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Výroční zpráva organizace VIGVAM, z.ú. shrnuje činnost v roce 2020, který byl 
v mnohém velmi specifický s ohledem na koronavirovou situaci. Na vzniklou situaci jsme
se snažili rychle reagovat, například pomocí pro seniory nebo převedením kurzů 
do online režimu.  

Pro seniory především byl uplynulý rok velmi těžký, a proto jsme soutředili síly právě 
na ně a na pomoc, jim určenou. Ve spolupráci s obcí Dolní Břežany jsme zprovoznili
telefonní linku pomoci a začali s dalšími aktivitami. Mrzí nás, že jsme některé kurzy 
a aktivity, které pravidelně každý rok nabízíme, nemohli realizovat. Věříme však, že 
v následujícím roce bude již situace příznivější a nám se podaří obnovit naše aktivity 
v plném rozsahu.

Poděkování patří našim klientům za slova podpory i poskytnutí finančního daru 
ve formě kurzovného za nerealizované lekce.  Velký dík patří také obci Dolní Břežany,
která organizaci Vigvam dlouhodobě podporuje. A v neposlední řadě je důležité
poděkovat i všem našim lektorům a zaměstnancům za výbornou spolupráci.
 
Velmi nás těší, že Vigvam Dolní Břežany je již nedílnou součástí kultury, sportu
a především seniorských aktivit v obci. Budování dobrého jména Vigvamu je pro nás
velmi důležité a věříme, že v příštím roce nabídneme mnoho aktivit, které naše dobré
jméno opět upevní.

ÚVOD 
A PODĚKOVÁNÍ
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M O N I K A  Ž Á K O V Á ,  Ř E D I T E L K A  



Nezisková organizace VIGVAM, z.ú. působí 
v Dolních Břežanech již od roku 2016 a
vznikla jako partnerská organizace v
návaznosti 
na organizaci Centrum Břežánek, z.ú., která se
zaměřuje na děti od narození po děti
mladšího školního věku. 

Mezi hlavní nabízené aktivity Vigvamu patří
pravidelné kurzy, jednorázové akce,
poradenství pro seniory, dospělé a pro
mládež. Z těchto třech cílových skupin mají
největší zastoupení dospělí a senioři, třetí
skupinou jsou starší děti od 10-ti let. 

O VIGVAMU
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Vzhledem k narůstající poptávce jsme pro 1. pololetí měli připravené kurzy 
ve vedlejší obci Ohrobec, kde jsme si pronajímali tělocvičnu a třídy v místní
Základní škole. 
Od října jsme chtěli realizovat kurzy v obci Zvole v tělocvičně Základní školy, 
ale kvůli vládním nařízení se kurzy v novém místě nepodařilo realizovat.

Nepříznivá situace související s koronavirovou epidemií velmi zasáhla mnoho 
 seniorů. Nepodařilo se nám realizovat více projektů i kurzů pro seniory a proto
jsme se zaměřili na možnosti, jak seniorům pomoci. Pomoc pro seniory v době
pandemie bude popsána v kapitole Činnost pro seniory.

Za normálních okolností seniorům pomáhá s výběrem kurzů a akcí koordinátorka
seniorských aktivit vždy 1x týdně na recepci Centra Břežánek v prostorách
Informačního centra v Dolních Břežanech. 

CO NABÍZÍME
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tělocvična Centra Břežánek
klubovny Informačního
centra
sál ZUŠ 
tělocvična Ohrobec a Zvole

Prostory

vzdělávací a sportovní  kurzy 
kulturní a zájmové aktivity
jednorázové akce či projekty
klub seniorů

Hlavní činnost VIGVAMu 



Kurzy v roce 2020 probíhaly pouze do března
a následně od září jen do října. Kurzy, 
u kterých to bylo možné, jsme převedli
do online režimu. Jednalo se o kurzy jógy 
pro dospělé. Vzhledem k tomu, že práce 
na počítači není pro mnohé seniory komfortní,
aktivity pro seniory jsme pozastavili a online
nenabízeli. 

Kurzy pro děti a mládež 

Kurzy Dolní Břežany
Příprava na přijímací zk. pro žáky 5. a 7. tříd 
lektorka: Mgr. H. Lukšová, Mgr. J. Bernatová
Kurz probíhal pouze do března, od září jsme
kurz nemohli z důvodu vytížení lektorek
nabídnout ani v online režimu.

Turistický oddíl Tuláci DB
lektor: Antonín Martínek
I v době karantény děti z Turistického oddílu
dostávali od lektora různé kvízy, hádanky a
rébusy. Děti se rády zapojily alespoň touto
formou a se svým lektorem mohly být alespoň
na dálku v kontaktu. 

