Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

OBSAH
1

Úvodní slovo ......................................................................................................... 3

2

Základní informace o organizaci........................................................................ 4

3

Organizační struktura ......................................................................................... 5
3.1 Řídící výbor ..................................................................................................... 5
3.2 Dozorčí rada .................................................................................................... 5
3.3 Lektorské kolegium ......................................................................................... 5
3.4 Členové sdružení ............................................................................................. 7
3.4.1 Zánik členství ............................................................................................... 7
3.4.2 Práva a povinnosti členů ............................................................................... 7

4

Činnost organizace v roce 2012 .......................................................................... 8
4.1 Podpora osob se speciálními vzdělávacími potřebami .................................... 8
4.2 Centrum dalšího vzdělávání CDV ................................................................. 14

5

Hospodaření organizace .................................................................................... 16

6

Plán činnosti organizace pro rok 2014 ............................................................. 17

7

Sponzoři .............................................................................................................. 18

8

Závěr ................................................................................................................... 19

9

Výpis z peněžního deníku.................................................................................. 20

2

1 Úvodní slovo
Vážení členové občanského sdružení,
již 14 let působí občanské sdružení Cestou vůle na Strakonicku s cílem plnit své poslání,
jež je vymezeno zřizovací listinou. Dosažení cílů je samozřejmě závislé na výši získaných
finančních prostředků, ale ty nejdůležitější výsledky činnosti závisí na přístupu a iniciativě
všech členů sdružení.
•
•
•
•

materiální a finanční podpora integračních aktivit v souladu s cílem sdružení;
pronájem a půjčování věcí movitých;
relaxačně-rehabilitační pobyt na Kubově Huti
dary a dotace

Již od 1. 1. 2014 měl být používán nový název sdružení, a to: Cestou vůle, z. s. (Cestou
vůle, zapsaný spolek), zatím je stále uváděn starý název OS Cestou vůle.
Z Centra dalšího vzdělávání odstoupila Mgr. Helena Mašková.
Závěrem úvodního slova je nutné zdůraznit každoroční spolupráci s níže uvedenými
institucemi, díky nimž leze každoročně zajistit opakující se akce. Obrovský dík patří
společnosti:
•
•
•

Jatky Hradský, firma, která každoročně zajišťuje občerstvení pro mikuláškou nadílku;
Moira, a.s., která každoročně zajišťuje tombolu na mikulášskou nadílku
Kaufland Strakonice – sbírka zaměstnanců
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2 Základní informace o organizaci

Název

Cestou vůle, z. s.

Právní statut

spolek

Sídlo

Svatopluka Čecha 1324, 386 01 Strakonice

Tel.

383 333 465

Mob.

601 554 219

E-mail

info@zmskolast.cz

internetové stránky

www.cestouvule.cz

IČO

265 43 010

DIČO

CZ265 43 010

Bankovní spojení

197883838/0600 GE MONEY BANK

Číslo a datum registrace u MV

Č.j.: VS/1-1/48 174/01-R, v Praze 04. 10.
2001
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3 Organizační struktura

3.1 Řídící výbor
Výkonným orgánem sdružení je řídící výbor. Jednou za tři roky je v tajných volbách
volen členy sdružení. Řídící výbor se skládá ze tří členů. Stanovy sdružení umožňují členům
výboru jeden nezávisle na sobě tak, aby jejich případné jednání mělo co nejvyšší přínos pro
sdružení. V praxi si však řídící výbor vybere jednoho ze svých tří členů a ten navenek
zastupuje sdružení a uzavírá svým podpisem smlouvy a jiné listiny. V případě jeho
nepřítomnosti ho zastupují další členové řídícího výboru.
Na konci září došlo k rozpadu řídícího výboru ukončením členství Mgr. Marie Kochové a
PhDr. Aleše Bartoně, a stejně tak se rozpadla dozorčí rada tím, že vystoupila ze sdružení paní
Alena Hrubá a ukončila spolupráci také paní Jana Čejková
Dne 16.12.2015 proběhly v souladu se stanovami tajné volby.
řídící výbor:
•
•
•

paní Jitka Sosnová
paní Ivana Brožová
paní Pavla Kůrková

3.2 Dozorčí rada
Je volena tajnou volbou členy sdružení 1x za tři roky. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat
a dohlížet na činnost řídícího výborů. Dozorčí rada se schází minimálně 2x do roka.
dozorčí rada:
•
•
•

