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ÚVOD
Výroční zpráva organizace VIGVAM, z.ú. shrnuje činnost v roce 2017. Organizace
působí v Dolních Břežanech již druhým rokem a z ohlasu klientů je zřejmé, že jsou
nabízené aktivity dobře vybírány a klienty pozitivně přijímány. Aktivity a kurzy jsou
cíleny z velké části na seniory, dále pak na aktivní dospělé a mládež. Výkonný tým
má radost z toho, že se podařilo zaujmout právě seniory a pomáhat jim k aktivnímu
trávení volného času.

VZNIK, POSLÁNÍ A CÍLE
Nezisková organizace VIGVAM, z.ú. vznikla jako partnerská organizace v návaznosti
na transformaci neziskové volnočasové organizace Centrum Břežánek, z.ú., která cílí
na děti předškolního a mladšího školního věku.
Primárním posláním VIGVAMU, z.ú. je podpora komunity napříč věkovým spektrem,
soustředí se na tři základní skupiny:
 děti a mládež od 10ti let
 dospělí
 senioři
Organizace nabízí pravidelné kurzy i jednorázové akce.

ČINNOST V ROCE 2017
VIGVAM připravuje pro své klienty kvalitní a atraktivní aktivity. Díky obci Dolní
Břežany má organizace možnost již od roku 2016 využívat recepci Kulturního a
informačního centra v Dolních Břežanech, kde vždy 1x v týdnu působí koordinátorka
aktivit, která vyhledává vhodné možnosti zájmových činností a především zajišťuje
komunikaci se seniory. Například jim dle požadavků objednává vstupenky na různá
divadelní představení. Senioři i další zájemci z řad dospělých a mládeže zde mohou
získat ucelený přehled o aktuálně nabízených službách.
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Teen klub (děti a mládež od 10ti let)
Teen klub svou činnost směřuje na jednorázové workshopy, ale i vzdělávací
kurzy pro starší děti, které jsou realizovány v prostorách Kulturního a informačního
centra v Dolních Břežanech.
Do klub (dospělí)
Mezi nabízené aktivity v tomto klubu patří především pohybové kurzy, jako je jóga
nebo pilates. Přestože je v Dolních Břežanech podobných aktivit celá řada, daří se
kurzy díky kvalitním lektorkám a příznivým cenám výborně obsadit. Další aktivitou
jsou workshopy pro dospělé, které jsou pořádány v pronajatých prostorách klubovny
Kulturního a informačního centra v Dolních Břežanech.
Senior klub (senioři)
Cílem Senior klubu je pomáhat seniorům se zapojovat do aktivit, které jim umožní
smysluplné trávení volného času. V souvislosti s otázkou stárnutí v regionu je pro
organizaci důležité mapování a rozšiřování portfolia nabízených služeb a aktivit pro
tuto věkovou kategorii. Součástí Senior klubu je dlouhodobě fungující klub Senin,
který pod sebe přibrala organizace VIGVAM v souvislosti se změnou legislativy v roce
2016. Činnost Senior klubu se však zaměřuje na všechny seniory, klub Senin je pouze
částí z nich. V rámci Senior klubu vznikl Filmový klub pro seniory, který se schází 1x
měsíčně při projekci nejen komerčních, ale také edukativních a životopisných filmů.

KURZY A AKCE
V pravidelném týdenním programu, který kopíruje pololetí dle školního roku, tedy od
září do ledna a od února do června, nabízí organizace uvedené kurzy pod vedením
zkušených lektorů.
S ohledem na poptávku ze strany klientů jsou aktivity nabízeny v prostorách Centra Břežánek
a v Kulturním a informačním centru v Dolních Břežanech.
Organizace do svého programu zařazuje i jednorázové akce, mezi které patří burza oblečení
pořádaná 2x ročně nebo samostatné projekty podpořené většinou příslušnou dotací či
grantem.
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Kurzy pro teenagery
Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 5. a 7. tříd - matematika
lektorka: Mgr. Hana Lukšová
Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 5. a 7. tříd - český jazyk
lektorka: Mgr. Jana Bernatová
Kurz Jojování, lektor: Tomáš Bubák
Počty klientů a kurzů pro teenagery:
1. pololetí roku – 2 kurzy pro celkem 20 klientů
2. pololetí roku – 5 kurzů pro celkem 28 klientů

