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ÚVOD
Výroční zpráva organizace VIGVAM, z.ú. shrnuje činnost
v roce 2021.

I tento rok byl částečně ovlivněn přetrvávající koronavirovou
pandemií, ale i přesto se nám podařilo realizovat velkou část našich
plánovaných aktivit.
Důležitá je pro nás podpora naší činnosti obcí Dolní Břežany, které si
velmi vážíme. Dohromady s našimi skvělými lektory a nadšeným
týmem zaměstnanců se nám daří nabízet mnoho aktivit pro klienty
napříč věkovým spektrem.
Vigvam je již nyní nedílnou součástí života v Dolních Břežanech. Je
vnímán především jako organizace s aktivitami pro seniory, které se
nám daří každým rokem rozšiřovat. Věříme, že dobré jméno naší
organizace obhájíme i v následujících letech.

Monika Žáková, ředitelka
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O NÁS
VIGVAM, z.ú. působí v Dolních Břežanech od roku 2016 a vznikl
jako partnerská organizace v návaznosti na organizaci Centrum
Břežánek, z.ú., která se zaměřuje na děti od narození po děti
mladšího školního věku.
Ve Vigvamu do cílové skupiny patří senioři, dospělí a mládež.
Hlavními aktivitami jsou pravidelné kurzy, jednorázové kulturní
i vzdělávací akce a poradenství.

ČINNOST
Aktivity probíhají v budově informačního centra
v Dolních Břežanech.

v z d ě lávací a spo r t o v n í k u r z y
k u l t urní a zájmo v é a k t i v i t y
je d n orázové ak c e č i p r o j e k t y
k l u b seniorů
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KURZY
V roce 2021 jsme nabídli v období leden - červen 35 kurzů
pro 362 klientů a v období září - prosinec 23 kurzů pro celkem
132 klientů.

Kurzy pro mládež
kurzy přípravy na přijímací zkoušky
turistický oddíl Tuláci

Kurzy pro dospělé
hatha a power jóga
jóga pro radost
street dance
pilates
angličtina
francouzština
dechové techniky

Kurzy pro seniory
jóga
trénink paměti
angličtina
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LEKTOŘI
Mgr.Veronika Niplová
lektorka jógy pro dospělé
a pro seniory
Tereza Heroutová
lektorka street dance pro dospělé

Hana Švecová
lektorka jógy pro dospělé

Lucie Derczenyiová
lektorka pilates pro dospělé

Bc. Karla Štětková
lektorka tréninků paměti pro seniory

Tereza Hamtilová
lektorka angličtiny pro seniory

Antonín Martínek
lektor turistického odílu pro mládež

Iveta Mašková
lektorka přípravy na střední školy
a francouzštiny pro dospělé
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AKCE

V roce 2021 jsme kvůli koronavirové pandemii mohli realizovat jen
některé naplánované akce. Podíleli jsme se však na pomoci
s očkováním proti onemocnění COVID- 19 přímo v Dolních
Břežanech.

05
2021

ONLINE PORADENSTVÍ
Konzultace pro ty, kteří se chystají na pracovní
pohovor. Jak napsat motivační dopis či se
prezentovat na pracovním pohovoru.

SETKÁNÍ SENIORŮ

10
2021

Hudební vystoupení - lidové a staropražské
písničky v interpretaci Vladimíra Pecháčka. Akce
byla odpořena z grantu obce Dolní Břežany.

KURZ PRVNÍ POMOCI

11
2021

Kurz zaměřený na období od narození do období
konce školního věku. Základy resuscitace u dětí a
dospělých. Rizika úrazů u dětí.

SEMINÁŘ HORMONÁLNÍ JÓGA

11
2021

Praktický seminář hormonální jógové terapie podle
Dinah Rodrigues pro ženy s problémy způsobenými
hormonální nerovnováhou

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

2021

Ve spolupráci s obcí Dolní Břežany jsme zajišťovali
a následně realizovali očkování ve sportovní hale
v Dolních Břežanech (18.3., 8.4., 6.5., 17.6.).

SEŠIT TRÉNINKŮ PAMĚTI PRO SENIORY

od 03
2021

Ve spolupráci s lektorkou kurzu tréninku paměti
nabízíme seniorům možnost zakoupení sešitu
s úkoly pro cviční paměti.
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FINANČNÍ
ZPRÁVA
Hospodaření roku 2021 bylo stejně tak jako rok 2020 poznamenané
pandemií Covid 19. Vzhledem k tomu, že většina našich klientů jsou
senioři, kteří byli pandemií ohroženi nejvíce, aktivity pro ně probíhaly
velmi omezeně a velmi nepředvídatelně. Rok 2021 jsme pojali i
nákladově velmi úsporně, přesto jsme rok 2021 zakončili se ztrátou
ve výši 93.581,-Kč. Ztráta byla kryta ziskem z předchozích období.
Nicméně cítíme velký zájem o naše služby a do roku 2022 a dál se
díváme s velkým optimismem, plánujeme mnoho akcí, které nebylo
možné v roce 2020 ani 2021 uskutečnit.
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VÝHLED
NA ROK 2022

Pro rok 2022 máme hodně plánů. Některé z nich bychom rádi
realizovali za podpory různých dotačních titulů.
Vytipovaný máme dotační titul z Humanitárního fondu
Středočeského kraje, dotace vypsané obcí Dolní Břežany, MAS
Dolnobřežansko či Nadačním fondem Tesco.
V nových projektech se budeme nadále věnovat převážně seniorům,
kde bychom se chtěli zaměřit na vzdělávání v oblasti digitální
gramotnosti.
Pro starší děti se pokusíme rozšířit nabídku vzdělávání. Bude se
jednat o přípravné kurzy na střední školy, zkoušky nanečisto či různé
formy doučování.
Věříme, že rok 2022 bude nabitý optimismem a radostí.
Těšíme se na každé setkání s našimi klienty při našich společných
akcích i kurzech.
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LIDÉ VE VIGVAMU
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

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