Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek
Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

Výroční zpráva z.s. Hrádeček – Červený
Hrádek za rok 2015
1.
2.
3.

Základní informace
Zpráva o činnosti
Hospodaření

1. Základní informace
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22733256, č.účtu: 43-2598320277-0100, e-mail: info@usphradek.cz, www.usphradek.cz
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Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

Organizace: Hrádeček – Červený Hrádek z. s.
Se sídlem: Červený Hrádek 45
285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 321 796 232, tel.+ fax: 321 796 046, mobil: 605 056 520
e-mail: michalova@usphradek.cz
http://www.usphradek.cz/blog/
Forma: zapsaný spolek od 1.1.2014
Charakter spolku
Zapsaný spolek Hrádeček – Červený Hrádek je dobrovolným nevládním neziskovým
zapsaným spolkem, vzniklým podle zákona č. 89/2012 – občanský zákoník.
Cíl činnosti a poslání
Spolek Hrádeček – Červený Hrádek je dobrovolným, otevřeným a zájmovým spolkem občanů
a odborníků. Základním posláním a cílem činnosti je:
Spolupráce a podpora činností lidem se zdravotním postižením. Za tím účelem spolek
zejména:
- pomáhá při integraci zdravotně postižených do společnosti
- vytváří lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu žít v přirozeném prostředí –
podporované bydlení, chráněné bydlení
- ve spolupráci s ostatními institucemi se podílí na vzdělávacím procesu zdravotně
postižených, podporuje terapeutické činnosti, chráněné dílny, podporované zaměstnávání
- pomáhá při organizování a zajišťování různých akcí pro děti a dospělé zdravotně postižené /
sportovní akce, koncerty, plesy, rehabilitační a rekreační pobyty apod./
- podporuje tvořivé umělecké činnosti zdravotně postižených – pěvecké, dramatické, hudební,
výtvarné
- pomáhá zdravotně postiženým – mentálně postiženým při uplatňování jejich práv
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Aktivity na rok 2015 podle plánu prezentovaného na Valné hromadě dne 15.10.2014 a 29. 5.
2015 byly splněny.
 6.1. 2015 byl podána žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2015 – priorita „Pro živé
Kolínsko“.
Tímto projektem chtěl zapsaný spolek podpořit osoby s handicapem, seniory a
spoluobčany a občany z okolních obcí Domova Na Hrádku. Cílem projektu bylo
dovybavit zahradu domova rekondičními pomůckami a dále vytvořit klidové zóny,
kde by se tito lidé mohli setkávat.
Tento projekt bohužel nebyl podpořen.
 3.7. 2015 byl podán projekt „Zahrada je hra“ v rámci programu „ERA pomáhá
regionům“.
Hlavním cílem projektu „Zahrada je hra" bylo vytvořit v rozsáhlém parku areálu
Domova Na Hrádku zóny, které by měly rehabilitační a rekondiční prvky. Navázalo
by se tak na dřívější realizované projekty Domova Na Hrádku - „Živý park“
realizovaném v roce 2009, projekt „Bezbariérové vycházkové zóny" z roku 2011.
Projekt nám také měl pomoci v úpravě rozlehlého parku domova, a tím i životnímu
prostředí v obci. Jedinečnost tohoto projektu spočívala v jeho nápaditosti a účelovosti.
Rozšířil by se zde účelný prostor a vytvořily příznivé podmínky pro setkávání se
spoluobčany, kde by přirozeně docházelo ke sbližování spoluobčanů se zdravotně
postiženými a seniorů s dětmi. K setkávání v parku v centru Červeného Hrádku by byl
v rámci projektu postavený altán a pro rehabilitaci a rekondici by bylo zakoupeno
speciální rekondiční zařízení pro zdravotně postižené a seniory např. rotoped s
lavičkou, trenažér pro procvičování ramen a trenažér pro procvičování horní poloviny
těla.
Tento projekt bohužel podpořen nebyl.
 V měsíci září byl podán projekt „Zahrada je hra“ na Fond hejtmana prostřednictvím
žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2015.
Hlavním cílem projektu „Zahrada je hra" bylo vytvořit v rozsáhlém parku areálu
Domova Na Hrádku zóny, které by měly rehabilitační a rekondiční prvky. Navázalo
by se tak na dřívější realizované projekty Domova Na Hrádku - „Živý park“
realizovaném v roce 2009, projekt „Bezbariérové vycházkové zóny" z roku 2011.
Projekt nám také měl pomoci v úpravě rozlehlého parku domova, a tím i životnímu
prostředí v obci. Jedinečnost tohoto projektu spočívala v jeho nápaditosti a účelovosti.
Rozšířil by se zde účelný prostor a vytvořily příznivé podmínky pro setkávání se
spoluobčany, kde by přirozeně docházelo ke sbližování spoluobčanů se zdravotně
postiženými a seniorů s dětmi. K setkávání v parku v centru Červeného Hrádku by byl
v rámci projektu postavený altán a pro rehabilitaci a rekondici by bylo zakoupeno
speciální rekondiční zařízení pro zdravotně postižené a seniory např. rotoped s
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lavičkou, trenažér pro procvičování ramen a trenažér pro procvičování horní poloviny
těla.
Tento projekt byl podpořen a byly zakoupeny tři rekondiční pomůcky, které se
nacházejí v parku Domova Na Hrádku.
 11.11. 2015 byla podána žádost o grant TPCA na projekt benefiční koncert „Žijeme
spolu“.
Tento projekt byl podpořen částkou 10 000,-.
 29.5. 2015 proběhla v Domově Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb každoroční
akce: Den otevřených dveří, na jehož organizaci se z. s. podílel. Tento Den otevřených
dveří se konal v rámci oslav 30 let od založení Domova Na Hrádku. Naši členové se
podíleli na spoluorganizování tohoto dne a finančně jsme podpořili celodenní
program, který zajišťovali: kapela TOX a kapela SOS Banda, Svaz kynologů SK, Dítě
a kůň, Heidi Janků, šermíři – Páni z Michalovic, ohňostroj – Petr Polívka a moderátor
Slávek Boura.
 Od 5. 10. 2015 do 11. 10. 2015 probíhal v Domově Na Hrádku Týden sociálních
služeb. Každý den byl tematicky zaměřen a 8. 10. 2014 proběhl slavnostnější Den
otevřených dveří, na který jsme pomohli zajistit občerstvení.
 Členové z. s. aktivně podporují terapeutické činnosti svou účastí na prodejních
výstavách:
Hrnčířské trhy Beroun
Senior handicap Lysá n. Labem
Řemeslný trh Kolín
Výstava a prodej výrobků v nemocnici Kolín
Adventní řemeslný trh Kolín
 V průběhu celého roku finančně podporujeme terapeutické činnosti a klienty, kteří se
do činností zapojují.
 Na závěr roku připravilo o. s. pro klienty Domova Na Hrádku ohňostroj
 Na Valné hromadě 29.5. byly projednány změny, které přinesl Nový občanský zákoník
a byly schváleny upravené stanovy zapsaného spolku.
 V roce 2015 nebyl přijat žádný nový člen do zapsaného spolku.
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Dle inventury provedené dne 31. 12. 2015:
 pokladna z.s......................42.877,- Kč
 účet z.s...............................57.093,03,-Kč

