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I . PŤehled aktivit, událostí a vfsledkri práce sdruženív roce 2013
občanskésdruŽeníHašle zahqi|o v letošnímroce svoji činnostia tvorbu projekt .
občanskésdruženíHašle funguje za uěelem pomoci dětem se zdravotně a tělesně postižním.
ulehěit j ejich již íděl a pomáhat seniorum
Cíle sdružení
občanskésdruženíHašleo.s. poskyuje sociální službysociálníhoporadenstvírodinám s
dětmi se zdtavotnímpostiženíma osobiímse zdravotnímpostižením
Podporujeje, proviní a pomáhá jim pÍi zaě|eřovánído běžnéhozptisobu života.Sociální
poradenstvía sociálně aktivizaěníslužbyjsou poskyovány bezitplatně.
na rczvoj psychosociálních a motorickych
VytváŤetči zprostŤedkovávatprogramy zaméÍené
dovedností.

Struktura sdruŽenÍ
Nejvyššímorgánem oběanskéhosdruŽeníHašle je Valná hromada,kterou tvoŤívšichni
členovésdružení.
V současnostinašečlenská základna čítácelkem tŤiaktivní členy.
Ze stanov občanskéhosdruženíHašle vycháni forma Íízenísdružení.
Funkci statutárníhoorgánu vykonává tŤíčlennfvfkonnf t;im (pŤedsedkyně,místopŤedsedkyně
a hospodáÍka),kter;ije volen ostatnímičlenysdružení.
II . Hospodáňskézhodnocení roku 20t3
občanskésdruženíHašle disponovalo v roce 2013 těmito
PŤíjmy:
. člensképŤíspěvky;
. jiné pŤrjmyoběanskéhosdruŽení(dary od ělen i neělenri)v rámci jeho
nevyděle ěnézájmovéčinnosti;
Vfdaje :
.
.

provoz sdružení
náhrady nakladri na mobilní telefon;
dary pro námi sponzorovanéděti

občanskésdruženíHašle o.s. neprovozovalo v roce 20|3 v souladu se svym statutem
zisku.
k dosažení
žádnou obchodní ani jinou hospodáŤskoučinnostsměŤující
Sdruženínemá
Žádinf dlouhodob;f hmotnyo nehmotny ani finančnímajetek.
jsou
oběŽnym majetkem sdružení
pouze peněžníprostĚedky na jeho transparentnímričtučíslo26126936610300.
Sdruženís ohledem na podstatusvéčinnostinepoŤizuje ani neudržuje Žádnézásoby a
pŤípadněvzniklé pohledávky či závazkyjsou povze krátkodobého(spíšetechnicko.
provozního) charakteru.
Podrobn;irozpis pŤíjm avydaj je součástíčástiIV. tétoVyročnízprávy (revíznízptáva)

III . Učetníagenda roku 20t3
ÚčetnictvíobčanskéhosdruženíHašle bylo vedenojako jednoduché
Účet''í agendu v roce 20t3 vedla pruběžněpaní Helena Dudásová pověŤená pŤedsedkyní
sdružení.
Finančnítoky se uskutečřovaly cestou transparentníhobankovního čfusdruŽenívedeného
u ERA Bank dále pŤeshotovostníoperace.
Účetníagendavčetněvšechsouvisejícíchdokladri a protokolrije uloženav archivu sdružení
jak u elektronické,tak i v listinnépodobě. Kontrolu vedeníričetníagendy prováděla pruběžně
revizorka sdružení.
PŤedsedkyně sdruŽenív rámci ročníričetníuzávěrky zptacovala dařové pÍiznéni
zas|anéFinaněnímu riŤaduv Brně. Kontrolu ričetníuzávérkyprovedla revizorka sdruŽení.
IV. Kontroly arevue provedenév roce 20t3 (revizní zpráxa)
Hospodďení občanskéhosdruŽeníHašle probíhá dle platnych zákonri i podle
interníchriěetníchpravidel.
Stav na ričtuvedenému ERA banky s číslem261269366/0300byl k 31.12.20|3
5 .083,50Kč.
sduženíHašlek 31.t2.20L3
Stav v pokladně občanského
l.800'- Kč
CelkovépŤrjmysdruženív roce 2013 ěinily 62.360'- Kč
Vfdaje byly reaIizoványv celkovévyši

55.476'. Kč

Podrobny rozpis pŤíjm a u!,daj
PŤíjmy:
- na člensk;fchpÍíspěvcích
bylo pŤijato 750'- Kč
. jiné pŤíjmysdruŽenív rámci jeho nev;idělečné
zájmovéěinnosti
Kč
6I..6|0o.
tvoŤily
(dary od člen i nečlenri)
Vfdaje:
. součetvšechrihrad zaptovoz sdruženíčiniI17.635'. Kč
. nďrrady nakladťrna telefon činily
2.84l''. .Kč
. spollzorskédary dětem vyši
35. 000o.Kč

Poděkování
Rádi bychom zde vyslovili poděkovánívšem,kteŤíSev roce 2013podílelina ěinnosti
sdružení.
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