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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

IDEA, POSLÁNÍ, DŮVOD EXISTENCE A CÍLE ORGANIZACE  

"Bludiště jsou většinou složitě prolamované systémy pásů pečlivě sestřižených a nepropustných 
křovin. Vejdete dovnitř a nejdřív vesele s radostí procházíte úzkými neočekávaně zalomenými 
uličkami. Po jisté době dojdete k závěru, že všeho moc škodí a že přece jen není nad volný 
přehledný terén. 

 A v té chvíli to začne. Pokoušíte se najít východ, ale ať děláte, co děláte, vždycky se jaksi zákonitě 
ocitnete ve středu bludiště. Jste rozumný člověk a je vám jasné, že vám nehrozí skutečné nebezpečí, 
že se dříve či později vlastním přičiněním nebo s pomocí jiných určitě dostanete ven, ale přesto po 
několika nezdařených pokusech pocítíte cosi jako hrůzu z vlastní bezmoci..." /zdroj: Karel Kyncl – 
Moje Británie/ 

 Takové bludiště je i náš život. Vcházíme do něj naplněni radostí a očekávání. Po jisté době dojdeme k 
závěru, že péče rodičů unavuje a svazuje a že není nad svobodu. V té chvíli to začne. Pokoušíme se 
najít materiální, partnerské, pracovní, zdravotní, studijní uspokojení našich tužeb, ale ať děláme, co 
děláme, někdy se zákonitě ocitnete v bludném kruhu. 

Jsme rozumní a je nám jasné, že nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním 
přičiněním dostaneme ven. Nezdařené pokusy však umocňují náš strach z věcí příštích. Pokud právě 
teď pociťujete cosi jako hrůzu z vlastní bezmocnosti, nabízíme Vám pomocnou ruku.  

Posláním je pořádat volnočasové a vzdělávací aktivity všem věkovým kategoriím. 

CÍLE. Zapsaný spolek se SNAŽÍ O podporu osobnostního a sociálního rozvoje jedinců, poskytování 
odborných informací, vzdělávacích programů a prožitkových aktivit všem věkovým kategoriím, 

 ČINNOST V PŘÍSLUŠNÉM ROCE  

1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

1.1 ZÍSKALI JSME AKREDITACI MŠMT PRO TYTO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: 

 

Název Cílová 
skupina 

Oblast Forma Počet 
osob 

Hodin. 
dotace 

 akreditace 

Novinky v 
oblastech 
mzdové a 

ředitelé škol a 
školských 
zařízení 

řízení školy seminář 15 6 14.9.2018 24547/2018-
2-680   
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personální 
agendy 
Dokumentace 
školy a 
legislativa 

ředitelé škol a 
školských 
zařízení 

řízení školy seminář 15 6 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Praktický 
seminář využití 
hudebního SW 
Cubase pro 
učitele ZUŠ a 
SUŠ. 

pedagogové 
volného času 
učitelé ZUŠ a 
SUŠ 

umělecké 
školy 

seminář 
a dílna 

8 8 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Integrované 
dítě v hodinách 
ČJ 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 

český jazyk seminář 15 5 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Jak pomoci při 
zvládání 
klíčových 
kompetencí v 
předškolním 
věku 

učitelé MŠ Klíčové 
kompetence 

seminář 15 6 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

ČTENÍ A PSANÍ V 
1. TŘÍDĚ – 
postupně a 
prakticky 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů 
pro 1. stupeň 
základní školy 

seminář 15 4 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Komunikace, 
konflikt a 
asertivita ve 
školní třídě 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitel – 
metodik 
prevence 
učitel 
praktického 
vyučování 
učitelé 
speciálních 
škol 
učitelé ZUŠ a 
SUŠ 
učitelé – 
vedoucí 
školních 
zájmových 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

seminář 15 8 14.9.2018 24547/2018-
2-680   
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kroužků a 
klubů 
asistenti 
pedagoga 

Kyberšikana – 
fenomén dnešní 
doby 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitel – 
metodik 
prevence 
asistenti 
pedagoga 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 20 6 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Agresivní žák na 
základní škole 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
výchovní 
poradci 

pedagogika seminář 20 6 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

VÝUKOVÉ 
METODY, BEZ 
KTERÝCH SE NA 
1. ST. 
NEOBEJDEME 
Zaměřeno na 
výuku ČJ, 
prvouk 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů 
pro 1. stupeň 
základní školy 

seminář 15 4 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Jak efektivně 
pracovat v e-
spis LITE, aneb 
praktická práce 
v tomto 
systému spiso 