CELKEM...................99.970,03,-Kč
Finanční dary v roce 2015:

 UNTRACO v.o.s. …..............................................................13.000,-Kč
 SIVAK MEDICAL TECHNOLOGY, s. r. o. …....................10.000,-Kč
 Dočkal CZ s.r.o. …................................................................10.000,-Kč
 Obec Veltruby...........................................................................6.000,-Kč
 TOP TRADE PROFI s.r.o. ......................................................5.000,-Kč
 IReSoft s.r.o..............................................................................5.000,-Kč
 David Francl.............................................................................5.000,-Kč
 DENTIM ED s.r.o. …..............................................................4.000,-Kč
 Proormedent s.r.o. ...................................................................4.000,-Kč
 Hartmann Rico.........................................................................4.000,-Kč
 Linet.........................................................................................3.000,-Kč
 MK MARKET spol. s r.o. .......................................................3.000,-Kč
 ArjoHuntleigh s.r.o. …............................................................3.000,-Kč
 Alliance Laundry CE s.r.o. ….................................................3.000,-Kč
 Ing. Ladislav Vokoun..............................................................3.000,-Kč
 JUDr. František Rytina.............................................................3.000,-Kč
 APOS BRNO s.r.o. …..............................................................3.000,-Kč
 TONER-COPY s.r.o. ...............................................................2.000,-Kč
 Ing. Josef Nouzák.....................................................................2.000,-Kč
 MUDr. Milan Rak.....................................................................2.000,-Kč
 Obec Bečváry............................................................................2.000,-Kč
 Elektro Jansta............................................................................1.500,-Kč
 VF. Eletric s.r.o. ........................................................................1.500,-Kč
 KUZĎAS spol. s r.o. ................................................................1.000,-Kč
 Jiří Remler.................................................................................1.000,-Kč
 Marie Blažejovská.....................................................................1.000,-Kč
 Hana Filipová...............................................................................500,-Kč
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CELKEM..........................................................101.500,-Kč
Dary – ostatní:
 Samoosluha u dráhy – potraviny v hodnotě 649,-Kč
 Paní Kamarytová – časopisy s dárky v hodnotě 300,-Kč
 Leoš Holub – špekáčky v hodnotě 500,-Kč
Výdaje nad 5.000,- Kč
 Finanční dar klientům na svatební cestu: 7.550,-Kč
 Finanční dar klientům na zahraniční rekreaci: 8.000,-Kč
 Nákup cvičebních trenažérů: 70.718,-Kč
 Zajištění DOD při příležitosti 30 let od vzniku Domova Na Hrádku: 42.441,-Kč

Bc. Lenka Michalová – předsedkyně z.s. Hrádeček – Červený Hrádek
dne 31. 3. 2016 v Červeném Hrádku
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