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SES CLASS ZŠ a MŠ nám.Intebrigády v Praze 6, celkem 12 
programů +odborné konzultace pedagogům,

únor- prosinec 2013, ve škole, za přispění Úřadu 
městské části v Praze 6

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Praha -Suchdol, kurz pro 
spojenou 6. třídu, září 2013, Máchovo jezero

programy primární prevence pro  kolektiv školní 
třídy, vícedenní zážitkové kurzy pro školní

příjem z akcí

59 800,- Kč

EUROSCOLA 2013 Evropský parlament - Informační kancelář v ČR, 
návrh komunikační strategie s cílovou skupinou, 

nabídka a realizace propagačních materiálů k 
soutěži, zajištění kampaně k soutěži v médiích v 
souladu s cíli evropské spolupráce a specifikem 

voleb do Evropského parlamentu v r.2014

propagace národního kola celoevropské soutěže 
Evropského parlamentu pro studenty středních 

škol

příjem z akce-rok 2013

77 280,- Kč



PROJEKT ROZVOJ
SES, SEbe - Spolu realizovalo spolu s 
o.p.s. Rozmarýna od 1.5.2010 do 

30.4.2013 projekt v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, 
spolufinancovaného z ESF 

Cílem projektu bylo podpořit dětské domovy 

v úsilí zmírnit znevýhodnění dětí a zvýšit šance 
těchto dětí a mladých lidí na úspěšné začlenění do 
společnosti. Snažili jsme se o to prostřednictvím 
bezplatných vzdělávacích a rozvojových aktivit 

určených pro klienty i pracovníky domovů. 

Projekt nazvaný „Rozvoj znalostí a 
dovedností žáků a pracovníků v zařízeních 
pro výkon ústavní výchovy“ nabízel dětským 
domovům řadu aktivit pro žáky i pedagogické 

pracovníky. 

příjem z akce:

146 604,- Kč

FUN ART
víkend v Praze pro 10 teenagerů z dětských 
domovů v Praze vč. ubytování a stravy, kde 

děti malovaly a účastnily se 
arteterapeutických programů,

podzim 2013, Klamovka

Dětský domov Domino 

olejomalba - zážitkový víkend pro teenagery z 
dětských domovů

příjem 20 000,- Kč



ACCES CITY AWARD 2014 Ve spolupráci s organizací PROPAGER (F) 
podporujeme komunikaci soutěže Evropské 

komise na území České republiky. Zapojují se 
města nad 50 000 obyvatel, mezi oceněná česká 

města již patří např. Olomouc.

EU cities are invited to participate in the 
Access City Award - The European Prize for 

making cities more accessible to people 
with disabilities and older people. 

příjem 2013

38 220,38 Kč

SES POP 

 PODPORA PĚSTOUNŮM

SES podporuje náhradní rodiče!

Odborní lektoři SES-SEBE-SPOLU dlouhodobě 
spolupracují s DD KV a o.p.s. Náhradním 

rodinám. Díky tomu bylo možné uskutečnit 
supervizi doplněnou o odborné vzdělávání 

pracovního týmu.

odborné vzdělávání pracovníkům o.p.s. 
Náhradním rodinám, Karlovarský kraj

akreditovaný kurz SES TEACHER DD.

příjem z akce 2013

20 000,- Kč



MIGRANTI V EVROPĚ
SES-SEBE-SPOLU byl v r. 2013 národním 

koordinátorem soutěže Generálního ředitelství 
Evropské komise pro spravedlnost. Zajišťovali 
jsme kompletní komunikace soutěže, soutěžní 
práce, strategii, podporu a kompletní zajištění 

národního kola soutěže. 

V počtu dodaných výtvarných prací jsme dosáhli 
5.místa mezi 28 státy EU. Mezi finalisty v Bruselu 

byl i český student UJEP umění a designu. 

celoevropská výtvarná soutěž příjem z akce

197 777,58 Kč

SES TEACHER

www.sesteacher.cz 

Projekt SES TEACHER v r.2013 pokračoval dalšími 
kurzy pro základní školy Středočeského kraje, 

celkem bylo vzdělávano 89 pedagogů.

Pracovníci projektu z týmu SES-SEBE-SPOLU také 

doplňovali celý tok materiály na internetové 
stránky projektu, kde jsou k dispozici nejen 

zapojeným učitelům, ale i dalším návštěvníkům.

Projekt SES TEACHER realizuje od 1.3.2012 o.s. 
SES - SEBE - SPOLU v rámci PO 1.3. v rámci 

OPVK ve Středočeském kraji. 

příjem v r.2013 (ceklkem přímé, nepřímé n.:

302 570,52 Kč



EYE 2014 SES-SEBE-SPOLU je součástí sítě Eurojeune a 
společně s dalšími neziskovými organizacemi z 
ostatních zemí EU v roce 2013 zahájila přípravu 

projektu EYE. SES-SEBE-SPOLU byl po celou dobu 
Národním kontaktním místem.

Celoevropské setkání mládeže u příležitosti voleb 
do Evropského parlamentu

příjem z akce

65 564,- Kč

10 LET SES-SEBE-SPOLU

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KONČÍ K 31.12.2013

OD 1.1.2014 JE SES-SEBE-SPOLU SPOLKEM.

V r.2013 organizace slaví 10.let od svého vzniku.

Předseda a zakladel sdružení Ondřej Bárta zasílá 
u této příležitosti členům sdružení stručný popis 

historie SES-SEBE-SPOLU.

Součástí textu je SWOT analýza organizace, 
nastiňující další kroky sdružení.

V souvislosti se strategií Rozvoje zahajuje Ondřej 
Bárta tvorbu nové prezentace SES, na podzim 
roku 2013 je zahájena tvorba nových stránek 

www.sebespolu.net.

Předsednictvo SES písemně informovalo členskou 
základnu, že vzhledem k časovému vytížení 
nebude pracovat na transformaci o.s. v jiný 

statut (o.p.s.) a oznámilo, že od 1.1.2014 se SES-
SEBE-SPOLU stane spolkem.

www.sebespolu.net



REFERÁT O EVROPSKÉ 
UNII

Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropský dům, Praha 1.

Stovky žáků navštívily v roce 2013 knihovnu 
Evropského domu, kde SEBESPOLu zajišťuje 

pedagogické vedení skupinové práce žáků nad 
evrospkými tématy.

program pro 4. až 9.třídy ZŠ o Evropské  unii. příjem z akce-rok 2013

73 400,- Kč

HOSPODAŘENÍ

Finanční zpráva 2013 Částka v Kč / CZK

Celkové náklady v roce 2013  = 1 038 106,57 Kč
Celkové výnosy v roce 2013   981 633,49 Kč

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

SPRÁVA  A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Sdružení má 7  členů.  Mezi stálé zaměstnance patří předseda o.s., pověřený řízením, a dále 
místopředseda. Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci. 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 každoroční, výroční schůzi sdružení. Výroční členská schůze se konala 18.12.2013. ve 
Vagon Café, v dokumentaci organizace je založen program, zápis a prezenční listina.

Statutárními zástupci byli zvoleni Mgr. Ondřej Bárta (předseda o.s.) a Mgr. Evžen Nový 
(místopředseda o.s.)

Ostatní členové: 
Mgr. Vladimír Rozhon, Mgr. Kateřina Spěváková, Mgr. Tereza Hradecká
Vítek Červenka, Jitka Pokludová

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 17.4.2014

http://www.sebespolu.net/

