Závěrečná zpráva
občnského sdružení SOSák 2011

Úvodní slovo ZZ
Milí občané i občánci,
Rok 2011 máme za sebou. Podařilo se nám zrealizovat zatím objemově
největší projekt s názvem Zajištění materiálně technického zázemí pro kulturu
na vsi. Zvelebovali a zabydlovali jsme půdní prostory v č. p. 100, bývalé
budovy školy, nyní MŠ, a to jak po stránce materiální, tak po stránce náplní
aktivit i plnění hlavních cílů sdružení. Realizovali se a stále probíhají
volnočasové aktivity jak pravidelné, tak víkendové. Přibyly nové lektorky i
nové kroužky pro děti i pro dospělé. Sdružení udělalo další krok ke své
profesionalizaci jak personálním obsazením, tak nákupem účetního programu
a dalších podobných vymožeností 21. století.
Rok 2011 byl také rokem oslavy prvních kulatých narozenin sdružení a
evropským rokem dobrovolníků. Všem, kteří se podíleli, podílí i budou podílet
na aktivitách sdružení, patří přeeeeeveliký dííííííííííííík, který slovy nelze
vyjádřit.
Vstupujeme do nového roku, v kterém dle některých výpočtů hrozí
apokalypsa světa. Věřím, že k světové apokalypse nedojde, stejně tak jako
nedojde k zničení usilovné práce mnoha lidí.
Přejme si plodný rok 2012 a držme i držte nám palce.
Michaela Vítková
Ředitelka sdružení

Organizační struktura sdružení
Valná hromada
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
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 2011
Ing. Petra Niklová ,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 2011
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

Volnočasové aktivity v půdě roku 2011

Napsat zprávu za kalendářní rok je u volnočasových
aktivit vždy náročné, protože se mísí kalendářní rok
s rokem školním. A jak to tak bývá, někteří lektoři odchází
a jiní přichází a s nimi další nové kroužky. V druhém
pololetí školního roku 2010/11 koordinovala volnočasové
aktivity Petra Niklová, která vtiskla organizaci nový řád a
přehledy a významně se podílela na vývoji a funkčnosti
našich webových stránek. Vlastní děti ji však odrostly, a
tak se nám do prvního pololetí školního roku na post
koordinátora 2011/12 vrátila Pavla Veškrnová, která
rozjela a zkoordinovala další nové kroužky pro školní rok
2011/12, v rámci možností se stará o naše webové
stránky a všeobecně je důležitou duší sosákovské
organizace i životaschopnosti bytí a aktivit v půdě.

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

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

kroužek

lektor

kroužek

lektor

Sportovní kroužek

Iva Taške

Sportovní kroužek

Stáňa Babušková

Minaerobik nejen pro holčičky

Iva Šubrtová

Pohybové hry s říkankami a
písničkami

Stáňa Babušková

Tvořivé dílny

Michaela Vítková

Moderní gymnastika

Andrea Škopová

Výtvarná dílna Pastelka

Zdena Hošková

ZumbAtomik
pro děti

Radka Roedlová

Keramika pro děti

Jola Beránková a Simona Plašilová

Zumba pro dospělé

Radka Roedlová

Jóga-relaxační cvičení

Jola Beránková

Pilátes

Radka Roedlová

Cvičení s miminky

Radka Fischerová

Tvořivé dílny

Michaela Vítková

Druhé pololetí
roku 2011
Výtvarná
dílna Pastelka

Zdena Hošková

Logopedie

první pololetíLucie
rokuChvojková
2011
= druhé pololetí školního roku 2010/11

= první pololetí školního roku 2011/12

Angličtina

Veronika Slámová

Keramika pro děti

Jola Beránková a Simona Plašilová

Yamaha

Dagmar Behenská

Jóga-relaxační cvičení

Jola Beránková

RYBIČKY

Michaela Vítková

Cvičení s miminky

Radka Fischerová

Logopedie

Lucie Chvojková

Angličtina

Veronika Slámová

Yamaha

Dagmar Behenská

Bubnovací kruh a muzicírování
v otevřené skupině

Jonáš Koukl

RYBIČKY

Michaela Vítková

Keramika pro dospělé

Jola Beránková
Michaela Vítková

Kroužky a lektoři v roce 2012
Výtvarná dílna Pastelka Zdenka 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
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
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.

Kroužky a lektoři v roce 2012
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.
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.

Kroužky a lektoři v roce 2012

ZumbAtomik, Zumba pro
dospělé a 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. Vnímáním hudby,
jejím ztvárněním a
pohybem, nakonec hýbeme
i Sibřinou.

Kroužky a lektoři v roce 2012
Jola Beránková keramika
pro děti a keramika pro
dospělé
Společně s účastníky kurzů,
jak dětmi, tak dospělými, si
užíváme užité keramické
tvorby, která je spojení
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
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.

Kroužky a lektoři v roce 2012
Yamaha hudební škola Dagmar Behenská
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.
Práce s dětmi je sice někdy
hodně náročná, ale zase jen
děti Vám dokáží, že to
nebylo zbytečné a dělají
neuvěřitelné pokroky

Kroužky a lektoři v roce 2012
Tvořivé/tvůrčí dílny a
RYBIČKY Michaela Vítková
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 se společně
potkávají nejmenší ratolesti,
děti, školáci, rodiče
i prarodiče.

Kroužky a lektoři v roce 2012
Logopedie –Lucie Chvojková

Jóga, relaxační cvičení – Jola
Beránková

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.

