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Výroční zpráva 2013 

Občanského sdružení „Ano, ano“ 

 

 

 

 

 

V našich projektech nabízíme spolupráci všem,  

kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří,   

že se vždy dá najít možnost,  jak pomoci. 
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Základní údaje o sdružení 

 

Název: „Ano, ano“ 

Adresa sídla: Hostivická 89/45, 155 21 Praha 5, Sobín 

Telefonní kontakt: 602333977, 608333977 

E-mail: kontakt.ano@live.it 

Webové stránky: www.ano.g6.cz 

Právní forma: Občanské sdružení 

      IČO: 22893938) 

      reg. MVČR 08.04.2011 pod čj.: VS/1-1/84 054/11-R 

Účet sdružení: 2600130983/2010 

Veřejná sbírka: osvědčená pod  čj. S-MHMP/834384/2012 dne 20.7.2012 

Účet sbírky: 2000272523/2010 

Prezident sdružení - statutární zástupce: Ludmila Zachová 
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Činnosti sdružení v roce 2013 

 

Podpora tělesné, společenské a kulturní výchovy a sportu dětí, mládeže, 

dospělých a hendikepovaných. 

Podpora začleňování dětí, mládeže a dospělých s fyzickým či společenským 

hendikepem. 

 

Cílové skupiny:  

 Děti v ústavní výchově  

 Mladiství do 25 let odchozí z ústavní péče 

 Děti v náhradní rodinné péči 

 Děti ze sociálně slabých rodin 

 Hendikepovaní 

 Rodiny v ohrožení – sociálně slabé 

 Rodiny starající se o postižené dítě  

   

Projekty:  

Projekt Sen 

Projekt Sport pomáhá 

 

Další činnost: 

Besedy k projektům 

Akce „Děti, dětem“ 

Sportovní podpora mládeže 

Sportovní a společenské benefiční akce na podporu projektů 
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Projekt Sen  

 

Projekt Sen vznikl na podzim 2011 se záměrem pomoci dětem se sociálním 

hendikepem rozvíjet jejich nadání a zájmy, zvýšit jejich sebevědomí a zlepšit 

jejich integraci. 

Současně pak propojit sponzory s dětmi a v rámci dlouhodobé spolupráce 

usilovat o zvyšování osobní zodpovědnosti podporovaných dětí.  

Největší důraz je kladen na individuální práci se zapojenými dětmi. 

Projekt je určen  dětem a mládeži od 6 do 25 let se sociálním hendikepem. 

Do projektu jsou zapojeny děti z dětských domovů – Klánovice, Kralupy nad 

Vltavou, Litoměřice, Nové Strašecí a Unhošť.  

Připravujeme zapojení dětského domova Ledce. 

Spolupracujeme s MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5, s pěstounskými a 

sociálně slabými rodinami a s rodinami pečující o zdravotně hendikepované 

děti z Prahy a Středočeského kraje. 
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Celkově je v projektu Sen zapojeno 129 dětí. 

Z toho 58 je nově zapojených v roce 2013. 

Dlouhodobě podporujeme 67 dětí, které jsou 

zapojeny v rámci individuálního vzdělávání 

(podpora studia, v zájmové činnosti, získání 

řidičského oprávnění…)a samostatného bydlení. 

Podpora Jednorázová a Rozjezdová: 30 dětí  

Dlouhodobá podpora: 67 dětí 

Podpora rodinek: 3  

Podpora hendikepovaných: 6 

 

 

Sbírka k projektu Sen 

Dne 1. 8. 2012 vznikla veřejná sbírka k projektu Sen. 

Finančními prostředky ze sbírky jsou podporováni sociálně znevýhodnění a 

hendikepovaní. 

Sbírka k 31. 12. 2012  -  1.900 Kč 

Sbírka k 31. 12. 2013 - 162.581,37  Kč 
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Projekt Sport pomáhá 

 

V rámci tohoto projektu podporujeme  

zejména sportovní aktivity sociálně hendikepovaných dětí. 

