Závěrečná zpráva
spolku SOSák
2015

Úvodní slovo:
Milí přátelé, příznivci, nadšenci a podporovatelé.

Rok 2015 jsme společně prožili tvořením, vymýšlením,
tancem, budováním i nezbytnou úředničinou. Jaký ten rok
byl vám v kostce představí tato závěrečka a nezapomeňme
že: na jaře tohoto roku jsme „oslavili/neoslavili rok
činnosti SOSÁKOVA- oázy kultury a vzdělávání. A v roce
příštím, tedy dvoutisícím šesnáctém nás čekají 15
narozeniny. Náš spolek je tedy pořádným puberťákem, tak
si to nezapomeňme řádně užít
Na závěr krátkého úvodu mi dovolte poděkovat všem, kteří
se na rozvoji našeho spolku i činnosti podíleli a podílejí,
všem, kteří nám drží palce a budou v budoucnu držet palce,
všem jež přispěli i přispějí……..
Michela Vítková, ředitelka sdružení

Organizační členění sdružení

Co a kdo v SOSáku
ORGANIZACÍ VÝBOR SDRUŽENI
Michaela Vítková, Pavla Veškrnová,
Pavlina Čadová


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
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

Organizační výbor, včetně ředitelky + fandarzři

Co a kdo v SOSáku v roce 2015
Manažerka Rozmarýnu školka a RC

Olga Šebková od 1. 9. 2014

Lektoři RC Rozmarýn



řídí chod RC Rozmarýn

Michaela Vítková



koordinuje součinnost RC s dalšími
aktivitami sdružení

Anna Vítková



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

Katka Havlová
Olga Šebková
Libuše Roedlová
Externí účetní
Zuzana Budinová
PR a fundraising
Michaela Synková Maladiová
Veronika Slámová

Tvořivá
setkání a
kultura na vsi
Rozmarýn

o.s. SOSák

Volnočasové
aktivity

Psaní
projektů

Podpora
jiných akcí a
aktivit pro
další subjekty

Pro děti
školní
Pro děti
předškolní
Pro dospělé
Pro děti a
rodiče
Naše vlastní
projekty
Projekty
psané na
zakázku
pro ZŠ a MŠ
Akce a
aktivity pro
obec
Region
Pošembeří

Projekty pro
jiné
obce/podnik
atele/sdruže
ní

Volnočasové aktivity a vzdělávání
Rozmarýn školka & RC









je nestátní zařízením na principu dětské skupiny
je alternativou pro vzdělávání dětí předškolního
věku v malém kolektivu
je otevřena všem bez rozdílu, respektuje
individualitu dětí, rodičů a lektorů
je pro všechny kdo chtějí odpovědný, vstřícný a
kreativní přístup nejen ke svým dětem
inspiruje se vzdělávacími a výchovnými
alternativami a současně respektujeme
požadavky na vzdělávání a výchovu ČR

Volnočasové aktivity a vzdělávání



Rozmarýn školka & RC

Volnočasové aktivity a vzdělávání
Volnočasovky a lektoři 2015
AKTIVITA

KERAMICKÝ ATELIÉR POMNĚNKA I děti 5- 12let
KERAMICKÝ ATELIÉR POMNĚNKA II děti 6-15 let a děti s
rodiči
KERAMICKÝ ATELÍÉR POMNĚNKA III pro dospělé
TANEČNÍ KROUŽEK děti 3-6let

DRAMAŤÁK - dramatický kroužek 5- 12let
AJ –drobotina děti začátečníci 3-5let
AJ Big hippos + Max I. děti začátečníci a mírně pokročilí
5- 7 let

LEKTOR

Jolanta Beránková
Michaela Vítková
Jolanta Beránková a M.
Vítková
Kateřina Obůrková/Petra
Plzáková
Mária Vlčková
Petra Rybníčková/Jiří Klouček
Petra Rybníčková/Jiří klouček

AJ Max III. děti pokročilé 7 a více let

Petra Rybníčková/Jří Klouček

OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ DÍLNY OD 0 DO 100 LET
L.O. SOS – líbezné odpoledne se SOSákem na témata
z dějin umění, děti od 5ti let
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY dospělí
VÝTVARNÁ PŘÍPRAVAKA a DÍLNA PASTELKA I.
VÝTVARNÁ PŘÍPRAVAKA a DÍLNA PASTELKA II.
VÝTVARNÁ PŘÍPRAVAKA a DÍLNA PASTELKA III.

Michaela Vítková
M+A+E+R
Vítkovi
Jolanta Beránková
Zdena Hošková
Zdena Hošková
Zdena Hošková

Volnočasové aktivity a vzdělávání
Příměstské tábory

Tvořivá dopoledne pro ZŠ A MŠ
PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE

Každý všední den od 1. 12. do 19. 12. 2015
Dárky
Výroba mýdel

Lidové dekorace
Cibulové/pečené vrkoče
(starý lidová dekoracepředchůdce vánočního
stromečku)

Poznávací aktivity
Časová osa k narození
Ježíška- „ představa o
vzdálenosti věků“

Výroba svíček/zdobení
plovoucích svíček

Zdobení perníčků

Vánoční bajka v ořeších

Plstěný šperk

Slaměné lidové řetězy na
stromeček

Odlévání vosku s věštbou

Keramická lucerna

Voskový betlém/průsvit

Pouštění lodiček

Tvořivé dílny pro ZŠ A MŠ


Během jara a prosince 2015 navštívilo
SOSÁKOV na 280 dětí ze škol a školek
z blízkého okolí..

