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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,
Vážení příznivci a spolupracovníci neziskové organizace Společnou cestou s námi z.ú.
Naše organizace vznikla 01. 11. 2016. Jsme na začátku dlouhé cesty, která bude
náročná, ale věříme, že úspěšná.
K nápadu založit vlastní zapsaný ústav nás přimělo přemýšlení, co s našimi zdravotně
znevýhodněnými dětmi po ukončení jejich povinné školní docházky.
Většina členů našeho ústavu jsou rodiče dětí, které neměly tolik štěstí v životě a
bohužel jsou zdravotně handicapované. Dalšími členy jsou přátelé, kteří podporují nás
a naše děti již několik let a znají naši problematiku. Ví, co obnáší život se zdravotně
postiženým člověkem a jak je fyzicky i psychicky náročná péče o tyto lidi. Většinou
vyžaduje dvacetičtyřhodinovou péči. Neméně důležitá je i otázka zajištění finančních
prostředků na doplácení kompenzačních pomůcek, platby za asistenty, placení
zdravotních zákroků, rehabilitací a operací nehrazených zdravotními pojišťovnami.
Přes všechny problémy spojené s péčí o naše trochu jiné děti, bychom je nikdy nechtěli
umístit do ústavů. Tito lidé člověka dobíjí svou čistou láskou bez přetvářky. Jsou vděční
za každé dobro, které jim dáváte, za každou chvilku svého života stráveného ve svých
rodinách mezi svými nejbližšími.
Proto jsme se rozhodli založit naši Společnou cestu. Chceme se pokusit zajistit
finanční prostředky pro zakoupení pozemku a vybudování zařízení, ve kterém by naše
velké děti mohly žít se svými maminkami popř. mladšími sourozenci. S péčí by nám
pomáhali zaměstnanci s potřebnou kvalifikací. Plánujeme zřídit denní stacionář, kde
by děti trávily čas během dne. V druhé části zařízení budou byty typu chráněného nebo
nezávislého bydlení.
Plánujeme, že do stacionáře bude možné přijmout klienty i z jiných rodin, než žijících
v našem zařízení. Za léta prožitá s našimi dětmi jsme poznali, jak je málo zařízení,
která přijmou člověka s kombinovaným postižením. Ve většině případů upřednostňují
jeden typ diagnózy. Víme, jak složité je umístit svoje dítě do nějakého zařízení v době
nemoci maminky, při hospitalizaci dalšího dítěte a potřebě zůstat s ním v nemocnici,
nebo když potřebujeme na chvíli vysadit a dočerpat síly k další péči o své blízké. Chybí
zařízení odlehčovací služby.
Z tohoto důvodu jsme se odhodlali pro tento velký krok do neznáma.

Základní údaje
Nezisková organizace Společnou cestou s námi z.ú. má za cíl zajistit rodiny pečující o
postižené děti. Naší snahou je zejména zbudování nového stacionáře pro osoby
s kombinovaným postižením a přilehlého speciálního bydlení pro rodiny pečující o
postiženého člena domácnosti, který potřebuje každodenní výpomoc asistentů.
Lidé v z.ú. Společnou cestou s námi,
Statutární orgán, zakladatelka a ředitelka z.ú. – Alena Kosmáková

Správní rada:
Předseda správní rady - Petr Podroužek (od 1. 11. 2016 – 29. 3. 2017)
Předseda správní rady - Hana Svobodová (od 1. 4. 2017)
Členové správní rady -

Zdeňka Šťastná
-

Jana Jasparová

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady

- Mgr. Klára Vítková Rulíková

Členové dozorčí rady

- Jitka Sedláčková
-Jitka Hamerská Kopecká

Účelem ústavu je provozování společensky užitečné činnosti s využitím své osobní
a majetkové složky v oblasti péče o zdravotně znevýhodněné.
Ústav vyvíjí činnost, zejména:
•

poskytování sociálních služeb, poskytování poradenské a informační činnosti v
oblasti péče o osoby zdravotně znevýhodněné,