Mgr. Václav Račan
paní Drahomíra Hájková
paní Pavla Hodboďová

3.3 Lektorské kolegium
17. 12. 2009 vzniklo v rámci sdružení Centrum dalšího vzdělávání. Jeho lektoři jsou
členy sdružení a ve svém volném čase se věnují převážně bezúplatně lektorské činnosti
v souladu s cíli sdružení. Lektor CDV je jmenován řídícím výborem. Vedoucí pracovník CDV
je volen v tajné volbě členy sdružení 1x zatři roky. K 31. 12. 2015 se kolegium skládalo
z těchto členů.
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vedoucí CDV:
Mgr. Helena Mašková – podala rezignaci 29.12.2015

profesoři:
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. dr. h. c.
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, kancelář děkana
docenti:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
JCU, Pedagogická fakulta, vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky
doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické
výchovy
doktoři:
PhDr. Jiřina Nováková
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické
výchovy externí konzultant Policie ČR
PaedDr. Zemková Jaroslava, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
PhDr. Jaromír Havlík
Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice, psycholog
MVDr. Půbalová Monika
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., lektor
PhDr. Ivana Bečvářová
vzdělávací agentura ASTERIA
PhDr. Bartoň Aleš
recenzent Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
magistři:
Mgr. Danuše Temelová
ředitelka Střední odborné školy ochrany osob a majetku s. r. o.
Mgr. Petra Vaňková
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické
výchovy
Mgr. Košťálová Martina
ředitelka ZŠ a MŠ Plánkova, Strakonice
Mgr. Lenka Vysoká
vedoucí Sociálního odboru Strakonice
Mgr. Mašková Helena – ukončila spolupráci s lektorským kolegiem na vlastní žádost
29.12.2015
speciální pedagog Základní školy speciální Strakonice
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Mgr. Půbalová Ludmila
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor 21
Mgr. Kochová Marie
speciální pedagog Speciálně pedagogického centra Strakonice
Mgr. Josef Nota
JCU, Pedagogická fakulta, oddělení pedagogiky
Mgr. Vencová Michaela
MŠMT – odbor speciálního vzdělávání
další:
Milan Michálek
velitel Městské policie Strakonice
nstržm. Roman Král
Police České republiky
pprap. Pavel Andrle
Police České republiky

3.4 Členové sdružení
Členem sdružení se může dle stanov stát občan České republiky, a to bez omezení věku.
Řádné členství vzniká písemným prohlášením osoby, která má zájem stát se členem
občanského sdružení a současným či následným souhlasem odpovídajícího orgánu sdružení,
tj. řídícího výboru.
3.4.1 Zánik členství
Členství zanikne, pokud člen předloží prohlášení o výpovědi svého členství nebo v
případě, že ho řídící výbor sdružení z vážných důvodů vyloučí. Důvody pro vyloučení musí
být členovi sděleny písemnou formou. Členství může zaniknout také z důvodu úmrtí člena.

