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NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

1. Název spolku: KC Mojská, z.s.

2. Sídlo spolku: Slezská 874, Český Těšín, 73701.

www.kcmojska.cz



POSLÁNÍ

Komunitní centrum Mojská je nestátní nezisková

organizace, jejímž posláním je smysluplné vyplnění

volného času spoluobčanů, posílení rodiny a utváření

komunity s otevřenými mezilidskými vztahy. Komunitní

centrum chápeme jako prostor k setkávání, otevřený

všem lidem bez ohledu na věk, společenské postavení a

názorovou či národnostní příslušnost.



HLAVNÍ PROSTŘEDKY, JIMIŽ CHCE KCM
DOSAHOVAT VÝŠE UVEDENÝCH CÍLŮ:

a) volnočasové kluby pro teenagery;

b) pořádání příměstského tábora, letních táborů,
víkendových pobytů a jednodenních akcí;

c) pořádání přednášek, seminářů, výchovně-vzdělávací
videoprojekce;

d) osobní kontakty s jednotlivci místní komunity;

e) provozování knihovny a čítárny s mediatékou;

f) pořádání koncertů, sportovních akcí;

g) spolupráce se školami, místními církvemi,
samosprávou a dalšími organizacemi;

h) nízkoprahový klub pro děti ohrožené sociálním
vyloučením a jejich integrace.



ČINNOST V ROCE 2020

Spolek KC Mojská, z.s. byl zapsán u Krajského soudu v

Ostravě dne 30. října 2020. Zakládajících členů bylo

celkem sedmnáct včetně Výboru spolku. 

Spolek navazuje a pokračuje ve více než dvanáctileté

práci pobočného spolku Komunitní centrum Mojská o.s.

DEN.

Vzhledem k probíhající pandemii COVID19 neprobíhaly v

závěrečných měsících roku 2020 žádné aktivity - pouze

několik online vysílání bohoslužeb mládeže.

Za rok 2020 nevznikly spolku žádné příjmové ani

výdajové položky, o kterých by bylo nutno účtovat. Spolek

nedisponoval žádnými finančními prostředky v hotovosti

ani na bankovním účtu. Hospodářská činnost bude

zahájena až od roku 2021 přijetím darů a dotace.



O aktivitách KC Mojská, z.s. chceme informovat na našich

webových stránkách www.kcmojska.cz a na našem

Facebooku, na plakátech ve vývěskách uprostřed sídliště

a v areálu KCM.

V roce 2021 plánujeme pokračovat v aktivitách dle

našeho poslání zaměřených na práci s dětmi, mládeží a

rodinou na sídlišti Mojská a v jeho okolí.

Kontaktní a identifikační data :

Název organizace: KC Mojská, z.s.

IČO:  096 00 621

Datum registrace:  30.10.2020

Spisová značka: 

L 19453 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo: Slezská 874, Český Těšín, 737 01

Statutární zástupci: 

Ing. Jakup Pípal, Bc. Martin Šimik, DiS, Mgr. Zuzana

Kaczmarczyková, Mgr. Petr Kubiena, Kevin Rucki

Email: info@kcmojska.cz

Webové stránky: www.kcmojska.cz
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