•

poskytování služeb pro rodinu a domácnost,

•

odstraňování fyzických a psychických bariér zdravotně znevýhodněných,

•

pořádání přednášek, školení, seminářů, - umožnění praxe pro studenty
speciálních škol,

•

vydávání publikací zaměřených na péči o osoby zdravotně znevýhodněné a
pečovatele o tyto osoby,

•

zajišťování společenských, sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí,

•

provozování sociálně terapeutických dílen,

•

organizování výstav a
znevýhodněnými klienty,

•

poskytování terénních služeb pro zdravotně znevýhodněné klienty,

•

poskytování odlehčovacích služeb,

•

zajištění a provozování centra denních služeb a denního stacionáře, popř.
chráněného bydlení,

•

zajišťování sociálního bydlení,

•

provozování chráněných dílen pro zdravotně znevýhodněné klienty,

•

poskytování lékárenského poradenství a rehabilitačních služeb,

•

podpora při zajištění kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

prodeje

předmětů

vyrobených

zdravotně

Aktivity z.ú. Společnou cestou s námi v roce 2017
V listopadu 2016 byl založen transparentní sbírkový účet a povolena veřejná sbírka
Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Účelem sbírky je shromáždění finančních
prostředků na zajištění pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením, sociálně
znevýhodněným a jejich rodinám. Od založení sbírkového účtu se snažíme získat
finanční prostředky od sponzorů.
Největší úspěch bylo dostat se do výběru projektů, které podpoří DM Drogerie Markt
v rámci oslav 25. výročí od založení. Jako jeden z 25 vybraných projektů máme
přislíbenou částku 500.000,- Kč na realizaci našeho projektu. Podmínkou je zahájení
realizace nejpozději do září 2018 a tato částka musí být dle smlouvy využita jako
záloha kupní smlouvy objektu nebo pozemku.
Snažíme se hledat vhodný pozemek nebo objekt k vybudování plánovaného zařízení.
Za tímto účelem vedeme jednání se starosty a radními i se zástupci MPSV.

Akce
V roce 2017 proběhla pro rodiny s postiženými dětmi spousta společenský akcí, jako
např. divadelní představení „Kouzelný kufr“, který pro nás zorganizovalo rodinné
centrum Kašpárkov v Rosicích. Na této akci se vybralo 3 470,- Kč.
Před Velikonocemi proběhla tvorba velikonočních vajíček v potravinách v Újezdě.
Výtěžek z této akce byl věnován trojčatům Koláčkovým.
V dubnu podpořila naše organizace charitativní běh “Run and Help“ pro Konto Bariéry
v Babicích u Rosic.

V červnu jsme uspořádali dětský den ve Velešovicích. Setkali se zde rodiny
s postiženými dětmi a jejich přátelé. Hosty na této akci byli hudebníci Milan Kura a Jiří
Brzobohatý a hasiči, jejichž ukázky práce děti nejvíce zaujaly.
V rámci propagace naší společnosti a snahy o odbourávání bariér, jsme ve spolupráci
s organizátory beach volejbalového turnaje Xfer cup 2017 připravili doplňkový
program, který seznamoval veřejnost se životem s postižením. Návštěvníci měli
možnost vyzkoušet jízdu na vozíku, číst Braillovo písmo, psát na Pichtově stroji atd.
Na akci se vybralo 2 675,- Kč.
V červenci proběhlo setkání rodin s postiženými dětmi na Konopné farmě Vranč na
Bítově.
V srpnu pořádalo město Boskovice na koupališti charitativní akci s pestrým
programem. Do kasiček se podařilo vybrat 6 945,- Kč a město Boskovice přidalo 2
000,- Kč.
Společnou cestou s námi, z.ú. pomáhal organizovat „Sbírkové odpoledne pro
Světlušku“ v Babicích u Rosic a v Zastávce u Brna.
Asociace TRIGON předala v rámci jubilejního XXV. ročníku Evropských dnů
handicapu prestižní ocenění Křišťálový kamínek naší zakladatelce a ředitelce Aleně
Kosmákové.
V říjnu jsme byli pozváni na vernisáž Kuličkárna by Simona Smutná, kde jsme získali
obrázek andělé, který bychom rádi prodali v aukci. Na vernisáži vybrali účastníci mezi
sebou 1 700,- Kč.
I letos proběhla pro naše děti a rodinné příslušníky Mikulášská besídka ve
Velešovicích. Zábavu a zpěv zajistil oblíbený Milan Kura a perkusista Jiří Brzobohatý.
Děti dostaly mikulášské balíčky, které zasponzorovala paní Zdenka Šťastná, která
dárečky pro děti zajišťuje na většině našich akcí.
V listopadu jsme byli přizváni firmou Xfer do Prahy na charitativní akci „Vyber si,
Vydraž si, Zahraj si“. Část výtěžku věnována naší organizaci dosáhla částky
126 000,- Kč.
Proběhlo také natáčení pořadu „Očima Josefa Klímy“, který byl odvysílán na televizi
Prima 30. 4. 2017.
V tomto roce jsme díky sponzorským darům pro naši organizaci mohli začít podporovat
potřeby zdravotně znevýhodněných dětí. Pavlíkovi Sobotkovi jsme přispěli na
rehabilitační pobyt.

