Cestou vůle, z.s. Strakonice
Kde je vůle, tam je i cesta

Výroční zpráva za rok 2016
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1.Úvod
….. Co děláme, naše vize
Jsme nezisková organizace ve městě Strakonice v Jihočeském kraji s
názvem Cestou vůle, z.s.. Našimi členy jsou rodiny s postiženými
dětmi a jejich přátelé. Všichni se společně setkáváme, abychom
příjemně a aktivně trávili volný čas s našimi dětmi, pomohli si a
spolupracovali s veřejností i dalšími organizacemi.

….. Cíl, cílová skupina
Základním cílem pro nás zůstává i nadále působit ve městě
Strakonice jako centrum setkávání a útočiště rodin s dětmi s
mentálním či kombinovaným postižením a pomoc s jejich
začleněním do společnosti.
Cílová skupina - osoby se zdravotním a mentálním handicapem bez
omezení věku a jejich rodiny.

….. Kdo jsme, kontaktní osoby
Jako spolek vytváříme prostor pro vzájemná setkávání členů, jejich
komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí a pořádání kulturních a
jiných akcí.
Členem spolku se může stát fyzická osoba, která podá přihlášku a
souhlasí s platnými stanovami spolku Cestou vůle, z.s.
Veškerou činnost spolku plánujeme a zajišťujeme ve svém volném
čase.
Kontaktní osoby - výbor:
Předsedkyně - p. Ivana Brožová
Místopředsedkyně - p. Ivana Račáková
Členka výboru - p. Jitka Sosnová

2. Historie
Cestou vůle bylo zřízeno v roce 2001 při Základní škole speciální ve
Strakonicích. Od té doby realizovalo mnoho aktivit zahrnujících
vzdělávání a přímou podporu handicapovaným.

3.Sociální dopad
Setkávání rodičů a dětí, kde si vzájemně rodiče předávají své
zkušenosti, získávají potřebné informace a děti navazují nová
přátelství. Pro tento účel též sháníme vhodné prostory do pronájmu.

4.Plánování
Přibližně jednou za dva měsíce pořádáme společenské, akce, výlety,
posezení atd. O všech našich aktivitách informujeme na webových
stránkách nebo facebooku. Zde publikujeme pozvánky, fotografie a
hodnocení akcí.
V roce 2017 bychom rádi uskutečnili v únoru maškarní karneval,
dále pak autobusový výlet do ZOO Norimberk, výlet vlakem do
Krokodýlí ZOO Protivín, posezení rodičů, mikulášský a vánoční
večírek a během zimních měsíců zajistili plavání pro děti.
Samozřejmostí budou i letní přátelská posezení spojená s opékáním
buřtů.

5. Organizační struktura a tým
* Předsedkyně spolku
p. Ivana Brožová
.

Kompetence – zastupování spolku v úředních jednáních,
médiích, vedení
* Místopředsedkyně a pokladní
p. Ivana Račáková
Kompetence – pomoc a zastupování předsedkyně spolku,
příprava podkladů k daňovému přiznání, hospodaření s
prostředky
* Členka výboru
p. Jitka Sosnová

.

Kompetence – administrativa ve výboru, pomoc při
rozhodování o dění spolku
* Členka spolku
p. Drahomíra Hájková
Kompetence – dozorčí rada
* Členka spolku
p. Pavla Hodboďová
Kompetence – dozorčí rada
* Člen spolku
Mgr. Václav Račan
Kompetence – dozorčí rada

6. Profil organizace

Jméno

Cestou vůle, z.s.

