Výroční zpráva 2015
„ANO, ANO”

„Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít,
nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“
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„ANO, ANO”
Název: „ANO, ANO”
Adresa sídla: Hostivická 89/45, 155 21 Praha 5, Sobín
Telefonní kontakt: 602333977
E-mail: ano.tym@email.cz
Webové stránky: www.ano.g6.cz, www.sportpomaha.org
Právní forma: Spolek
IČO: 22893938 reg. MVČR 08.04.2011 pod čj.: VS/1-1/84 054/11-R
Účet sdružení: 2600130983/2010
Veřejná sbírka 1: ukončena 20. června 2015
osvědčená pod čj. S-MHMP/834384/2012 dne 20.7.2012
Účet sbírky: 2000272523/2010
Veřejná sbírka 2: zahájena 1. února 2015 na dobu neurčitou
osvědčená pod čj. S-MHMP/1828236/2014 105880/2015, dne 22.1. 2015
Účet sbírky: 2700713318/2010
Prezident sdružení - statutární zástupce: Ludmila Zachová
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„ANO, ANO”
Nezisková organizace, která podporuje sociálně hendikepované děti,
mládež a mladé lidi, rozvíjí jejich nadání a zájmy, zvyšuje jejich
sebevědomí a zlepšuje jejich integraci.

Spolupracuje
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Kralupy nad Vltavou
Dětský domov Ledce
Dětský domov Litoměřice
Dětský domov Nové Strašecí
Dětský domov Unhošť
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5
Pěstounské rodiny
Sociálně slabé rodiny
Rodiny ohrožené
Rodiny pečující o zdravotně hendikepované děti
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„ANO, ANO”
Nabízí zapojení sociálně hendikepovaných dětí v těchto projektech:
Projekt Sen
Projekt Sport pomáhá
V mezinárodním programu Cena vévody z Edinburghu
V projektu „Můj patron”

„ANO, ANO”
Pořádá
Veřejnou sbírku
Besedy k projektům
Akci „Děti, dětem“
Sportovní a společenské benefiční akce na podporu projektů
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„ANO, ANO”
V našich projektech je zapojeno 202 dětí a mladých lidí.
Děti z ústavní výchovy, z náhradní rodinné péče a ze sociálně slabých rodin.

Mladí lidé odchozí z ústavní péče a tělesně hendikepovaní.

Celkově jsme již podpořili 617 dětských Snů.
Dlouhodobě podporujeme 107 dětí

•

70 v rámci projektu Sen

•

32 v rámci projektu Sport pomáhá

•

5 z veřejné sbírky
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„ANO, ANO”
Projekt Sen
Od roku 2011 podporuje sociálně hendikepované děti.
Projekt rozvíjí schopnosti, nadání a zájmy, podporuje zodpovědnost, zvyšuje
sebevědomí a zlepšuje integraci sociálně znevýhodněných dětí.
V projektu jsou děti podporovány








v zájmové činnosti
ve studiu
v jazykových pobytech
v zakoupení pomůcek
v samostatném bydlení
ve zdravotní pomoci
v získání řidičského
oprávnění
 při opuštění dětských
domovů
 při potřebné pomoci

Cesty za dětským Snem jsou rozděleny na pomoc jednorázovou, rozjezdovou a
dlouhodobou. S dětmi individuálně pracujeme.

Dlouhodobě podporujeme 70 dětí.

Ve školním roce 2014/15 bylo podpořeno 141 dětí
 43 dětí bylo podpořeno jednorázově
 20 rozjezdově
 78 bylo podporováno dlouhodobě
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„ANO, ANO”
Projekt Sport pomáhá
Od roku 2013 podporuje sportování sociálně znevýhodněných děti.
Sport pomáhá integraci těchto dětí, zvyšuje jim sebevědomí, podporuje zdraví.
Sledujeme jejich sportovní vývoj, úspěchy i neúspěchy a pomáháme jim i
při dalším jejich rozvoji.

V projektu je zapojeno 32 dětí.
Ve školním roce 2014/15 jsme podpořili





14 sportovních soustředění
21 sportovních příspěvků
22 sportovních vybavení
Roční pronájem sportovní haly pro florbal dětí
z dětského domova Unhošť
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„ANO, ANO”
Zhodnocení průběhu projektů a jejich přínos:
Oba projekty se velmi dobře rozvíjí, jsou již součástí podporovaných dětí a
i díky transparentní podoře jsou i součástí sponzorů, kteří děti nebo samotné
projekty sponzorují.
Každým rokem se zapojují do projektů další děti a zvyšuje se i poměr podpory
dlouhodobé, kde se více rozvíjí individuální práce s těmito dětmi.
Sociálně znevýhodněné děti a mladí lidé prožívají nelehké životní situace,
do kterých se nedostanou svou vlastní vinou a potřebují někoho, kdo jim
pomůže, kdo jim bude věřit, kdo je podpoří. Oba projekty tuto možnost nabízí.
Za každou pomocí je člověk, který podporovanému dítěti buď pomůže, nebo je
mu nablízku. Dítě ví, kdo ho podpořil, kdo mu pomohl, na koho se může
obrátit.
Smysl projektů je, aby znevýhodněné děti měli stejnou šanci jako ostatní děti
a to se nám v rámci těchto projektů a díky individuální práci s těmito dětmi
daří.
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„ANO, ANO”
Cena vévody z Edinburghu - DofE Award
DofE Award je mezinárodní prestižní vzdělávací program pro mládež z celého
světa. Mladí lidé plní postupně tři programy - bronzový, stříbrný a zlatý, podle
pravidel této ceny.
Účastníci se snaží během 6 a 3 měsíců v sekcích: Sportovní aktivita,
Dovednost a Dobrovolnictví dosáhnout cílů, které si v rámci sekcí stanovili.
Připravit a splnit víkendovou expedici.
28. listopadu 2013 se stalo ANO, ANO místním centrem tohoto programu.