ředitelé škol a 
školských 
zařízení 

řízení školy seminář 15 5 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Nové postupy 
při výuce slohu 
na 1. stupni ZŠ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 

předměty a 
metodiky 
předmětů 
pro 1. stupeň 
základní školy 

seminář 15 4 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Kým jsem a kam 
jdu – rozvoj 
osobnosti žáků 
a umění 
komunikace ve 
vztahu učitel - 

učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé 
gymnázií 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé VOŠ 
učitel – 
metodik 
prevence 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 

seminář 15 8 14.9.2018 24547/2018-
2-680   
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výchovní 
poradci 

Komunikace 
mezi školou a 
rodiči – jak se 
vyhnout 
zbytečným 
nedorozuměním 
a konfl 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
ředitelé škol a 
školských 
zařízení 
učitelé SOŠ a 
SOU 

psychologie seminář 15 8 16.11.2018 33198/2018-
2-864   

Využití online 
aplikací na ZŠ 
aneb Křížovky, 
kartičky, slovní 
mraky, kvízy – a 
v 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

pedagogika seminář 12 6 16.11.2018 33198/2018-
2-864   

Právní 
minimum pro 
ředitele školy 

ředitelé škol a 
školských 
zařízení 

řízení školy seminář 15 8 16.11.2018 33198/2018-
2-864   

Právní 
minimum pro 
pedagogy 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a 
SOU 
učitelé 
gymnázií 

ostatní seminář 15 8 16.11.2018 33198/2018-
2-864   

Nežádoucí 
chování u dítěte 
předškolního 
věku 

učitelé MŠ mateřské 
školy 

seminář 15 6 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Úvod do 
problematiky 
prevence 
sociálně 
patologických 
jevů ve školní 
třídě 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 
asistenti 
pedagoga 
učitel – 
metodik 
prevence 
výchovní 
poradci 

prevence 
sociálně – 
patologických 
jevů 

seminář 20 8 14.9.2018 24547/2018-
2-680   

Jazykové hry v 
hodinách 
češtiny pro 1. 
stupeň ZŠ 

učitelé 
1.stupně ZŠ 
učitelé 
2.stupně ZŠ 

český jazyk seminář 15 5 14.9.2018 24547/2018-
2-680   
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1.2. REALIZOVALI JSME TYTO VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGY 
Termín Název Počet účastníků 
24.9.2018 Spisová služba 8 
8.10.2018 Motivace ve vzdělávání – jak 

reagovat v zátěžových situacích 
15 

9.10.2018 Jóga v předškolní výchově 7 
6.11.2018 Pohybová výchova v předškolní 

výchově 
20 

10.12.2018 Využívání on-line aplikací ve 
výuce – metodická podpora 
pro učitele 

9 

29.5.2018 Čtvero ročních období  10 
24.4.2018 Dokumentace školy a 

legislativa 
15 

12.6.2018 ADD a ADHD v praxi 15 
 Celkový počet účastníků:  99 
   

 

1.3. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI  

Členka týmu Mgr. Zuzana Týnková a Božena Turoňová poskytuje organizacím a jednotlivcům 
konzultace v rámci Domu zahraniční spolupráce, Erasmus+.  

Společně s Hedvikou Gabrielovou – Poradkyně, s. r. o jsme reagovali na výzvy ESF, podařilo se nám 
uspět a zahájit projekt Zpět do práce (od 1.4.2018), tento projet bude ukončen 31.3.2021 – více 
informací na webové stránce zd.bludistekv.cz 

1.4 PROJEKTY VĚTŠÍHO ROZSAHU 

Rok 2018 přinesl našemu spolku novou zkušenost. Podařilo se nám obhájit realizaci projektu "Zpět 
do práce", cíleného na pomoc při hledání zaměstnání v našem regionu. Tento projekt je financován z 
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Je 
určen pro rodiče s dětmi do 15 let (dále R) a lidem 54+ (dále 54+).  Aktivity projektu posilují 
psychickou a fyzickou odolnost klientů a pomáhají najít pracovní příležitosti. Činnost je zaměřena na 
poradenské, informační a motivační aktivity. Hlavním pilířem projektu jsou akreditované 
rekvalifikační kurzy Základy obsluhy PC, Poradce pro zdravý životní styl, chůva a marketingový 
specialista. Projekt je tříletý, byl spuštěn 1.4.2018.  

