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I . Přehled aktivit, událostí a výsledků práce spolku v roce 2016

 Došlo ke transformaci občanského sdružení Hašle o.s.  na spolek  Hašle z.s. jehož 
hlavní cil je pomoc dětem se zdravotně a tělesně postižním a ulehčit jejich již tak 
těžký úděl.

 Naše NNO se aktivně účastnila hudebního festivalu United Islands 2016, Vánočního 
jarmarku v Brně na Staré radnici, akcí pořádaných Kometou Brno

 Naše NNO uspořádala koncerty na podporu dětí s DMO , dále jsme uspořádali setkání 
rodičů dětí s DMO v rekreačním objektu Vojenských lesů Olšina na Šumavě

 
Cíle spolku v roce 2017

 Pokračovat  v započaté práci s rodinami dětí , navázat další spolupráci s partnerskými 
společnostmi . 

 Dokončit výrobu kalendáře naší NNO, opětovně se účastnit akcí našich partnerů , 
získávat další členy pro práci v naší NNO 

 Obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné
důvěry a tím vylepšovat jejich sociální adaptaci.

 Vytvářet společné sportovní, kulturní a jiné volnočasové činnosti.
 Finančně pomáhat dětem, ke zlepšení jejich situace.
 Vytvářet či zprostředkovávat programy zaměřené na rozvoj psychosociálních a 

motorických dovedností.
 Koordinovat, propagovat a rozšiřovat poslání a činností NNO.

Struktura spolku Hašle z.s.

Nejvyšším orgánem NNO Hašle z.s. je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. 
V současnosti naše členská základna čítá celkem dvanáct aktivních členů.

Ze stanov NNO Hašle vychází forma řízení spolku , dle novely zákona nyní spolku. 

Funkci statutárního orgánu vykonává tříčlenný výkonný výbor  (předsedkyně, 
místopředsedkyně a hospodářka), který je volen ostatními členy spolku.



II . Hospodářské zhodnocení roku 2016

NNO Hašle z.s. disponovalo v roce 2016 těmito 

Příjmy:
- členské příspěvky;
- jiné příjmy občanského sdružení (dary od členů i nečlenů) v rámci jeho

             nevýdělečné zájmové činnosti;
- dotace 
- reklama 

Výdaje :

- Provozní náklady spolku
- dary pro námi sponzorované děti 
- nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek 

NNO Hašle z.s. nemá  žádný dlouhodobý hmotný, nehmotný ani finanční majetek. 

Oběžným majetkem spolku jsou
pouze peněžní prostředky na jeho účtu číslo 261269366/0300. 

Spolek s ohledem na podstatu své činnosti nepořizuje ani neudržuje žádné zásoby 
a případně vzniklé pohledávky či závazky jsou pouze krátkodobého (spíše technicko-
provozního) charakteru.

Podrobný rozpis příjmů a výdajů je součástí části IV. této Výroční zprávy (revizní zpráva)

III . Účetní agenda roku 2016

Účetnictví NNO Hašle z.s. je vedeno jako jednoduché 

Účetní agendu v roce 2016 vedla průběžně paní Helena Dudásová pověřená předsedkyní 
spolku.

Finanční toky se uskutečňovaly cestou bankovního účtu spolku vedeného u ERA Bank dále 
přes hotovostní operace.

Účetní agenda včetně všech souvisejících dokladů a protokolů je uložena v archivu spolku jak
v elektronické, tak i v listinné podobě. Kontrolu vedení účetní agendy prováděla průběžně 
revizorka spolku. 
Kontrolu účetní uzávěrky provedla revizorka spolku.



IV.Kontroly a revize provedené v roce 2016 (revizní zpráva)

Hospodaření NNO Hašle z.s. probíhá dle platných zákonů i podle interních účetních pravidel. 

Stav na účtu vedeném u ERA banky s číslem 261269366/0300 byl k 31.12.2016
46.004,50 Kč. 
Stav v pokladně NNO Hašle z.s. k 31.12.2016
10.580,- Kč

Celkové příjmy v roce 2016 činily           1.096.700 ,- Kč

Výdaje byly realizovány v celkové výši  1.040.115,-  Kč

Podrobný rozpis příjmů a výdajů

Příjmy:
- na členských příspěvcích bylo přijato 7. 200,- Kč
- jiné příjmy sdružení v rámci jeho nevýdělečné zájmové činnosti 

            (dary od členů i nečlenů)tvořily    1.089.500,- Kč

Výdaje:
- součet všech úhrad za provoz spolku činil     175.983,- Kč
- sponzorské dary a pomůcky dětem výši         864.132,- Kč

Vize a plány do budoucna 

Naším zásadním cílem je dále pomáhat potřebným dětem, které jsou dlouhodobě zdravotně a 
tělesně postižené 
Pomoci jim při zařazování do školy, školky a vrstevnické skupiny v bydlišti. 
Dále se chceme soustředit na další vzdělávání našich členů v oblasti vedení dětského 
kolektivu a projektů. 

Poděkování 
Rádi bychom zde vyslovili poděkování  našim sponzorům a dárcům , kteří se v roce 2016  
podíleli na činnosti naší organizace.

V Brně dne 10.01.2017

                                                        -------------------------------------------           
                          předsedkyně


