Výroční zpráva
za rok 2018

Společnou cestou s námi z. ú.

Historie

1.11.2016 byl založen zapsaný ústav Společnou cestou s námi.
Důvodem pro jeho založení byla složitá legislativa v sociální a finanční sféře, zejména pro rodiny
sociálně znevýhodněné a pro rodiny s handicapovaným členem v domácnosti. Z tohoto důvodu,
krátce po založení organizace, byl zřízen transparentní účet a Krajským úřadem Jihomoravského kraje
povolena veřejná sbírka pro tyto rodiny. Díky této můžeme pořádat akce, ze kterých výtěžek putuje
na podporu potřebných rodin, nebo zprostředkovat finanční dary konkrétním rodinám.
Další myšlenkou organizace je pomoci se začleňováním se zdravotně znevýhodněných spoluobčanů
do společnosti.
Od počátku vzniklého zapsaného ústavu bylo naší snahou pomáhat potřebným rodinám jak formou
přímé spolupráce při zajišťování potřebných pomůcek, tak i zajišťováním finančních prostředků a
jejich zpracování díky povolené veřejné sbírce. Též poskytujeme poradenskou činnost pro pečující i
samotné handicapované přes sociální sítě i osobně.

Současnost

V roce 2018 zapsaný ústav Společnou cestou s námi působil v těchto oblastech:
Získávání finančních prostředků na podporu rodin sociálně nebo zdravotně
znevýhodněných
Díky úžasným lidem kolem, se daří pro naši organizaci získávat drobné i větší dary formou finančních
příspěvků na sbírkový transparentní účet. Na požádání dárce tyto dary právně ošetřujeme.
Lidé z našeho okolí organizují pod záštitou našeho zapsaného ústavu akce, kdy je výtěžek věnovaný
naší organizaci. Finance se využijí podle smlouvy buď na konkrétní jedince, nebo dostaneme možnost
rozdělit tuto podporu všeobecně lidem, kteří si o ni požádají a správní rada jejich žádosti vyhoví.
Sami se snažíme uskutečnit několikrát v roce menší akce, ze kterých i třeba jen drobné výtěžky putují
na podporu potřebných.

Přímá podpora rodin se sociálním znevýhodněním nebo s handicapovaným členem
V mnoha případech konzultujeme s rodinami, které potřebují pomoc, jejich konkrétní situaci a
hledáme možnosti podpory. Formou přímých setkání, schůzek, rad po sociální síti nebo telefonicky.
Podle potřeby a možností společně oslovíme např. obchodní zástupce firem a organizací, zajišťujících
kompenzační pomůcky, rehabilitace atd. Po dohodnutém řešení rodině pomůžeme s financováním
konkrétní věci.
V dalších případech radíme jak postupovat při jednání s úřady. Ve většině případů na Úřadě práce ve
věci vyřizování dávek státní sociální podpory, příspěvků na pořízení kompenzačních pomůcek.
Poslední dobou se mnoho našich dětí dostává do věku plnoletosti, s čímž přichází vyřizování
invalidních důchodů, omezení svéprávnosti, určení opatrovníka atd. Rady jak při vyřizování
konkrétních úkonů postupovat jsou zejména pro rodiče velkou pomocí.
Našim hlavním úkolem jako organizace je propojování světa lidí zdravých a lidí s handicapem.
Začleňování lidí s postižením do společnosti. Tato problematika je hodně opomíjena. Většina
zdravých lidí, která se např. nedostala nikdy do kontaktu s handicapovanou osobou, kolikrát neví jak
se k takovému člověku chovat. Mnohdy se bojí oslovit a nabídnout pomoc. Ze zkušenosti víme, že
právě třeba nabídka pomoci vozíčkáři, který se nemůže přes obrubník dostat na chodník, je pro tyto
lidi i psychicky velmi potěšující.
Lidé s handicapem neměli tolik štěstí, co se týče zdraví, ale uvnitř jsou mnohem silnější a bohatší,
než někteří lidé ve světě zdravých. Váží si každé drobné chvilky radosti a štěstí, chvilky kdy je nebolí
celé tělo a netrápí další problémy.
Proto je pro ně kolikrát velkým zážitkem strávit odpoledne se zdravými lidmi na společné akci. I z
tohoto důvodu naše organizace pořádá kulturní akce pro celou rodinu z obou světů. Kdy zdraví lidé
mají možnost vyzkoušet si, jak jsou pro handicapované složité úplně obyčejné denní úkony. Co dá
práce dostat se na vozíku tam, kam potřebujete, jak je těžké bez zraku třeba si jen nalít pití.
Naopak spousta našich dětí přijímá s radostí, když se na akci k nim připojí zdravé děti a společně
tvoří obrázky, tancují podle svých možností atd.

