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Zpráva k činnosti v roce 2015

Činnost v roce 2015 SEBESPOLU byla zaměřena na 3 klíčové oblasti:
1) Podpora evropské spolupráce,
2) Podpora osob pracujících se skupinami dětí (žáků) a znevýhodněnými dětmi,
3) Rozvoj pozitivních vztahů ve skupině žáků školních tříd,
4) Týmové aktivity pro znevýhodněné.
AKTIVITA 2015
Cíle SEBESPOLU byly naplňovány v rámci aktivit:
1) Referát o EU – dlouhodobá spolupráce s Zastoupením Evropské komise v ČR:
realizace interaktivních vzdělávacích programů pro ZŠ v Evropské domě o
Evropské unii (Proč existuje, Jak funguje, Co dělá = Referát o EU), debaty
členů sdružení o podpoře občanské odpovědnosti ve vazbě na smyslu
evropské spolupráce.

2) SES TEACHER / SES TEACHER DD
realizace programů týmového
vzdělávání zaměstnanců:
Náhradním rodinám, o.p.s.,
ZŠ M.Alše Praha-Suchdol /viz obr./

3) SES CLASS – programy pro
žákovské skupiny (třídy škol) a
další
dětské
skupiny
(ZŠ
A.Čermáka, ZŠ M.Alše, FCHSK),
vícedenní zážitkové kurzy SES,
konané
v rámci
preventivního
programu
ZŠ
Hanspaulka
/společný je princip rozvoje
sociálních dovedností ve skupině/.

4) FUN ART –
arteterapeutický
program –
olejomalba ve
skupině pro
sourozence dětí
s postižením:
Farní charita
Starý Knín – ve
spolupráci
s Městskou
knihovnou
Dobříš.

ČLENSTVÍ SPOLKU SEBESPOLU V ROCE 2015:
Ondřej Bárta, Evžen Nový, Vladimír Rozhon, Tereza Hradecká, Kateřina Spěváková,
Jitka Hellerová-Pokludová, Vítek Červenka.
Výroční členská schůze se uskutečnila dne 2015, přítomno bylo 6 ze 7 členů spolku,
což je doloženo prezenční listinou.
Výroční schůze na konci roku 2015:
-

zvolila statutární zástupce na rok 2016 (Ondřej Bárta- předseda, Evžen Novýmístopředseda),

-

schválila prominutí neuhrazených příspěvků zpětně za rok 2014 a starší
období, členové se dohodli na uhrazení příspěvků za rok 2015 a pokračování
v platbě 100/Kč/člen/měsíc i v r.2016,

-

schválila výroční zprávu za rok 2014,

-

členové byli informováni o činnosti v roce 2015 a plánu aktivit na rok 2016,

-

členové byli informováni o změnách v souvislosti s NOZ a změně názvu na
SES,z.s. od 1.1.2017

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
Výsledek hospodaření
Inventarizace- bankovní účet k 31/12/2015
Inventarizace – pokladna k 31/12/2015

278 338 Kč
214 287 Kč
-64 051 Kč
15 423 Kč
1060 Kč

5.4.2016 Mgr.Ondřej Bárta, předseda SES,z.s.

