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Statek, o. s.
Občanské sdružení Statek, o. s., IČ: 226 85 227, vzniklo dne 4. 2. 2008 registrací
Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/70 310/08-R. Sídlí v Podještědí, cca 30 km od
Liberce, na adrese Hlavice – Lesnovek 1, 463 48 Všelibice.
Hlavním předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity pro mládež, pomoc lidem bez domova
a v sociální nouzi, ochrana přírody a životního prostředí. Naši organizátoři mají více než
desetileté zkušenosti s vedením akcí pro mládež.
Stěžejní akce, které během roku organizujeme, jsou každoroční čtrnáctidenní letní tábor pro
mládež a velká říjnová akční hra (VRAH). Mezi novější a již pravidelné akce patří zimní
Deskohraní, jarní cyklistický výlet Kolo víkend a zážitkově vzdělávací akce zaměřená na
ochranu přírody Člověk přírodě.
Dále organizujeme drobnější sportovně zážitkové nebo pracovní akce na statku v Podještědí,
jako např. každoroční vánoční pobyty spojené s přespáváním na sněhu a silvestrovským
pochodem z Ještědu, letní čundry, kurzy skalního lezení a brigády, např. sázení stromků či
úklid lesa.
V oblasti pomoci lidem bez domova spolupracujeme s Farní charitou Praha 1 – Nové Město.
Případné další informace o našem sdružení lze získat na webových stránkách
www.statek.org.

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2011:
Předseda sdružení

Zdeněk Mikeš

Místopředseda sdružení

Denisa Mikešová

Rada sdružení

Zdeněk Mikeš, Denisa Mikešová, Martin Mikeš, Lucie
Šerclová, Jan Zahradník
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Náš cíl
Činnost sdružení je založena na pomoci lidem a přírodě a funguje pro všechny bez rozdílu
vyznání, barvy pleti a sexuální orientace, v souladu s lidstvím, morálními a křesťanskými
hodnotami.
Hlavní cíle činnosti jsou:
•

nabídnout dětem, dospívající mládeži a dospělým možnosti k aktivnímu trávení
volného času a snažit se tak účinně minimalizovat rizika spojená se sociálně
patologickými jevy,

•

poskytnout neorganizované mládeži přátelské prostředí, které pomůže při řešení jejích
problémů,

•

směřovat účastníky k většímu uvědomění si vlastního lidství, prohloubení vztahů k
sobě navzájem, k přírodě, k práci a poznání...,

•

pomoc mládeži, lidem bez domova a sociálně slabším nebo jinak handicapovaným
skupinám lidí,

•

ochrana přírody a krajiny,

•

ochrana životního prostředí,

•

informační činnost v sociální oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí.
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Uskutečněné aktivity v roce 2011
Únor
13. 2. - Běžky Jizerky - (poč. úč. 2)
16. 2. - Výroční členská schůze sdružení - akce pro
členy sdružení (poč. úč. 11)

Březen
12. 3. - Deskohraní 2-0-1-1 (poč. úč. 12)

Duben
1. - 3. 4. - Osazování mezí aneb pojeď dělat křoví –
vysazování křovin okolo polí (poč. úč. 3)
15. - 17. 4. - Člověk přírodě - zážitkově vzdělávací
víkend na statku (poč. úč. 20)

Květen
14. - 15. 5. - Kolovíkend (poč. úč. 10)
6. - 8. 5. - Fotovýlet do národního parku Bavorský
les (Německo), akce pro členy sdružení (poč. úč.
2)

Červenec
3. - 17. 7. - Hlavou dolů – zážitkový tábor pro starší
mládež (poč. úč. 43)
17. - 24. 7. - Potáborové bytí na statku (poč. úč. 12)
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Srpen
30. - 31. 7. VRAHovský čundr - akce pro členy
sdružení/organizátory (poč. úč. 6)
12. - 15. 8. - Rakouské Alpy - akce pro členy sdružení
(poč. úč. 9)
26. - 28. 8. - Prodejní stánek na Hlavické pouti (poč.
úč. 4)

Září
2. - 4. 9. - Brigáda na statku s kurzem skalního
lezení na pískovci (poč. úč. 3)

Říjen
27. - 31. 10. - VRAH 2011 – Velká říjnová akční hra
(poč. úč. 74)

Prosinec
27. - 31.12. - Vánoce na statku, spaní na sněhu a
silvestrovský pochod z Ještědu (poč. úč. 22)

Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2011 činil 233
osob.
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Plán činnosti pro rok 2012
1.1.