Sídlo

MUDr.K.Hradeckého 1068
38601 Strakonice

Právní statut

Zapsaný spolek

Telefon

721 102 213 , 777 300 229

E – mail

cestouvulezs@seznam.cz

Webová stránka

www.cestouvule.cz

Facebook

www.facebook.com/cestouvule

IČO

265 43 010

Bankovní spojení

197883838/0600

Číslo a datum registrace u MV

Čj: VS/1-1/48 174/01-R
v Praze 4. 10. 2001

Statutární orgán

Výbor spolku

7. Činnost organizace
Maškarní karneval
Dne 24. 2. 2016 uspořádal spolek Cestou vůle, z.s. v prostorách
resturace V Ráji ve Strakonicích maškarní karneval. Děti, rodiče,
příbuzní, přátelé i pedagogové ze Speciální školy Strakonice se
dostavili v nápaditých maskách a celé odpoledne se tančilo na
hudbu DJ Mareše, soutěžilo, veselilo. Kromě spousty odměn čekaly
na výherce za nejlepší masky nádherné dorty :)

Čarodějnice
Dne 29. 4. 2016 se na zahradě školy MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice
uskutečnilo zábavné odpoledne ve znamení čarodějnic. Po krátké
členské schůzi jsme si opekli buřty, shlédli výcvik služebního psa,
nechali si profesionálně namalovat obličeje a zahráli spoustu her a
soutěží. Díky krásnému počasí se akce moc povedla :)

Prodejní trhy na Strakonickém hradě
Od pátku 2. 12 do neděle 4. 12. 2016 náš spolek prodával ve stánku
výrobky dětí a pedagogů ze Speciální a praktické školy Strakonice.
Prodej byl velmi úspěšný, celková vybraná suma činila 6 522 Kč, za
kterou byly zakoupeny hodnotné pomůcky a hračky do každé třídy.
Velké díky patří všem členům spolku, kteří se o organizaci a prodej
postarali v době svého volna a prezentovali tak spolek široké
veřejnosti z řad návštěvníků i účinkujících :)

Vánoční besídka
Dne 16. 12. 2016 se v prostorách Mateřského centra Beruška
uskutečnilo vánoční posezení členů spolku s přáteli. Bohatý raut
zajistili rodiče a také sbírka zaměstnanců společnosti Kaufland
Strakonice. Vánoční atmosféru zpestřilo vystoupení malých břišních
tanečnic a hudební vystoupení člena klubu Mana – Apoštolské
církve Strakonice. Na závěr obdržel každý člen spolku vánoční
kolekci :)

Canisterapie
V rámci udržitelnosti projektu Relaxační terapie jsme uhradili z
vlastních prostředků canisterapii pro žáky MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice.

Hipoterapie
V rámci udržitelnosti projektu Relaxační terapie jsme uhradili z
vlastních prostředků hipoterapii pro žáky MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice.

Plavání
V rámci udržitelnosti projektu Relaxační terapie jsme uhradili z
vlastních prostředků plavání pro žáky MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice.

Svozová služba
Této služby využívali bezplatně žáci Základní školy speciální na
školní výlety, exkurze, plavání v Mačkově. Zdarma si mohli auto
zapůjčit také členové spolku.

Za pomoc děkujeme našim sponzorům:
* Moira CZ, a.s.
* Kaufland Strakonice
* Auto Horejš, s.r.o.
* Manželé Faberovi
* Restaurace v Ráji
* Velké poděkování patří i rodičům, kteří ve
svém volném čase zajišťují organizaci a
občerstvení.

8. Finance
Za vedení účetnictví a přípravu účetních výkazů je zodpovědná p.
Ivana Račáková. Roční uzávěrku zpracovala p. Kubešová externě.

Finanční zpráva spolku Cestou vůle pro rok 2016
Výdaje - Opravy a údržba

4000 Kč

Nákup pohonných hmot

3500 Kč

Nákup materiálu

5900 Kč

Nákup služeb

13000 Kč

Účetnictví

10500 Kč

Silniční daň

2700 Kč

Kolekce

4500 Kč

Ostatní - různé

1800 Kč

Pojištění automobilu

13871 Kč

Příjmy - Vstupné
Pronájem

280 Kč
3200 Kč

Sponzorský dar - Čtyřlístkový ples
2200 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2016 je: - 54091 Kč
Deficit byl pokryt z finančních prostředků uložených na účtu spolku.