3.4.2 Práva a povinnosti členů
Práva a povinnosti vznikají všem členům sdružení. Základním právem každého člena je
právo aktivně se podílet na činnosti sdružení, využívat jeho poskytované služby, vznášet
návrhy a připomínky, účastnit se schůzí sdružení, být informován o činnostech sdružení, volit
a být volen do orgánů sdružení. Povinností každého člena je striktně dodržovat stanovy
sdružení a dle svých možností a schopností činnosti sdružení napomáhat.
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4 Činnost organizace v roce 2015
Posláním sdružení je podporovat osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením
a osoby z jinak znevýhodněného prostředí a celkově přispívat k integračním aktivitám
občanské společnosti.
4.1 Podpora osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Dary
Music Bar Křemelka – 10 000,- Kč
Canisterapie
V rámci udržitelnosti projektu Relaxační terapie jsme uhradili z vlastních prostředků 3 hodiny
canisterapie pro žáky Základní školy speciální.
Hipoterapie
V rámci udržitelnosti projektu Relaxační terapie jsme uhradili z vlastních prostředků 3 hodiny
hipoterapie v Bohumilicích v Čechách a v Mačkově.
Svozová služba
Této služby využívali bezplatně žáci Základní školy speciální z plaveckého výcviku od
ledna do června, na relaxačně – rehabilitační pobyt na Kubově Huti, školní výlety, exkurze,
plavání v Mačkově. Zdarma si mohli auto zapůjčit i jejich rodiče, popřípadě další zájemci
z řad členů sdružení nebo veřejnosti.
Rehabilitační pobyt na Kubově Huti 13. - 16. ledna 2015
Pobyt byl určen současným žákům Základní školy speciální a Praktické školy jednoleté a
dvouleté ve Strakonicích. Účastníkům bylo umožněno aktivně se věnovat zimním sportům a
v odpoledních hodinách navštěvovat plavecký bazén a vířivku.
Mikulášská nadílka 1. 12. 2015 restaurace V Ráji
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V tomto dni proběhla nadílka pro všechny žáky školy a členy OS Cestou vůle.
K poslechu hrál DJ František Mareš a mikulášskou nadílku přišel rozdat Mikuláš, čert
s andělem. Pohoštění bylo zajištěno díky iniciativě maminek a sponzorům téměř zdarma.
Mikulášské balíčky byly uhrazeny z prostředků OS Cestou vůle a za přispění zaměstnanců
Kauflandu Strakonice.
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5 Hospodaření organizace

V roce 2015 činily příjmy naší organizace díky darům a vedlejší výdělečné činnosti ,-. Kč
a výdaje ,- Kč. Veškeré finanční prostředky byly poskytnuty na podporu osob se speciálními
vzdělávacími potřebami a dalších vzdělávacích aktivit v souladu se stanovami sdružení.
Daňové přiznání bylo řádně podáno ve státem stanovené lhůtě. Finanční prostředky byly
vedeny v hotovosti (pokladna) a na bankovním účtu u GE Money Bank Strakonice. Účetní
stavy k 31. 12. 2015 byly překontrolovány se skutečností a taktéž nebyl shledán rozdíl.
Součástí této výroční zprávy je kopie daňového přiznání.
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6 Plán činnosti organizace pro rok 2016

V tomto roce organizace plánuje i nadále zajistit financování aktivit prostřednictvím
grantů a dotací. Součástí strategie je získat prostředky i na další materiální vybavení, které
bude využito ve prospěch mentálně postižených osob.
Organizace se konkrétně zaměří na:
•
•
•
•
•
•
•

grantový program;
dary
dotace
vybírání členských příspěvků
pronájem věcí movitých
změna stanov
registrace osob oprávněných jednat jménem Cestou vůle, z.s.
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7 Sponzoři

Všem sponzorům, dárcům
ům a partnerům
partner
patří velký dík za jejich pomoc při
p realizaci aktivit
občanského sdružení.
Mediální partneři

Stálí sponzoři

Stálí partneři

12

8 Závěr

S výroční zprávou byli seznámeni všichni členové sdružení a nebyly vzneseny žádné
připomínky. S plánem činnosti organizace pro rok 2015 byli seznámeni přítomní členové na
schůzi dne 7. ledna 2015.
Revizní komisí bylo překontrolováno čerpání prostředků občanského sdružení a taktéž
nebyly shledány žádné nedostatky či nejasnosti. Hospodaření s prostředky proběhlo v souladu
se stanovami občanského sdružení. Podklady pro hospodaření organizace dodala ekonomka
organizace, paní Jana Čejková.
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9 Daňové přiznání, rozvaha, výkaz zisků a ztrát
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ve Strakonicích 27. 3. 2014

řídící výbor:

------------------------PhDr. Bartoň Aleš

-------------------------

------------------------

Mgr. Mašková Helena

Mgr. Kochová Marie
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