KURZY PRO MLÁDEŽ
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Kurzy Ohrobec
Parkour, lektor: Miroslav Fišar
Jóga pro děti, lektor: Erika Slezáková
Sportovky, Házená, lektor: Libor Žák
Karate, lektor: Kateřina Keslová
Robotika, lektor: lektor organizace Kiddům
Kreslík, lektor: Monika Pražáková

Kurzy Zvole
Parkour, lektor: Miroslav Fišar

Kurzy pro dospělé
Jóga
lektorky: I. Folberová,V. Niplová, H. Švecová
Lekce jógy byly v době pandemie přesunuty
do online režimu, naši klienti si tuto formu
pochvalovali. Pro online výuku používáme
rozhraní rezervačního systému Webooker.

Kurz Jógy v Ohrobci
lektorka: Hana Švecová

Pilates
lektorka: Lucie Dercsényiová 

Street dance
lektorka: Sabina Karásková

KURZY PRO DOSPĚLÉ
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Kurzy pro seniory

Jóga pro seniory
lektorka: Veronika Niplová
 
Trénink paměti
lektorka: Mgr. Karla Štětková
·
Angličtina pro seniory
lektorka: Tereza Hamtilová

Keramika
lektorka: Mgr. Oldřiška Martinová 

KURZY PRO SENIORY
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Kurzy dle návštěvnosti 
od února 
počet otevřených kurzů: 27
počet klientů v kurzech: 220

od září 
počet otevřených kurzů: 16
počet klientů v kurzech: 150

Kurzy dle cílové skupiny
od února 
pro seniory: 6
pro dospělé: 11
pro mládež: 10

od září  
pro seniory: 5
pro dospělé: 9
pro mládež: 2

KURZY V ČÍSLECH
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Jednorázové akce jsou nabízeny pro všechny
cílové skupiny.

V roce 2020 jsme naplánovali různá kulturní
vystoupení pro seniory, avšak proběhla pouze
beseda s Marií Tomsovou. Jarní setkání
seniorů nebo Vánoční posezení u staročeských
písniček se nám snad podaří zrealizovat 
v následujícím roce. Ve spolupráci s obcí Dolní
Břežany nabízíme seniorům již 4. rokem
možnost navštěvovat filmový klub nebo různé
kreativní dílny. 

Pro dospělé jsme měli naplánované víkendové
bloky s hormonální jógou nebo kurzy první
pomoci, které se ale také nemohly uskutečnit.

Jednorázové akce jsou pravidelně
zveřejňovány prostřednictvím Facebooku,
webových stránek organizace VIGVAM,
webových stránek obce a v místním
zpravodaji Rozkvět, ve vývěskách v Dolních
Břežanech a na určených místech také 
v okolních obcích. 

AKCE
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Činnost pro seniory každým rokem postupně
rozšiřujeme, v době pandemie jsme zařadili
řadu aktivit, kterými jsme mohli seniorům
pomoci.

Projekt „S láskou vyrobili senioři Vigvam“ 

Základem projektu byl nákup šicího stroje 
pro seniory, který jsme mohli pořídit díky
finančním darům od našich klientů. Následně
jsme seniory zapojili do výroby plátěných
sáčků na pečivo. Senioři sáčky ušili a pomocí
šablony barvou ozdobili. 

Část výrobků jsme od seniorů odkoupili a
věnovali našim lektorům a partnerům jako
vánoční dárek. Ostatní výrobky si senioři
vzájemně rozdali. Máme radost, že se nám
společně podařilo realizovat takto kreativní
projekt. 

SENIOŘI
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Nákupy
V době koronavirové pandemie jsme 
pro seniory zajišťovali nákupy. Ve spolupráci
 s obecní policií zajišťovali vyzvedávání léků 
z lékárny. Často se nám stávalo, že senioři volali 
i bez potřeby zajištění nákupu či léků, chtěli 
si jen popovídat. Rádi jsme vyhověli.
 
Roušky
Díky dobrovolníkům jsme seniorům vyrobili 
a distribuovali spolu s nákupy látkové roušky.

Tipy 
Již v březnu jsme začali s pravidelným posíláním
tipů pro seniory prostřednictvím e-mailu. 
Na tuto službu máme od seniorů velmi dobrou
zpětnou vazbu, a proto s rozesíláním e-
mailových tipů pokračujeme i nadále. V tipech
lze nalézt například zajímavý recept, reportáž 
či odkaz na rozhlasovou hru nebo cvičení.
Nechybí ani zábava nebo návody na tvoření.

