Závěrečná zpráva
spolku sosák 2018
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Mílí přátelé, příznivci a podporovatelé,
závěrečná zpráva spolku SOSák za rok 2018 je tu. Zpracováme ji každý rok
k 30.6. následujícího roku. Právě začíná léto 2019 a zde je zpětné ohlédnutí
za proběhlým rokem. mám za to, že na malý lokální spolek jsme toho zvládli
dosti. rok 2018 uvidíte jak v číslech, tak v přehledu všech aktivit, které jsou
přílohou této závěrečné zprávy a dozvíte se kdo všechno nám pomáha, kdo
k nám patří , kdo jsou lektoři, a to ve struktuře spolku, struktuře našich
aktivit a fotografiích...................
nesmím opomenout, že díky podpoře mpsv a eu (operační program
zaměstananost ) máme od září 2018 dotačně podpořenou naši dětskou skupinu
- ŠKOLKU ROZMARÝN & RC díky níž nabízáíme rodičům a dětem výrazně snížené
školkovné.
závěrem děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům, sponzorům, lektorům,
pomocníkům, brigádníkům bez kterých by spolek SOSák nebyl SOSákem a SOSÁKOV
SOsÁKOVEM. Tedy místem jež vytváří jedinečné místo pro kulturu na vsi,
sousedské setkávání, vzdělávání.
Za spolek sosák s úctou a pokoru sepsala Michaela Vítková, ředitelka a člen
organizačního výboru spolku
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Spolek sosák v roce 2019 v číslech aneb jak jsme hospodařili
celkové příjmy v roce 2018

2 339 802,64 Kč

celkové výdeje v roce 2018

vesnice-kultura na vsi

301 771,06 Kč

vesnice-kultura na vsi

sosak

433 862,58 Kč

sosak

2 221 604,72 Kč
402 691,44 Kč
1 029 892,09 Kč

sbírka NV

86 042,00 Kč

sbírka NV

45 209,94 Kč

Rozmarýn

1 281 676,00 Kč

Rozmarýn

606 960,82 Kč

PNF-příměšťák

189 721,00 Kč

kroužky -volnočasové aktivity

46 730,00 Kč

PNF-příměšťák

98 465,08 Kč

kroužky -volnočasové aktivity

38 385,35 Kč

PŘÍJMY A VÝDA JE SPOLKU SOSÁK
V ROCE 2018
celkové výdeje v roce 2018

celkové příjmy v roce 2018

49%

51%

R O Z L O Ž E N Í C E L KO V ÝC H P Ř Í J M U D L E S T Ř E D I S E K V R O C E
2018
vesnice-kultura na vsi

sosak

sbírka NV

Rozmarýn

PNF-příměšťák

kroužky -volnočasové aktivity

8%2% 13%
18%
4%

55%

R O Z L O Ž E N Í C E L KO V ÝC H V Ý D A J Ů V R O C E 2 0 1 8
vesnice-kultura na vsi

sosak

sbírka NV

Rozmarýn

5%2%

PNF-příměšťák

kroužky -volnočasové aktivity

18%

27%

2%
46%
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ÚČETNÍ STŘEDISKO VESNICE,
TVOŘIVÁ SETKÁNÍ A KULTURA NA VSI

vesnice-kultura na vsi výdej 402691,44 Kč
vesnice-kultura na vsi příjem301771,06 Kč

43%
57%

ÚČETNÍ STŘEDISKO SOSAK
sosak výdej 1 029 892,09 Kč

sosak příjem 433 862,58 Kč

30%

70%

Středisko vesnice zahrnuje příjmy a výdajev rámci
projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi. Příjmy
jsou složeny z dobrovolných příspěvků, darů, Dotace
obce sibřina, darů obce květnice, dobročovice,
dotace mč praha 21ddrovného vstupného a pod.......
Výdaje tvoří úhrady za služby, materiální vybavení a
zázemí pro kulturní akce, honoráře a pronájmy
techniky, produkci jednotlivých akcí, občerstvení pro
dobrovolníky a pod ........

Středisko SOSák zahrnuje především příjmy a výdaje
v rámci provozu prostor a zahrady SOSÁKOVA.
Příjmy tvoří sponzorské dary, drobné pronájmy
prostor, platby za narozeninové oslavy, poměrečná
část dotace obce Sibřina apod....Výdaje tvoří platby
za služby, drobné opravy, nákupy vybavení, elektrika,
plyn, nájem, udržba prostor a zahrady, bankovní
poplatky, povinné odvody, mzda zaměstnace apod.....

ÚČETNÍ STŘEDISKO ROZMARÝN
Rozmarýn výdej 606 960,81 Kč

Rozmarýn příjem 1 281 676 Kč

32%

68%

Středisko Rozmarýn zahrnuje příjmy a výdaje v rámci
provozu Školky Rozmarýn & RC. Příjmy tvoří platby za
školné, úhrady stravného a dotace mpsv Výdaje pak
tvoří platy lektorů, vybavení, úhrady služeb, úklid
apod ( povinné odvody, nájem, udržbu, zahrnuje
středisko SOSák)
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ÚČETNÍ STŘEDISKO KROUŽKYVOLNOČASOVÉ AKTIVITY
kroužky -volnočasové aktivity výdej 38 385,35 Kč
kroužky -volnočasové aktivity příjem 46 730 Kč

55%

45%

Středisko kroužky zahrnuje příjmy a výdaje v rámci
našich volnočasových aktivit. Příjmy jsou tvořeny
úhradami za volnočasovou aktivitu. Výdaje jsou
tvořeny platy lektorů a materiálním vybavením
(energie zahrnuje středisko SOSák)

ÚČETNÍ STŘEDISKO PNFPŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
PNF-příměšťák výdej 98 465,08 Kč
PNF-příměšťák příjem 189 721 Kč

34%
66%

Středisko příměstské tábory (pnf) zahrnuje příjmy
a výdaje v rámci příměstských táborů. Oříjmy jsou
tvořeny úhradami za jednotlivé tábory a stravné.
Výdaje jsou tvořeny úhradami platu lektoru,
brigádníků, jidla a materiálového vybavení pro
jednotlivé turnusy ( energie, udržbu prostor a
služby zahrnuje středisko SOSák)

ÚČETNÍ STŘEDISKO SBÍRKA NV
sbírka NV výdej 45 209,94 Kč

sbírka NV příjem 86 042 Kč

34%

Středisko sbírka na vsi zahrnuje příjmy a výdaje v
rámci realizované sbírky vedené pod
č.070938/2013/KUSK. Sbírka je realizována na
podporu dlouhodobého projektu Tvořivá setkání a
kultura navsi.

66%
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