Kurzy pro dospělé
Jóga, lektorka: Ilona Folberová
Pilates, lektorka: Lucie Dercsényiová
Orientální tanec, lektorka: Markéta Vrňatová
Ve spolupráci s jazykovou školou BELISHA BEACON byl do nabídky zařazen kurz
Anglického jazyka, o který však nebyl z řad dospělých zájem. Stejně tak ani senioři
neprojevili zájem o další nabízený kurz anglického jazyka určeného právě seniorům.
Počty klientů a kurzů pro dospělé
1. pololetí roku: 5 kurzů pro celkem 35 klientů
2. pololetí roku: 4 kurzů pro celkem 28 klientů

Kurzy pro seniory
Zdravotní cvičení, lektorka: Blanka Jankovská
Relaxační jóga, lektorka: Blanka Jankovská
Počty klientů a kurzů pro seniory
1. pololetí roku: 1 kurzů pro celkem 15 klientů
2. pololetí roku: 3 kurzů pro celkem 44 klientů
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Pravidelně jsou zveřejňovány plánované aktivity a novinky prostřednictvím
facebooku, webových stránek organizace VIGVAM, webových stránek obce a v
místním zpravodaji Rozkvět. Letáky na jednotlivé akce jsou propagovány v Kulturním
a informačním centru, ve vývěskách v Dolních Břežanech a na určených místech v
okolních obcích.
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PROJEKTY V ROCE 2017
Street & sport festival aneb dětský den VIGVAMu
Oslava dětského dne byla realizována ve
spolupráci s Centrem Břežánek a organizací
Inlinetalent na náměstí v Dolních Břežanech.
Pro starší děti byl připraven neotřelý sportovní
program, například disciplíny Ladder golf a
Kanjam. Smyslem akce bylo mimo jiné také
prolnout všechny věkové kategorie při rodinné
oslavě dne dětí.
Babičky dětem
Cyklus tvoření dekorací z korálků pro starší děti, kde
lektorkami byly seniorky ze Seninu.
Tato aktivita pomáhá propojovat a vzájemně obohacovat
děti i seniory. Projekt byl realizován v klubovně Kulturního
a informačního centra v Dolních Břežanech.
Senioři pospolu i s dětmi
Hlavní myšlenka projektu se zaměřovala na podporu
rozvoje mezigeneračních vztahů a předávání
zkušeností seniorů dětem. Projekt sázel na
zkušenosti a znalosti prostředí aktivních seniorů ze
Seninu, kteří již v minulosti navázali přátelství s
aktivními seniory z obce Psáry. Ti se pravidelně
scházejí a podnikají zajímavé aktivity.
Jednou z aktivit je i práce s korálky. A tady byla příležitost pro propojení více skupin
seniorů a možnost sdílet a učit se novým věcem v oblasti práce s korálky.
Výsledkem projektu byl výrobek i společný zážitek. Senioři pomáhali dětem naučit se
něčemu novému nebo pracovali na svém vlastním výrobku. Díky finanční podpoře
MAS Dolnobřežansko bylo možné zakoupit pomůcky pro práci s korálky včetně
materiálu na výrobu ozdob, a tak nabídnout celý projekt zájemcům zcela zdarma.
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Svatováclavské slavnosti
Pro tuto událost pořádanou obcí Dolní Břežany připravili senioři ze Seninu sladké
koláče a dobroty, které pak nabízeli návštěvníkům akce.
Halloween
Tato pravidelná akce Centra Břežánek a obce Dolní Břežany musela být kvůli nepřízni
počasí zrušena. Na místě byla realizována pouze výstava dýní a prodej domácího
pečiva, které připravily seniorky ze Seninu.
Předvánoční jarmark
Na předvánočním jarmarku pořádaném ve
spolupráci Centra Břežánek, MAS
Dolnobřežansko a obce Dolní Břežany
v Regionálním informačním centru v Dolních
Břežanech nabídli senioři ze Seninu své
rukodělné výrobky a pro malé děti zajistili
workshop. Děti si zde mohly vyzkoušet
dekorování vánočních perníčků. Materiál na
perníčky seniorům hradilo Centrum Břežánek
jako spolupořadatel akce.
Mikulášská nadílka
Seniorky ze Seninu připravily pro děti na akci Centra Břežánek již tradičně vystoupení
čerta a Mikuláše.
Zdobení adventních věnců
VIGVAM zorganizoval adventní dílny pro návštěvníky z řad dospělých. Během
workshopu bylo možné se naučit pracovat s rozličnými materiály a získat inspiraci pro
zajímavé designové kombinace při výrobě adventních věnců. Dotace MAS
Dolnobřežansko umožnila nakoupit materiál na tvoření a některé dekorace.
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Jarní setkání seniorů v roce 2017
Cílem organizace VIGVAM je podpora aktivního
seniorského života, posilování vzájemných vztahů, a
především zapojení dalších seniorů do komunitního
života v obci. Jarní setkání seniorů je příležitost
neformálně se s místními seniory setkat a popovídat
si o jejich očekávání vůči organizaci VIGVAM.
Organizace chce seniorům nabízet nové aktivity
z okruhu jejich zájmů, a proto byl v průběhu akce
šířen dotazník za účelem zjištění jejich požadavků. Na akci byly k dispozici informační
letáky organizace VIGVAM zaměřené na seniory. Setkání zpestřilo vystoupení kapely
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která interpretuje folklór zejména z oblastí jižních
Čech. Seniorům se program s lidovou hudbou velmi líbil a dle jejich reakcí lze soudit,
že se již těší na další setkání. Díky finančním prostředkům z programu na podporu
v oblasti kultury obce Dolní Břežany bylo možno seniorům zakoupit občerstvení a
zajistit hudební vystoupení.