Vánoce na statku (silvestrovský pochod z Ještědu)

4. - 5. 2.

Lyžování a snowboardování v Suché u Jáchymova – akce pro členy sdružení

29. 2.

Výroční členská schůze sdružení

10. 3.

Deskohraní 2-0-1-2 (den deskových her v Praze)

23. - 25. 3.

Fotovýlet do národního parku Bavorský les – akce pouze pro členy sdružení

6. - 8. 4.

Pojeď dělat křoví (osazování mezí kolem polí)

11. - 13. 5.

Člověk přírodě (zážitkově vzdělávací víkend na statku)

19. - 20. 5.

Kolovíkend (cyklistický výlet)

9. - 10. 6.

Řízky v lese (výlet se soutěží ve vaření)

30. 6. - 14. 7. Tenkrát na východě – zážitkový letní tábor pro mládež v Raspenavě
14. - 22. 7.

Potáborové bytí na statku

20. - 22. 7.

Letní VRAHovský čundr – akce pro členy sdružení

27. 8. - 5. 9. Julské Alpy + Rakouské Alpy – akce pro členy sdružení
8. - 9. 9.

Brigáda na statku s kurzem skalního lezení

25. - 28. 10. VRAH 2012 – několikadenní pochodová hra týmů s šiframi a aktivitami
27. 12. 2012 - 1. 1. 2013 Vánoce na statku (spaní na sněhu, silvestrovský pochod z Ještědu)
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Finance
Výkaz příjmů a výdajů za rok 2011 v porovnání s roky 2010 a 2009 v Kč.
Rok
Počáteční stav
Příjmy
Členské příspěvky
Dotace
Dary
Účastnické poplatky
Jiné příjmy
Výdaje
Potraviny
Doprava, z toho:
Hromadná doprava
Auta
Ubytování
Ostatní režie, z toho:
Lékárna+hygienické potřeby
Drobný majetek
Odměny pro účastníky
Kancelářské a výtvarné potřeby
Ostatní režie a materiál
Školení a vzdělávání
Celkem výsledek za období
Celkem zůstatek hotovosti

2011
19 021
180 872
3 750
40 000
28 455
103 030
5 637
-173 912
-48 031
-25 231
-5 557
-19 674
-21 900
-73 550
-3 142
-30 546
-5 684
-3 715
-30 463
-5 200
6 960
25 981

2010
8 489
158 862
2 250
45 000
34 032
75 930
1 650
-148 330
-41 474
-19 860
-3 683
-16 177
-18 400
-66 507
-1 873
-30 989
-2 139
-1 470
-30 036
-2 089
10 532
19 021

2009
16 802
161 736
800
40 000
51 536
69 400
0
-170 049
-44 569
-22 913
-3 801
-19 112
-15 000
-84 067
-1 221
-43 748
-1 045
-7 116
-30 937
-3 500
-8 313
8 489

V roce 2011 jsme hospodařili se ziskem ve výši 6 960 Kč. Přebytek bude použit v souladu
s cíli sdružení v následujících letech.
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Sponzoři a dárci
Děkujeme všem sponzorům a dárcům, ale také organizátorům a všem spolupracovníkům.
Městská část Praha 1

finanční dotace

rodina Mikešova

finanční dar

Hudysport Slezská Ul., Praha

sleva na nákup vybavení

ČEZ, a. s.

odměny pro účastníky (reklamní předměty)

rodina Polova

poskytnutí osobního automobilu na akcích
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