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hlavní činnosti v roce 2018
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.
Zakončení projektu – mobilita Turecko, Bologna /IT/

Podpora osob pracujících se skupinami dětí (žáků) a znevýhodněnými
dětmi
1) realizace programů týmového vzdělávání zaměstnanců
Náhradním rodinám, o.p.s., Karlovarský kraj. : týmová spolupráce: „Holky
v akci“

Podpora spolupráce pedagogů
ZŠ M.Alše Praha-Suchdol – tradiční SES TEACHER v srpnu 2018,
ZŠ EDestinnové – 2.ročník SES TEACHER v srpnu 2018 (Komenský).
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),
Nová spolupráce s lektorkami/herečkami, způsobilými v primární prevenci:
Natálie Topinková, Petra Johannsson.

ČLENSTVÍ SPOLKU SEBESPOLU V ROCE 2018:
Ondřej Bárta, Evžen Nový, Vladimír Rozhon, Tereza Hradecká, Kateřina Spěváková,
Jitka Hellerová-Pokludová.
Výroční členská schůze se uskutečnila dne 18.12., přítomno 5 ze 6
členů,spolku, doloženo prezenční listinou.
Hlasování na schůzi spolku:
-

zvolila statutární zástupce na rok 2019 (Ondřej Bárta- předseda, Evžen Novýmístopředseda),

-

členové se dohodli na uhrazení nezaplacených příspěvků za rok 2018 a
pokračování v platbě 100/Kč/člen/měsíc i v r.2019,

-

schválila výroční zprávu za rok 2018,

-

členové byli informováni o činnosti v roce 2018 a plánu aktivit na rok 2019.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018
Nedaňové PŘÍJMY CELKEM v celých tisících
Nedaňové VÝDAJE CELKEM v celých tisících
Výsledek hospodaření

450
440
+10

Účetní závěrka provedena 26.3.2018. Účetnictví zpracovala Ing. Magdaléna Říhová,
odpovědnost má předseda spolku..

30.4.2019 Mgr. Ondřej Bárta, předseda SES,z.s.