Poděkování

Protože jsme stále seznamováni s problémy, kterým handicapované osoby
v každodenním životě čelí, snažíme se intenzivněji propojovat svět zdravých a
handicapovaných osob.
Chtěli bychom poděkovat všem soukromým osobám a firmám, které nás podporují,
pomáhají nám organizovat akce a poskytují finanční nebo věcné sponzorské dary, díky
kterým můžeme zajistit našim dětem odměny a dárečky, nebo finančně přispět jejich
rodinám v těžkém životním údělu.
Poděkování patří paní Mgr. Klárce Vítkové Rulíkové za velkou osobní pomoc, paní
notářce Mgr. Petře Vymazalové, která nám se svým manželem Mgr. Alešem
Vymazalem pomohla vyřešit počáteční notářské a právnické záležitosti zapsaného
ústavu.
Lence Králové, která zajistila sídlo firmy a Petrovi Audovi za webové stránky
Společnou
cestou
s námi
z.ú.
Naše díky patří i úžasnému perkusistovi Jiřímu Brzobohatému,a zpěváku Milanu
Kurovi, kteří vystupují na akcích pořádaných pro handicapované zcela zdarma…
Moc děkujeme všem ostatním dárcům, kteří přispívají na náš transparentní účet, nebo
pomáhají se zajišťováním akcí.
Děkujeme paní Zdeňce Šťastné za zajištění loga a grafických potřeb, které vytvořila
firma NOPE-X, zastoupená panem Pecinou.
Dále děkujeme Šárce Robešové, za pomoc v zajišťování schůzek a informací. Velké
díky její reklamní agentuře KANGAROO group a.s., která zajišťuje veškeré reklamní
předměty naší organizace.
Děkujeme Městu Boskovice, panu Stryovi a paní Jitce Kopecké Hamerské, která
společně s hotelem Sladovna v Černé Hoře naši myšlenku šíří dál.
Panu Vítu Šarounovi , který se svojí agenturou Tam Tam se přidal na naší Cestu též.
Firmě Xfer s.r.o., která opakovaně podporuje svými sponzorskými dary jak Společnou
cestou s námi z.ú., tak i jednotlivé postižené děti, kterým přispívá na rehabilitace a
úhradu jiných pro ně potřebných věcí.
Velký dík patří paní Monice Vítkové, která nás a naše děti doprovází na každé akci,
pomáhá s organizací, zajišťuje pohoštění, upomínkové a reklamní předměty, dárečky
pro děti a je pro Společnou cestou skrytým zázemím.
Děkujeme paní Kateřině Vařákové za vedení naší klikatou cestičkou.
Nemalé díky patří Ondrovi Felklovi, který zajišťuje naše akce ve Velas Pubu a tyto i
finančně podporuje.
Velice si vážíme všech dobrých lidí, které jsme mohli díky našemu zapsanému ústavu
poznat a upřímně všem děkujeme.

