Závěrečná zpráva
občanského sdružení SOSák 2012
aneb
Občanské sdružení SOSák
na křižovatce cest

Úvodní slovo ZZ
Milí přátelé,
držíte v rukou závěrečnou zprávu našeho občanského sdružení SOSák za uplynulý rok
2012. Čtěte pozorně zkoumejte, nenechte se odradit a potěšte i zaplakejte spolu s
námi. Jaký ten rok 2012 byl?
Mírně řečeno šílený, sdružení si prošlo a stále prochází šílenostmi společného
společenského a politického života v obou našich obcích. Rozhodnutím zastupitelstva
19. 12. 2012 sdružení přichází o půdní prostor v budově MŠ Sibřina . Tímto
rozhodnutím došlo ve své podstatě, ke krádeži za bílé ho dne a to zcela v mezích
zákona. I přesto, že jsme v průběhu roku odstranili všechna tzv. R I Z I K A, která ani
riziky nebyla. Přesto, že jsme nabídli obci dodatek ke smlouvě, kde jsme nabídli pro
sdružení hraniční podmínky pro přežití. I přesto, že vedení obce slibovalo vypsat záměr
pronajmout, na který jsme se poctivě připravovali a to i vzděláváním lektorů, včetně
manažerského kurzu pro neziskový sektor, abychom neponechali nic náhodě. Chtěli
jsme pro vás i nás, kteří chceme aktivně trávit svůj volný čas být co nejlépe připraveni.
Do 31. 8. 2013 budeme ještě v půdě a pak se uvidí………??? Apokalyptický rok 2012 má
sdružení za sebou. Přežili jsme, půjdeme dál. Chystáme nový směr, nové prostory i
založení nového subjektu.
V Sibřině 30. 1. 2013
Michaela Vítková, ředitelka sdružení

Struktura organizace

Organizační výbor sdružení
• řídí sdružení mezi zasedáními Valné hromady a je složen
ze tří osob v rovném postavení
• schází se minimálně jedenkrát za čtvrt roku
• na svá jednání může kterýkoliv člen výboru přizvat podle
potřeby jiné členy občanského sdružení SOSák, případně
další osoby podílející se na činnosti občanského sdružení
SOSák
• plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje činnost
občanského sdružení SOSák
• nakládá s majetkem občanského sdružení SOSák
v souladu se zásadami stanovenými Valnou hromadou
• je statutárním orgánem sdružení, jedná prostřednictvím
svých členů, a to každý člen samostatně

Ředitelka sdružení
Bc. Michaela Vítková

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

jedná za občanské sdružení SOSák s
partnery sdružení
koordinuje aktivity směřující k
prohloubení spolupráce s místními spolky
a obcemi v Regionu Pošembeří
zajišťuje poradenství pro členy a partnery
sdružení
zajišťuje vzdělávání pro členy a
zaměstnance sdružení
zastává funkci tiskového mluvčího
sdružení, pokud není Valnou hromadou
jmenován tiskový mluvčí
zajišťuje spolupráci se státní správou a
samosprávou
zajišťuje lobbing ve prospěch sdružení
koordinuje činnost orgánů sdružení
aktualizuje rozpočet sdružení
uzavírá pracovně právní vztahy, zajišťuje
fandrazinkové aktivity pro o. s. SOSák

Manažerka RC Rozmarýn
Mgr. Radmila Fischerová

•
•
•
•
•
•

•

řídí chod RC Rozmarýn
koordinuje součinnost RC s dalšími
aktivitami sdružení
koordinuje činnost a vzdělávání
lektorů RC Rozmarýn
zajišťuje náplň a rozdělení činností RC
Rozmarýn
zveřejňuje aktuální informace z
činnosti RC Rozmarýn
vede přehled o stavu financování RC
Rozmarýn, zpracovávání dílčích i
závěrečných zpráv předkládá řediteli
sdružení
zajišťuje fundraisingové aktivity pro RC
/ o. s. SOSák

Koordinátor/koordinátorka 2012
Mgr. Pavla Veškrnová

•
•
•
•
•
•

Koordinuje všechny aktivity sdružení
spolu s organizačním výborem a
ředitelkou sdružení
Koordinuje volnočasové aktivity sdružení
Komunikuje s členy sdružení a klienty
volnočasových aktivit
Kontroluje a přebírá platby za
volnočasové aktivity
Připravuje podklady pro vyúčtování a
platby za volnočasové aktivity
Zpracovává dílčí a závěrečné zprávy k
volnočasovým aktivitám, předkládá
řediteli sdružení

