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Skautská telefonní síť

Členská karta Junáka

HOSPODAŘENÍ

Ke konci roku 2014 jsme evidovali v STS necelých 6 tisíc telefonních čísel. Zájem neopadá a levné telefonování láká každý měsíc
více než 100 nových uživatelů.

V roce 2014 si přes skautIS objednalo členskou kartu 6552 lidí.
Většina z nich může využívat slevovou síť EYCA. TDC zajistilo
výrobu a distribuci 3x v průběhu roku.

Rozvaha k 31.12.2014 (v TIS. Kč)

www.skaut.cz/sts

www.skaut.cz/karta

skautské časopisy

Knihy

Publikace - skautské metodiky

Celkem 5x jsme vydali časopisy Světýlko, Skaut Junák, Roverský
kmen, Skautský svět a Skauting. V roce 2014 jsme vytiskli a
rozeslali celkem 248 300 časopisů, odebírá je 85 % členů a spokojenost s nimi je vysoká (viz Sondy). Kromě pravidelných příloh
jsme spolu s časopisy rozeslali řadu informačních a metodických
materiálů od výroční zprávy přes Roverský diář po metodiku
Skautské odkazy.

Hlavním vydavatelským počinem bylo ve spolupráci s Mladou
frontou vydání dvou velkých publikací Skautský oddíl a Skautské
vize. Dále jsme dotiskli vyprodané knihy Nebezpečný prostor,
Větrné toulání v hedvábných časech a Listy Jurovi.

V roce 2014 jsme vydali skautské metodiky Jednou skautem,
Skautské odkazy, ADHD - vím, co s tím!?, Z nevýhody výhoda
a Aby byly zážitky pro všechny. Na začátku roku vyšly nové
materiály pro předškoláky - Pěšinka benjamínků a Pracovní listy
pro benjamínky. Dotiskli jsme některé vyprodané stezky a aktualizovali Ekonomiku nestátních neziskových organizací. Dále vyšla
příručka Strategie Junáka 2022.

PROJEKTY TDC

www.skaut.cz/casopisy

Skautský e-shop
V roce 2014 jsme vyřídili 1429 objednávek prostřednictvím
e-shopu. Obchod nabízí stovky různých publikací a propagačních
materiálů.
www.skaut.cz/obchod

www.skaut.cz/obchod

Další publikační a produkční činnost
V roce 2014 jsme vydali materiály k valnému sněmu, PF Junáka,
nové stanovy, krizovou kartičku pro vedoucí oddílů, roverské diáře, záložky, výroční zprávu Junáka a i TDC, vánoční katalog TDC,
plakáty a záložky k Betlémskému světlu a mnoho dalšího (vizitky,
hlavičkové papíry, roll-upy, bannery, nášivky…).

Skautské e-knihy

www.skaut.cz/obchod

Charitativní projekty Junáka
Koordinovali jsme dvě celostátní charitativní akce Junáka - Postavme školu v Africe a Velikonoční skautské kuřátko. Zapojilo
se do nich shodně 33 oddílů, které vybraly 350 056, respektive
227 601 Kč.

Skautská energie

Pokračujeme ve vydávání elektronických knih. V nabídce nyní
máme již 22 knih zdarma (příručky a metodiky) a 34 placených
(převážně beletrie, deníky, rozhovory).

www.skaut.cz/charita

Nejen jednotky, ale i domácnosti členů a jejich příbuzných,
známých a kamarádů šetří na cenách plynu a elektřiny. Máme
připojeno již cca 800 odběrných míst.

www.skaut.cz/obchod (zdarma)
a www.kosmas.cz nebo www.palmknihy.cz (placené)

Každý týden rozesíláme e-mail s přehledem novinek na Skautské
křižovatce a jednou měsíčně Balíček kanceláře ústředí. Z více než
6300 rozesílaných mailů s novinkami je otevřeno pravidelně cca
27 %.

www.skaut.cz/energie

Facebook
Staráme se o hlavní facebookové profily Junáka - skaut pro veřejnost (sleduje 15 724 lidí) a skautINFO pro členy (sleduje 1198
lidí). Nejúspěšnější příspěvek roku 2014 (náborovou koláž) vidělo
174 tisíc lidí.
www.facebook.com/skaut
www.facebook.com/skautinfo

Externí komunikace Junáka
Staráme se kompletně o mediální obraz Junáka. Zajišťujeme služby tiskové mluvčí, vydáváme výroční zprávy a PF, vyhledáváme
komunikační příležitosti, řešíme kampaně. Např. v prosinci 2014
vyšlo o skautech skoro 190 zmínek v médiích.
www.skaut.cz/propagace

Prodej a nákup inzerce
Inzerce ve skautských časopisech je důležitou součástí příjmů.
Za rok se nám podařilo zprostředkovat inzerci za 583 tisíc Kč. Na
druhou stranu TDC zajišťuje propagaci skautů inzercí v systémech google (zde jsme získali grant na více než 2 miliony Kč
ročně) a facebook.