Některé aktivity projektu mířily i na veřejnost – velký zájem i ze strany veřejnosti byl o workshop 
Základy sociálního podnikání. Uskutečnil se 25.10.2018.  pod vedením designérky L. Kutálkové a 
divadelní režisérky K. Jungové.  Pracovnice z nízkoprahové dílny Metráž vytvářely designové 
produkty, které byly z velké části vyráběny ručně. 
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V době MFF proběhla zajímavá aktivity dokumentaristky Veroniky Korčákové Cesta ze dna. Cyklus 
vznikl ve spolupráci s Českou televizí. Dokumentaristka po dobu jednoho roku sledovala osud šesti 
nezaměstnaných žen. 

Počet osob, kteří do 30.9.2018 získali nejméně 40 hodin podpory v rámci projektu Zpět do práce: 12, 
z toho 6 ze skupiny nad 54 let (4 ž., 2 m.)  a 6 ze skupiny rodičů (6 žen).  

Z tohoto počtu osob získalo zaměstnání: 3–2 z toho od 1.10., 1 od 27.8.2018 U dalších podpořených 
osob dále jednáme se zaměstnavateli a vyhledáváme vhodnou pracovní pozici, jsou domluvené stáže.  

V rámci klíčových aktivit jsme navázali spolupráci s významnými zaměstnavateli (IDP Karlovy Vary, 
Moser, Sokolovská Uhelná aj.) a v jsme v úzké spolupráci s ÚP, které nám pomáhají vytipovávat osoby 
spadající do naší CS. Ve spolupráci s MM KV jsme domluvili možnou podporu účastníků u p. o. města. 
V rámci propagace projektu spolupracujeme s Českým rozhlasem, Karlovarskými radničními listy aj. 
Zřídili jsme FB skupinu, kam přispívají i účastníci kurzů. Samozřejmostí byly osobní schůzky a 
plánování. 

Prostřednictvím klíčové aktivity Poradenství mohli účastníci projít kariérovým poradenstvím. Někteří 
využívali psychoterapeutické služby, zejména ti, kterým jejich psychický stav znemožňoval návrat na 
trh práce. Součástí právního a finančního poradenství byla reálná praktická pomoc s vyřešením 
záležitostí, které účastníci vnímali jako velkou přítěž v osobním a tím i v pracovním životě. 

Účastníci projektu v osobním plánování projevili zájem o motivační kurzy, většina z nich měla 
vzdělání, které je dostačující pro pracovní pozici, o kterou se chtějí vzdělávat. Vedle pravidelných 
motivačních kurzů se realizoval nepovinný seminář Cesta ze dna, který přilákal i další zájemce o 
projekt. Vznikla platforma pro E-learning projektu – viz zdp.bludistekv.cz. 

Vznikly nové webové stránky určené pouze pro projekt zdp.bludistekv.cz 

KONKRÉTNÍ AKTIVITY: 

17.5. Úvodní workshop – zúčastnilo se 22 zájemců z ÚP, z toho 12 vstoupilo do projektu, 1 účastnice 
skončila v projektu kvůli tomu, že na další aktivity nedocházela. Úvodního workshopu se dále 
zúčastnilo 8 zástupců jiných organizací /měst a získali tak lepší povědomí o projektu tak, aby o něm 
mohli informovat případné zájemce ze strany účastníků nebo zaměstnavatelů. 

28.6. Pohovory Ostrov ÚP - 9 účastníků, z toho 2 vstoupily do projektu. 

14.9. - 2. workshop – zúčastnilo se 11 zájemců z ÚP. 