•

Zajišťuje efektivní využití prostor –
víkendové kurzy, příležitostné akce

•

Zajišťuje fundraisingové aktivity pro
volnočasové aktivity o. s. SOSák

Externí účetní a pomocný účetní 2012
Ing. Gabriela záhrobská, Veronika Matějíčková

Externí účetní
• Provádí kontrolu a správnost
zaúčtování účetních dokladů
• Zpracovává závěrečný účet sdružení
a daňové přiznání
• Poradenství v rámci hospodaření a
účtování dokladů
Pomocný účetní
• Vede účetnictví
• Zakládá a účtuje účetní doklady
• Vystavuje faktury
• Hlídá platební příkazy
• Komunikuje s externím účetním
• Připravuje přehledy a pro OSSZ a
pojišťovny
• Připravuje podklady pro
financování potřeby grantů v rámci
sdružení

Členění aktivit o.s. SOSák
Tvořivá setkání
a kultura na vsi
RC Rozmarýn

o.s. SOSák

Volnočasové
aktivity

Pro děti školní
Pro děti
předškolní
Pro dospělé
Pro děti a rodiče

Psaní projektů

Naše vlastní
projekty
Projekty psané
na zakázku
Akce pro MŠ

Podpora jiných
akcí a aktivit pro
další subjekty

Akce a aktivity
pro obec
Region
Pošembeří

Obecní projekty
Projekty pro jiné
obce/podnikatel
e/sdružení

kroužek

lektor

kroužek

lektor

Sportovní kroužek

Stáňa Babušková

Sportovní kroužek

Stáňa Babušková

Pohybové hry s říkankami a
písničkami

Stáňa Babušková

Pohybové hry s říkankami a
písničkami

Stáňa Babušková

Moderní gymnastika

Andrea Škopová

Moderní gymnastika

Andrea Škopová

ZumbAtomik
pro děti
Zumba pro dospělé

Radka Roedlová

Radka Roedlová

Radka Roedlová

ZumbAtomik
pro děti
Zumba pro dospělé

Pilátes

Radka Roedlová

Pilátes

Radka Roedlová

Cvičení s miminky

Radka Fischerová

Tvořivé dílny

Michaela Vítková

Angličtina

Veronika Slámová

Angličtina

Veronika Slámová

Yamaha

Dagmar Behenská

Yamaha

Dagmar Behenská

RYBIČKY

Michaela Vítková

RYBIČKY

Michaela Vítková

Tvořivé dílny

Michaela Vítková

Tvořivé dílny

Michaela Vítková

Výtvarná dílna Pastelka

Zdena Hošková

Výtvarná dílna Pastelka

Zdena Hošková

Keramika pro děti

Jola Beránková a Simona Plašilová

Keramika pro děti

Jola Beránková

Jóga-relaxační cvičení

první pololetí roku 2011
Jola Beránková
= druhé pololetí
školního roku 2010/11

Radka Roedlová

Druhé pololetí roku 2011
Jola Beránková
= první pololetí školního roku 2011/12

Jóga-relaxační cvičení

Cvičení s miminky

Radka Fischerová

Cvičení s miminky

Radka Fischerová

Logopedie

Lucie Chvojková

Logopedie

Lucie Chvojková

Keramika pro dospělé

Jola Beránková
Michaela Vítková

Keramika pro dospělé

Jola Beránková
Michaela Vítková

Bubnování v otevřené skupině

Jonáš Koukl

Myšmaš

Pavla Veškrnová

Dramatický kroužek

Iva Toušková Kašparová

Mix dance

Petra Rybníčková

Hra na flétnička

Magda Špringarová

první pololetí roku 2012
= druhé pololetí školního roku 2011/12

Druhé pololetí roku 2012
= první pololetí školního roku 2012/13

Kroužky a lektoři v roce 2012
MODERNÍ GYMNASTIKA

Andrea Škopová
„Moc mě baví
trénovat malé děti
- děti v tomto
věku jsou velice
přirozené a dokáží
se nadchnout.
Je radost s nimi
pracovat.“

ANGLIČTINA

Veronika Slámová
„Baví mě malé děti.
Jsou jako houba,
která nasává
všechno kolem.
Mají úžasný
potenciál,
záviděníhodnou
paměť a neutuchající energii.
Pokud je něco zaujme, věnují
se tomu s obrovskou vervou nemají zábrany.“

