Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN
Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové
aktivity tří generací. Občanům Petřin a okolí nabízí pestrou nabídku pohybových a sportovních
kroužků a kurzů. Organizuje akce pro rodiny s dětmi, pro seniory. Podporuje aktivní komunitní život.
CÍLOVÁ SKUPINY







Maminky s miminky (od narození do 1 roku)
Rodiče s nejmenšími dětmi 1 – 3 roky
Předškolní děti 3 – 7 let
Školní děti
Dospělí
Senioři

ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2014
Činnost sdružení probíhala od ledna do června a od září do prosince.
V červenci a srpnu se intenzivně pracovalo na organizačních a propagačních záležitostech
(příprava transformace na spolek, příprava sezóny 2014-2015, příprava akcí, příprava na
implementaci nového registračního a informačního systému – webbooker a s tím spojena změna
bankovního domu (ERA- FIO Banka)).
1. Pravidelné kurzy pro děti i dospělé
- stanovili jsme si klíčové aktivity, které chceme dlouhodobě rozvíjet a zajistit věkovou návaznost
- systematicky pracujeme s lektory, podporujeme jejich rozvoj (formou školení) a udržujeme
dobré vzájemné vztahy (společné akce – návštěva divadla adp.).
2. Aktivity pro seniory
- pravidelné cvičení
- adventní a velikonoční akce
- snaha o spolupráci s Klubem seniorů na Petřinách
- hledáme nové možnosti (přednášky, jógové procházky)
3. Zkvalitnění služeb pro členy
- zaveden nástroj on-line registrační a náhradový systém (webooker)
- zajišťujeme vyzvedávání dětí z družiny ZŠ Petřiny-sever a jejich návrat zpět
4. Projekt Komunitní život na Petřinách
- pokračujeme v započaté spolupráci se ZŠ Petřiny-sever
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- pro akce využíváme nový prostor kavárny Domava svaté Rodiny
- realizujeme iniciativu „Vánoční strom na Petřinách“ a „Hřiště pro starší děti“ - byla sepsána
petice pro sběr podpisů a šířena mezi členy kurzů i širokou veřejnost
- podporujeme iniciativu rodičů ZŠ Petřiny SEVER, kteří ve spolupráci s vedením školy zahájili
projekt KROK ZE ŠKOLY DO PŘÍRODY
5. Propagace činnosti
- web, FB profil, letáky, plakáty ve veřejných institucích
- účast na propagačních akcích (Měsíc zdravé šestky)
6. Spolupráce s MČ Prahy 6
- podány 2 žádosti o grantový příspěvek
- naplňování sociálního projektu Veřejná služba – spolupráce s Domovem svaté Rodiny, Ulrichova
ul., Praha 6 – Petřiny
7. Organizační změny a zlepšení ve vnitřním chodu sdružení
- externě zajištěna nová účetní
- zaveden nástroj on-line registrační a náhradový systém, který velmi zefektivnil evidenci
přihlašování a plateb kurzů
- do realizačního týmu zapojena nová posila
Kurzy a kroužky:
24 kurzů pravidelných aktivit každý týden od pondělí do neděle:
a) Kroužky pro děti a pro rodiče s dětmi:
Hrátky TVOŘIVÉ, BATOLECÍ A POHYBOVÉ , Sportovní ABECEDA, atletika a míčové sporty,
Cirkusová ABECEDA, Tanec a taneční tvorba, Jóga pro děti, Cvičení po porodu s miminky
(Fit4mami a MA-MI).
b) Kroužky pro tatínky s dětmi
Florbal s tátou a Fotbal s tátou (pouze jaro 2014).
c) Kurzy pro dospělé:
Jóga, Pilates, PowerYoga, Fit4Mami, AfroDance Fitness (do května 2014)
d) Kurzy pro seniory:
Cvičení pro zdravá záda, Relaxační a jógové cvičení
Počet účastníků:
Jarní semestr 2014 – v pravidelných kurzech zapsáno 67 dospělých a 97 dětí.
Podzimní semestr 2014 – v pravidelných kurzech zapsáno 78 dospělých a 124 dětí.
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Akce pro veřejnost:
1. Vítání jara pro rodiče s dětmi a pro seniory - 7.4.
2. komentovaná procházka do obory Hvězda a program pro děti - 12. 4.
3. cvičení pro učitele ZŠ Petřiny-sever - 14. 4. a 28. 4.
4. seminář AfroDance - 26. 4.
5. SPOLEČNÝ DEN v rámci doprovodného programu akce RODIČE NA STAR - 27. 4.
6. Představení Cirkus Sacra pro třídy ZŠ Petřiny-sever – 9.6.
7. Společný den na zahradě – slavnost pro 3 generace - 9.6.
8. Ukázkové lekce v rámci akce Měsíc zdravé šestky – 22. - 26. 9.
9. Adventní společný den pro seniory - 25. 11.
10. Setkání s Andělem - 3. 12.
11. Vánoční jógové naladění - 22. – 26. 12.

Adventní setkání pro seniory
Vítání jara

Setkání s andělem
REALIZAČNÍ TÝM
Zástupci o. s. Společný den
1. Ing. Jana Ohanková – řízení občanského sdružení, finanční záležitosti, aktualizace FB a webových
stránek, implementace a evidence registračního systému a koordinace všech činnosti sdružení
(akce, lektoři, nájmy apd.)
2. Mgr. Hana Vondráková – organizační záležitosti
3. Mgr. Jiřina Mastníková – právní záležitosti
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Podpůrné práce a činnosti
1. Ing. Jana Paredesová – účetní a poradenské záležitosti
2. Bc. David Kraml – podpora webových stránek
3. Mgr. Alexandra Lampová Dekanová – organizační pomoc, fotodokumentace
4. Mgr. Hana Marešová – správa systému, organizační pomoc
Lektoři kurzů
1. Anežka Stráníková
2. Tereza Procházková
3. Mgr. Lenka Ryzáková
4. Zuzana Herzingerová
5. Ing. Jana Ohanková
6. Linda Boháčková
7. Mgr. Marie Rumlenová
8. Lukáš Šimon
9. BcA. Kateřina Votočková
10. Egon Kunzmann
11. Ing. Tomáš Ohanka

Prostory pro realizaci činnosti
Činnost probíhá v pronajatých prostorách:
a) Centrum bojových sportů Dračí brána, Křenova ul. 11, Praha 6 – Petřiny
b) ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji, Praha 6 – Petřiny
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HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem

43
316
228
12
599

Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem

Celkové náklady

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony

Celkové výnosy

558
2
25
585

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-14

Ostatní výnosy celkem
Provozní dotace celkem
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