VÝROČNÍ ZPRÁVA – ROK 2005
Občanské sdružení VIDĚNO HMATEM působí od září roku 2005 při Gymnáziu, Obchodní akademii a Obchodní
škole pro zrakově postiženou mládež v Praze 5.
Sdružení vyvíjí svoji činnost na základě a v souladu se Stanovami schválenými ustavující členskou schůzí a registrovanými Ministerstvem vnitra ČR. Úplné znění stanov sdružení je k dispozici na http://www.videnohmatem.braillnet.
cz.
Hlavním cílem a smyslem sdružení je „podporovat školní a mimoškolní aktivity studentů školy“ – viz stanovy
sdružení. Podpora se uskutečňuje jednak formou organizování a spolufinancování sportovních, kulturních, turistických a jiných činností pořádaných ve prospěch studentů školy, jednak formou finančních a věcných příspěvků sociálně
potřebným studentům na různé školní a mimoškolní zájmové aktivity.
Členská základna
V roce 2005 přistoupilo ke sdružení 5 členů:
Ivan Antov
Miroslava Kučerová
Petra Paďourová
Michal Řezka
Miroslava Wagnerová
Na ustavující členské schůzi konané dne 13. 9. 2005 byl zvolen výkonný výbor sdružení ve složení:
Michal Řezka, předseda sdružení
Petra Paďourová, místopředsedkyně sdružení
Miroslava Wagnerová, jednatelka
Současně byl odsouhlasen členský příspěvek na rok 2005 ve výši 300 Kč.
Aktivity sdružení
Rok 2005 byl rokem vzniku sdružení, ve kterém bylo třeba provést řadu úkonů k zajištění řádného fungování sdružení,
zejména:
založení bankovního účtu u pobočky České spořitelny v Praze 5
zaregistrování sdružení u místně příslušného finančního úřadu
zprovoznění webové stránky sdružení
založení e-mailové adresy na portálu Seznam
V době podzimních prázdnin 26. – 30. října 2005 jsme zorganizovali turisticko-poznávací pobyt ve známém
šumavském středisku Zadov – Churáňov
Poznávání přírodních krás a historických památek Šumavy se aktivně zúčastnili 2 studenti školy.
V listopadu jsme se začali věnovat lezení na umělé stěně. Navštívili jsme stěnyv Ruzyni a ve Sportovním centru Namche. Studenti se seznámilis lezeckýmmateriálem, získali první lezecké ostruhy a zvládli jištění. V Namche si vyzkoušeli
také bouldering. Lezení se pravidelněúčastnilo5 – 6 studentů školy. Tato setkání se uskutečňují díky pomoci pana
Jana Říhy, absolventa naší školy a dále pana Pavla Vojtíka, odborného asistentana FTVS a studentů FTVS. Tato pohybová aktivita nabízí studentům nevšední zážitky a pomáhá rozvíjet spolupráci mezi vidícími a nevidomými.

V průběhu prosince jsme uskutečnili celkem 2 vánoční adventní dílny, kterých se zúčastnilo 6 studentů školy, převážně
dívek. Dílny byly zaměřeny na vlastnoruční výrobu tradičních vánočních artefaktů: zdobení vánočních perníčků,
výroba adventních věnečků, vánočních svícnů a ozdob včetně zdobení školního vánočního stromečku.

Studenti si přitom vyzkoušeli práci s polevou, s různými přírodninami a výtvarnickým náčiním a prožili společnou
radost z užitečnosti výsledků vlastní práce. Práce v dílnách tak přispěla k rozvoji představivosti a fantazie zejména
nevidomých studentů.
Sdružení se také spolupodílelo na financování maturitního plesu školního roku 2005/2006. Konkrétně se jednalo
o příspěvek na pronájem plesového sálu ve výši 3 000 Kč poskytnutý z daru TIPSPORT, a. s. a Nadace Charty 77,
konto BARIÉRY. Ples se uskutečnil 14. ledna 2006 v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4 ke spokojenosti všech
zúčastněných.
V období září – prosinec 2005 jsme také oslovili řadu firem a institucí s žádostí o finanční a věcné dary a podporu. Věříme, že se nám v průběhu příštího roku podaří zejména vytrvalou prací a dobrými výsledky přesvědčit o
užitečnosti a oprávněnosti naší existence dostatečný počet mecenášů, kteří budou ochotni podpořit naši činnost a
pomoci tak zrakově postiženým lidem žít život bez bariér a omezení.
Přehled příjmů a výdajů v roce 2005
Příjmy
Kč
Výdaje
Kč
Členské příspěvky na rok 2005
1 500,Příspěvek na pronájem sálu na maturitní ples
3 000,Dar sdružení na krytí provozních nákladů (p. Brückner)
100,Poplatky bance
97,50
Dar Nadace Charty 77 a Tipsport a. s. na pronájem sálu
3 000,Úroky z účtu
0,35,Celkem
4 600,35
Celkem
3 097,50
Hospodaření sdružení v roce 2005 skončilo kladným rozdílem příjmů a výdajů ve výši 1 502,85 Kč. Výsledek
hospodaření byl převeden do roku 2006 a bude použit na další činnost sdružení.
Účetní závěrka za rok 2005 byla řádně projednána a schválena členskou schůzí konanou dne 21. 2. 2006.
Dne 29. 3. 2006 bylo místně příslušnému finančnímu úřadu zasláno čestné prohlášení o tom, že sdružení nemělo v
roce 2005 žádné příjmy podléhající dani z příjmů.
Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

