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Přehled hospodaření v roce 2016

Výbor spolku
PŘÍJMY:

Předsedkyně:

Bc. Šárka Hagarová

Místopředsedkyně:
Koordinátorka:

Jaroslava Nováková
Michaela Bandasová

Město Kadaň

20 000 Kč

Ústecký kraj

40 000 Kč

Život dětem o.p.s

9 000 Kč

Lasvit nadační fond

10 000 Kč

Vodohospodářská stavební spol.

5 000 Kč

členské příspěvky

2 000 Kč

Hudební divadlo Hnedle vedle

6 600 Kč

prodej výrobků

18 394 Kč

odměny banka

2 028 Kč

PŘÍJMY CELKEM:

113 022 Kč

VÝDAJE :

Vážení přátelé:

pronájem prostor

69600 Kč

materiál

53 310 Kč

školení

2 000 Kč

poštovné

678 Kč

poplatky banka

Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu o činnosti a
hospodaření našeho spolku
SVĚT NADĚJE z.s.
za rok 2016.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří podpořili finančně či

2 037 Kč

VÝDAJE CELKEM:

127 625 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

-14 603 Kč

PŘEHLED A ZÁVAZKŮ K 31.12.2016
převod 2016

55 699 Kč

Pokladna:

16 761Kč

Bankovní účet:

38 938 Kč

Pohledávky:

0

materiálně naši činnost a umožnili tak našim klientům trávit
volný čas se svými kamarády
v příjemném a laskavém prostředí.

vyhotovila:

kontrola:

Bc Šárka Hagarová

Jaroslava Nováková

Poděkování

Základní informace
SVĚT NADĚJE z.s.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2016 podpořili a umožnili nám tak
i nadále budovat a utvářet Svět naděje pro ty,

SVĚT

NADĚJE

z.s.

sdružuje

klienty

s

mentálním

či

kterým jejich limity brání v zapojení se do aktivit svého okolí. Jsme

kombinovaným handicapem ve věku od narození do 59 let a jejich rodiny.

tu pro všechny, kteří již nechtějí trávit volný čas o samotě,

Spolek bylo založeno v prosinci roku 2013 jako SDRUŽENÍ SVĚT

ale touží někam patřit.

NADĚJE a to z iniciativy maminek handicapovaných dětí, které měly a

Snažíme se vybudovat bezpečný a příjemný prostor a nabídnout

mají chuť podělit se o své zkušenosti a znalosti a pomáhat tak, ostatním

klientům pravidelné volnočasové aktivity, poradenství, pomoc

rodinám s podobným osudem. Během roku 2015 došlo ke změně názvu,

a především přátelství, což se nám s Vaší pomocí daří.

ke kterému nás vedly změny v zákonech.
Pro naše klienty se stále snažíme budovat příjemné, klidné a motivující
prostředí, které by umožnilo setkávání klientů, kterým jejich limity brání

 Děkujeme našim dobrovolníkům za pomoc a ochotu při
organizaci našich aktivit.


Děkujeme městu Kadaň, Nadaci člověk člověku a
Ústeckému kraji za podporu projektu „Náš svět“.



které o člena s handicapem pečují. Rodinám nabízíme pomoc, oporu,
poradenství, zapůjčení didaktických hraček a odborné literatury. Naše
klienty vedeme k větší samostatnosti a soběstačnosti, udržujeme je
aktivními a snažíme se tak omezit jejich sociální izolaci.

Jsme tu pro všechny, kteří chtějí trávit volný čas v kruhu
přátel a kamarádů.

Děkujeme všem sponzorům za důvěru a ochotu nám
pomoci.



přátelství a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Jsme tu také pro rodiny,

Děkujeme DOZP Kadaň za pozvání na úžasný ples DOZP
a jiné aktivity, na které se vždy s klienty moc těšíme.



v zapojení se do aktivit majoritní společnosti a navazovat tak nová

Číslo registrace: VS/1-1/95480/13-R

Letos opět velice děkujeme Hudebnímu divadlu Hnedle
vedle za úžasné charitativní vystoupení.

ze dne: 11.12.2013

IČO: 02432391
Číslo účtu: 107-6409940257/ 0100
Právní postavení: právnická osoba- zapsaný spolek
Územní působnost: Kadaň a Chomutovsko

DĚKUJEME !!!

Adresa: Kpt. Jaroše 1549, Kadaň 43201
Telefon: 724 468 395

Poslání a cíle spolku

Orgány spolku
Dle platných stanov jsou orgány spolku:

•

Sdružovat

rodiny

pečující

o

limitovaného

člena,

klienty

s mentálním a kombinovaným postižením (0-59) a jejich přátelé.
•

Pomáhat těmto rodinám a klientům překonat pocit osamění

•

Členská schůze

•

Výbor spolku

a bezradnosti v jejich obtížné situaci.
•

Informování veřejnosti o problematice zdravotního postižení
a šíření osvěty.

•

Obhajovat práva lidí s postižením, snaha o pozitivní změnu
přístupu veřejnosti a státu k nim a dosažení takových podmínek,
aby je jejich postižení co nejméně limitovalo.

•

Organizovat pro své členy a širokou veřejnost zajímavé akce
a pomáhat tak vytvářet pocit sounáležitosti.

•

Zajišťovat aktuální informace o platných zákonech, o sociálním
zabezpečení pro rodiny s limitovaným členem .

•

Pomáhat rodinám orientovat se ve vzdělávací soustavě.

•

Prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí a mládeže,

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Členskou schůzi
svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Členská schůze volí a odvolává výbor spolku.
Výbor spolku je 3-členný. Schůze výboru je svolávána 4x ročně. Výbor
ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku.
Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají
jeho jménem. Předseda a místopředseda jsou jménem spolku oprávněni
jednat samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou
udělit plnou moc k zastupování další osobě.
Členové výboru pracují na principu dobrovolnictví a nepobírají za svou
práci žádnou mzdu ani jinou odměnu.

snažit se o jejich integraci do společnosti zdravých vrstevníků
a chránit klienty před sociálním vyloučením.
•

Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, státními

Složení výboru spolku:

i nestátními organizacemi, sdruženími, politickými organizacemi
a hnutími, odborníky i jednotlivci zabývajících se problematikou
zdravotně postižených dětí, mládeže a jejich rodin.

Předsedkyně:

Bc. Šárka Hagarová

Místopředsedkyně: Jaroslava Nováková
Koordinátorka:

Michaela Bandasová

