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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ SES V ROCE

2011

SES,SEbe- Spolu, o.s., Praha 6, Na Kuthence 11/826, IČO: 26629691
Česká republika

________________________________________________________________
HOSPODAŘENÍ
Finanční zpráva 2011

Částka v Kč / CZK

Celkové náklady v roce 2011
Celkové výnosy v roce 2011

= 1 116 577,76 Kč
= 895 940,66 Kč

SES eviduje v podvojném účetnictví prostředky na zvláštních zakázkách, odpovídajících projektům a
aktivitám sdružení. Po celý rok SES využíval nadále externí ch účetních služeb, paní Mileny
Petrtýlové, se kterou organizace spolupracuje již od r. 2007.
AKTIVITY
Sdružení SES připravilo v roce 2011 řadu akcí, na některých SES spolupracoval jako partner.
Pokračovaly také déletrvající projekty nebo pravidelné akce – kurzy, které jsou autorským dílem SES a
pořádáme je pravidelně.
Název aktivity / projektu

Charakteristika, finanční zdroje

Projekt Rozvoj

V rámci projektu Rozvoj probíhalo akreditované týmové
vzdělávání pracovníků v ústavní výchově: uskutečnili jsme
5 výjezdních vzdělávacích akcí pro zaměstnance dětských
domovů. Více info na www.projektrozvoj.cz . Projekt je
financován z ESF/OPVK, SES je partnerem o.p.s.
Rozmarýna.
Zážitkový třídenní tvořivý pobyt se konal pro 15 mladých
lidí (15 -18 let) v dubnu 2011, olejomalba spojená
s doprovodným programem přispěla k sebepoznání
účastníků a představili jsme nové formy užití volného
času. Projekt podpořila Nadace Terezy Maxové dětem a
SES z vlastních zdrojů.
V roce 2011 se konaly 2 kurzy, určené školním metodikům
prevence, učitelům a vedoucím kurzů primární prevence.
Metodický workshop nabídl účastníkům know-how pro
vedení zážitkových kurzů pro školní kolektivy. Akce
financoval Úřad městské části Prahy 6.

FUN ART week-end

SES KNOW HOW 2011

KONTAKTY: Ondřej Bárta, předseda o.s., ředitel, ondrej@sebespolu.net , tel. 739073178
Michala Brtníková, projektová manažerka, misa@sebespolu.net , tel. 734601031
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MONEY CAMP 2011

ZDRSEM

ACCES CITY AWARD

POTKEJ PŘÍBĚH

SES TEACHER

Týdenní letní pobytová akce pro mládež 15-18 let, kde se
formou her a dalších metod zkušenostního učení mladí
učili zacházet s penězi. Akci financovalo o.s. SES a Ing fond
při Nadaci Terezy Maxové dětem.
Pro pracovníky a členy SES, dále pro pedagogy
spolupracujících škol proběhl týdenní zážitkový kurz první
pomoci, realizovaný lektory Prázdninové školy Lipnice.
Kurz byl financován Nadací Siemens.
Se zahraničním partnerem se SES podílel na kampani a
soutěži, která byla zaměřena na přístupnost měst osobám
se ztíženou schopností pohybu a orientace. Projekt
financuje GŘ EK pro dopravu (DG MOVE).
Ve spolupráci s Azylovým domem Mokrovraty, Knihovnou
Dobříš a Farní charitou Starý Knín proběhlo několik akcí
pro děti a rodiče, dočasně žijící v azylovém domě.
Programy zaměřené především na rozvoj znevýhodněných
dětí financovalo sdružení SES a Nadace Rozum a cit.
Autorský projekt osobnostního a profesního rozvoje
učitele, realizovaný formou společného dvoudenního
kurzu celého pedagogického sboru jedné školy. Kurz byl
realizován pro ZŠ a MŠ nám.Svobody v Praze 6, které jej
financovala z vlastních projektů.

SPRÁVA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
Sdružení má 8 aktivních členů. Mezi stálé zaměstnance patří předseda o.s., pověřený řízením, a dále
projektová manažerka sdružení. Na akce a projekty jsou smluvně najímáni lektoři a další pracovníci.
Činnost sdružení schvaluje, kontroluje, a navrhuje členská základna, členy informují zaměstnanci na
pravidelné schůzi sdružení. Výroční členská schůze se konala 14.12.2011.
Statutárními zástupci byli zvoleni Mgr. Ondřej Bárta (předseda o.s.) a Mgr. Evžen Nový
(místopředseda o.s.)
Stanovy sdružení jsou k nahlédnutí na stránkách www.sebespolu.net .
SÍDLO o.s. (které je zároveň poštovní adresou): SES, Sebe-Spolu, Na Kuthence 11, Praha 6, 160 00
Zprávu o činnosti sestavil Ondřej Bárta, předseda o.s. SES
V Praze dne 25.10.2012

