Kč 369 245,03 Kč
142 763,02 Kč
14 031,01 Kč
2 722,00 Kč
4 102,00 Kč
72 310,00 Kč
67 975,00 Kč
38 819,00 Kč
26 523,00 Kč
362 035,00 Kč
452 289,00 Kč 452 289,00 Kč
3 069,00 Kč
96 000,00 Kč
302 299,00 Kč
50 921,00 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč
148 121,00 Kč
1 333 690,03 Kč
37 931,81 Kč

Mgr. Jozef Kadlic
statutární zástupce Křižovatka, o. s.
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