Kroužky a lektoři v roce 2012
POHYBOVÉ HRY S ŘÍKANKAMI A
PÍSNIČKAMI PRO DĚTI DO 3 LET
Stanislava Babušková

„Je úžasné pozorovat velké
(nejen) pohybové pokroky tak
malých capartů. Na první hodinu
se téměř přibatolí a na konci
školního roku běhají, skáčou, umí
kotouly, slalom, přejít kladinu.
Snažím se jim do cesty klást stále
větší a složitější „překážky“ a
úkoly a oni je s velkým úsilím a
ochotou plní.“

SPORTOVNÍ KROUŽEK
Stanislava Babušková
„Děti v předškolním
věku potřebují pohyb
stejně jako jídlo
a spánek. Střídáme
pestrou škálu
činností, používáme
rozmanité náčiní, hrajeme hry…
Snažím se v dětech probudit
nadšení a lásku k pohybu jako
takovému a rozvíjet jejich
obratnost.“

Kroužky a lektoři v roce 2012
ZUMBATOMIK ,ZUMBA PRO DOSPĚLÉ,
PILATES
Radka Roedlová

„Dělím se o své
taneční a pohybové
zkušenosti.
Myslím, že se nám
společně daří
rozhýbávat těla
v tanečním rytmu
latinsko – americké
hudby i klidnějším Pilates.“

KERAMIKA PRO DĚTI A KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ

Jola Beránková
„Společně s účastníky
kurzů, jak dětmi, tak
dospělými, si užíváme
užité keramické
tvorby, která je
spojením estetického zážitku
a možného dalšího využití díla,
zároveň se věnujeme i volné
tvorbě, která rozvíjí dětskou
obrazotvornost a dospělým
přináší tvořivé uspokojení a všem
pak dohromady radost.“

Kroužky a lektoři v roce 2012
CVIČENÍ S MIMINKY
Radka Fischerová

YAMAHA HUDEBNÍ ŠKOLA
Dagmar Behenská

Cvičením maminek
a dětí nás
provází motto:
Tvoje dítě je vždy
šancí pro Tebe.
Děti i maminky při
společném cvičení
prožívají radost a štěstí
z pohybu a já jim mohu být
pokorným průvodcem.

„ Při prvním setkání
s tímto způsobem
výuky hudby jsem
se pro Yamahu
úplně nadchla
a měla jsem
radost, že se
konečně objevil
program pro širokou veřejnost,
který dává dětem i dospělým
radost z hudby.“

Kroužky a lektoři v roce 2012
TVOŘIVÉ/TVŮRČÍ DÍLNY A RYBIČKY
Michaela Vítková

JÓGA, RELAXAČNÍ CVIČENÍ
Jola Beránková

„V dílnách se
nechávám –
necháváme
inspirovat
lidovou tvorbou
a zvyky,
cizokrajnými
kulturami,
moderním uměním…
Experimentujeme s různými
materiály, používáme tradiční i
netradiční postupy. Tvoříme v tzv.
otevřené skupině, kde s společně
potkávají nejmenší ratolesti, děti,
školáci, rodiče i prarodiče.“

„Cvičení chápu a vedu
jako vyvážené
harmonické cvičení
pro všechny partie
těla. Při cvičení kladu
zvláštní důraz na
dýchání spojené
s pohybem.
Cvičení je nenáročné a pohodové,
tedy vhodné pro všechny věkové
kategorie (i pro seniory).“

Kroužky a lektoři v roce 2012
LOGOPEDIE
Lucie Chvojková
„V rámci
individuálních
hodin s dětmi
procvičujeme
jazyk i jazýček,
rty, slovní zásobu,
správné nádechy
a výdechy a stranou nenecháme
ani další naše smysly jako sluch i
zrak. Děti
k správným
návykům vedu hravou a tvořivou
formou tak, aby to byla zábava
pro všechny
zúčastněné, tedy dítě, rodiče i mě.“

VÝTVARNÁ DÍLNA PASTELKA
Zdeňka Hošková
„Cesta umělce je
neustálé hledání,
nejistota, ale
také obrovské
štěstí.

