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Popis organizace
TikPro je zapsaný ústav, který byl založen za účelem poskytovat vzdělávací, zájmové, pracovní
a sociálně odborné programy, vzdělávání odborných pracovníků s cílem posílit jejich
kompetence, schopnosti a dovednosti v jejich profesních rolích, terapeutické služby a
publikační činnost a systematická osvěta odborné i široké veřejnosti.
Zapsaný ústav ,,TikPro z.ú.“, byl založen na základě rozhodnutí zakladatelky Dagmar
Moravcové v Šumperku dne 2. 5. 2019. Spolu s tímto rozhodnutím proběhla i volba členů
orgánů a ředitelky společnosti. Notářský zápis zakládací listiny společnosti byl proveden 14. 6.
2019.
V současné době TikPro nabízí vzdělávací, zájmové, pracovní a sociálně odborné programy,
které jsou zaměřeny na zlepšení komunikace, spolupráce a fungování pracovního týmu,
snižování rizik na pracovišti aktivním přístupem, prevenci syndromu vyhoření a v neposlední
řadě na aktivní odbourávání stresu.

Charakteristika zařízení
Název, sídlo, oblast činnosti
Název společnosti:

TikPro z.ú.

Datum zápisu:

14. 6. 2019

Sídlo společnosti:

Mladoňov 72, 788 03 Nový Malín

IČO:

08231893

Číslo účtu:

2401738558/2010

Druh společnosti:

Zapsaný ústav

Statutární orgán:

Ředitelka – Mgr. Veronika Jungová

Orgány ústavu
Zakladatel:
Bc. Dagmar Moravcová, nar. 19. 7. 1976, bytem Mladoňov 72, 788 03 Nový Malín

Ředitel:
Mgr. Veronika Jungová, nar. 14. 1. 1993, bytem Mladoňov 86, 788 03 Nový Malín

Správní rada:

Bc. Dagmar Moravcová, nar. 19. 7. 1976, bytem Mladoňov 72, 788 03 Nový Malín
Bc. Petra Jungová, DiS., nar. 14. 1. 1993, bytem Mladoňov 86, 788 03 Nový Malín
Ing. Adam Moravec, nar. 22. 12. 1976, bytem Mladoňov 72, 788 03 Nový Malín

Účel ústavu
Ústav se zakládá za účelem:
1. Ústav jako právnická osoby byl ustanoven za účelem provozování činnosti užitečné
společensky, využitím své osobní a majetkové složky.
2. Účelem ústavu je provozování činnosti v oblasti poskytování obecně prospěšných
služeb společnosti, jejichž výsledky budou každému rovnocenně dostupné, a to za
předem stanovených podmínek.
Předmět činnosti ústavu
K naplnění účelu je cílem ústavu realizovat činnosti a poskytovat služby v těchto oblastech:
-

a) Vzdělávací, zájmové, pracovní a sociálně odborné programy,
b) Vzdělávání odborných pracovníků s cílem posílit jejich kompetence, schopnosti a
dovednosti v jejich profesních rolích,
c) Terapeutické služby,
d) Publikační činnost a systematická osvěta odborné i široké veřejnosti.

Doplňková činnost
a)
b)
c)
d)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
Poradenská a konzultační činnost,
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
e) Pronájem nebytových prostor.

Workshopy
TikPro nabízí workshopy aktivizačního charakteru pro rozvoj
- komunikace,
- spolupráce,
- kreativity,
- flexibility,
- zlepšení organizace.

Aktuální nabídka workshopů

1.

Kdo je kdo?

Jste Tým, ale nevídáte se? Pracujete na společném cíli, ale jste každý z jiné části republiky?
Vidíte se jen přes obrazovky a sociální sítě? Pojďte poznat kdo je kdo a spojte se.

2.

Rosteš. Rosteme!

V čem vynikáte? Jakou roli zaujímáte v týmu? Jste jeho přínosem? Daří se Vám spolupracovat?
Když porosteš Ty, poroste i celý tým.

3.

Mluvíme?!

Práce, práce a zase práce? Už se zapomínáte bavit o tom, jak se kdo má, co ho baví? Mluvme,
sdílejme a pracujme.

4.

Ctrl + Alt + Delete

Vypínáte někdy své aktuální nastavení? Dokážete se přepnout do hracího modu? Spouštíte
defragmentaci? Společně zmáčkneme Ctrl + Alt + Delete.

Akce pro veřejnost
Kromě aktivizačních workshopů realizujeme v průběhu roku také akce pro veřejnost.
7. 12. 2019 Tradiční hody v Mladoňově
31. 12. 2019 Silvestr pro děti i dospělé 2019

Další aktivity
21. 10. 2019 jsme zažádali o akreditaci ministerstvo práce a sociálních věcí s programem
,,Snižování napětí, psychické zátěže a rizik na pracovišti aktivním přístupem“ v rozsahu 5
hodin.

Ekonomika

Hospodaření TikPro z.ú. za rok 2019

Příjmy:
Položkově
CZ Biom
Celkem

Kč
27 760
27 760

Výdaje
Položkově
-

Kč
0

Celkem

0

Výsledek hospodaření

Podrobnosti k financování činnosti ústavu v přílohách této výroční zprávy, které jsou její
nedílnou součástí: Ďaňové přiznání, Příloha k daňové uzávěrce, Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha
v plném rozsahu.

Kontakt
Mgr. Veronika Jungová
Bc. Dagmar Moravcová
E-mail
tikpro@tikpro.cz
Webové stránky
Tikpro.cz
Facebook
https://www.facebook.com/TikPro2018/?ref=bookmarks

Telefon
Bc. Dagmar Moravcová: +420 608 400 493
Mgr. Veronika Jungová: +420 724 805 590

