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                                  1. Úvod

         ….. Kdo jsme, co děláme

Jsme nestátní nezisková organizace ve městě Strakonice v 
Jihočeském kraji s názvem Cestou vůle, z.s.. Zapsáno ve spolkovém 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, 
vložka 3324. 

Našimi členy jsou děti, mládež a osoby s mentálním, zdravotním a 
kombinovaným handicapem, jejich rodiny a naši 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, bez nároku na honorář.

          

           ….. Cíl, cílová skupina

Základním cílem pro nás zůstává i nadále působit ve městě Strakonice
jako centrum setkávání a útočiště rodin s dětmi s mentálním, 
zdravotním 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, mentálním a 
kombinovaným handicapem bez omezení věku a jejich rodiny.

                             



                                2. Historie

Cestou vůle bylo zřízeno v roce 2001 při Základní škole speciální 
Strakonice s cílem zrealizovat aktivity zahrnující přímou podporu 
mentálně hendikepovaných osob.

V průběhu roku 2015 přešlo vedení i veškerá činnost spolku do rukou 
rodičů. Největším úspěchem bylo získání ideálního prostoru pro 
setkávání - klubovny se zahradou, která se nachází v centru města a 
je využívaná během celého roku. 

                             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 máme od roku 2017 vybudovanou klubovnu.

                             4. Plánování 

Přibližně jednou do měsíce pořádáme společenské akce, výlety, 
posezení, přednášky atd. O všech našich aktivitách informujeme na 
webových stránkách i facebooku. Zde publikujeme pozvánky, 
fotografie a hodnocení akcí.

V roce 2021 bychom rádi uskutečnili … 

Snad nám to již situace dovolí a proto bychom rádi od září 2021 
naplánovali vodoléčbu pro děti a rodiče, výlet, podzimní a 
halloweenské tvoření, 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 dětí... narozenin, svátků nebo jen tak pro popovídání a hraní. 

                           



                           5. Profil organizace

 Jméno  Cestou vůle, z.s.

 Sídlo  Lidická 194
 38601 Strakonice

 Právní statut  Zapsaný spolek

 
 Telefon
 

 +420 604 186 091

 E – mail

 Webová stránka

 Facebook

 cestouvulezs@seznam.cz

 www.cestouvule.cz

 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

mailto:cestouvule@seznam.cz
http://www.facebook.com/cestouvule
http://www.cestouvule.cz/


6. Organizační struktura a tým 

 

Strukturu spolku tvoří:

                           … členská schůze

                           … výbor spolku jako statutární orgán

Členská schůze – je nejvyšším orgánem spolku. Schází se zpravidla 
1x ročně.

Výbor spolku – je výkonný orgán spolku. Volí se 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.

 Výbor spolku v zastoupení:

… členka spolku paní Ivana Račáková

… členka spolku paní Jitka Sosnová

… členka spolku paní Martina Gajdošová

Členy výboru zmocňuje spolek k tomu, aby vystupovali za spolek v 
době, kdy členská schůze nezasedá.

Členem spolku se může stát občan České republiky, fyzická osoba bez
omezení věku, která podá písemnou přihlášku a souhlasí s platnými 
stanovami a členskými příspěvky spolku Cestou vůle, z.s.. Řádné 
členství vzniká schválením přihlášky výborem. Zánik členství viz. 
Stanovy spolku.

http://www.cestouvule.cz/upload/docs/stanovy_zs_2018.pdf



7. Činnost organizace

Plavání

Během měsíců ledna, února a části
března měli naši členi možnost využít
nedaleký bazén v Domově Petra Mačkov,
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 i nadále 
pokračovat.

     

             

               



           Maškarní bál

Viróza sice skolila řadu našich účastníků, ale i tak se nám sešlo hodně 
masek. Nejvíce bylo šašků, pirátek, nechyběla zdravotní sestřička ani 
agent FBI a další zajímavé postavy. Všechny masky byly moc krásné.
Nečekanou novinkou bylo disko ve stylu devadesátek, které všechny 
opravdu rozparádilo.
Ke smyslovým požitkům se přidal bohatý raut a sladké odměny pro 
soutěžící.
Velké díky patří našemu tradičnímu sponzorovi - firmě MOIRA CZ a.s. 
Strakonice, jejíž výrobky děti s radostí obdržely a určitě je při svých 
aktivitách využijí. 

