Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s.
Turnerklub

Výroční zpráva za rok 2015

březen 2016

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přehled aktivit – str. 2
Zhodnocení roku 2015 – str. 3 - 4
Členové – str. 4
Hospodaření – str. 5 - 6
Kontakty – str. 6
Přílohy
Zápis z 2. schůze výboru Turnerklubu
Stanovy Asociace
Registrační list
Úplný výpis ze spolkového rejstříku
Účetní závěrka
Podrobný přehled vybraných aktivit, fotodokumentace

K bodu 1:
Přehled aktivit
Datum

Aktivita

31.1.2015

28.3.2015

Dětský koutek Bambule Olomouc – schůze
Výboru klubu
Podmořský svět Praha a Muzeum loutek
Plzeň
ZOO Olomouc

10.4.2015 – 12.4.2015

Valná hromada Asociace

25.4.2015

Naučná stezka Svitavy

16.5.2015

Výstava psů všech plemen Hradec Králové

19.5.2015

Seminář Olomouc (mediální propagace)

20.6.2015

Královské Stříbření Kutné Hory

12.7.2015 – 19.7.2015

Psychorehabilitační pobyt Vysočina

27.8 2015 – 30.8.2015

Víkendový pobyt na Mírově

4.10.2015

Macocha a Sloupsko – Šošovské jeskyně

24.10.2015

Setkání rodičů a dívek s TS Praha

28.11.2015

Setkání rodičů a dívek s TS Olomouc

20.2.2015 – 21.2.2015
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K bodu 2:
Zhodnocení roku 2015
Rok 2015 byl rokem rozjezdu našeho klubu. Téměř každý měsíc jsme absolvovali nějaký výlet
či aktivitu uskutečněnou pokaždé v jiném koutku České republiky.
Úplně nejlepším byl týdenní psychorehabilitační pobyt pro rodiče a děti uskutečněný v létě na
Váňově statku v Dubovicích. Zdravý pohyb, zdravá výživa, první pomoc a další důležité
činnosti a znalosti velmi nenásilně a hravě zakomponované do celotýdenního programu zcela
jistě daly velkým i malým účastníkům pobytu to, co je od akce dotované Ministerstvem
zdravotnictví očekáváno, tedy zlepšení povědomí o zdravém životním stylu včetně praktických
ukázek a cvičení nejen pro děti trpícími vrozenou genetickou odchylkou.
Naše roční aktivity, respektive výlety napříč Českou republikou mají kromě efektu přiblížit se
rodinám (naši členové jsou z celé ČR), také efekt „aktuálního dětí“ a „efekt bezbariérovosti“.
Aktuální dění bylo v roce 2015 zastoupeno návštěvou města Plzeň, které se stalo Evropským
hlavním městem kultury (chtěli jsme na tuto zajímavou několikaměsíční akci poukázat a sami
se ji zúčastnit). Bohatý a zajímavý program určitě stál za zhlédnutí.
Efekt bezbariérovosti je již ze svého názvu dán tím, že jsou vybírány výhradně bezbariérové,
nebo kombinované akce. Rodiče malých dětí používají kočárky, občas přibereme i nějaké dítě
na invalidním vozíku. Současně mapujeme, jak se návštěvy kulturních památek a dalších akcí
postupně stávají pro vozíčkáře přístupnější.
Mateřská organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., IČ:
43002455 pravidelně nabízí svým členům semináře, kurzy a přednášky a dále připravuje
měsíčník Zpravodaj. Asociace dále žádá o granty a dotace na činnost pro své kluby.
Turnerklub zahájil v roce 2014 přípravy informačního letáku, který má informovat o Turnerově
syndromu, což je vrozené genetické onemocnění žen, jehož hlavním znakem je malý vzrůst.
Neléčené dívky dosáhnou průměrné výšky 147 cm. Ročně se v Česku narodí 20 – 25 dětí
s tímto syndromem. Děti si aplikují růstový hormon denně injekčně.
Informační leták má zvýšit povědomí o této vzácné genetické vadě. Informovat
odbornou
veřejnost – lékaře dětských ordinací, pracovníky pedagogickopsychologických poraden, učitele mateřských a základních škol a všechny, kteří mohou
potenciálně včas pomoci odhalit děvčátko s Turnerovým syndromem a významně mu,
díky následné léčbě, ulehčit život.
V současné době není informační leták stále hotov, byť na jeho přípravu získal Turnerklub
částku 10 tis. Kč od společnosti Eli Lilly s.r.o. Částku pro výrobu letáku potřebujeme
ztrojnásobit, proto i v následujícím roce budeme oslovovat sponzory. (Město Šumperk
nepodpořilo žádost o dotaci na výrobu informačního letáku o Turnerově syndromu).
Informační leták by současně pomohl rozšířit povědomí o Turnerklubu mezi rodiče, jejichž
děvčátko Turnerovým syndromem trpí. Další osoby by tak získaly možnost účastnit se
společných akcí, získávat důležité rady a mít podporu v dalších obdobně postižených
rodinách.
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Turnerklub má podporu lékařů – Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D – dětská endokrinoložka
z FN Olomouc, prim. PhDr. Naděžda Dařílková – primářka dětského oddělení klinické
psychologie z FN Olomouc a další. Děkujeme.

