Závěrečná zpráva o.s. SOSák
2010
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Rok 2010 uběhl jako voda. Ve víru všech možných i nemožných událostí, akcí, akciček, setkání a tvoření se
uplynulý rok 2010 současně nesl v duchu stěhování, budování , malování, montování, investic a rozvíjení
našich činností. Výsledky našeho snažení, hemžení a práce vám představí tato závěrečná zpráva.
Přehled událostí:
Leden/únor/březen
Fungujeme v budově bývalé školy. Běží Rc Rozmarýn, mini aerobik, tvořivé dílny a anglický jazyk pro školní
děti
Připravujeme dotaci pro materiálně technické zázemí pro naše akce aneb Šapitó pro kulturu na vsi do
Programu rozvoje venkova MAS Regionu Pošembeří.
Píšeme dotaci pro obec na rekonstrukci a novou výstavbu veřejného osvětlení v obcích Sibřina a Stupice také
do Programu rozvoje venkova MAS Regionu Pošembeří
Zpracováváme Závěrečnou zprávu za rok 2009
13.2. Probíhá masopust
Duben
Pečlivě se připravujeme na stěhování, balíme, připravujeme, odmontováváme, neboť budovu bývalé školy,
kde realizujeme své pravidelné činnosti, čeká kompletní rekonstrukce
Jsme sbalení a přestěhovaní. RC Rozmarýn funguje na kolodějské faře do června. Další kroužky jsou po dobu
rekonstrukce zrušeny. Materiály a police odpočívají v zapůjčeném skladě obecního úřadu.
30.4. Čarodějnice a kuličkový turnaj
Květen /Červen
Zrealizován a vyúčtován projekt „ Pec pro všechny, kdo rádi tvoří“ z grantu ČSOB a Poštovní spořitelny.
16.6. Divadlo na faře
Probíhá výlet s RC do Jičína, města pohádek
Červenec/ srpen
Užíváme si prázdniny a čerpáme síly i inspiraci na nový školní rok 2010/11
Vypracována žádost o grant ČSOB a Poštovní spořitelny – zaměstnanecký grant Pomáháme společně s
názvem Nově na staré půdě
Připravujeme a rozjíždíme vlastní webové stránky. Jukněte na www.sosakos.cz
Pomáháme s realizací rekonstrukce budovy školy –interiéry koupelen a kuchyní + dlažby
Připravujeme pro obec žádost o grant na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení pro obě obce
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Září
Pokračuje RC Rozmarýn v Kolodějích na faře
Zahájena realizace projektu Nově na staré Půdě , projekt je podpořen 30 000Kč z programu
pomáháme společně ČSOB a Poštovní spořitelny
Poprvé máme zaměstnance na pracovní poměr
Organizujeme brigády na dotažení půdy (nutno dokončit jinak nebude kolaudace celé budovy). Z vlastních
zdrojů malujeme, pokládáme podlahy, koberce, montujeme dělící závěsy, stěhujeme a montujeme nábytek
a nic se neobejde bez nutných nákupů.
Říjen
Stěhujeme se zpět do krásné, voňavé budovy bývalé školy, tentokráte na půdu (2.N.P.)
Připravujeme spolu s obcí slavnostní otevření budovy, opět spoustu práce i nákupů
Otevíráme staré i nové volnočasové aktivity: rybičky, dílny, mimi aerobik, sportovky, keramika, angličtina,
cvičení pro miminka, jóga v denním životě, Rc Rozmaýn
Spontánně vzniká slogan pro naše sdružení SOSněte si se SOSákem
3.10. Sibřinsko – kolodějské drakové klání na stupických polích
10.10. Petanqueový turnaj
Listopad
Vše běží v plném proudu, probíhají podzimní tvořivé dílny
Keramická tvořivá dílna
Dílna s výrobou adventních věnců
Andělská pošta s rozsvěcení vánočního stromu a lampionovou dílnou
Prosinec
Mikuláš a vánoce v RC
Podepisujeme smlouvu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na materiálně technické vybavení
aneb Šapito pro kulturu na vsi.
Připravujeme se na nový rok 2011, kdy oslavíme 10. narozeniny