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
Bubnovací kruh a
muzicírování v otevřené
skupině – Jonáš Koukl
Pomocí obrovského množství
jednoduchých hudebních
nástrojů z celého světa se
dostáváme do kouzelného
souznění v otevřeném
kolektivu dospělých i dětí
v kruhu – pomocí
muzikoterapeutických her a
metod si dovolujeme
svobodně se projevit a nebát
se být přirozenými.

RC ROZMARÝN 2011
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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
V RC Rozmarýn ve školním roce 2010/11 lektorovaly Radka Fischerová, Michaela Vítková, Renata
Krejčiříková a asistovaly Veronika Matějíčková,…..? Ve školním roce 2011/12 lektorovaly Radmila
Fischerová , Veronika Matějíčková a asistovaly Michaela Vítková, Magda Špringarová……?
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31.1.Projektový den DEN NEBO NOC-poznávání světa pomocí jiných smyslů než zraku
28.2.Divadlo v ateliéru, společně s MŠ
7.3.Rozmarýnský karneval
8.3.Předváděcí akce pro rodiče-firma Just
29.3.Divadlo O dešťové víle-organizace o. s. SOSák, společně s MŠ
1.4.výlet do Toulcova dvora, program Stateček se zvířátky
5.5.dílna pro maminky s dětmi ke Dni matek, aranžování květin pod vedením Joly Beránkové
17.5.divadlo v ateliéru, společně s MŠ
Celý květen - projekt pro maminky a děti To jsme byli ještě malí, fotky miminek, vyprávění maminek o
dětech, čtení knihy Jak jsem přišel na svět
28.6.výlet do ZOO Chleby
30.6.Rozloučení se školním rokem pro maminky a děti
1.9.Setkání rodičů s lektory RC Rozmarýn
21.9.Plážový den-rozloučení s létem
6.10.Bubnování s Jonášem, společně s MŠ, akci zajišťuje o. s. SOSák
25.10.slavíme narozeniny naší republiky - výroba věnce s vlajkami a kladení k pomníku padlých v Sibřině
2.11.Památka zemřelých - výroba svíček a společná návštěva újezdského hřbitova
14.11.Kouzelnická show v ateliéru, společně s MŠ
28.11.Výprava do Klánovického lesa - výlet spojený s plněním úkolů
5.12.Mikulášská nadílka
Celý prosinec - projekt pro rodiče a děti Cesta k Betlému
Děti rozbalují balíčky s úkoly, s rodiči vyrábějí ván. svícen a nakreslit sebe jako postavičku jdoucí do Betléma
20.12.divadlo, společně s MŠ
22.12.Vánoční setkání s rodiči spojené s nadílkou pro děti

Tvořivá
setkání
a
kultura
na vsi

Tvořivá
setkání
a kultura
na vsi

Hospodaření 2011
příjmy dle středisek

výdaje dle středisek

středisko SOSák

středisko ŠAPITO

středisko SOSák

středisko ŠAPITO

středisko VESNICE

středisko PŮDA

středisko VESNICE

středisko PŮDA

středisko KROUŽKY

středisko ROZMARÝN

středisko KROUŽKY

středisko ROZMARÝN

nezarazeno

dary

nezarazeno

dary

7%

1%
2%

3%2%2%

33%

32%

28%

37%

9%
11%

0%

8%
14%
11%

Výdaje X příjmy podle projektů
projekt Tvořivá
setkání a
kultura na vsi
výdej 215 173

Rodinné
centrum
Rozmarýn

příjem 123 714

Volnočasové
aktivity
výdej 156 187

příjem 161 564

výdej 369 193,13

výdej 346 170

příjem 446 658

37%

51%
45%
63%

55%

projekt Šapito
pro tvořivá
setkání a
kulturu na vsi
Příjem359 00

49%
51%

49%

Výdaje X příjmy dle středisek
středisko
ŠAPITO

středisko
vesnice

středisko
PŮDA

středisko
KROUŽKY

VÝDEJ 346 170Kč

VÝDEJ 149 176Kč

VÝDEJ 121611Kč

VÝDEJ 92 420Kč

PŘÍJEM 359 000Kč

PŘÍJEM 103 378Kč

PŘÍJEM 0Kč

PŘÍJEM 121 565Kč

0%
49%

51%

41%

43%
57%

59%
100%

středisko
ROZMARÝN

střediska celkem
výdej celkem 1 068 423

příjem celkem1 072 638

středisko
nezarazeno

VÝDEJ 305 429,8Kč

VÝDEJ 32 140 Kč

PŘÍJEM 406 659Kč

PŘÍJEM 75 927Kč

50%
43%

30%

50%

57%
70%

Naše projekty
• Tvořivá setkání a kultura na vsi- celoroční projekt
• Materiálně technické zázemí pro o. s. SOSák aneb Šapito pro
kulturu na vsi
• Získání a instalace herního prvku (malá věž se skluzavkou) na
zahradu mateřské školy v hodnotě 26 000 Kč + montáž
Naše partnerství k projektům:
• Líbí se nám před školkou - úspěšný projekt ve výzvě MAS regionu
Pošembeří v rámci programu LEADER PRV (450 000 Kč)
• uzavření partnerství k projektu Líbí se nám před školkou s obcí a
partnerství s o. s. Roztoč (preferenční body pro projekt)

Projety, které jsme napsali:
Líbí se nám před školkou úspěšný projekt ve výzvě MAS regionu
Pošembeří v rámci programu LEADER PRV (450 000 Kč)
• Hřiště v obci Sluštice aneb mámo, táto budeme si hrát
• Veřejný rozhlas pro obec Tuklaty

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.
DePa, s.r.o.
Jaroslavu Starostovi
Jonášovi Kouklovi a Martině
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 18.5.2012

