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

Výroční zpráva za rok 2017
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1.Úvod
….. Kdo jsme, co děláme
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.
Jako spolek vytváříme prostor pro vzájemná setkávání členů, jejich
komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí a pořádání kulturních a
jiných akcí. Snažíme se aktivně trávit čas s našimi dětmi a zároveň
spolupracovat s veřejností i dalšími organizacemi.
Veškerou činnost spolku plánujeme a zajišťujeme ve svém volném
čase.

….. 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.
Dosažení námi určených cílů je samozřejmě závislé na výši získaných
finančních prostředků, ale i ty nejdůležitější výsledky činnosti závisí
především na přístupu a iniciativě všech našich členů.
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním a mentálním handicapem
bez omezení věku a jejich rodiny.

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 jsme si pronajali prostory, kde máme v
letošním roce nově vybudovanou klubovnu.

4.Plánování
Přibližně jednou do měsíce pořádáme společenské, akce, výlety,
posezení atd. O všech našich aktivitách informujeme na webových
stránkách i facebooku. Zde publikujeme pozvánky, fotografie a
hodnocení akcí.
V roce 2018 bychom rádi uskutečnili … plavání pro děti a rodiče,
maškarní karneval, pálení čarodějnic, velikonoční nadílku, jízdy na
koních, letní posezení opět spojené s opékáním buřtů, Den dětí, různé
výlety, mikulášskou nadílku, vánoční posezení pro děti a jejich
rodinné příslušníky a mnoho dalších. Samozřejmostí budou i
setkávání v naší klubovně, která mimo jiné slouží i našim členům pro
oslavy našich dětí...narozenin či svátků.

5. Profil organizace

Jméno

Cestou vůle, z.s.

Sídlo

MUDr.K.Hradeckého 1068
38601 Strakonice

Právní statut

Zapsaný spolek

Telefon

+420 604 186 091

E – mail

cestouvulezs@seznam.cz

Webová stránka

www.cestouvule.cz

Facebook

www.facebook.com/cestouvule

IČO

265 43 010

Bankovní spojení

197883838/0600
MONETA Money Bank

Číslo a datum registrace u MV

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

Statutární zástupce

Výbor spolku

6 . Organizační struktura a tým
Řídící výbor – je výkonný orgán spolku. Je volen členy spolku tajnou
volbou jednou za tři roky. Skládá se ze tří členů. Stanovy spolku
umožňují členům výboru jednat nezávisle na sobě tak, aby jejich
případné jednání mělo co nejvyšší přínos pro spolek.
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.

Dozorčí rada – je volena členy spolku jednou za tři roky tajnou
volbou. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat a dohlížet na činnost
řídícího výboru. Dozorčí rada se schází 2x do roka.
Členka spolku - p. Drahomíra Hájková
Členka spolku - p. Pavla Hodboďová
Člen spolku

- Mgr. Václav Račan

od 21.9.2017 - p. Martina Gajdošová
Členem spolku se může stát občan České republiky, fyzická osoba bez
omezení věku,která podá přihlášku a souhlasí s platnými stanovami
spolku Cestou vůle, z.s.

7. Činnost organizace
Dětský maškarní karneval

Dne 22. 2. 2017 se konal v restauraci Ráj dětský
karneval pro členy spolku, jejich příbuzné a přátele.
Masky se dostavily v hojném počtu, bylo veselo,
skvělá nálada. K tanci hrál DJ František Mareš,
dorazil i soubor břišních tanců, mohli jsme si
zasoutěžit a také využít bohatého rautu, který
připravili účastníci. Na závěr porota určila nejlepší
masky, odměnou byly nádherné dorty. Velké díky patří majiteli
restaurace panu Soukupovi, který nám již po několikáté propůjčil
prostory restaurace zdarma.

Výlet do Norimberka do ZOO
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 jsme vyrazili autobusem na daleký výlet do
německého města Norimberk. Hlavním cílem byla místní ZOO. ZOO
obsahuje několik bazénů pro tučňáky a lední medvědy, najdeme zde

ale také nosorožce, gorily, tygry, lvy, velbloudy, žirafy, surikaty a
mnoho dalších zvířat. Také krásná dětská hřiště, vláček a restaurace.
Vrcholem bylo delfíní a lachtaní představení, ze kterého jsme byli
všichni nadšení. Výlet dopadl naprosto báječně.

Nové prostory pro náš spolek

Připravujeme nové prostory pro náš spolek. Velké poděkování patří
našim členům, kteří ochotně malují, stěhují nábytek, montují. Dále
našim štědrým dárcům a všem ostatním, kteří se podílí na realizaci
naší " klubovny ", kde se budeme s dětmi snad již brzy pravidelně
scházet.

Rozloučení před prázdninami

Dne 27. 6. 2017 se konalo rozloučení se
školním rokem na zahradě bývalé Základní
školy v Lidické ulici. Opékali jsme buřty,
klobásy a párky. Počasí nám přálo a nálada
byla výborná. Všichni jsme si odpoledne
skvěle užili a těšíme se opět na příště.

Konec prázdnin

Ve čtvrtek 31. 8. 2017 jsme se sešli k malému posezení a rozloučení s
prázdninami. Počasí nám bohužel tentokrát nepřálo a po chvíli
strávené na zahradě jsme se museli přesunout do klubovny. To však
našim dětem ani v nejmenším nevadilo a neubralo chuť si společně
pohrát. Věříme, že další strávená odpoledne budou nyní stále častější
a stejně pohodová. Vždyť spokojenost a úsměv dětí je pro nás to
nejdůležitější...

