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

Výroční zpráva za rok 2021
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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

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
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. 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 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

Vítání prázdnin

Počasí nám nakonec přálo a nálada byla výborná
V pátek 25. 6. 2021 se konalo po dlouhé době první setkání a zároveň
poslední rozloučení se školním rokem na zahradě u naší klubovny.
Opékali jsme buřtíky a hermelín . K občerstvení bylo připraveno
spousty dobrot. Ovoce, zelenina, slané pečivo a samozřejmě nechyběly ani sladkosti
.
Počasí nám nakonec přálo a nálada byla výborná. Sice jsme ještě pár
minut před začátkem akce vůbec nevěděli, zda bude. Přihnala se obrovská bouřka a nějakých 5 minut po páté konečně skončila a my
mohli začít .
Všichni jsme si odpoledne skvěle užili. Těšíme se opět na příště. Věříme, že se situace již bude jen a jen zlepšovat a zase budeme moci
pokračovat tam, kde jsme skončili a připravovat pro děti různé akce,
apod.

Všem přejeme krásný zbytek prázdnin. Prožijte ho ve zdraví, pohodě a
dobré náladě.....Na shledanou v září

Podzimní tvoření
Celou akci jsme se nakonec
rozhodli uspořádat venku na
zahradě i když počasí nám
zrovna moc nepřálo .
Tvořili jsme ozdobné květináče a práce nám šla
pěkně od ruky . Děti zkraje
pomáhaly, ale po chvíli zjistily, že na zahradě je lepší
zábava a už byly v trapu .

Takže celá práce zbyla nakonec na nás. Samozřejmě nám to vůbec
nevadilo !!! Byl to takový příjemný relax .
Maminky tedy tvořily a děti dováděly. Jezdily na koloběžce, hrály si s
míčem a asi nejvíce využitá byla trampolína.
Drobné občerstvení po dobře vykonané práci ( ostatně jak už je u nás
zvykem ) bylo také . Buřtíky, hermelín, zelenina a slané dobroty
.
Na fotu jsou květináče ve fázi rozpracovanosti . Ještě musí pořádně
zaschnout a poté se budou spárovat. Jakmile to bude vše hotové zveřejníme finální foto .
Děkujeme všem za účast a těšíme se zase na příště ...

Sportovně relaxační den - JUMP Aréna České Budějovice a ZOO
Hluboká nad Vltavou

V sobotu 2.10. jsme ráno v devět hodin vyrazili na celodenní výlet .
Naší první zastávkou byla Jump Aréna v Českých Budějovicích.
Všichni naši účastníci se strašně moc těšili, až vyzkouší atrakce, které
zde na ně čekají. Během dvouhodinové návštěvy bylo opravdu co
zkoušet. V aréně najdete skákací hrad, různé druhy trampolín, lezeckou stěnu a mnohé další....zážitek opravdu na dlouhou dobu .
Následovalo krátké občerstvení v bufetu přímo v Aréně a vyrazilo se
do ZOO. I sem se děti moc těšily. Potkaly se zde se zvířátky známými

i méně známými. Tříhodinový rozchod utekl jako voda a jelikož se
blížil večer, byl čas vypravit se k domovu.
Všichni dorazili v pořádku zdraví, ale o to více unavení. Což nebránilo tomu, že děti pokřikovaly, že se druhý den může jet znova .
Výlet se opravdu povedl, účastníkům se líbil a za nás za všechny patří
poděkování Jihočeskému kraji, který nám formou dotace výlet pomohl
uskutečnit a skvělému řidiči, panu Jaroslavu Voseckému, který nás po
celou dobu bezpečně vozil svým autobusem, děkujeme
.

Halloween

Halloweenské tvoření
V sobotu 23.10.2021 jsme se odpoledne sešli v klubovně na další akci .
Halloween, který se slaví 31.října jsme se rozhodli přivítat jeho jedním
nejrozšířenějším zvykem a tím je: dlabání dýní .
Po krátkém přivítání se svými kamarády se všichni pustili do práce. Maminky, tatínek i děti se hodně snažili a všem šla práce moc pěkně od ruky
.
K tomu všemu nám Jindřiška s Lenkou připravily výborné občerstvení. Na
tácech bylo něco málo od masíčka , zeleniny
i ovoce
. Všichni si
pochutnávali a na závěr akce byli tácky vymetené .
Užilo se báječné odpoledne plné smíchu a pohody.
Není již třeba více psát, raději nakoukněte ..... uvidíte, jak se každým rokem víc a víc v dlabání zdokonalujeme
.
Těšíme se opět na příště a doufáme, že se všichni zase budeme moci sejít
.

8. Granty, projekty

Název DP: Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
Opatření č. 4 - Aktivity pro děti a mládež se zdravotním
postižením.
Reg. č. 415-04-002/21 – dotace 15 700 Kč
Sportovně-relaxační den: JUMP Aréna ČB a ZOO Hluboká

Město Strakonice

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2021, č.1503/2021
Nákup materiálu pro volnočasovou činnost spolku.
Dotace: 3 710 Kč

9. Dárci, sponzoři
Paní Petra Strážnická
Finanční dar v hodnotě 7 000 Kč.
Na realizaci různorodých aktivit pro děti a mládež s mentálním a
kombinovaným postižením.

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 2021
Výdaje:
akce pro děti …...........................................................................................

7 394,-

nájem klubovna …......................................................................................

4 823,-

energie klubovna …....................................................................................

23 200,-

sociální sítě .................................................................................................

2 405,-

poštovné ….................................................................................................

425,-

výlet ….........................................................................................................

16 986,-

ostatní výdaje …...........................................................................................

100,-

Příjmy:
Jihočeský kraj, dotace ….................................…..........................................

15 700,-

Město Strakonice, dotace ....…......................................................................

3 710,-

pí. Petra Strážnická ………………………………………………………………

7 000,-

vyúčtování služeb …......................................................................................

2 120,-

účet spolku, úroky …......................................................................................

799,-

daňový přeplatek ………………………………………………………………….

7 831,-

výlet …………………………………………………………………………………

3 000,-

Hospodářský výsledek za rok 2021 ................................................ - 15 073 Kč
Deficit byl pokryt z finančních prostředků uložených na účtu spolku.

15.3.2022 Strakonice
Text a grafická úprava:
Martina Gajdošová
Jitka Sosnová