Vitamíny
Firma Ginesio Plus poskytla zdarma seniorům 
z Dolních Břežan 50 ks balení vitamínů značky
ReConnect na podporu imunity. Naši
zaměstnanci vitamíny seniorům doručili až 
do domu.

SENIOŘI V PANDEMII
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Dárky pro seniory z Kvalitního podzimu života
Snažíme se dělat radost, a proto jsme oslovili
pečovatelky z Dětské skupiny Centra Břežánek,
které s dětmi vyrobily vánoční přání pro seniory.
Tato přání jsme předali organizaci Kvalitní
podzim života, která poskytuje služby seniorům
v regionu Dolnobřežansko. Zpětná vazby byla
pozitivní.

Vánoční balíček s přáním
Seniorům, kterým jsme zajišťovali nákupy,
vitamíny, či jim jinak pomáhali, jsme připravili
malou vánoční pozornost a dárek předali
rovnou do poštovní schránky. Víme, že i malé
věci dokáží potěšit.

SENIOŘI V PANDEMII
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Jarní setkání seniorů a Vánoční posezení
nebylo realizováno
Beseda s Marií Tomsovou

 Parkourové vystoupení. 

Obec Dolní Břežany
Grant z Programu na podporu v oblasti kultury,
sportu a volného času. 

Obec Ohrobec
Dotace financovaná z rozpočtu obce Ohrobec
pro veřejně prospěšné aktivity.

Na základě žádosti poskytla obec Ohrobec
dotační příspěvek na akci:

Vzhledem ke koronavirové situaci se organizace
VIGVAM rozhodla příspěvku vzdát ve prospěch
nákupu desinfekcí a roušek.

DOTACE
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Hospodaření roku 2020 bylo o let předchozích
naprosto odlišné díky pandemii Covid-19, která
nás provázela téměř celým rokem. 

Naším cílem pro rok 2020 bylo udržet
vyrovnaný rozpočet s velkým důrazem 
na stabilizaci provozních nákladů a investice 
do zkvalitňování služeb pro seniory. Tento cíl
vzal za své již v březnu, kdy jsme veškeré
aktivity byli nuceni zastavit. 
Naše hlavní cílová skupina (senioři) byla
současně skupinou nejohroženější pandemií a
naše služby se z poskytovaných kurzů a
socializace přesunuly do pomoci seniorům jak
informační kampaní, tak donáškovou službou
nákupů, tedy do aktivit, které nejsou viditelné 
v rozvaze ani výsledovce. 
V tomto těžkém roce nás podržela Provozní
dotace od Obce Dolní Břežany, díky které
máme financovanou značkou část nákladů 
na nájemné, a dále naši věrní klienti kurzů 
pro dospělé, kteří nám věnovali podstatnou část
nerealizovaného kurzovného formou daru. 
Za rok 2020 jsme vykázali ztrátu ve výši 
40.535 Kč. V podobném trendu bude
pravděpodobně pokračovat i první polovina
roku 2021.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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STRUKTURA VÝNOSŮ
A NÁKLADŮ
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Pokud to situace dovolí, i v roce 2021 nabídne
organizace VIGVAM kurzy a akce pro všechny
tři cílové skupiny. 

Rádi bychom realizovali projekt, který by
poskytl seniorům v regionu Dolnobřežansko
možnost vyhledat zajímavé a důležité informace
na jednom webovém portálu. Pokusíme se pro
tento projekt vyhledat možnosti financování. 

Chtěli bychom navázat spolupráci s
organizacemi poskytujícími vzdělávání seniorů 
a rozšířit tak možnosti pro naše seniory.

Pro dospělé bychom chtěli nabídnout on-line
individuální kurzy poradenství, zaměřené na
přípravu pro pracovní pohovor nebo on-line
kurzy koučinku.

Věříme, že rok 2021 bude pro mnohé z nás
rokem příjemnějším a že přinese více radosti 
i ze vzájemného potkávání se. Jen tak se nám
podaří průběžně naplňovat náš slogan –
VIGVAM, tam, kde chcete být.

VÝHLED 
NA ROK 2021
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Monika Žáková - ředitelka

Martina Vilhumová - předseda správní rady

Bc. Barbara Grossová - člen správní rady

Jitka Langová - člen správní rady 

Bc. Simona Peterková - revizor

Mgr. Renáta Hanzlová - koordinátorka aktivit

Pavel a Michal Sýkorovi - IT, webové stránky

Martina Burgetová – grafika

LIDÉ VE VIGVAMU
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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

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE

Zpracování Výroční zprávy
Text a grafická úprava: Monika Žáková
Korektury: Mgr. Renáta Hanzlová
Finanční zpráva: Bc. Barbara Grossová
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