Získávání informací týkajících se možnosti vybudování Domova pro osoby se
zdravotním postižením

Naším velkým snem je vybudování Domova pro osoby se zdravotním postižením. Kde by mohly naše
a další velké děti společně žít. Za pomoci odborného personálu a dobrovolníků bychom i my matky
o ně mohly i nadále pečovat v zařízení komunitního typu. Péče o handicapovaného je velice fyzicky
i psychicky náročná a vzhledem k růstu dětí a jejich deformitám těl, a podobně. I pečující mají
problém tuto péči s přibývajícím věkem zvládat.
Podařilo se nám několikrát se zúčastnit schůzky na sociálním odboru Magistrátu města Brna přímo s
vedoucím odboru i s vedoucí plánování koncepce sociálních služeb a byli jsme přizváni na pracovní
schůzky komunitního plánování sociálních služeb.
Po schůzce s vedoucí sociálního odboru krajského úřadu Jihomoravského kraje jsme byli informováni,
že kraj podporuje menší typy DOZP , ale celé vybudování bude dlouhodobý a náročný proces. Kvůli
možnosti příspěvku na tento projekt jsme založili veřejnou sbírku povolenou Jihomoravským krajem.

Aktivity zapsaného ústavu Společnou cestou s námi v roce 2018
- V měsíci březnu proběhlo ve Velešovicích další setkání rodin tentokrát věnované ženám, maminkám,
babičkám. Za přispění zdejších dobrovolnic a maminky fotografky si všechny naše ženy mohly
vyzkoušet, jaké to je na chvilku být modelkou. Vizážistka je upravila a poté byly vyfoceny profi
fotografkou. Děti jako tradičně svými písněmi bavili bratři Kurovi. Všichni si odpoledne plné úsměvů
náramně užili.
- V dubnu jsme jako organizace byli přizváni na Oslavy 130. výročí založení hasičské jednoty Hasičského sboru Hrušky. Výtěžek 13.745,- Kč byl věnován na sbírkový účet pro děti, konkrétně
klukům Koláčkovým.
- Ve stejném měsíci se konalo pod záštitou naší organizace v Babicích Společné odpoledne, ze kterého
byl výtěžek 106.896,- Kč připsán na sbírkový účet pro Adélku, Kubíka a Honzíka.
- Měsíc květen přinesl pro náš ústav částku 12.030,- Kč díky Trojpochodu- Rosice, Babice, Zastávka.
Tuto akci uspořádali lidé z Babic a okolních obcí a měst. Tyto byly vloženy na sbírkový účet k
realizaci DOZP.
- Dne 2.6. jsme prožili další krásné odpoledne v rámci oslav Dne dětí ve Velešovicích. Organizačně
se k nám připojili i Hasiči a Sokol Velešovice. Velas Pub rozdával zmrzlinu dětem zdarma.
Za hudebního doprovodu Milana Kury si poprvé i lidé z veřejnosti vyzkoušeli zdolat trasy na vozíku
nebo je projít se slepeckou holí, napsat vzkaz psacím strojem na Braillovo písmo. Tvořivé dílničky,
skákací hrad, fotografování, malování na kámen, hasičská technika, malování na obličej. To vše bylo
možné na dni dětí vyzkoušet. Také za námi přijely děti z Dětského domova v Chrudimi, které se
zapojily do organizace akce samotné.
Žhavý červenec nás přilákal do prostředí pláže s pískem a palmami. Setkání na Konopné farmě Vranč
bylo jako vždy relaxační a bezva. Děti zde dotvořily otisky svých nohou obraz, který byl svatebním
darem panu Voznicovi, dlouhodobému podporovateli naší organizace. Tento se v měsíci červenci
ženil a svým rozhodnutím vzdát se svatebních darů a zasláním darovaných finančních prostředků na
účet pro děti nás velice mile překvapil. Z této jeho myšlenky doputovalo na účet pro děti úctyhodných
71.000,- Kč.
Koncem října jsme se opět i s veřejností sešli ve Velešovicích při tvoření obrázků na nadcházející
výstavu v kavárně Chez Catherine art a café. Oblíbený Milan Kura bavil děti a večer ten, kdo měl
možnost, poseděl i u Cimbálovky.
Měsíc listopad nás zavál do Prahy na akci Vyber si, Vydraž si, Zahraj si. Beachvolejbalová charitativní
akce podpořila částí výtěžku ve výši 70.001,- Kč opakovaně naši organizaci. Peníze putovaly na
zajištění organizace a podporu dětí z běžného účtu.
V prosinci se ve spolupráci s hasiči z Velešovic konala Mikulášská besídka ve Velasu. Dílničky se
zdobením perníku, hudební doprovod opět s Milanem Kurou, bohatá tombola a závěrem obdaroval
Mikuláš všechny přítomné děti dárečky.
V průběhu prosince proběhla prodejní výstavka obrázků v kavárně Chez Catherine art a café. Výtěžek
ve výši 3 200,-Kč věnován paní Katarínou na účet pro děti.

