SES – SEBE - SPOLU

www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073 178

ses@sebespolu.net
_____________________________________________________________________________

SES,SEbe-Spolu 13749 L, Městský soud v Praze.

Výroční zpráva
2017

Foto Bologna, Oct2017

________________________________________________________________________________________________________________

ondrej@sebespolu.net

www.sebespolu.net

tel. +420 739 073 178

hlavní činnosti v roce 2017
HLAVNÍ POSLÁNÍ A OBLASTI ČINNOSTI ČLENŮ SPOLKU SEBESPOLU
•

Podpora týmové spolupráce pedagogů,

•

Podpora evropské spolupráce,

•

Podpora osob pracujících se skupinami dětí (žáků) a znevýhodněnými dětmi.

•

Rozvoj pozitivních vztahů ve skupině žáků školních tříd a jiných skupin.

Podpora evropské spolupráce
Referát o EU – pokračuje dlouhodobá spolupráce se 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. V souladu se stanovami, kde podporujeme evropskou
spolupráci a integraci.
LILAC – Lifelong Intercultural Learning Alliance for Change partnerství
v programu Erasmus+ /KA2/- sdílení dobré praxe ve vzdělávání dospělých:
jsme partnerem v projektu od 1.11.2016 do 30.6.2018. Cílem je snižování
předčasného ukončování studia. Partneři: CPIA /IT/, Lyceum /SŠ/ v Turecku,
Universita Bologna /IT/, SISAM (SŠ-art) Ravenna /IT/, Mala filosofija
/Zadar,CR/.
Rok 2017: mobilita Praha (květen), Bologna (říjen)

Podpora osob pracujících se skupinami dětí (žáků) a znevýhodněnými
dětmi
1) realizace programů týmového vzdělávání zaměstnanců
Náhradním rodinám, o.p.s., Karlovarský kraj. : tradiční týmovka v červnu,
„Piráti“

Podpora spolupráce pedagogů

ZŠ M.Alše Praha-Suchdol – tradiční SES TEACHER v srpnu,
ZŠ EDestinnové
Rozvoj pozitivních vztahů ve skupině žáků školních tříd a jiných skupin.

SES CLASS – programy pro žákovské skupiny (třídy škol) a další dětské skupiny
(ZŠ A.Čermáka),
2- 3 hodinové bloky pro školní třídy, kdeškolní metodik prevence mapuje
zakázku s tř.učiteli a následně pracují převážně externí lektoři, zahájena
spolupráce s Ivanou Machalovou a Hanou Matthauserovou /D21/. Program
hrazen a sjednáván ve spolupráci s ÚMČ Prahy 6.
Gymnázium Pražačka: výjezd pro problémovou třídu.

ČLENSTVÍ SPOLKU SEBESPOLU V ROCE 2016:
Ondřej Bárta, Evžen Nový, Vladimír Rozhon, Tereza Hradecká, Kateřina Spěváková,
Jitka Hellerová-Pokludová.
Výroční členská schůze se uskutečnila dne 22.12.2017, přítomni byli 4 ze 6
členů spolku, což je doloženo prezenční listinou.
Hlasování na schůzi spolku:
-

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

-

členové se dohodli na uhrazení nezaplacených příspěvků za rok 2017 a
pokračování v platbě 100/Kč/člen/měsíc i v r.2018,

-

schválila výroční zprávu za rok 2016,

-

členové byli informováni o činnosti v roce 2017 a plánu aktivit na rok 2018.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017

Nedaňové PŘÍJMY CELKEM
Nedaňové VÝDAJE CELKEM
Výsledek hospodaření
Roční obrat

159 749
143 113
8 845,24
478 284

Účetní závěrka provedena 26.3.2018. Účetnictví zpracovala Milena Petrtýlová,
odpovědnost má předseda spolku.

31.3.2018 Mgr. Ondřej Bárta, předseda SES,z.s.

