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VÝROČNÍ
ZPR
ZA ROK 2020
V roce 2021 se vlivem vládních opatření bylo stále omezená většina
společenských akcí, kurzů a workshopů. Přesto se některé akce
podařily zrealizovat, včetně pokračování v úspěšném projektu v
rámci dotace Statutárního města Ostravy na podporu talentů
v Ostravě0 a získání dotace zaměřenou zejména na rodinnou politiku
a volný čas.
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1. HISTORIE
HISTORIE
Náš spolek vznikl v prosinci roku 2016. Již před samotným založením spolku členy spojovala
společná myšlenka, využití mechanizmů zážitkové pedagogiky a jeho transfer do běžného
života. Cílem tohoto je obohacovat společnost o nové zážitky a zkušenosti.

POSLÁNÍ
Jsme moderní spolek usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka, a to především pomocí
principu zážitkové pedagogiky.
Naše organizace je nezisková a nevládní, která pomocí principů zážitkové pedagogiky a svých
lektorů dosahuje svých metodických cílů. Posláním Z. A. D. K. U., z.s. je mobilizovat v člověku
odvahu, sílu, tvořivost a nadšení, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností.
Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivnímu rozvoji osobnosti, nárůstu
sebevědomí a odpovědnému přístupu k životu svému, ale také k druhým lidem a světu.
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2. CÍLE
V rámci našich cílů se chceme držet stávajících činností a zkvalitňovat jejich obsah. V letošním
roce se bohužel stále nesl v duchu „kovidu“ proto jsme se zaměřili více na plnění projektů které
byly podány v roce 2020. V minulém roce jsme se také seznámili s technologiemi virtuální
reality a tak jsme mohli uspořádat jedinečný workshop pro pedagogy v rámci teambuildigu na
VR . Dále bylo cílem volba nového předsedy, která proběhla na konci roku.

2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

3. ČINNOSTI SPOLKU
AUTORSKÉ KURZY
Tato oblast našeho působení se v roce 2021 se v rámci covidových opatření vlády a uzavření
všech pobytových zařízení musela přeorganizovat. Zimní zážitkový kurz s názvem „Cesta ZeMě“
probíhal tedy pouze interně a spíše byl pojat interně jednodenním výletem, který si klad za cíl
prozkoumat nové trasy a možnosti, které bychom mohli využít v příštím roce.

PROJEKTY SMO
Naše organizace se v oblasti talent managementu velmi aktivně zapojuje. Čerpá dotaci
Statutárního města Ostravy, organizace úspěšně plní všechny své závazky vyplývající z obsahu
projektu. Vzhledem k aktivnímu přístupu členů je cíl plněn nad požadovanou náplň. I
v nadcházejícím roce bychom rádi využili naše zkušenosti a poznatky a více se zapojili do plnění
této problematiky, díky dalším grantům města.
V rámci projektu Statutárního města Ostravy v oblasti talent managementu, se nám podařilo
zorganizovat také teambuliding pro koordinátory nadání a pedagogy ostravských škol, pro
které jsme opět připravili zajímavé a netradiční workshopy, přednášky odborníků a netradiční
aktivity. Mezi úplné novinky jsme zařadili workshop virtuální reality a zaměřili se více na
prezentaci práce jednotlivých škol, kde pedagogové působí a jejich práci v oblasti nadání.
Letos se nám dále podařilo získat podporu pro projekt v oblasti volného času, v rámci kterého
jsme se soustředili na otce s dětmi, a projekt se doplňoval s projektem získaný pro rodinnou
politiku v rámci městského obvodu Ostrav-Jih.
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PROJEKTY OSTRAVA-JIH
V roce 2021 se organizaci podařilo získat příspěvek od městského obvodu Ostrava-Jih a
zorganizovat akci pro Otce s dětmi. Akce s názvem Táto dívej, měla velký úspěch jak u rodičů
tak u dětí. Netradiční aktivity byly zakončením společným vařením a obědem v Bělském lese.

TEAMBUILDING PRO VEŘEJNOST A FIREMNÍ SVÉRU
Vhledem k nevhodným podmínkám, se nám stále nedařilo zajistit práce organizace, které se více
zaměřuje na firemní sféru. Přesto tuto myšlenku organice jako celek neopouští.

VOLBA PŘEDSEDY SPOLKU
Na konci roku 2021, se sešli všichni členové spolku a proběhla volba nového předsedy a
místopředsedy spolku. V rámci volby, byly zachovány jednotlivé pozice a pozici předsedy
obhájil Mgr. Radek Morys a pozici místopředsedy obhájil Mgr. Jiří Szücs. Stávající členové
zůstávají Mgr. Nela Szücsová a Monika Morysová.
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4. FOTOPREZENTACE
Na úvodní straně výroční zprávy, jsou fotky z jednotlivých aktivit a spolku, dále více fotografií
spolek zveřejňuje na svých webových stránkách. www.zadek-ostrava.cz a facebookových
stránkách www.facebook.com/zadekostrava/.
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Z.A.D.E.K., Z.S.
(dále jako zkratka, Zážitek, Adrenalin, Dobrodružství, Edukace, Kreativita)
Aloise Gavlase 33/4, Dubina, 700 30 Ostrava
IČO: 05605181
Equa bank: 34175028/5500
zadek.info@gmail.com
www.zadek-ostrava.cz
ČLENOVÉ

Mgr. Radek Morys
Předseda spolku
Tel.: 608 41 648
Email: radekmorys@gmail.com

Mgr. Jiří Szücs
Místopředseda spolku
Tel.: 603 479 485
Email.: jirik.szucs@gmail.com

Monika Morysová
Člen
Email: vecerkova.monca@seznam.cz

Mgr. Nela Szücsová
Člen
Email: nela.szucsova@gmail.com
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6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ZÁHLAVÍ TABULKY
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7. PODĚKOVÁNÍ
Patří velké díky, všem členům a vedoucím organizace. V rámci své dobrovolné činnosti neúnavně pracují
na rozvoji organizace a zvyšují tak její reputaci a prestiž.
Za podporu, v roce 2021, děkujeme také především Statutárnímu městu Ostrava, které prostřednictvím
dotace talent managementu, v nás vložila důvěru a také městskému obvodu Ostrava-Jih, kde jsem letos
mohli poprvé čerpat dotaci na nový projekt.

Vypracoval,
Mgr. Radek Morys
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ve Studénce, 1. 2. 2021

