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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,
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 a
nedošlo k žádným změnám ve složení řídících orgánů.

PŘEHLED ČINNOSTI
Během krátkého 2 měsíčního působení v roce 2018 (zápis do registru 26.10.2018)
naše společnost zpracovala a odevzdala žádost o kulturní grant Evropské unie v rámci
programu Creative Europe pro Mezinárodní asociaci dětských muzeí Hands On!
International Association of Children in Museums.
Připravovali jsme také žádost o visegrádský grant, který by umožnil zvýšení kvalifikace
našich manažerů v řízení dětských muzeí. Proto jsme se soustředili na získání partnerů
z organizací působících v této oblasti s cílem spracovat, mentorovat a koordinovat
v pozici hlavního partnera společný projekt. Příprava žádosti o grant dětských muzeí
z Čech, Slovenska, Maďarska a Polska měla vyvrcholit jejím podáním začátkem roku
2019. Hlavním cílem je akcelerace nově otevřených dětských muzeí v krajinách
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visegrádské čtyřky: podpořit je tak, aby byli úspěšné, stabilizované a jejich fungování
trvale udržitelné. Umožnit jim, aby se mohli učit a nastavit svoje business modely
ve spolupráci s profesionály z dětských muzeí ze západné Evropy, sdílet svoje
skušenosti a vědomosti.
Dalším krokem v posílení manažerských dovedností byla příprava žádosti k přijetí do
akceleračního programu Impact First, určeného pro spoločensky prospěšné podniky.
Program poskytuje odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu,
konzultací, workshopů a networkingu. Cílem je zajistit funkčnost a dlouhodobou
udržitelnost projektů, škálovatelnost aktivit a dopadu.

V oblasti marketingových činností jsme se soustředili na základní aktivity:
1) vytvoření loga společnosti
2) registrace domény www.uuul.cz
3) vytvoření jednoduchých webových stránek s cílem poskytnout základní informace o
společnosti
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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Pohyb prostředků na účtech odpovídá provozovaným aktivitám, které jsou
popsány výše.
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