Výroční zpráva Spolku přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín za rok 2020
Charakteristika:
Tento Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dne 1.
ledna 2014 pod spisovou značkou L10248.
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 volnočasových aktivit ve dnech, kdy není školní vyučování,
s větším zapojením rodičů a aktivní účastí dalších dospělých přátel. Tím pádem
umožnit zejména dětem z dětského domova postupné rozšiřování pozitivních
sociálních vazeb
- Získávání finančních prostředků pro obohacení výukových, výchovných a
psychorehabilitačních programů.
Členská základna: 54 členů. Dále jsou do Spolku zapojeny děti z dětského domova (13 dětí),
za které hradí příspěvky na aktivity instituce – Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola Zlín.
Sídlo: Na Honech III 4925, 760 05 Zlín.
Korespondenční adresa: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín.
Výbor: předsedkyně: Mgr. Ladislava Bednářová, místopředsedkyně: Miroslava Münsterová,
členové: Libuše Malinová, Jitka Vlčková, Mgr. Pavel Stuchlík, Mgr. Gajdošíková Ivana,
Vaněčková Alena
Název nejvyššího orgánu: Členská schůze.
Finanční zpráva za rok 2020
Příjmy celkem: 139.358,- Kč
Finanční příjmy spolku byly zejména ze sponzorských darů (LAPP Czech s.r.o., Kovárna
VIVA a.s., JUDr. Dufková, Kysilkovi, TAJMAC, paní Janálová, Kooperativa-Strom života) a
dále z členských příspěvků. Díky sponzorským darům jsme mohli podpořit především
pravidelnou sportovní činnost dětí, nákup sportovních a hudebních pomůcek, prázdninové a
ozdravné pobyty našich dětí. Zimní sportovní pobyt na horách finančně podpořila Nadace
Terezy Maxové dětem.
Výdaje celkem: 139.340,01 Kč
Finanční výdaje zahrnovaly především úhradu ozdravných a rehabilitačních táborů,
rehabilitační cvičení, kulturní a sportovní aktivity, pronájem sportoviště a činnost kroužků.
Hospodářský výsledek: +17,99,- Kč.

Závěr:
Po celý rok Spolek přátel dětského domova a Speciálních škol Zlín finančně podporoval
činnost 6 skupin zájmových kroužků, rehabilitační cvičení pro děti, plavání v Městských
lázních, připravoval programy na prázdniny pro děti. Finančně podpořil lyžařský kurz
v Krkonoších a tábory pro děti z DD.
Dále Spolek zajistil nákup hudebních a sportovních potřeb a finančně podpořil taneční
odpoledne pro děti s doprovodným zábavným programem při příležitosti 60. výročí instituce.
Byly realizovány schůzky výboru i členská schůze. Došlo k personálním změnám ve složení
výboru a s tím související nová registrace ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně. Kontrolní komise pracovala dle pravidel určených ve stanovách.
Spolek přátel dětského domova a Speciálních škol Zlín splňuje účel, pro který byl založen.

Ve Zlíně dne 21. 2. 2021

Zapsala: Mgr. Bednářová Ladislava