K bodu 3:
Členové
Na každoročně konaných setkáních (podpořeno společností Eli Lilly, s.r.o. – p. Ing. Kučerová)
v Praze a v Olomouci vystoupí předsedkyně klubu se zprávou o činnosti Turnerklubu. Další
rodiny tak mají možnost přihlásit se za členy klubu.
Celkem je tedy 35 rodin, které jsou ovšem „rozesety“ napříč celou republikou. Naši členové
jsou z: Hlučína, Troubek, Povážské Bystrice, Valašské Bystřice, Albrechtic, Oseku nad
Bečvou, Brna, Prahy, Příbrami, Hradce Králové, Šenova, Strašecího, Vysokého, Mírova,
Mostu, Senice na Hané, Havířova, Přerova, Pustiměřských Prus, Moravičan, Plzně, Kutné
Hory, Ostravy, Mohelnice a dalších měst a obcí.

Výbor Turnerklubu:
Ing. Pavla Ochranová, 789 01 Mírov 116, předsedkyně
Petra Matýsková, Opavská 10, Hlučín, místopředsedkyně
Veronika Vohralíková, 789 01 Mírov 73, hospodářka

Kontrolní komise Turnerklubu:
Kateřina Kolečková, 756 27 Valašská Bystřice 665, předsedkyně
Lucie Vomočilová, 5. Května 208, 285 41 Malešov, členka
Eva Dvořáková, Na Zámečku 857/11, 789 85 Mohelnice, členka
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K bodu 4:
Hospodaření

Příjmy

Kč

Finanční dar /účet
682/
Platba pobyty na rok
2016 /účet 384/
Úrok /účet 644/
Platba pobyty rok
2015 /účet 602/
Dotace
Asociace
/účet /602/
Eli Lilly dar na leták
/účet 602/
Členské příspěvky
/účet 684/
Počáteční zůstatek
K 31.1.2015

Výdaje
Platba pobytu /účet
3.000,00 518/
27.288,00

Přednáška /účet518/

Spotřební materiál
/účet 501/
Zpracování dotace
37.234,00
/účet 518/
Platba domény /účet
16.555,00
518/
Daň – odvod /účet
10.000,00
341/
Odměna /účet 331/
1.600,00
6,56

11.000,02

Sportovní vybavení,
divadlo /účet 501/
Valná hromada 2015
/účet 518/
Poštovné /účet 518/
Poplatky bance /účet
549/
Ostatní služby /účet
518/
Ostatní
spotřební
mat. /účet 501/

Celkem

96.683,58

Kč
59.700,00
700,00
2.820,00
1.355,00
1.513,00
450,00
2.550,00
3.360,00
1.400,00
432,00
228,00
100,00
460,00
75.068,00

Stav účtů k 31.12.2015:
-

bankovní účet /účet 221/
pokladna /účet 211/
ostatní (pohledávka Asociace)
Výsledek hospodaření

21.615,58 Kč
0,00 Kč
6.545,00 Kč
- 6.672,44 Kč

Bankovní účet byl založen 19.12.2014 v GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, sídlo:
Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 – Michle, pobočka Mohelnice (okr. Šumperk).
Číslo účtu: 216386280/0600. Součástí bankovního účtu je platební karta. Účet lze obsluhovat
prostřednictvím internetového bankovnictví. Cena za vedení účtu je 19 Kč měsíčně.
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Elektronické výpisy. Veškerá dokumentace a účetnictví Turnerklubu je uloženo v sídle
Turnerklubu, 789 01 Mírov 116.

Organizace vede účetnictví.

Účetní závěrka je součástí příloh.

K bodu 5:
Kontakty

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Turnerklub
sídlo: 789 01 Mírov 116
předsedkyně: Ing. Pavla Ochranová, tel.: 777 684 687
IČ: 03561984
číslo účtu: 216386280/0600 GE Money Bank Mohelnice
webové stránky: www.turnerklub.cz
email: holky@turnerklub.cz
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