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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ SES 
V ROCE 2012

HOSPODAŘENÍ

Finanční zpráva 2012 Částka v Kč / CZK

Celkové náklady v roce 2011  =  1 433 004,96 Kč
Celkové výnosy v roce 2011 = 1 567 812,74 Kč

účetní sdružení SES: Milena Petrtýlová, IČ: 47570041, petrtylovam@volny.cz 

AKTIVITY

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.

FUN ART week-end Zážitkový třídenní tvořivý pobyt pro 15 mladých lidí (15 
-18 let), 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.

USEFUL FUNART Organizovali jsme týdenní mezinárodní workshop, za 
účasti 12 osob z 9 zemí EU. Projekt byl podpořen 
Evropskou komisí v rámci projektu Lifelong Learning 
Programme v grantovém schématu Grundtvig.

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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EUROSCOLA Spolupráce s Informační kanceláří Evropského parlamentu 
na organizaci znalostní a výtvarné soutěže pro studenty 
středních škol

ACCES CITY AWARD 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).

SES TEACHER Autorský projekt osobnostního a profesního rozvoje 
učitele, realizovaný formou společného dvoudenního 
kurzu celého pedagogického sboru jedné školy. V r.2012 
bylo realizováno několik kurzů a zahájili jsme projekt SES 
TEACHER, podpořený v rámci OPVK, určený pedagogickým 
sborům ve Středočeském kraji.

SPRÁVA  A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Sdružení má 7 aktivních členů.  Mezi stálé zaměstnance patří předseda o.s., pověřený řízením, a dále 
místopředseda. Na akce a projekty jsou smluvně najímáni lektoři a další pracovníci včetně 
manažerské a koordinační pozice. Tyto osoby se nestávají členy sdružení.

Činnost sdružení schvaluje, kontroluje, a navrhuje členská základna, členy informují zaměstnanci na 
pravidelné schůzi sdružení. Výroční členská schůze se konala 15.12.2012.

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 25.4.2013

http://www.sebespolu.net/

