Výroční zpráva Spolku přátel Dětského domova a Speciálních škol za r. 2017
Charakteristika:
Tento Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Brně dne 1. ledna 2014 pod spisovou značkou L 10248 .
Od té doby je jeho činnost směřována na
- Posílení komunikace členů – rodičů dětí s mentálním a dalším
postižením, jednak v předávání zkušeností navzájem, ale i možností
konzultace s odborníky z řad speciálních pedagogů
- Rozšíření nabídky pro volný čas ve dnech, kdy není školní vyučování
s větším zapojením rodičů a aktivní účastí dalších dospělých přátel a
tím umožnit zejména dětem z dětského domova postupné rozšiřování
pozitivních sociálních vazeb
- Získávání finančních prostředků pro obohacení výukových,
výchovných a psychorehabilitačních programů.
Členská základna: 63 osob
Sídlo: Na Honech III 4925, 760 05 Zlín.
Korespondenční adresa: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín.
Výbor: předsedkyně: Jitka Vlčková, místopředsedkyně: Mgr. Dagmar Dědková,
členové: Mgr. Ladislava Bednářová, Ivana Kadlecová, Miroslava Münsterová,
Mgr. Lenka Špiessová, Mgr. Iveta Vránová.
Název nejvyššího orgánu: Členská schůze.
Finanční zpráva za rok 2017
Příjmy celkem: 324.467,- Kč byly zejména ze sponzorských darů (Novo
Nordisk s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., Kovárna VIVA a.s., Ing. Bedřich Kysilko)
a dále z členských příspěvků. Díky sponzorským darům jsme mohli podpořit
především pravidelnou sportovní činnost a prázdninové pobyty našich dětí.
Výdaje celkem: 429.911,- Kč,
Výdaje byly použity zejména k profinancování psychorehabilitačních
pobytů, pro sportovní a kulturní vyžití dětí a pronájmy sportovišť.
Hospodářský výsledek: -105.444,- Kč.
Závěr: Po celý rok Spolek podporoval činnost 7 zájmových kroužků,
rehabilitační cvičení pro děti, plavání v Městských lázních, připravoval
programy na sobotní odpoledne a na prázdniny pro děti. Profinancoval lyžařský
kurz v Krkonoších a několik kulturních představení. Provedl administrativní
změny ve výboru spolku, uskutečnil několik výborových a řádnou členskou
schůzi. Tím splňuje účel, pro který byl založen.
Ve Zlíně dne 13. 2. 2018
Zapsala: Mgr. Lenka Špiessová, člen výboru.