Dárci
Jitka Hučíková, Jana Sobotková, Marcela Vlčková, Jiřina Kecková, Michaela Vilímová,
Miloslav Jakeš, Pavlína Sadílková, Jonáš Vacek, Alena Mrkvicová, MUDr. Igor
Habaník, Šárka Vitásková, Stanislav Mikeš, Bc. Kateřina Černá, František Janča,
Roman Hlaváček, Hana Dvořáková, Ludmila Ryšavá, Miroslava Odehnalová, Ivana
Novotná, Marie Bezduchová, Lucie Kotasová, Jiří Šťastný, Antonín Malý, Ing. Mojmír
Gottwald, Ing. Petr Válka, Monika Nováčková, Petra Nechvátalová, Kamila Mitáčková,
Ing. Stanislav Bálka, Kamila Lamarová, Pavla Poláková, František Pěnčík, Lenka
Kahunová, Mgr. Martina Pavlovcova, Jiří Strnad, Karolína Kaplanová, Kristýna
Pospíšilová, Milan Kalivoda, Iva Stružková, Jaroslava Karásková, Květuše Francová,
Jitka Šimáková, Anna Janáčková, Ing. Michal Ptáčník, Magdalena Sochorová, Jiřina
Bašusová, Jan Houst, David Vacek, Věra Ohlídalová, Marek Shon, Petr Žůrek, Alena
Zapletalová, Lenka Fraňková, Ivana Piroutová, Věra Michlíková, Jana Šlepanková,
Andrea Jurišová, Radka Pruknerová, Michaela Třeštíková, Ivana Konopková, Daniela
Stýblová, Marie Baraková, Jana Tesařová, Olga Techetová, Miloslav Woznica, Zdeněk
Hrubý, Ing. Jakub Ryba, Ing. Jaroslav Šíbl, Jana Kolouchová, Ing. Miloslav Jakeš, Ing.
Monika Vítková, Mgr. Klára Vítková Rulíková, Mgr. Petra Vymazalová, Lenka Králová,
Petr Auda, Jiří Brzobohatý, Zdenka Štastná, Šárka Robešová, Jakub Pecina, Hana
Marišlerová, Jana Sedláčková, Milan a Jiří Kurovi, Martin Kropáček, Jan Denkstein,
Ondřej Fialík a Lukáš Schwarz.

Firmy
VAFR s.r.o., Skaut-Český Skauting ABS, Babičáci, Mateřské Centrum Kašpárkov,
XFER s.r.o., Město Boskovice, Farnost Dubňany, MOVITAX s.r.o., Kangaroo group
a.s., Velas Pub, Juras Pan Sound, Hasiči hrušky, Top Centrum Car s.r.o.,
WELLPRINT s.r.o., SUNDENT s.r.o., Aktera Kappa s.r.o., NOPEX s.r.o., Gigaflow
s.r.o., Optika Kocandová s.r.o., PD LOGISTICS s.r.o., VEKOBS s.r.o., Montáže a
Opravy jeřábů s.r.o., Atalian CZ s.r.o.

Kontakt
Společnou cestou s námi z.ú.
Na Zámečku 994
66453 Újezd u Brna
www.spolecnoucestou.cz
Kontaktní osoba - Alena Kosmáková - info@spolecnoucestou.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-3520510227/0100 – účet zřízený na podporu sociálně a zdravotně
znevýhodněných osob a jejich rodin
č.ú.: 115-5864270297/0100 – účet zřízený na podporu realizace polyfunkčního zařízení

Finanční zpráva
Společnou cestou s námi z.ú.
IČ: 05526906
za rok 2017 (v Kč)

Spotřeba materiálu
7 335
Ostatní služby
2 051
Jiné ostatní náklady
1 680
NÁKLADY CELKEM
11 066

Přijaté dary
11 066
VÝNOSY CELKEM
11 066

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
0

