Výroční zpráva klubu ALIENTEAM.CZ za rok 2002

klub pro trávení a organizaci
volného času

Kontaktní informace:
Jméno: Alienteam.cz – klub pro trávení a organizaci volného času dětí a mládeže
Typ organizace: občanské sdružení
Charakter činnosti: nízkoprahový, otevřený klub
Adresa: Malá Morava 8, 788 33
IČO: 70860661
Tel./fax: 581 761 424
Internetová adresa: www.alienteam.cz
E-mailová adresa: klub@alienteam.cz
Rada klubu: Radovan šikula, Mgr.(předseda), Jan Urban (člen Rady), Eliška Šírová (členky Rady)

Charakter činnosti:
Náplní činnosti klubu je především organizace a realizace výletů, výměnných projektů pro mládež
na místní i mezinárodní úrovni, sportovních a jiných soutěží a nejrůznějších jiných akcí
napomáhajících k aktivnímu trávení volného času nejen dětí a mládeže. Klub se snaží vytvářet
podmínky pro neorganizovanou mládež srovnatelné s podmínkami ve městech.
Klub nemá stálé zaměstnance a všichni členové a funkcionáři vykonávají svoji činnost bez
jakékoliv odměny.
Prostředky na svou činnost klub získává pouze z darů, grantů a vkladů účastníků. Vlastní komerční
činnost klub nevykonává – neziskové sdružení

Seznam akcí realizovaných klubem v roce 2002:
1. Duben 2002: „Dobytí Kralického sněžníku“
1.ročník výstupu na místní vrchol. Charakter akce sportovně turistický, poznávací. Určený pro
všechny věkové kategorie.
Vedoucí akce Jiří Kubíček.
Jako sponzora se podařilo sehnat Pivovar Hanušovice, který věnoval 1 sud 11°piva.

Hodnocení akce: velice pozitivní, bohužel vrchol nebyl dobyt kvůli velkému množství sněhu.
Naopak sud byl dobyt bez problémů...

2. Červen 2002 – Dětský den
Klub se spolupodílel na organizaci dětského dne spolu s místními občany.
Organizátorem za klub byl Jan Urban.
Bylo využito zařízení klubu (počítač+tiskárna) k výrobě plakátů, diplomů, hracích karet apod. Klub
rovněž poskytl trička s logem klubu pro organizátory. Část finančních prostředků na provoz klubu
z rozpočtu obce šla na tuto akci.
Hodnocení: doufáme, že pozitivní..bylo to pro děti..

3.

Červenec - Mezinárodní projekt mládeže s názvem „We Are 4 Europe“

10 denní mezinárodní pobyt mládeže ve věku 15-18 let (za klub 10 studentů Gymnázia v Kojetíně a
Jilemnici) za účasti Malty, Lotyšska, Rakouska a Česka.
Náplní projektu byly volnočasové aktivity, komunikace v anglickém jazyce a kulturní poznávání
cizích zemí.
Vedoucí akce a autor projektu Radovan Šikula.
Projekt podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy částkou 525.026,40 Kč.

Hodnocení akce: vysoce organizačně náročný projekt, vysoce pozitivní
Více informací a zejména fotografií lze nalézt na www.alienteam.cz.
Z tohoto projektu byl rovněž zakoupen hrnčířský kruh pro všechny zájemce na Malé Moravě a
okolí v ceně 17.019,- Kč. Je umístěn v klubovně klubu. Poslouží všem zájemcům. Odpovědná
osoba Vlaďka Kubíčková.

4. Říjen – Valná hromada klubu
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou
Účast: 10 lidí (viz zápis na www.alienteam.cz )
Zhodnocení činnosti za rok 2001
Klubovna v Malé Moravě:
V roce 2001 klub získal prostředky na projekt „Internet na vesnici“.
Za tyto prostředky byl zakoupen počítač s tiskárnou.
Ve stejné době využila Obec Malá Morava prostředky z programu na podporu knihoven a rovněž
zakoupila počítač pro místní občany. Došlo tak ke spojení dvou finančních zdrojů, které měly
společný cíl – zpřístupnit a vybudovat pro občany přístup na Internet. Nutno říci, že v okolí nic
podobného není a že tímto je obec daleko za ostatními vesnicemi , ale i městy.
Vznikla tedy klubovna, která vzbuzuje tolik diskuse v obci. Chtěl bych jen podotknout, že se
vlastně jedná o přípojný bod k Internetu, který musí provozovat obec spolu s knihovnou. Myslím,
že je dobře, že tento reprezentativní prostor slouží a může sloužit nejen dětem, ale všem občanům
pro nejrůznější příležitosti. Záleží jen na zastupitelstvu obce, zda-li chce mít takové zařízení v obci.
Klub bohužel nemá žádné příjmy, aby mohl zajistit stálého pracovníka do klubovny. Ve svém
volném čase vždy ochotně pomůže a půjčí klíč Jan Urban.
Další pozitivní věcí je určitě to, že místní děti se během krátké doby naučily základním
dovednostem na počítači a předčí tak v mnohém většinu dospělých v obci.

Další pozitivní věcí je určitě fakt, že klub zajišťuje pro obec tvorbu stránek na internetu zdarma.
Obec tak nemusí platit za aktualizace informací na Internetu. Naopak přispívá na provoz domény
klubu www.alienteam.cz.

5. Stav hospodření
Stav účtu ke dni 1.1.2002 – 2.620,-Kč
Stav účtu ke dni 31.12.2002 – 492.51,Granty za rok 2002:
MŠMT – projekt „WeAre4Europe“ – účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 525.026,40
Kč. Prostředky použity na náklady projektu bezezbytku.
Závěrem:
Činnost klubu je závislá na finančních darech a podporách ze stran jiných subjektů. Velice
oceňujeme přístup zastupitelů Obce Malá Morava, kteří každoročně schvalují příspěvek na provoz
klubu. Nutno podotknout, že tyto peníze nejdou mnohdy vidět, ale určitě pomáhají ke kvalitnějším
podmínkám života mladých na vesnici...

Malá Morava 1.2.2003
Předseda klubu