DOTAČNÍ PROGRAMY V ROCE 2017
Vzhledem k tomu, že organizace byla založena v kalendářním roce 2016, možností
vhodných grantů nebylo mnoho.
Na podzim roku 2016 vyhlásila obec Dolní Břežany pravidelný grant z Programu na
podporu v oblasti kultury, sportu a volného času. Byly podány žádosti na podporu
dvou projektů a oba byly podpořeny.
 Street festival aneb dětský den VIGVAMu s realizací v květnu 2017
 Jarní setkání seniorů s realizací na jaře 2017
MAS Dolnobřežansko nabídla možnost získání finančních prostředků v Programu na
podporu regionálních aktivit pro rok 2017 a to ve dvou kolech. Organizace Vigvam
podala žádosti v každém z kol a oba projekty byly částečně podpořeny.
 Senioři pospolu i s dětmi
 Zdobení adventních věnců
V roce 2018 organizace využije možnost žádat o grant pro podporu seniorů
v okolních obcích.
Partnerská organizace Centrum Břežánek v tomto roce realizovala projekt podpořený
MPSV z programu Rodina. Jednalo se o projekt zahrnující odborné semináře a
poradny v oblasti rodiny, práva a financí. Tyto služby využili také klienti organizace
VIGVAM.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
Vigvam, z.ú. byl založen k 1.1.2016. Rok 2017 byl druhým rokem fungování, prvním rokem,
kdy jsme obdrželi dotaci na provoz od obce Dolní Břežany ve výši 80.000,-Kč. Z dotace jsou
financovány náklady na nájem prostor pro pořádané kurzy a pro klubovnu seniorů. Současně
jsme získali dotace na pořádané akce, a to jak od obce Dolní Břežany z fondu na podporu
aktivit, tak od MAS Dolnobřežansko. Díky těmto podporovatelům se dotace staly významnou
součástí příjmové stránky rozpočtu. Děkujeme!