Práce s dětmi je úžasná. Jsou
bezprostřední a většinou mají
bujnou fantazii.“

Kroužky a lektoři v roce 2012
BUBNOVACÍ KRUH A MUZICÍROVÁNÍ V
OTEVŘENÉ SKUPINĚ

DRAMAŤÁK - DRAMATICKÁ VÝCHOV
Iva Toušková Kašparová

Jonáš Koukl
„Bez strachu
a kontroly,
s jasným záměrem,
kdekoliv
a kdykoliv.
Ke společným
rytmům
a melodiím se
připojují děti, studenti, muži, ženy,
businessmani i senioři... Také
vyrábíme šamanské
bubny,
hrajeme na ně u ohňů, tančíme
prastaré obřadné kruhové tance,
uctíváme život a především se z něho
radujeme...“

„V pravidelných
setkáních se
vzájemně
poznáváme,
spolupracujeme
a bavíme se.
Naučíme se základy pohybové
výchovy,
jak používat a ovládat
svůj hlas, procvičovat paměť
a fantazii, budeme si všímat věcí,
které nás
obklopují a pracovat
s nimi.“

Kroužky a lektoři v roce 2012
MYŠMAŠ - DÍLNIČKA PRO NEJMENŠÍ

Pavla Veškrnová

„ Stříháme, lepíme, kreslíme,
malujeme, modelolujeme,
patláme a společně se radujeme
z vyrobených věcí i
věciček,
obrázků i kartiček……
A to s myší s velikánskou mašlí.“

HRA NA FLÉTNIČK
Magda Špringarová
Flétnička je
„kamarádka“ a
společně poznáme,
co umí. Budeme s ní
cvičit správné
dýchání a
seznámíme se s trochou základů
hudební teorie.
Zahrajeme si jednoduché písničky,
které vychází z národních
písní a říkadel. Věřím, že nás to
bude bavit a že si to společně
užijeme.

Kroužky a lektoři v roce 2012
MIX DANCE
Petra Rybníčková
„Budeme se bavit
od první do poslední
minuty:-)
Poznáte mnoho
tanečních stylů
(známých i méně
známých), osvojíte si správné
držení těla a tedy se budete hezky
hýbat, naučíte se několik
choreografií, se kterými pak
vystoupíte :-)

Lidé, kteří pomáhají a bez nich by to nešlo, ve
fotografii

Lidé, kteří pomáhají a bez nich by to nešlo,,
jmenovitě (a jinde nejsou)










Veronika Slámová – PR a fundraising
Michael Synková- Pr a dobrovolník
Lenka Stemberková, vnitřní kontrola
sdružení a dobrovolník
Anna a Eliška Vítková, lektor příměstských
prázdninových táborů
Pavlína Bartošovál , lektor příměstských
prázdninových táborů
Kateřina a Patrik Bláhovi, dvorní zvukař,
fotograf a lékařka, dobrovolníci
Pavel a Monika Šárovi, podpora všeho druhu
a hlavně Šperkování se sosákem
Kryštof Hošek, podpora všeho druhu, včetně
hoškovice=slivovice

 Eliška Kloučková, drží nám palce a studuje
právničinu je důležitou zálohou sdružení
 Petr Vítek, neopominutelný donátor a
pomocník stěhování a organizace














Rozárka Vítková a Magdaléna Bláhová ,
důležité pomocnice dobrovolnice
Jonáš Koukl a Martina pro nás meditují a
vzývají mocnosti přírody, vedou výrobu
bubnů a ženský kruh
Hanka Tandarová , stará se o dokonalý úklid ,
vždy a všude
Libor Stárek pomáhá, kde může a jezdí pro
nás s historickým traktorem
Mária Vlčková, velmi zaměstnaný kreativec a
hlásná trouba neboli speaker pro naše akce
Petra Niklová IT a web stránky
Ondřej Veškrna strategický poradce a řidič
traktoru a stěhování všeho druhu
Anička Kašpárková , zásobovač všeho
dobrého a sladkého
David Synek , vrchní dodavač ledu a
cukrářských specialit
Dana Malečková, dobrovolník a organizátor

RC ROZMARÝN 2012
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

RC Rozmarýn je alternativou pro rodiče na mateřské dovolené, kteří své ratolesti neumístili do
mateřské školy, neboť mají v péči mladšího sourozence. Přesto by rádi, aby si starší dítko zvykalo
na kolektiv i jinou než rodičovskou autoritu.
Zásady RC Rozmarýn :
individuální přístup k dítěti a rodině
respektování osobnosti dítěte, rodičů i lektora
přívětivé a podnětné prostředí
vytváření společenství a sounáležitosti k místu, kde žijeme
všichni se mohou zapojit
RC Rozmarýn nabízí dopolední a odpolední volnočasovou aktivitu pro děti i rodiče, kdy každý den
v týdnu je věnován určité činnosti:
pondělí je Den s pohybem
úterý je Den s muzikou
středa je Den s anglickým jazykem
čtvrtek je Den s tvořivými činnostmi
pátek je Den s vařením
Ve druhém pololetí školního roku roce 2011/12 a prvním pololetí školního roku 2012/13
lektorovaly Radmila Fischerová , Veronika Matějčková a asistovaly Michaela Vítková, Magda
Špringarová, Zuzana Budinová, Brůžková Hana, Kateřina Lapáčková
RC Rozmarýn není komerčním subjektem
RC Rozmarýn současně organizuje jednotlivé akce vztahující se k tématům v rámci volnočasových
aktivit tak jednotlivým svátkům během kalendářního roku.

