Výroční zpráva 2013

Motto občanského sdružení Spolurádi
ZNÁTE TEN MÝTUS O TOM, ŽE EXISTUJE SVĚT "MIMOŇŮ" (NEBOLI LIDÍ ODLIŠNÝCH) A "NORMOŇŮ" (NEBOLI LIDÍ
NORMÁLNÍCH)? ZATÍMCO JSME SE SNAŽILI TYTO SVĚTY PROPOJOVAT, ZJISTILI JSME, ŽE SVĚT JE VE SKUTEČNOSTI
JENOM JEDEN. PROTO POŘÁDÁME VÝLETY PO ČESKU I DO CIZINY PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM I BEZ
POSTIŽENÍ. UVIDÍTE, ŽE KLÍĎO PÍĎO MŮŽEME BÝT SPOLU RÁDI.

Příběh o normoňovi
Byl jednou jeden človíček, který si myslel, že je normální. Snažil se najít si kamarády, ale často se musel rozčilovat nad povahami a
vlastnostmi lidí, se kterými se setkával. Říkal si: tenhle člověk je moc lehkovážný a praštěný, tenhle zase moc seriózní. Další divně
vypadá, strašně se obléká, nebo má rád podivné věci. Ten se pořád bez důvodu raduje, jiný je zase moc smutný. Proč není nikdo
normální, jako já?
Jednou se procházel městem a potkal skupinu zvláštních lidí, kteří se ani trochu nepodobali jeden druhému, ale krásně si rozuměli.
Povídali si, skotačili, dělali hlouposti a byli moc spokojení. Zpočátku se s nimi bál mluvit. To přece není normální, když nikoho z nich
neznám, říkal si v duchu. Pak se ale osmělil: „Jak je možné, že si všichni tak dobře rozumíte, když jste každý úplně jiný?“
Odpověděli mu: „A ty jsi „stejný“? Kde jsou tví „stejní“ kamarádi?“
Človíček pochopil a ulevilo se mu. Pochopil, že slovo stejný nebo normální se dá použít třeba pro dvě vidličky, které zrovna vyjely z
výrobní linky, ale nikdy ne pro člověka nebo jinou živou bytost. Promluvil sám k sobě (to dřív také nepovažoval za normální, i když
to dělal docela rád): „Každý člověk je přece úplně jiný. Byla to moje chyba, že jsem se nedokázal bavit s lidmi, kteří se ode mě lišili.“
Od té doby měl rád všechny lidi a jejich odlišnosti, díky kterým se učil být moudřejší, tolerantnější a také spokojenější.
….A tak se z normoně stal mimoň.

Poslání
Naším posláním je realizovat společné aktivity pro lidi s postižením (především mentálním) a bez postižení. Naší hlavní specializací
je cestování bez bariér. Pomáháme znevýhodněným lidem plnohodnotně si užít volný čas mezi zdravými přáteli, získat nové
zkušenosti a rozvinout sociální dovednosti a samostatnost. Lidem bez postižení na oplátku umožňujeme prožít nevšední zážitky a
spatřit svět očima hendikepovaných. To je pro nás ta pravá integrace v praxi. Jak pěkně to funguje, se můžete přesvědčit na našem
webu www.spoluradi.org nebo na facebookových stránkách Spolurádi.

Struktura
Orgány sdružení jsou členská schůze, předseda sdružení (Jana Klápová) a dva místopředsedové sdružení (Míša Řezáčová a Jirka
Kaiser). Členská schůze se skládá z členů sdružení – tedy ze všech našich spolupracovníků a spolucestovatelů, jimž patří
jmenovité poděkování na konci této zprávy.

2 výlety do Torre dell’Orso
v jižní Itálii (červen a
červenec)

Setkání a tvoření
v kavárně Na půl cesty
v Praze (červen)

Naše aktivity v roce 2013

Slet na Klamovce u
Berouna (září)

Výtvarný dětský tábor
v Louňovicích pod
Blaníkem (srpen)

Pobyt ve Chmelné
v jižních Čechách (srpen)

Návštěvy výstav a
koncertů

Několikeré setkání a
večírky v kavárně
Vesmírna v Praze
Bobování s Ramusem
(říjen)

V roce 2013 jsme vydali náš první katalog. Tady je ukázka:

Finanční zpráva
ROZVAHA k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)

Aktiva
Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem

Stav k 1.dni účetního
období

Stav k poslednímu dni
účetního období

0
22
22
22

0
56
56
56

22
22
0
22

56
56
0
56

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy celkem (výtvarné a sportovní potřeby,…)
Služby celkem (doprava, ubytování, strava,…)
Ostatní náklady celkem (bankovní poplatky, kurzové ztráty,…)
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem (platby od cestovatelů)
Přijaté příspěvky celkem (dar od soukromé osoby)
Ostatní výnosy celkem (kurzové zisky)
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

8
181
22
210

0
0
0
0

8
181
22
210

190
52
2
244
34
34

0
0

190
52
2
244
34
34

0
0
0

Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim přátelům, kteří se v roce 2013 zúčastnili našich aktivit. Jsou to:
Sára Bačkovská, Barča Vojtková, Kuba Zachata, Danča Komárková, Filda Těšitel, Milan Vondráček, Mirek Vilímovský, Kája Typlt,
Petr Pichrt, Radim Řípa, George Radojčič, Matěj Michal, Ivka Holíková, Kuba Hauer, Pavel Dufek, Jiřinka Zouzová, Jirka Kotlas,
Pája Čejková, Věrka, Kačka Pavelková, Mikuláš Tučný, Karel Pajma, Michal Křenek, Ladík Červenka (který byl pořád s námi, i když
už ne ve fyzické podobě), Soňa a Leontinka Sanitrákovy, Honza Volf, Markéta Nováková, Kristýna a Martin Boučkovi, Lucka
Hnízdová, Wanda Matušková, Petra Lásková a její Honza, Pino diTaranto, Danilo Mi, Matúš Dunka, Soňa a Michal z Adventoru,
Kuba Škraban, Matty, Míša a Lily, Olek Batura, Dajman Kmet, Péťa a Anička Bobkovy, Martina a Kubík Paříkovi, Radka Klápová,
Josef Jelínek, Honza Kubišta, Kristýna Balajová, Terka Pilecká, Andrejka Dobrocká a další
Dále bychom chtěli poděkovat našim partnerům:
italské organizaci Water of Life, jejíž hlavní představitel Pino nám opět ochotně pomáhal při výletech do Itálie,
benešovské pobočce banky Unicredit, která nám zlevňuje bankovní poplatky,
společnosti CeWe Color za sponzorský dar v podobě fotografií z našich akcí,
společnosti PLACKY.CZ za krásné placky s naším logem
a paní Heleně Vondráčkové za vstupenky na její Vánoční koncert.

Velký dík patří také rodině Orlických, která věnovala na naše aktivity v příštím roce dar 50 000 Kč.
Kontakty
Spolurádi o.s.
Korespondenční adresa: Kpt. Nálepky 1724, Benešov 256 01
Email: spoluradi@gmail.com
Telefon: +420 733 568 978
Číslo účtu: 2107524460/2700 (UniCredit Bank)
IČ: 22764640