Struktura výnosů 2017

15 300

119 960
207 412

Dary

Dotace

Vlastní činnost
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Za rok 2017 vykazuje organizace zisk ve výši 51.141,- Kč. Základ daně byl navýšen o částku
10.650,- v souladu s §20 odst. 7 ZDP jako důsledek nevyužití daňové úspory z roku 2016 v roce
2017.
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s
§20 odst. 7 ZDP.
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Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

VIGVAM, z.ú.
04678443 / CZ04678443
5. Května 78, 25241 DOLNÍ BŘEŽANY

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

AKTIVA

stav k prvnímu
stav k
dni účetního
poslednímu dni
období
účetního období

1

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně
B.III.3. Peněžní prostředky na účtech
B.II.1. Odběratelé

2

134

58
58
5
53
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3
131
134
6
125
3

PASIVA

stav k prvnímu
stav k
dni účetního
poslednímu dni
období
účetního období

1

A.
A.I.
A.II.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
A.I.1. Vlastní jmění
A.I.2. Fondy
B.III.1. Dodavatelé
B.III.5. Zaměstnanci
B.III.1 Ostatní daně a poplatky
1.
B.IV.2. Výnosy příštích období
A.II.1. Účet výsledku hospodaření

2

38
29
9
20

89
38
51
45

16
4
58
4
25
11
4
1

11
34
134
4
34
0
8
3

4
9

34
51
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Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

VIGVAM, z.ú.
04678443 / CZ04678443
5. Května 78, 25241 DOLNÍ BŘEŽANY

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)
Název
položky

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
A.VIII. Daň z příjmů
Náklady celkem
B.
Výnosy
B.I.
Provozní dotace
B.II.
Přijaté příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV. Ostatní výnosy
B.V.
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek
A.I.6. Ostatní služby
A.III.1 Mzdové náklady
0.
B.I.1. Provozní dotace
B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)

činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1

2

3

292
165

292
165

127

127

292
343
120
15
208

292
343
120
15
208

343
51
51
2

343
51
51
2

163
127

163
127

120
15

120
15
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VÝHLED NA ROK 2018
Pro tým organizace VIGVAM je prioritou oslovit více seniorů a nabídnout jim
smysluplné trávení volného času dle jejich požadavků. K činnosti původního spolku
Senin zařadit klubovnu pro další převážně aktivní seniory, kteří se chtějí věnovat i jiné
činnosti než stávající spolek Senin. Navázat komunikaci s dalšími organizacemi pro
seniory v okolí a poznat či rozšířit nové aktivity a možnosti při práci s cílovou
skupinou seniorů. Nadále budou senioři zapojování do společenského života v obci
v rámci akcí pořádaných organizací VIGVAM či obcí Dolní Břežany.
Mládeži budou nabízeny vzdělávací a sportovní kurzy. Pro organizaci je důležité
pokračovat s nabídkou kurzů Příprava na přijímací zkoušky.
Mapování potřeb klientů a trendů zájmových činností zůstává bodem číslo jedna i pro
následující rok. Samozřejmostí zůstává vyhledávání možností pro dotace na podporu
seniorů.
Tým organizace bude usilovat o to, aby se VIGVAM stal v Dolních
Břežanech nejlepším poskytovatelem volnočasových aktivit napříč generacemi.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala koordinačnímu týmu za obrovské nasazení a nadšení pro práci
v neziskovém sektoru, lektorům za profesionální přístup, představitelům obce Dolní
Břežany za podporu, MAS Dolnobřežansko za Program na podporu regionálních
aktivit.
Pomáháte nám na naší cestě.
Monika Žáková, ředitelka organizace VIGVAM

ORGÁNY ORGANIZACE A ZAMĚSTNANCI
Monika Žáková- ředitelka
Martina Vilhumová- člen správní rady
Bc. Barbara Grossová- člen správní rady
Jitka Langová- předseda správní rady
Bc. Simona Peterková- revizor
Mgr. Renáta Hanzlová- koordinátorka aktivit
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: VIGVAM, z.ú.
Sídlo: 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
Právní forma: Zapsaný ústav
IČO:04678443
Statutární zástupce: Monika Žáková, ředitelka
Datum založení: 1.1.2016
Spisová značka: U 364 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: 773 619 139
E-mail:vigvamdb@gmail.com
www: www.vigvam-db.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 7673737033/5500

ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Text výroční zprávy: Monika Žáková
Korektury: Mgr. Renáta Hanzlová
Finanční zpráva: Bc. Barbara Grossová
Grafická úprava: Martina Vilhumová
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