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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 postižením i bez postižení. 
Uvidíte, že klidně můžeme být Spolu rádi.

Poslání

Struktura

Naším posláním je realizovat společné aktivity pro lidi s postižením (mentálním, tělesným 
a smyslovým) 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 oplát-
ku 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.

Orgány sdružení jsou členská schůze, předseda sdružení (Jana Doubravová) a dva 
místopředsedové sdružení (Míša Šmakalová a Jirka Kaiser). Členská schůze se skládá ze 
všech členů sdružení.



V roce 2018 jste se Spolurádi mohli zažít:

Pravidelně jsme se scházeli v dílně na Klamovce (Komunitní centrum In nostrum poster-
us, z.s.).

KREATIVNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY

OBČASNÉ ÚLETY

PEČOVÁNÍ O PŘÍRODU I JEJÍ OBYVATELE

Na počátku roku jsme podnikli exkurzi na 
letiště v Ruzyni.



Zúčastnili jsme se akce Čistá řeka Sázava, kterou organizuje Posázaví, o.p.s. Během 2
dnů jsme vyčistili úsek řeky od Čerčan do Zbořeného Kostelce.

Společně se zaměstnanci společnosti KPMG jsme vyvenčili pejsky z útulku Naděje pro 4
packy v Opřeticích.

ZAZÁŘILI JSME NA MINIGOLFU

JSME PROSTĚ HVĚZDY



Naše mimodelky a mimodelové vystoupili s přehlídkou oděvů Jaroslavy Procházkové na
Večeru pro Prahu 5.

A NEJRADĚJI MÁME CESTOVÁNÍ: V ZIMĚ…

Jarňáky jsme si opět užili na Háskově s koulováním, výlety a jízdou na biski.



... NA JAŘE…

... I V LÉTĚ…

6. Všemimoňský slet proběhl v Ekocentru Loutí na Slapech.

Moře jsme si užili v Chorvatsku: naše tradiční destinace jsou Nerezine a Živogošče - Blato.



JSME PROSTĚ SPOLU RÁDI…





Finanční zpráva



Děkujeme všem, co nás podporují a jedou v tom s námi!



Kontakt
Spolurádi z.s.

Web: 
Korespondenční adresa: 
Email: 
Telefon: 
Číslo účtu: 
IČ: 

www.spoluradi.org
Jana Doubravová, Kaliště ev.č.4, 259 01 Votice
spoluradi@gmail.com
+420 733 568 978
1018773348/6100 (Equa bank)
22764640