Akce RC Rozmarýn v roce 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1. Tříkrálové setkání
24.1. Projektový den DEN JE NOC, NOC JE DEN
1.2. Divadélko Kůzle, společně s MŠ
3.2. Noční spaní ve školce
20.2. Rozmarýnovský karneval
22.3. Výlet na Chvalskou tvrz, výstava draků a
pohádkových bytostí
19.3.-23.3. Pohádkový týden
duben- akce Ukliďme Pošembeří
27.3. Výlet na zámek Berchtold, společně s MŠ
10.5. Aranžování s Jolou- výroba dárku ke Dni
matek
18.5. Ekologický projekt Tonda Obal, společně
s MŠ
30.5. Zdravé zuby, beseda s dentální
hygienistkou,
8.6. Večerní grilování s rodiči + noční spaní dětí
26.6. Výlet na Chvalskou tvrz, výstava panenek
barbie a autíček matchbox

Prázdniny s Rozmarýnem
•
30.7.-4.8. Poznáváme Dinosaury
•
6.8.-10.8. Cestování po Evropě
•
13.8.-17.8. O Človíčkovi aneb jak se žije
v pravěku
•
30.8. Setkání rodičů s lektory RC
•
21.9. Plážový den
•
24.9. Bubnování s Jonášem, akci zaštiťuje
•
8.10.-12.10. Barevný týden
•
22.10. Výlet na zámek Karlova Koruna, Chlumec
nad Cidlinou, Pirátská prohlídka zámku
•
25.10. Slavíme narozeniny naší republiky-výroba
věnců s vlajkami ČR, kladení k pomníku padlých
v Sibřině
•
14.11. Výlet do Klánovického lesa, cesta za
zvířátky
•
30.11 Show Míši Růžičkové, společně s MŠ
•
6.12. Mikulášská nadílka pro děti z Rozmarýnu
•
20.12. Vánoční posezení s programem pro děti a
rodiče spojené s překvapením pod stromečkem

Naše projekty:
• Tvořivá setkání
Motto projektu: „Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.“ Ernest
Hemingway

• Šperkování se SOSákem
• Celoroční projekt Tvořivá setkání a kultura na vsi
Naše partnerství k projektům:
• Okna pro ZŠ Český Brod- partnerství pro výtvarnou
soutěž Okno jako okno do duše
• Líbí se nám před školkou partnerství s obcí SibřinaMozaiková zídka zapojení veřejnosti do projektu
Projety, které jsme napsali:
• Okna pro ZŠ Český Brod
• Nová střecha pro Fatos s.r.o

Akce, akcičky, dílny, setkání a kultura v roce 2012
LEDEN
•
6. 1. Tříkrálové setkání volnočasových aktivit
ÚNOR
•
18.2. Masopust (desátý masopust v Sibřině)
BŘEZEN
•
18. 3. Jarní mozaikování v rámci projektu Líbí se
nám před školkou
•
25.3. Mořena + dílna + MŠ jarmark
DUBEN
•
Den země na Klepci – výroba plastových šperků z
pet lahví
•
30.4. Čarodějnice + kuličky
ČERVEN
•
10. 6. Dětský den, nejen pro děti
•
15.6. Divadlo Tichý jelen s představením Šípková
Růženka
•
29.6. Setkání seniorů
ČERVENEC /SRPEN
•
16 -27.7.Prázdniny na půdě
•
Lepení mozaikových obrazů v rámci projektu Líbí se
nám před školkou
ZÁŘÍ
•
8. 9. Květnický ušák
•
28. 9 .- 30.9. Podvečerní mozaikování + víkend