Krokodýlí ZOO Protivín

V neděli 8.10. 2017 jsme se sešli v protivínské Krokodýlí ZOO. Hned
při příchodu jsme svlékli co nejvíce svršků, neboť prohlídka probíhá ve
33 stupních Celsia s 90-ti procentní vlhkostí a skutečně jsme se v
prostorách terárií pěkně zapotili. Ovšem ten pohled na krokodýly a
zajímavý výklad nám tělesné utrpení vynahradil. Z 23 druhů
krokodýlů žijících ve světě jich v Protivíně chovají 22. Vzrušujícím
okamžikem pro nás bylo krmení, kdy se skupina asi šestnácti
krokodýlích samic vrhla z břehu do vody. Své dojmy jsme si poté
sdělili u dobrého oběda v místní restauraci a v pozdním odpoledni
spokojeni zamířili domů.

Mikulášská nadílka

V pondělí 4. 12. 2017 jsme si dali odpoledne sraz v klubovně, abychom
k večeru mohli navštívit nedaleké "peklo". Než si nás peklo zavolalo,
my dospělí jsme si u kávy popovídali a děti si hrály, kreslily nebo jen
tak řádily. Pak ale přišel ten okamžik, kdy jsme se vydali na krátkou
cestu do vedlejší místnosti, kde už čekala známá trojice - Mikuláš s
čertem a andělem. I když vypadali docela mírumilovně, přesto se
některé děti dost bály. Po krátké písničce dostalo každé dítě balíček,
fotilo se a pak už jsme se pomalu vypravili k domovu.

Plavání
Prosincový čtvrtek 6. 12. 2017 byl prvním dnem, kdy naši členi měli
možnost využít nedaleký bazén, který je pro naše děti naprosto ideální.
Najdeme zde podvodní masážní lůžka, trysky, chrlič vody, menší
tobogán, vířivku. Jedním z jeho největších
předností je bezbariérový přístup a pro
imobilní možnost přepravy do bazénu
pomocí pojezdového zařízení. Bazén se těší
velké oblibě a proto budeme s plaváním
pokračovat i začátkem dalšího roku.

Vánoční večírek
V pátek 15.12.2017 jsme v
naší slavnostně vyzdobené
klubovně oslavili nadcházející
vánoční svátky spolu s
hudebníky z Vimperka,
fotografem Standou
Hubáčkem, s našimi
příznivci, s dětmi a rodiči.
Každý si našel své místečko a
kamarády u bohatě
prostřených stolů, v hracím
koutku nebo na parketu.
Pod stromkem naše děti
nalezly spoustu sladkostí i
dárečků od našich štědrých
sponzorů.
Jak se celá akce povedla, je
vidět i z fotografií. Nálada
byla výborná a právě proto
jsme vydrželi až do pozdních
večerních hodin.
Na závěr patří velké díky
rodičům, kteří večírek
připravovali, pomáhali v

průběhu i se závěrečným úklidem.
Instrumentalisté v čele se zpěvačkou Hankou nám věnovali svůj čas
prostřednictvím krásné hudby a fotograf Standa celé odpoledne vše
dokumentoval.
Sponzoři, firma Hradský, Kaufland, Tesco a Albert, nám díky
pohoštění a balíčkům ušetřili nemalé peníze i starosti.

Automobil spolku

Během celého roku si opět mohli naši členové zapůjčit zdarma devítimístný automobil, ať již pro účely soukromé nebo dopravu na naše
akce. Této služby využívali bezplatně i žáci Základní školy speciální a
to rehabilitační třída na svoz na plavání do Mačkova.

Všem našim sponzorům a dárcům patří velký
dík za jejich pomoc při realizaci aktivit
Cestou vůle, z.s.

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

Finanční zpráva spolku Cestou vůle pro rok 2017
Výdaje:
kancelářské potřeby ......................................................................................... 2 110,pojištění automobilu ....................................................................................... 13 871,pohonné hmoty automobil ............................................................................... 1 670,opravy automobil ............................................................................................. 9 023,zábava pro děti ….............................................................................................. 9 699,výlet ZOO Norimberk ….................................................................................. 32 707,nájem klubovna …............................................................................................. 4 823,energie klubovna ….......................................................................................... 11 600,klíče klubovna …................................................................................................. 1 140,poštovné ….......................................................................................................... 852,webové stránky …................................................................................................ 7 713,internet klubovna …........................................................................................... 3 000,ostatní …............................................................................................................. 2 462,-

Příjmy:
platby za výlety ….............................................................................................. 17 100,členské příspěvky ….......................................................................................... 11 600,pronájem automobilu ….................................................................................... 6 441,vybráno na maškarním plese …......................................................................... 4 409,Čtyřlístkový ples – dar …................................................................................... 2 840,Moira – věcné dary …......................................................................................... 6 762,Strakonsped – dar ….......................................................................................... 1 000,-

Hospodářský výsledek za rok 2017 .................................................... - 50 508 ,Deficit byl pokryt z finančních prostředků uložených na účtu spolku.

28. 2. 2018 Strakonice
Cestou vůle, z.s.