Orgány neziskové organizace Společnou cestou s námi z.ú. v roce 2018

Ředitelka:
Alena Kosmáková
Správní rada:
předsedkyně Hana Svobodová byla na vlastní žádost dne 13.8.2018 nahrazena stávající členkou
správní rady Janou Jasparovou. Ta byla zároveň zvolena novou předsedkyní správní rady.
Nová členka Hana Marišlerová zvolena ke dni 13.8.2018
Zdeňka Šťastná stávající členka rady.
Dozorčí rada:
předsedkyně Mgr. Klára Vítková Rulíková
Jitka Hamerská Kopecká
Ing. Jitka Sedlačková na vlastní žádost ke dni 13.8.2018 nahrazena novou členkou rady Rebekou
Ročákovou.
Organizace nemá dosud žádné zaměstnance a celý provoz a působení organizace zajišťují členové
rad i dobrovolníci zcela zdarma.

Finanční zpráva Společnou cestou s námi z.ú. za rok 2018 (v Kč)
Provozní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Cestovné
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

78 580
0
0
0
4 792
83 372

Přijaté dary
Ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM

82 189
1 183
83 372

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

0

Stav veřejných sbírek vedených na oddělených účtech k 31.12.2018

Veřejná sbírka za účelem vybudování polyfunkčního zařízení :
Veřejná sbírka na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin :

16 763 ,- Kč
620 605,19 ,- Kč

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří naši organizaci v tomto roce podpořili.
Všem dobrovolníkům, členkám rad a jejich rodinným příslušníkům, kteří zajišťují akce námi
organizované zcela zdarma na úkor svého volného času.
Paní Ing. Monice Vítkové, jednatelce firmy Movitax s.r.o, která nám vede účetnictví zdarma a s
rodinou pomáhá při akcích.
Evě Šiškové, která vytvořila prezentaci z fotek.
Petrovi Audovi, správci IT.
Ondrovi Felklovi, který každou akci ve Velasu podporuje i finančně. Nacházíme u něj domácí zázemí
našich akcí.
Bratrům Kurovým, kteří vystupují na našich akcích v rámci svého volného času.
A dále díky jednotlivcům, kteří Cestu podporují opakovaně a dlouhodobě:
Zdeňka Šťastná, Ottová Magdalena, Mgr. Petr Novotný, Miroslava Odehnalová, Roman Hlaváček,
Stružková Iva
Těm co přispěli v roce 2018 jednorázově:
František Pěnčík, Michal Mrázek, RNDr. Zdeněk Janeček, Vojtěch Friml, Tomáš Henzl, Jan
Denkstein, Ondřej Fialík, Ing. Miloslav Jakeš, Marta Svobodová, Martina Rousková, Roman Lazar,
Hana Svobodová, Petr Voznica a všichni jeho přátelé, kteří zaslali svatební dar pro něj naší organizaci.

Firmy a organizace:
PD Logistics s.r.o, Vekobs s.r.o , Římskokatolická farnost Batelov , Obec Velešovice , Xfer s.r.o ,
Oseva a.s., Elektromont Matějka , Delikomat s.r.o , Elfium s.r.o , Elvi Beroun, Elfa s.r.o , Obec
Babice , Město Rosice, Obec Zastávka, Soukup Miloš s.r.o , Montáže a opravy jeřábů s.r.o , TOP
centrum car s.r. o , DM Energo s.r.o ,KBC Groep NV, Mandaly pro děti.
Díky dárcům jsme v roce 2018 mohli i opakovaně podpořit rodiny a děti:
Trojčat Koláčkových, děti Indrákovy, Andrejku Pospíšilovou, Pavlíka Sobotku, Lucku a Lydku
Jasparovy, Adelku Svobodovou

Společnou cestou s námi z.ú.
Na Zámečku 994
664 53 Újezd u Brna

IČO: 05526906

e-mail: info@ spolecnoucestou.cz

www: spolecnoucestou.cz

tel.: 605258505