ZÁŘÍ
•
21.9. sejdeme se na Jurečku
•
23.9. výroba lapače snů rozloučení s indiánským
létem
ŘÍJEN
•
7.10. Drakové klání
•
14.10. Pétanque
•
21.10. ŠPERKOVÁNÍ –náramky Swarovski
•
25.-28. Podzimní příměstský tábor
LISTOPAD 2012
•
Dílny
•
4.11. Keramika
•
11.11. Košíky
•
18.11. Plastové šperky
•
25.11. Adventní věnce
•
14.11. Diskuze sdružení, občanů a obce o
prostorech půdy v budově MŠ SIBŘINA
PROSINEC 2012
•
2.12. Andělská pošta
•
8.12. Strategické plánování
•
15.12 Šperky SWAROVSKI
•
24.12. světlo z Betléma
•
26.12. Promítání amatérské animované vánoční hry
v Kolodějích

Jak jsme hospodařili v roce 2012
výdaje
mzdy včetně odvodů

služby

energie + provozní náklady
nájem obec + farnost + uhrada
projektu hasiči obci
splátka neoprávněně čerpaného
příspěvku
pojištění

bankovní poplatky
Ostatní náklady
nákup materiálu
náklady celkem

Kč

Popis
297657
představení, pronájem
teplometu, lektorské
28875 služby, údržba
webové stránky,
reklama odvoz fekálí,
10662 externí účetní
mandlování + obědy
166395 RC + úklid
2915 údržba
15166 obědy Prázdniny
224013
95590 uhrazeno MŠ
12990
35 900 uhrazeno obci
14494
1514
16008
2078
275 599
113 068 odpisy
192193
1233271

příjem

Kč

popis

Dary

72225

Dar ČSOB

30 000

dotace obec Sibřina

80000

příjem středisko SOSák

14002

příjem rozmarýn
příjem kroužky

437169
266717

tředisko vesnice

10769

středisko půda

4500

Ostatní (rezerva z
fondu)

308 314

příjmy celkem

1223696

Jak jsme hospodařili v roce 2012
Rekapitulace po účetních střediscích
středisko kroužky
zisk celkem
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
středisko půda
zisk celkem
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
středisko Rozmarýn
zisk celkem
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
středisko SOSák
zisk celkem
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
středisko vesnice (kultura na vsi)
zisk celkem
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní náklady
Hospodářský zisk celkem

Zisk celkem
76326,00
190391,00
266717,00 Náklady celkem

-9 575,00
1 233 271,00

-15865,00 Tržby za vlastní výkony a za
1 223 696,00
20365,00 zboží
4500,00 V souvislosti s opravou účtování minulých let byl výsledek
82476,00
354693,00
437169,00
-35441,82
151669,00
116227,18

běžného období ovlivněn zvýšením o 201.954Kč
vykázaných jako součást rozpouštění fondů a snížením o
investiční dotace 253.710Kč , vykázaných jako součást
jiných ostatních nákladů.

Rozložení výdajů a příjmů
celkem v roce 2012
výdaje celkem 1 233 271Kč
příjmy celkem 1 223 696Kč

-68541,50
159310,50
90769,00
50%

-80 353,00

Náklady celkem

275 599,00

Odpisy

113 068,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží (fond)

308 314,00

50%

Rozložení příjmů a výdajů v roce 2012
Rozložení výdajů dle účetních středisek v roce
2012, celkem 1 233 271 Kč

Rozložení příjmů dle dle účetních středisek v roce
2012,celkem 915 382Kč

středisko kroužky

středisko Rozmarýn

středisko kroužky

středisko Rozmarýn

středisko půda

středisko SOSák

středisko půda

středisko SOSák

středisko vesnice (kultura na vsi)

ostaní náklady,fond + odpisy

středisko vesnice (kultura na vsi)

ostaní náklady, fond

15%
25%

29%

29%

22%

7%

13%
10%
12%
2%

0%

36%

Děkujeme za pomoc a podporu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obci Sibřina
Kolodějské římsko katolické farnosti
Smíšenému zboží na poště (Sibřina)
Škodovým bylinným sirupům
ČSOB a Poštovní spořitelně
Progres servis Sibřina spol. s. r. o.
Selgen a.s.
Pekařství Kollinger
Colegio s.r.o.
DePa, s.r.o.
Jaroslavu Starostovi
Všem brigádníkům a rodičům
Vzduchoplavecké společnosti
Stáně a Honzovi Babuškovým

Děkujeme za pomoc a podporu

Depa, s.r.o.

Závěrečná zpráva o.s. SOSák byla schválena
na valné hromadě dne 1. 3. 2013