Do programu se zapojilo 43 účastníků.
Bronzový program

Stříbrný program

26 účastníků oceněno

3 účastníci oceněni

13 účastníků plní

9 účastníků plní

4 účastníci nedokončili
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„ANO, ANO”
Můj Patron
Pilotní projekt Můj patron vznikl na podzim 2014.
Ve spolupráci s vedením nadace The Duke of Edinburghs International Award
Czech Republic foundation, o.p.s. a s absolventy CEMS Programu – CEMS
Master in International Management.
8 mladých lidí našlo ve svých patronech pomocníka, rádce, kamaráda,
na kterého se mohou kdykoliv obrátit. S patronem se pravidelně schází.

8 mladých lidí zapojeno
5 mladých lidí pokračuje se svými patrony
1 chlapec zesnul, 1 chlapec skončil, 1 dívka, mění patrona

8 mladých lidí se do programu zapojí v roce 2016.
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„ANO, ANO”

Veřejná sbírka
Finančními prostředky ze sbírky jsou podporováni sociálně znevýhodnění a
hendikepovaní, zejména podpora školného a asistenti hendikepovaných.

Veřejná sbírka 1:
Vznikla 1. srpna 2012 – ukončena dle zákona 20. června 2015
Částka vybraná ve sbírce: 301.076 Kč

Veřejná sbírka 2:
Zahájena 1. února 2015 na dobu neurčitou
Sbírka k 31. 12. 2015: 173.063 Kč
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„ANO, ANO”
Benefiční akce jsou věnované podpoře našich projektů.












První šlápnutí
Hurá na Ještěd
Halda
Jarní vrchař
Výběh na Sněžku
Berounský cyklísek
Děti dětem
Letní vrchař
Podzimní vrchař
Poslední šlápnutí

Zapojené děti vedeme k zodpovědné účasti na výše uvedených benefičních
akcích, jako organizátoři nebo účastníci.
Výsledkem těchto aktivit je, že ANO, ANO je schopno svými akcemi získat
příspěvky pro potřebné děti.
V rámci svého poslání věnujeme 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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„ANO, ANO”
Benefiční akce Děti, dětem
Kdy se podporované děti zapojí do pomoci jiným dětem.
Formou poznávání, her, prodejem svých výrobků, jako organizátoři a
pomocníci.
V roce 2015 s názvem „Cyklistický den“.
Prodejem dětských výrobků děti získali na Veřejnou sbírku 7.980 Kč.

Besedy k projektům
Besedy jsou organizovány v dětských domovech a v rodinkách.
V rámci besed se děti dozvědí nejen o všech o projektech, ale svůj životní
příběh jim s prezentací vypráví hendikepovaný cyklista Michal Stark – patron
našich projektů.
Besedy také organizujeme ve firmách, kde budoucím sponzorům
představujeme naši činnost.
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„ANO, ANO”
Plány na rok 2016
Rozvíjet práci s mladými lidmi, kteří opouštějí dětské domovy a začínají
samostatně žít či již se starají o rodinu.
Rozvoj projektu Můj patron.
Rozšíření pořádání společenských, sportovních a benefičních akcí na podporu
projektů.
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„ANO, ANO”
Hospodaření za rok 2015
Příjmy celkem: 1.177.553 Kč
Příspěvky Dary: 582.545 Kč
Veřejná sbírka 1:17.260 Kč
Veřejná sbírka 2: 173.063 Kč
Dotace a nadační příspěvky: 210.000 Kč
Z neziskové činnosti: 100.930 Kč
Z daňové činnosti: 93.755 Kč
Náklady celkem: 964.956 Kč
Výdaje z neziskové činnosti: 473.553 Kč
Veřejná sbírka 1: 85.161 Kč
Veřejná sbírka 2 : 119.426 Kč
Dotace a nadační příspěvky: 170.300 Kč
Provozní náklady: 81.986 Kč
Výdaje z daňové činnosti: 34.530 Kč
Výnosy příštích období: 519.462 Kč
z toho výnosy Sbírka 53.637 Kč
Děkujeme všem,
Dárcům, sponzorům a dobrovolníkům,
kteří děti a činnost ANO, ANO podporují.
15

