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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

Název firmy: UUUL, z.ú. 

 

Právní forma: ústav 

UUUL, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž zákonný rámec je definován zákonem 

č. 89/2012 Sb., tj. občanským zákoníkem. Jde o právnickou osobu ustavenou za účelem 

provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a 

majetkové složky.  

 

Sídlo firmy:  

Náměstí Svatopluka Čecha 12, 101 00 Praha 10 (do 19.9.2019) 

Radnické schody 169/5, 118 00 Praha 1 (od 20.9.2019) 

IČO: 07524340 

 

Datum zápisu do rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl U 729, 

vložka 108: 26.10. 2018 

 

Zakladatelka: Tereza Dobiášová 

 

Základní vklad do společnosti: 10 000,- Kč 

 

Ředitelka: Lenka Chobotová Vancová 
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Složení správní rady: 

Správní rada pracovala v roce 2019 v tomto složení 

Tereza Dobiášová  

Karey Leah Lazar-Rawitscher  

Jiří Sulženko (do května 2019) 

Adam Langer (od července 2019) 

 

Revizor: 

Peter Kibritov 

 

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Zakládací listina společnosti vymezuje její poslání následovně: účelem UUUL, z. ú. je 

poskytování služeb v oblasti kultury a interaktivního a participativního vzdělávání a 

sociální integrace:  

- dětí a mládeže s cílem rozvíjení jejich celkového osobnostního potenciálu 

- žáků, studentů a učitelů základních, středních a vysokých škol a činitelů veřejného 

života 

- dospělých  

těmito formami: 

a. provoz kulturně – vzdělávacího centra pro děti, rodiny a vzdělávací instituce 

pro zajištění předmětu činnosti ústavu, 

b. tvorba a provoz interaktivních expozic (a případně jednotlivých jejich 

expozičních a vzdělávacích komponentů), instalací, tvůrčích laboratoří a 

dalších formátů vycházejících z muzejní a divadelní participace, 

c. svobodná umělecká činnost a výzkum na poli kreativity, participace a 

vzdělávání přes umělecké formy, 
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d. jednorázové programy, jako jsou workshopy, semináře, přednášky, 

e. intervence ve veřejném prostoru, 

f. pravidelné kurzy, 

g. poradenství, školení a zprostředkovatelská činnost 

 

 

PERSONÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 

Společnost nepřijala žádné zaměstnance do stálého pracovněprávního vztahu. 

10. května 2019 rezignoval na místo funkce člena správní rady Jiří Sulženko.  

19. července byl správní radou zvolen nový člen Adam Langer, ředitel Sladovny Písek, 

o.p.s. 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

Od března do června 2019 se náš tým účastnil akceleračního programu Impact First. 

Tento program si klade za cíl stabilizovat začínající sociální a neziskové podnikání. 

Poskytuje odbornou podporu od mentorů, konzultantů a expertů ze širokého spektra 

oblastí podle potřeb účastníka programu. Zhodnotili jsme a re-definovali  společenský 

dopad činnosti naší organizace a potenciál týmu – jeho dovednosti a schopnosti a 

v neposlední řadě zkonzultovali finanční plánování a udržitelnost. 

 

V dubnu jsme získali grant z Mezinárodního Visegrádského fondu, který umožňuje 

zvýšení kvalifikace manažerů v řízení dětských muzeí. Hlavním cílem je akcelerace nově 

otevřených dětských muzeí v krajinách visegrádské čtyřky: podpořit je, aby byli úspěšné,a 

jejich fungování trvale udržitelné.  

UUUL vystupuje v projektu jako hlavní partner, který koordinuje projektové činnosti a 

mentoruje partnery z dětských muzeí ze Slovenska, Maďarska a Polska. Organizace 

nastavují své business modely ve spolupráci s profesionály z dětských muzeí ze západní 
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Evropy a sdílejí své skušenosti a vědomosti. Měli jsme možnost nahlídnout do špičkových 

dětských muzeí a stát se na 1 rok členem Mezinárodní asociace dětských muzeí Hands 

On! Tato asociace organizovala ve Frankfurtu mezinárodní profesní konferenci 

muzejních a galerijních profesionálů pracujících s dětmi, a za Českou republiku jsme 

prezentovali situaci na tému Začínající dětské muzea ve V4. Projekt bude ukončen v roce 

2020. 

 

V srpnu se UUUL stal jedním ze zakládajících členů platformy pro kreativní učení 

uMĚNÍM. Platforma združující umělecké organizace v září 2019 realizovala konferenci 

„Kreativní města vzdělávají uměním“. Chceme být dobrým příkladem toho, jak spolupráce 

profesionálních umělců se školami může přinést v městech pozitivní dopady na kvalitu 

vzdělávání. UUUL proto prezentoval v rámci programu konference workshop 

s interaktivním divadlem pro děti. 

 

Se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a Univerzitou Karlovou jsme připravili projekt 

Školy pro budoucnost. Projekt zavádí na vybraných základních školách v Praze 

program kreativní výuky Kreativní partnerství, který nastavuje spolupráci umělců s učiteli 

na přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku 

rozvíjejícího expertízu, samostatnost a veřejnou aktivitu žáků v oblasti udržitelného 

rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Zaměřuje se na rozvoj 

kompetencí k udržitelnému rozvoji, rozvoj praktické výuky, motivace žáků a rozvoj 

pedagogů. Předpokládaná doba realizace je období 2020-2022. Tento projekt byl 

schválen k podpoře. 

 

„Vzdělání srdce“ je název projektu, s kterým se UUUL úspěšně ucházel o jednoletý grant 

Hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění a získal ho pro realizace v roce 2020. 

Pražské veřejnosti představuje inovativní participativní kulturní formát na rozhraní divadla 

a muzejní animace. 

 

5

. 



www.uuul.cz 

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
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