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Poslání spolku
Základními cíli sdružení jsou:
ä) všestraně podporovat a pomáhat hendicapovaným,týraným,dětem
b) spolupracovat se sdruženími s podobným zaměřením apod.
c)získávat finanční prostředky v souladu se stanovami spolku
d)realizace vlastních rozvojových projektů spolku
e)podporovat a vzdělávat děti

Formy činnosti hlavní
a) pořádání sbírek pro děti s těžkou nemocí
b) spolupráce s chráněnými dílnami
c) prodej vlastních výrobků a z nich podporovat nemocné děti
d) pořádání podpůrných akcí pro dlouhodobě nemocné dětí
e) praktická činnost s nemocnicemi
f) spolupráce s potravinovou bankou a s ČOI.

Formy činnosti spolku vedlejší
-podporovat hlavní činnost spolku výrobou vlatních předmětů za účelem jejich zpeněžení a
následně poporovat nemocné,týrané děti atd.
-veškerý zisk je výhradně použit v hlavní činnosti k úhradě nákladů na správu spolku,dále na
podporu dětí.
Nejvyším orgánem spolku je členská schůze,která se schází nejméně jednou do roka,nebo při

mimořádné události jako je změna stanov,nové projekty ve sledovaném roku.
Zároveň schvaluje činnost spolku na další období,schvaluje rozpočet a volí čestné členy spolku,
rozhoduje o přijímání nového člena a jeho vyloučení.
Členskou schůzi svolává výbor.Usnašischopná je pokud se účastní nadpolovina členů.
Hirearchie spolku
Výbor:
předseda
1.místopředseda je zároveň pokladníkem
2.místopředseda je zároveň pořadatelem sbírek
5 členů spolku
2 pozorovatelé
Celkem má spolek 7 členů + 2 zozorovatelé.
Dárci spolku
LucziDesigne
Arbolet
Milada s.r.o.
Mab/Trade
Veba
Mráz látky
Tarotex
Obchod Šetřílek
Geodezie Tábor
V roce 2016 byl největším projektem zřízení pomoci pro Ramona,který nutně potřebuje kmenové
buňky,které mu pomůžou při léčbě svalové dystrofie
Jedná se o 9-ti letého hocha,který je odkázán na pomoc druhých
Druhý velký projekt byla spolupráce s Věznicí Světlá nad Sázavou,kde nám odsouzené ženy
vyráběly různé předměty,které jsme následně umístnili do dětských domovů a ostatních zařízení pro
děti.
Pořádání všelijakých sbírek pro děti v roce 2016 bylo další samozhřejmostí,které spolek
pořádal.Další naše činnost je k nahlédnutí na našich stránkách www.svetnemocnychdeti.cz
Neposlední řadě to jsou naše vlastní výrobky,které používáme ke své hlavní činnosti,abychom
mohli ještě více udělat pro děti a také k pokrytí spojených nákladů v naši činnosti.
Pro lepší pochopení činnosti spolku přikládáme rozvahu a výsledovku za hospodařící rok 2016
Rozvaha v tisících Kč:
Dlouhodobý majetek celkem

68

Software
Pozemky
stavby
Krátkodobí majetek
Materiál na skladě
Výrobky
Zboží v prodejnách
Odběratelé
Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem

3
30
35
154
3
101
30
12
8
222

Vlastní zdroje
Vlatní jmění
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem
Výdaje příštích období
Pasiva celkem

31
75
-44
115
57
72
222

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba meteriálu
Prodané zboží
Ostatní služby
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy prodaného majetku
Náklady celkem
výnosy
Tržby za zboží
Ostatní výnosy
Výnosové úroky
Tržby z prodeje z majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění

316
216
89
204
23
14
8
26
264
104
204
5
2
11
220
-44

Výroční zpráva byla vytvořena dne 2.4. 2017 v Poříně za účasti předsedy a obou místopředsedů
Zráva bude přečtena a následně odsouhlasena na nejbližší členské schůzi.
Závěrem ještě chceme poděkovat všem našim dárcům,ale i podporovatelům,kteří na náš spolek tolik
mysleli a především pak na děti,které nejvíce potřebuji naši pomoc.
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