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Preambule :
Sdružení působí v obcích Sibřina a Stupice od r. 2001 a jeho hlavním posláním
je rozvoj tradičního života na vesnici, jejíž specifikum se odvíjí od umístění na
okraji velkoměsta. To vše se děje s přihlédnutím k moderní době a současnému
člověku.
Sdružení svými aktivitami vytváří prostor pro zapojení občanů do věcí
veřejných. Pořádá kulturní a společenské akce a vytváří prostor pro pravidelné
zájmové činnosti jak pro děti a mládež, tak pro seniory. Rádi bychom u občanů
svou činností podporovali zájem o místo, v němž společně žijeme.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2007

Dobrý den,
dovolte nám, abychom Vám představili činnosti a setkání pořádané sdružením
SOSák v uplynulém roce.
Rok 2007 byl pro práci sdružení rokem velmi náročným. Podařilo se nám
úspěšně přestěhovat do prostor poskytnutých obecním úřadem pro naši činnost.
Pravda prostor je to sice menší než kterým jsme disponovali dříve, ale zázemí
v něm přece jen máme.
V tomto prostoru jsme pro Vás připravili již známá setkání (někdy trochu
namačkaná) probíhající během kalendářního roku a obnovili jsme činnosti,
které jsme dříve poskytovali všem věkovým kategoriím, především pak dětem a
mládeži.
Stali jsme se součástí MAS regionu Pošembeří a Michaela Vítková je
předsedou programového výboru MAS.
S polu s obcí jsme požádali o granty, z nichž některé byly úspěšné.
Nově naše sdružení požádalo o grant z ministerstva školství pro rok 2008, který
pokud nám bude poskytnut zabezpečí a zkvalitní námi provozované činnosti a
umožní rozšířit naši nabídku činností. DRŽME SI T EDY PALCE.
Co naše sdružení v minulém roce skutečně pálilo byl nedostatek dobrovolníků,
kteří by s činností rádi pomohli. Pevně věříme, že se to v příštích letech
změní☺.
Do letošního roku plánujeme zachování pravidelných činností v rozsahu, který
je v současnosti a zorganizování oblíbených tvořivých i soutěžních setkání možná s novými lidmi a nečekaných prostorech - nechme se společně překvapit.
SOSáci

TVOŘIVÁ SETKÁNÍ A LIDOVÉ ZVYKY BĚHEM KALENDÁŘNÍHO
ROKU 2007:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obchůzka tříkrálová
Masopust
Vynášení mořeny
Čarodějnice a Kuličkiáda
Dětský den – školko veletrh
Sibřinsko – Kolodějské klání na stupických polích
Nedělní tvořivé dílny: Hrátky s fimo hmotou, Světýlka a lampiony,
Korálky a drátky, Adventní věnce
Rozsvěcení Vánočního stromu s andělskou poštou
Vánoční trhy drobnůstek a radůstek vlastnoručně vyrobených
Vánoční hra
Světlo z Betléma

Víkendové tvořivé dílny pro rodiny a neorganizovanou mládež a obnova
starých lidových zvyků a tvořivosti + novodobé svátky aneb kultura na vsi
Jde o dílny jejichž posláním je společná participace na tvorbě rodiny,radost ze
společné práce,možnost společně aktivně trávit volný čas jako prostředek pro
možné obtížné období dospívání (máme společný základ). Tento druh zábavy
vidíme jako alternativu k pasivnímu trávení společného volného času rodin
s dětmi i dětí samotných.
Dělí se na :
- dílny tématicky spojené s obdobím v roce nebo s kulturním dění v
obci(velikonoce,mořena.,lampiony.......)
- dílny zajímavé zpracováním (košíková ,hedvábná, malba na sklo,
drátkovací patchworková,keramická ...)
CO JSME PODPOŘILI:
• projekt Povídání pod stromy- grant u nadace partnerství
• projekt „Školka mých snů a skutečností“ grant na vybavení mateřské
školy u min. pro místní rozvoj
• Den země na klepci – prezentace sdružení- napekli jsme koláče
• organizaci seniorského klubu
• mikulášskou

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008:
Tvořivé setkání pro děti a maminky na mateřské dovolené.
Jde o setkání s vrstevníky, první kolektiv, radost ze společné práce,možnost
utéct ze sterotipu domácnosti
(lektor Michaela Vítková, Simona Drábová (do ledna 2008) )
• Rozmarýnek: út a čt od 9:30 do 11:30 OÚ SIBŘINA
• Rybičky: st od 10:00 do 12:00 fara Koloděje
Otevřená tvořivá setkání pro děti i dospělé
Jde o pravidelné setkání pro neorganizovanou mládež- voně přístupná
komukoliv
• Otevřená tvořivá dílna od 0 do 100let (lektor Michaela Vítková)
• Malý ateliér (lektor Simona Drábová )
Výuka anglického jazyka
• Základy angličtiny pro děti předškolního věku a děti 1.a 2. tříd
• Angličtina pro děti 3.-5.třid (lektor Mgr. Mária Vlčková )
Maximální počet dětí 7,vyúka vychází z přesvědčení, že jen na dobrých
základech se dá stavět další jazykový rozvoj dětí. Výuka probíhá hravou a
netradiční formou
Rozvrh aktivit
den
pondělí
útrerý
středa
čtvrtek
pátek

aktivita dopoledne
rozmarýnek 9:30 -10:30
rybičk y
10:00-12:00
rozmarýnek 9:30 -10:30

aktivita odpoledne
AJ 15:30-16:30, AJ 16:30-17:30
tvoř.dílna 16:00-18:00
malý atelier 16:00-18:00

JAK JSME HOSPODAŘILI:
9889,03
60000
23375
93264,03
359,1
92904,93
92852
53

Kč příjem z příspěvků na dílny
Kč dotace
Kč převod dotacez 2006
Kč celkem příjem
Kč zůstatek z účtu 12/2007
Kč celkem vybráno z účtu + pokladna
Kč celkem výdej
Kč zůstatek v pokladně

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI:
• Ledokom- elektřina pro masopust
• Škodovy Bylinné sirupy- naturálie v hodnotě 7 000Kč
• Vatanai- šátky na nošení dětí- čínské čaje a ukázka nošení dětí v šátku pro
DD
• Obec Sibřina dotační částkou a poskytnutým prostorem
• Vzduchoplavecká společnost královského města Slaný - upoutaný balón
• Markétě Balíkové korálkování a drátkování
• Honzovi Kubánkovi za dětský skákací hrad na DD
• Pavlovi Liebscherovi za bazén na DD
LIDÉ BEZ KTERÝCH BY TO NEŠLO:

PODZIM 2007, SIBŘINSKO KOLODĚJSKÉ DRAKOVÉ KLÁNÍ, VÝLET S DŮCHODCI
DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY,PODZIMNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY, BRIGÁDAPROJEKT POVÍDÁNÍ POD STROM Y

JARO 2007, PROJEKT ŠKOLKA M ÝCH SNŮ, MASOPUST, MOŘENA A
VELIKONOČNÍ DÍLNA

LÉTO 2008, DĚTSKÝ DEN
jj

ZIM A 2007 ,VÁNOČNÍ TRHY, VÁNOČNÍ HRA, CHOZENÍ TŘÍ KRÁLŮ, ANDĚLSKÁ
POŠTA

Schváleno dne 28.3.2008 na valné hromadě v restauraci U Pofiho