Kultura na vsi

Kultura na vsi

Kultura na vsi

Kultura na vsi

Kultura na vsi
polštářový
filmový klub
v SOSÁKOVĚ –

NOVINKA OD ŘÍJNA 2015

Lidé v projektu tvořivá setkání
a kultura na vsi
Řízení projektu Tvořivá setkání a kultury
na vsi
ředitelka sdružení
organizační výbor
sdružení

Michaela Vítková
Pavla Veškrnová
Pavla Čadová

Michaela Vítková
Organizační tým projektu Tvořivá setkání
a kultura na vsi
produkce pro dílny
šperkování
Monika Šárová
propagace

Michaela Synková

lektorské zajištění
aktivit projektu
tvořivá setkání a
kultura na vsi

Jola Beránková
Anna Vítková

Michaela Vítková
Pavla Veškrnová
Zdena Hošková
Alžběta Beránková
Monika Šárová

produkce pro kulturu Michaela Vítková,
na vsi
Veronika Slámová

Veronika Slámová
sdružení Magráta
Český Brod
sdružení Roztoč
Roztoky u Prahy

vedení účetnictví

Zuzana Budinová

Kryštof Hošek

kontrolní činnosti

Lenka Stemberková

Eliška Vítková

produkce pro tvořivá Pavla Veškrnová a
setkání dílny
Michaela Vítková

Lidé v projektu tvořivá setkání
a kultura na vsi - DOBROVOLNÍCI:
Stáňa Babušková,
Honza Babuška
Petr Vítek
Eliška Vítková
Rozálie Vítková
Patrik Bláha

Kateřina Bláhová
Mária Vlčková
Marcela Pazderová
Kryštof Hošek
Monika Šárová
Alžběta Beránková
Jola Beránková
Anna Vítková
Michaela Vítková
Pavla Veškrnová
Veronika Slámová

Lenka Stemberková
Václav Klouček
Eliška Kloučková
Pavlína Bartošová
DePa s.r.o
PavelŠára
Ondřej Veškrna
Libor Stárek
Veronika Matějčková
a další

Děkujeme za pomoc a podporu


Kolodějské římsko-katolické
farnosti



Škodovým bylinným sirupům



Selgen a.s.



Pekařství Kollinger



Colegio s.r.o.



DePa, s.r.o.



ADORE s.r.o



Rodině Berkových



Vzduchoplavecké společnosti



Obci Sibřina



Obci Květnice



MČ 21 Újezd nad Lesy



Pink future



Stáně a Honzovi Babuškovým



Pavle a Ondřejovi Veškrnů



rodině Hordějčukových



Spolku Květnice vzkvétající

Všem rodičům a dobrovolníkům

příjmy
výdaje
1 272 084,22 Kč
1 308 919,39 Kč

Jak jsme hospodařili v roce 2015
příjmy a výdaje spolku SOSák 2015
Příjmy
Výdaje

příjmy

výdaje

Příjmy a výdaje dle účetních středisek
středisko sosák
příjmy 133 259 Kč
výdaje 557 421 Kč

příjmy

výdaje

střediska Rozmarýn
příjmy 579 170 Kč
výdaje 284 131 Kč

příjmy

výdaje

středisko Ves
příimy 155 396 Kč
Výdaje 228 354 Kč

příjmy

výdaje

středisko příměstské
tábory
příjmy 266 440 Kč
výdaje 160 790 Kč

příjmy

vydaje

střediska sbírky
příjmy 37 943 Kč
Výdaje 19 159 Kč

příjmy

výdaje

středisko kroužky
příjmy 99 877 Kč
výdaje 59 063 Kč

příjmy

výdaje

Projekt Tvořivá setkání
a kultura na vsi v číslech 2015


projekt stál celkem
454 410,50 Kč



Obec Sibřina přispěla spolku
SOSák 85 000Kč = 19%
z celkových nákladů



Vlastní zdroje spolku SOSák
371 980,63 Kč = 81%
z celkových nákladů



Vlastní zdroje spolku tvoří
příjem z hl. činnosti=
vzdělávání a kroužky +
příjem ze sbírek + příjem z
darů a dobrovolná práce

Projekt tvořivá setkání
a kultura na vsi 2015

zdroje sosák= sbírky + dary+
vlastní činnost
příspěvek obce Sibřina

ZAZVONIL ZVONEC
A ZPRÁVY JE KONEC
Závěrečná zpráva

spolku SOSák
pro rok 2015
byla schválena dne
30. 4. 2016
v SOSÁKOVĚ

při čarodějném ohni
a
stavění keltské májky