 

             



              Vítání prázdnin

První společná akce po dlouhé odmlce a zároveň i poslední v tomto 
školním roce. Společně jsme všichni přivítali prázdniny. Panovala 
výborná nálada a vzhledem k tomu, že jsme se opravdu dlouho 
neviděli, bylo co vyprávět.

Grilovalo se kuřecí masíčko, hermelíny a zelenina. Na stolech bylo 
připraveno ovoce od broskví až po ananas. Výborná tvarohová buchta 
od Jindry byla již jen jako třešničkou na dortu. Všem opravdu moc 
chutnalo.
Děti se po krátkém rozkoukání pustily do různých her. Nejvíce si 
vyhrály s míčem a jako vždy vymýšlely různé nezbednosti.
Čas utíkal strašně rychle a jak už poslední dobou u našich akcí bývá 
skoro pravidelností vyhnalo nás až počasí, začalo totiž pěkně pršet. 
Přesto to bylo velmi příjemné setkání.
Tento rok jsme bohužel nemohli uspořádat ,, Den dětí ", proto si každý 
malý účastník z této akce odnesl sluneční kosmetiku, kterou nám 
věnovala firma NIVEA. Děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i
do budoucna.
Závěrem chceme všem dětem popřát krásné prázdniny plné slunce, 
koupání a nevšedních zážitků.





                                8. Granty, projekty

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či  

                prostředím, ve kterém vyrůstají“ 

                č. Grant Děti 22/001/2020 – peněžní dar 28 023 Kč.

                Výše uvedený dar je poskytnut na náklady na nájem a 

                provoz pronajatých prostor - klubovna rodin s dětmi se 

                zdravotním a mentálním hendikepem.

Název DP: Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

                  Opatření č. 4 - Aktivity pro děti a mládež se zdravotním     

                  postižením. 

                  Reg. č. 415-04-004/20 –  dotace 15 000 Kč

                  Sportovně-relaxační den: JUMP Aréna ČB a ZOO Hluboká 



 

 Město Strakonice 

Individuální dotace města Strakonice

 

  

Individuální dotace města Strakonice č.935/2020

Poskytnutí dotace na nákup vybavení na zahradu v klubovně spolku.

Dotace: 14 000 Kč

9. Sponzoři, dárci

Moira CZ, a.s. Strakonice – věcné dary na organizaci akce 

                                               „ Maškarní bál “ - 9 953 Kč

Nivea – věcné dary na organizaci akce „ Vítání prázdnin “

                            

                         DĚKUJEME VÁM 

                     



                   10. Finance

Za vedení účetnictví odpovídá paní Gajdošová.

Roční uzávěrku a daňová přiznání zpracovává paní Podhorská externě.

Finanční zpráva spolku Cestou vůle, z.s. pro rok 2020

Výdaje:

akce pro děti …............................................................................................... 4 471.80

vodoléčba a relaxace ….................................................................................. 2 400,-

nájem klubovna …........................................................................................... 4 823,-

energie klubovna …....................................................................................... 23 200,-

klubovna – vybavení na zahradu …............................................................... 14 320,-

výroční zprávy ….............................................................................................. 1 068,-

sociální sítě ...................................................................................................... 1 422,61

poštovné  …..........................................................................................................443,-

administrativa ….................................................................................................1 078,-

ostatní výdaje …................................................................................................... 150,-

Příjmy:

Nadace Agrofert, grant …............................................................................... 28 023,-

Jihočeský kraj, dotace ….................................…........................................... 15 000,-

Město Strakonice ….............…....................................................................... 14 000,-

členské příspěvky …........................................................................................ 2 400,-

vyúčtování služeb …........................................................................................ 9 037,50

účet spolku, úroky …........................................................................................... 804,39



Jihočeský kraj: Dotace „Podpora práce s dětmi a mládeží“ byla vrácena zpět z důvodů 
vyhlášení nouzového stavu a tím znemožnění jejího čerpání v celé částce 15 000 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2020 .........................................   + 888,48 Kč

 

                                                                        

                                                                                                                      6. 3. 2021 Strakonice

                                                                                                                    

                                          Text a grafická úprava: 

                                                   Martina Gajdošová

                                                   Jitka Sosnová


	Individuální dotace města Strakonice