Mezi workshopy neustále probíhá komunikace s úředníky z Úřadů práce v Karlových Varech, v 
Ostrově. Dále jednáme se zaměstnavateli a snažíme se účastníkům projektu vyhledat práci, která by 
odpovídala jejich vzdělání a zároveň pro ně byla natolik zajímavá, aby je bavila a byla větší 
pravděpodobnost si tuto pracovní pozici udržet (IDP Karlovy Vary, marketingové firmy, věznice aj.) 
Oslovili jsme MM KV a vyjednali schůzku s příspěvkovými organizacemi, informovali jsme je o 
možnostech projektu a možnosti zaměstnat naše zájemce o práci. 
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Každý účastník projektu vyplňuje společně s pracovníky projektu (především evaluátor) Osobní 
dotazník a společně plánují další posun směrem k práci. Evaluátor navrhne plán aktivit pro každého 
člověka a v úzké spolupráci s odborným pracovníkem zorganizuje jednotlivé aktivity. Ve spolupráci s 
odborným gestorem vyhledává pro každou osobu vhodného zaměstnavatele, oslovuje podniky, 
domlouvá stáže, případně jedná o poskytnutí mzdového příspěvku pro zaměstnavatele (vše viz 
výkazy práce). 1 osoba z osmi podpořených více než 40 hodinami získala s podporou projektu práci, 
další osoby i po ukončení projektu zůstávají v podpoře spolupracující Agentury pro zprostřed. 
zaměstnání (viz Smlouvy). S možnými zájemci a zaměstnavateli komunikujeme i skrze FB 
(https://www.facebook.com/groups/182681995720961/) a http://zpetdoprace.bludistekv.cz/  

Aktivity probíhají: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary 

30.5. 2018 Mzdové minimum, 5 hodin, lektor Petra Došková (DPP) - 5 účastníků 

4.6.2018 Kým jsem a kam jdu, 5 hodin, lektor Zuzana Týnková (DPP) - 8 účastníků 

6.6.2018 Úprava zevnějšku, 5 hodin, lektor Lucie Štěpánová (DPP) 4 účastníci 

20.6.2018 Právní minimum, 5 hodin, lektor Koberna (DPP) 9 účastníků 

25.6.2018 Rozvoj měkkých dovedností (Komunikace jako pracovní nástroj), 5 hodin, lektor Štěpánka 
Klimentová (v rámci pracovní pozice) 7 účastníků 

27.6.2018 Počítačová gramotnost, 5 hodin, lektor: Martin Doležal (DPP), 10 účastníků 

9.7.2018 Rozvoj měkkých dovedností (Asertivita), lektor: Štěpánka Klimentová, Zuzana Týnková 9 
účastníků 

15.8. 2018 Rozvoj měkkých dovedností (sebeprezentace), lektor: Štěpánka Klimentová, Zuzana 
Týnková 5 účastníků 

12.9.2018 Posílení finanční gramotnosti, lektor Štěpánka Klimentová: 6 účastníků + 2 hosté 

17.9.2018 Úprava zevnějšku, lektor Běla Jánoštíková: 9 účastníků 

19.9.2018 Posílení finanční gramotnosti, lektor: Štěpánka Klimentová:6 účastníků 

Nepovinné semináře.  Na nepovinné semináře jsou zváni i zástupci organizací a potencionální 
zaměstnavatele, aby mohli společně s účastníky vytvářet sociální sítě, na konci je vždy dán prostor 
pro diskusi a síťování. 

2.7.2018 Cesta ze dna, lektor Veronika Korčáková – Sobková, 15 účastníků, z toho 8 účastníků, kteří 
podepsali dohodu o vstupu do projektu 

23.11.'18 Právní minimum 6 os.  - z toho 6 žen, osoby pečující o dítě mladší 15 let – dále R: 3, 54+: 3 
(DPP Koberna) 

30.11.'18 Finanční gramotnost 4 os.  - z toho 4 ženy, R: 2, 54+: 2 (lektor projektu – DPČ) 
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6.12.'18 Finanční gramotnost 5 os. - z toho 5 žen, |R: 3, 54+: 2 (lektor projektu DPČ+ hosté zdarma) 

13.12.'18 Mzdové minimum 9 os. - z toho 8 žen, 1 muž (54+), R: 4, 54+: 5 (DPP Došková) 

Aktivity probíhají: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary 

PORADENSKÉ AKTIVITY 

Na základě osobního plánu si účastníci vybírali max. 10 hodin individuální podpory s odborníky, což 
dokládají výkazy aktivit, které jsou Přílohou esfcr.cz. Poradenské aktivity projektu trvají od prvního 
workshopu, kdy vstoupili zájemci do projektu – po celou dobu (tzn. 14.5.2018 - 30.9.2018) na základě 
osobní domluvy s účastníky a externími pracovníky projektu. Finanční a osobnostní poradenství je 
součástí práce odborného pracovníka/lektora a evaluátora. 