Projekt vznikl na jaře 2013, kdy jsme dlouhodobou podporu ve sportování 

oddělili od projektu Sen. 

Zařazeno je do něj 23 dětí, jež se svou sportovní činností zabývají déle než 

1 rok. 

Podpora je rozdělena na: 

Oddílové příspěvky  

Sportovní soustředění 

Sportovní vybavení 

 

Sledujeme děti v jejich sportovním vývoji, pomáháme jim při sportovním 

úspěchu i neúspěchu. Podporujeme jejich sebevědomí a integraci. 

Do projektu zapojujeme i sportovně zaměřené sponzory a pořádáme sportovní 

benefiční akce 
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Besedy k projektu Sen a Sport pomáhá 

Besedy jsou organizovány v dětských domovech a v rodinkách. V rámci besed 

se děti dozvědí nejen vše o projektu Sen, ale svůj životní příběh jim s prezentací 

vypráví hendikepovaný cyklista Michal Stark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce projektu Sen a Sport pomáhá Děti, dětem 

V roce 2013 s názvem „Desetiboj jinak“ 

Formou poznávání, her a prodeje dětských výrobků dětí zapojených 

do projektu Sen a Sport pomáhá, pomohou společně jiným dětem. 

V rámci akce probíhal prodej výrobků ve prospěch Snů zdravotně 

hendikepovaných chlapců Alexe, Lukáše a Tomáše. 

Za prodej výrobků jsme vybrali a převedli na sbírku Sen 9.137,- Kč. 

 



8 
 

Benefiční akce a sportovní podpora činnosti mládeže 

Benefiční akce jsou věnované podpoře konkrétních osob nebo našich projektů. 

 První šlápnutí 

 Jarní výběh na Sněžku 

 TIM IS RUNNIG – Tim běží pro Ano, Ano  

 Organizace basketbalového turnaje na Evropských firemních hrách 

 Organizace cyklistiky na Evropských firemních hrách 

 Prezentace projektů na Evropských firemních hrách 

 Taneční vystoupení dětí z Dětského domova Litoměřice na Evropských 

firemních hrách 

 Strada Zdejcina 

 Cyklistická akce - O nejlepšího vrchaře 

 Poslední šlápnutí  

 Cyklistická akce - Hurá na Ještěd 

 

Výsledkem těchto aktivit je, že sdružení Ano, Ano je schopno svými akcemi 

získat příspěvky pro potřebné děti. V rámci svého poslání občanské sdružení 

věnuje veškeré takto získané prostředky od individuálních dárců i sponzorských 

firem v plné výši ve prospěch podporovaných osob, případně částky doplňuje 

na potřebnou výši z dalších zdrojů vnějších nebo vlastních.  
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Plány na rok 2014  

Zapojení dětí z dětského domova Ledce do projektu Sen a projektu Sport 

pomáhá. Rozšíření pomoci hendikepovaným dětem přes veřejnou sbírku Sen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení starších dětí do vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody 

z Edinburghu.  

Rozšíření pořádání společenských, sportovních a benefičních akcí na podporu 

projetu Sen a činnost sdružení.  
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Hospodaření za rok 2013 

Příjmy celkem: 1,228.941 Kč 

 

Příjmy z neziskové činnosti: Dary: 732.647 Kč 

Sbírka Sen: 162.581 Kč 

Provozní dotace: 10.000 Kč 

Příjmy z daňové činnosti 323. 713 Kč 

 

Náklady celkem: 649.409 Kč 

Výdaje z neziskové činnosti: 325.805 Kč 

       Výdaje Sbírka Sen: 70.571 Kč 

           Provozní dotace: 10.000 Kč 

            Provozní náklady: 115.683 Kč 

 

Výdaje z daňové činnosti: 127.350 Kč 

 

Výnosy příštích období: 408258 Kč, z toho výnosy Sbírka 92.010 Kč 

Hospodářský výsledek – zisk:  196.363 Kč 

 

 

Děkujeme všem,  

Dárcům, sponzorům a dobrovolníkům,  

kteří činnost a Ano, ano podporují. 

  

 

 

 