Zkratkou jsme vás provedli rokem 2010 a věříme, že rok 2011 bude stejně akční, nabi
tý příležitostmi i vaší účastí.
Za všechny SOSáky Michaela Vítková , ředitelka o.s. SOSák
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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
• 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
• 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
Rozmarýn/o.s.SOSák

Lektoři RC Rozmarýn
• Radka Fischerová -den se sportovními
činnostmi, hudební den a den s vařením a
pečením
• Renata Krejčiříková – den s anglickým
jazykem
• Michaela Vítková – den s tvořivými
činnostmi

Organizační členění aktivit
•
•
•

Kultura na vsi
Volnočasové aktivity
Pro děti a rodiče na mateřské dovolené
Pro děti předškolního a školního věku
Pro dospělé
Podpora jiných akcí (naše obce i obce v
okolí, Mateřská škola)
• Psaní projektů

Volnočasovka pro děti a rodiče na MD

RC Rozmarýn
• Třetím školním rokem funguje v rámci o.s.Sosák rodinné
centrum Rozmarýn.Určeno je převážně pro rodiče na
rodičovské dovolené a jejich robátka.Dopolední aktivity
probíhají celotýdenně od 8:30 do 12:30, nově od šk.roku
2010/11 pak od 12:30 do 15:00 mimo pátku.
• Lektrorky, děti i maminky si během týdne vyzkouší
všechny možné i nemožné radůstky. Takže cvičí,
skáčou, vaří, zpívají, hrají, mluví anglicky, malují
modelují, patlají, poslouchají pohádky, chodí si hrát na
hřiště, jezdí na výlety a hlavně se smějí.
• Kapacita RC je 15dětí na den, je možné chodit
celotýdenně nebo si vybrat jen některé dny.

Děkujeme za pomoc a podporu:
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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.
DePa, s.r.o.
Jaroslavu Starostovi
Jonášovi Kouklovi a Martině
Všem brigádníkům a rodičům
ČD Telematika a.s.

Hospodaření 2010 Příjmy a výdaje v Kč

Příjmy:
Rozložení příjmů

ostatní výnosy

Příjem celkem 577 096Kč

příspěvky a dary
ČSOB
obec Sibřina

hlavní činnost 327 183Kč

hospodářská činnost 249 914Kč

třžby za vlastní výkony a
zboží
0%
14%
5%

43%

14%
57%
67%

Výdaje:
Rozložení výdajů

spotřeba materiálu
spotřeba energie

Výdaje celkem 576 533Kč
hlavní činnost 406 498Kč
hospodářská činnost 170 035Kč

služby celkem
mzdové náklady celkem
daně a poplatky

2%

3%

ostatní a jiné náklady
celkem
odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv

9%

29%

11%
45%

27%

71%
3%

RC Rozmarýn

Andělská pošta

Čarodějnice a kuličkový turnaj

To jsme my, SOSáci a SOSačky

Masopust

Petanque a draci

Volnočasové aktivity

Naše projekty
• Tvořivá setkání a kultura na vsi
• Materiálně technické zázemí pro o.s.SOSák aneb
šapito pro kulturu na vsi
• Nově na staré půdě
Naše partnerství k projektům:
• Veřejné osvětlení pro Sibřinu a Stupice + napsání
• Obnova tří barokních soch v obci Tuklaty +napsání
Projety, které jsme napsali:
• Hřiště v obci Sluštice aneb mámo táto budeme si hrát
• Obnova zvoničky v Kšelých

Děkujeme za pomoc a podporu

Depa, s.r.o.

Závěrečná zpráva o.s. SOSák byla schválena
na valné hromadě dne 24.11.2011

Vyplouváme vstříc dalším dobrodružstvím.