Celkový počet hodin podpory v 1. MO:  

Finanční poradenství: 48 hodin 

Osobnostní a kariérové poradenství: 32 hodin 

Psychoterapie: 12 hodin 

Poradenských aktivit se zúčastnilo celkem 12 osob, z toho 8 osob ukončilo svou účast v projektu a 
získalo více než 40 hodin podpory. (6 rodičů dětí do 15 žen – z toho 6 žen, 0 mužů. Z těchto 6 žen 3 
samoživitelky. 6 osob nad 54 let, z toho 4 ženy, 2 muži) 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

V období od 12.11.2018 do 19.12.2018 proběhl v pronajatých prostorách Dvorana, Chebská 48, 
Karlovy Vary (školící místnost) rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače v rozsahu 80 
vyučovacích hodin (akreditace MŠMT č.j. 21395/2017-1/418).  

Kurz úspěšně absolvovalo 10 osob, z toho 8 žen a 2 muži. Ze skupiny rodičů s dětmi do 15 let - 4 
osoby, ze skupiny osob nad 54 let - 6 osob. 
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1.5 AKADEMIE ZDRAVÍ 

ZAHNARZTPRAXIS  

Výměna zkušeností česko-německých stomatologů 

Začala nová spolupráce se stomatologickou klinikou pod vedením Dr. Med. Dent. Conrada Kühnöla. 
Lékařskou zubařskou praxi začal pradědeček současného majitele Conrada Kühnöla již v roce 1899. 
Klinika v současné době sídlí v centru Drážďan a disponuje nejmodernější technikou. Zdravotnické 
zařízení se věnuje všem oblastem stomatologie, ale zejména se specializuje na integrované 
implantáty. Dr.Kühnöl se se zúčastňuje kongresů stomatologických odborníků po celém světě a 
uskutečnil řadu přednášek.  

Několikadenní pracovní návštěvu uskutečnil se svými kolegy i v Karlových Varech. 

Na obsahu nabytého programu pracovní návštěvy se spolu s majitelem kliniky podílel člen našeho 
spolku PhDr. Pavel Feigl. Zorganizoval pracovní workshop o firemní kultuře. Provázel a tlumočil 
odbornou stáž pro 20 zaměstnanců německé kliniky v ordinaci MUDr. Albrechtové. Zaměstnanci 
kliniky byli rozděleni do malých skupin, aby výměna zkušeností byla co nejefektivnější pro obě strany. 
Akce se uskutečnila 22.11.2018 

 

2. FARMÁŘSKÉ TRHY 

Pro organizaci KV City, s.r.o. jsme opět zorganizovali tradiční městské farmářské trhy. 

Termíny: Místní farmářské trhy se staly již nedílnou součástí života v regionu. 

Farmářské trhy konáme pro velkou oblibu každoročně již od roku 2011 v období od března do 
prosince před Městskou tržnicí v Karlových Varech. Prostor před tržnicí plní stánky regionálních 
pěstitelů a výrobců, které nabízejí své produkty a výpěstky.  

V roce 2018 se uskutečnily v těchto termínech  

6.4, 20,4, 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 20.7., 17.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.2.11., 16.11., 7.12.,21.12.2018 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Přílohou „Účetní závěrka 2018“ 

ORGÁNY ORGANIZACE 

Orgány sdružení:  
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Rada (statutární a výkonný orgán), 

Statutární orgán: Božena Turoňová 

1. místopředsedkyně: Mgr. Zuzana Týnková 

2. místopředsedkyně: Věra Bartošová 

Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem o.s.,   

Valnou hromadu tvoří členové: Božena Turoňová, Zuzana Týnková, Věra Bartošová, Pavel Feigl, 
Tomáš Týnek, Hedvika Gabrielová 

Revizorem se stala Hedvika Gabrielová 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Bludiště, z. s. 
Právní forma: zapsaný spolek 
náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 227 71 328 
DIČ: CZ227 71 328 
Účet: 2755762379/0800 
Česká spořitelna, pobočka Karlovy Vary, tř. TGM 14 

www.bludistekv.cz; zdp.bludistekv.cz 

 


