Výroční zpráva 2012
Občanského sdružení „Ano, ano“
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Jsme Občanské sdružení s mottem >>>ANO,ANO >>> i Ty můžeš pomoci.
Spolupracujeme se všemi, kterým slova „možná ano“, „ale“, „asi ne“, „je to složité“,
„to nepůjde“,…. nahrazují odpovědí „Ano, ano„, „ano, můžeme„, „to půjde“ a
s úsměvem. Chceme dělat věci jednoduše a s radostí.
V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i
dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci.

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 2012

Podpora tělesné, společenské a kulturní výchovy a sportu dětí, mládeže, dospělých a
hendikepovaných.
Podpora začleňování dětí, mládeže a dospělých s fyzickým či společenským
hendikepem.
Pořádání společenských a sportovních benefičních akcí.

Projekt Sen
Projekt Sen se zabývá podporou sociálně
znevýhodněné mládeže.

Rozvíjí schopnosti, nadání a zájmy
Podporuje zodpovědnost
Zvyšuje sebevědomí
Zlepšuje integraci

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.
Propojit sponzory s dětmi a v rámci dlouhodobé spolupráce se snažit zvyšovat
odpovědnost podporovaných dětí. Největší důraz je kladen na individuální práci se
zapojenými dětmi.
Podpora v rámci projektu je rozdělena na jednorázovou, rozjezdovou a dlouhodobou.
Po celou dobu zapojení dítěte do projektu se s dítětem, společně se zákonným
zástupcem, pracuje.
Projekt je určen dětem od 6 do 25 let z dětských domovů, dětem se zdravotním a
sociálním hendikepem a dětem z pěstounských a sociálně slabých rodin především
z Prahy a Středočeského kraje
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V roce 2012 bylo do projektu Sen zapojeno 71 dětí.
Podpora Jednorázová a Rozjezdová: 28 dětí
Dlouhodobá podpora: 43 dětí
Podpora rodinek: 5
Spolupracovali jsme ze 4 dětskými domovy:
Klánovice, Kralupy nad Vltavou, Nové Strašecí, Unhošť

Besedy k projektu Sen
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.
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Akce projektu Sen Děti, dětem
V roce 2012 s názvem „Křížem krážem Afrikou aneb děti, dětem“
Náplň akce: setkání sponzorů a dětí, a společná podpora hendikepovaných dětí
Formou poznávání, her a prodeje dětských výrobků dětí zapojených do projetu Sen,
pomohou společně jiným dětem, které pomoc potřebují.
V rámci akce probíhala sbírka ve prospěch The United Nation World Food
Programme – Světového potravinového programu při OSN.
Do tohoto fondu jsme vybrali a převedli 25.101,- Kč

Sbírka k projektu Sen
Dne 1. 8. 2012 vznikla veřejná sbírka k projektu Sen.
Podle ustanovení par. 4 odst. 1 zákona 4. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve znění pozdějších předpisů je
vyhlášena veřejná sbírka osvědčená pod číslem jednacím S-MHMP/834384/2012
dne 20. 7. 2012.
Podle výše uvedeného osvědčení lze zasílat příspěvky na zvláštní bankovní účet č.
2000272523/2010
Finančními prostředky ze sbírky budou podporovány sociálně znevýhodnění a
hendikepovaní.
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Podpora sportovní činnosti mládeže
Pořádání cyklistických vyjížděk pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.
S výukou ošetření jízdních kol a správné zacházení.

Pořádání benefičních cyklistických závodů
V rámci spolupráce s cyklistickým klubem Vinohradské šlapky jsme v roce 2012
uspořádali 4 benefiční cyklistické závody, se zapojení dospělých i mládeže včetně
znevýhodněných. Organizace byla zajištěna dobrovolníky ANO, ANO.
První šlápnutí
Strada Zdejcina
Poslední šlápnutí
Cyklistická akce - Hurá na Ještěd

Paralympik Michal Stark
Tvář ANO, ANO a projektu Sen Michal Stark se v roce 2012 kvalifikoval a úspěšně
reprezentoval Českou republiku na paralympijských hrách v Londýně, kde obsadil
výborné 6. místo v silniční časovce a 7. místo ve stíhacím závodě na 3km.
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Plány na rok 2013
Rozšíření projektu Sen o projekt Sport pomáhá, do kterého se budou zapojovat děti se
sociálním hendikepem, které se dlouhodobě věnují sportu. Současně do něj budou
získávány prostředky od sportovců a sportovně založených dárců a pořádáním
sportovních benefičních akcí.
Pořádání společenských, sportovních a benefičních akcí na podporu projetu Sen a
činnost sdružení.

Hospodaření za rok 2012
Příjmy: 351.312Kč
Z toho: Dary: 313.527 Kč,
Sbírka ve prospěch Mezinárodního potravinového fondu při OSN: 25.101 Kč,
Sbírka Sen: 1.900 Kč, Ostatní: 10.784 Kč
Výdaje: 340.093 Kč
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Děkujeme všem,
Dárcům, sponzorům a dobrovolníkům,
kteří činnost a Ano, ano podporují.
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