Správa skautských webů

Informační balíčky a newslettery

Hlavním úkolem v této oblasti bylo vytvořit a zprovoznit novou
Skautskou křižovatku. To se v říjnu podařilo. Do konce roku uzavřenou Křižovatku navštívilo 7713 skautů a skautek.

www.skaut.cz/krizovatka

www.skaut.cz/krizovatka

Krom vydání nové sady propagačních materiálů jsme také aktualizovali metodický web o náborech a 190 přihlášeným oddílům
jsme poskytli výrazné slevy a balíčky propagačních předmětů
zdarma.

Krizová komunikace
Poskytujeme také non stop službu krizové linky, kam se mohou
obrátit skautští vedoucí v případě závažných situací. Linka je
využívána především v období letních táborů. Vloni bylo naštěstí
jen 13 hovorů.
www.skaut.cz/krize

Betlémské světlo
Každoročně zajišťujeme propagační servis k akci. V roce 2014
jsme vydali 2 nové druhy plakátů, záložky a připravili jsme video,
které na facebooku vidělo přes 130 tisíc lidí.

Podpora náborů

www.skaut.cz/nabory

Dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek		
Oprávky k dlouhodobému majetku		
Zásoby					
Pohledávky				
Krátkodobý finanční majetek		

357
21
-243
3748
1715
1324

Aktiva celkem				

6922

Pasiva
Jmění					
Výsledek hospodaření			
Krátkodobé závazky 			
Jiná pasiva				

4079
594
2047
202

Pasiva celkem				

6922

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 (v TIS. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy			
Služby 					
Osobní náklady				
Ostatní náklady 				
Odpisy					

639
5480
2959
84
116

Náklady celkem				

9278

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží		
Změna stavu zásob 			
Ostatní výnosy 				
Přijaté příspěvky				
Provozní dotace				

4696
254
75
4317
116

Výnosy celkem				
Výsledek hospodaření			

9458
180

Propagační materiály
Vydali jsme nové náborové plakáty, skautské školní sešity, novou
sérii placek a brožuru pro rodiče nováčků.
www.skaut.cz/obchod

Hodnocení kvality TDC

Účetní služby

TDC se v minulém roce zapojilo do systému hodnocení kvality skautských jednotek. Vytvořili jsme systém a prošli prvním
hodnocením. Výsledek je dobrý (66 %) a do budoucna máme
spoustu podnětů ke zlepšování se.

Pro skautský kraj Praha jsme zajišťovali účetnictví.

www.skaut.cz/kvalita

www.skaut.cz/betlemskesvetlo

Aktiva

lidé /stav ke květnu 2015/
Tomáš Slavík (Fred) - ředitel, Marie Řeháková - učetní, Michaela Čakrtová (Střízla)
- asistentka, Jana Hořáková - administrátorka STS, František Šereda (Moulin) - informační
redaktor, Tomáš Vovsík - informační redaktor, Jitka Taussiková - tisková mluvčí, Karel Frnka
(Karlík) - redaktor externí komunikace, Marek Bárta - grafik, Jiří Richter (Rick) - prodejce
inzerce, Václav Zeman (Šík) - koordinátor časopisů a šéfredaktor Skautského světa, Jana
Karasová (Kami) - šéfredaktorka Roverského kmene, Kateřina Šmajzrová (Káťa)
- šéfredaktorka Skautingu, Zuzana Klusáčková (Klusajda) - šéfredaktorka Teepka, Zdeněk
Chval - šéfredaktor Skauta-Junáka a Světýlka, Kateřina Hořavová (Káča) - konzultantka
vzdělávacích trendů, Roman Šantora (Bobo) - editor, Anna Skuhravá (Anička) - projektová
pracovnice, Vojta Petr - projektový pracovník.
Bořek Slunéčko - předseda Rady TDC, Eva Měřínská (Evička), Jiří Navrátil, Ondřej Kupka
(Dick), Pavel Konečný (Flek), Vít Koutenský (Pudil) - členové Rady TDC.

