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I.

Zpráva o činnosti

Název a sídlo organizace:
SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, nám. J. Žižky č.39/2, Bruntál
Telefon: 554725255
E-mail: spmpbruntal@iol.cz
www.spmpbruntal.cz
IČ: 44742177
Bank.spojení: ČSOB č.ú. 154973059/0300
Kontaktní osoba : Ing. Kovářová Marcela
Statutární zástupce: Hüblová Jaroslava, kontakt: mobil 777341079
Ing. Marcela Kovářová, kontakt: mobil 721780099

Charakteristika organizace:
Typ právní subjektivity: pobočný spolek
Období vzniku: rok 1984,

Charakteristika poslání a cílů organizace:
SPMP je dobrovolnou organizací rodičů, kteří vychovávají mentálně
postižené děti a dospělé. Snaží se pro tyto rodiny zabezpečovat zlepšení
životních podmínek, zajišťuje pro děti, mládež a dospělé zapojení
do společenského, kulturního i sportovního dění. Provádí osvětovou
činnost v oblasti mentální retardace pro veřejnost.
Během roku jsme uspořádali okresní závody v plavání, krajské závody
v bowlingu družstev, okresní lehkoatletickou olympiádu, okresní závody
v bowlingu a kuželkách jednotlivců, mikulášskou diskotéku a členskou
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schůzi. Na Mikulášské besídce vystoupili uživatelé Polárky se svým
programem.
Toto vše by nebylo možné bez usilovného hledání finančních prostředků
u sponzorů, nadací, města, kraje, ministerstev.

Složení orgánu okresní organizace:
Předseda
Hüblová Jaroslava
Místopředseda a hospodář Ing. Kovářová Marcela
Člen výboru
Valíčková Magdalena
Členskou základnu tvoří 49 členů z celého okresu Bruntál.

Aktivity:
V rámci pravidelných akcí jsme v roce 2016 uspořádali:
Sportovní akce:





Okresní plavecké závody v krytém bazénu v Břidličné,
Krajské závody v bowlingu a kuželkách družstev
Okresní lehkoatletická olympiáda,
Okresní a krajský turnaj v bowlingu a kuželkách

Kulturní akce:
Mikulášská besídka,
členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Bruntál
V sídle organizace na náměstí J. Žižky č.39/2 v Bruntále je celoročně
k dispozici prodej prací uživatelů terapeutické dílny Polárka.
Při pořádání akcí úzce spolupracujeme s ostatními organizacemi, které se
věnují postiženým lidem, např. organizace Bruntálská dílna Polárka
o.p.s., SPMP v rámci MSK, Buřinka Rýmařov, Sagapo Bruntál, speciální
škola v Bruntále a Rýmařově.
O větších akcích pravidelně informujeme veřejnost v místním tisku a na
webových stránkách pobočného spolku.
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Členské příspěvky vybíráme pravidelně na prosincové členské schůzi, kde
provádíme zhodnocení akcí uplynulého roku a plánujeme akce na rok
příští.
Plán činnosti na rok 2017:
Duben:

- plavecké závody

Květen:

- Krajský turnaj v bowlingu a kuželkách družstev

Červen:

- Okresní lehkoatletické závody

Říjen:

- Okresní turnaj v kuželkách a bowlingu jednotlivců

Prosinec:

- Členská schůze SPMP
- Mikulášská besídka

Zdroje podporující činnost:
Finanční prostředky na akce SPMP získáváme pravidelným podáváním
projektů a žádostí státní sféře, městským a obecním úřadům, nadacím a
sponzorům.
V roce 2016 jsme získali finanční prostředky od:
Město Bruntál
SPMP ČR Praha o.s.
SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Získané finanční prostředky byly použity na akce SPMP Bruntál.

Závěr zprávy o činnosti
Děkujeme všem sponzorům, dárcům i dobrovolníkům, kteří nám v roce
2016 pomohli. Bez této pomoci si nedovedeme chod naší organizace
představit.
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II. Zpráva o hospodaření

Zpráva o hospodaření za minulé období:
Příjmy:

103 804, 32 Kč

Výdaje:

115 992 ,-

Zůstatek:

- 12 187,68 Kč

Kč

Nedostatek finančních prostředků v roce 2016 jsme
vyrovnali
z finančních
prostředků
získaných
v minulých letech.

Rozpočet na rok 2017:
Příjmy:

50 000,-Kč

Výdaje:

50 000,-Kč

Zůstatek:

0,-Kč

Přehled o majetku organizace:
Organizace nemá žádný majetek.

Stav finančních prostředků k 31.12.2016:
Běžný účet v bance:

12 830,- Kč

Hotovost v pokladně:

10 175,-

Kč

V Bruntále dne 5.3.2017
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