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za rok 2008



1. Základní údaje o organizaci

Občanské  sdružení  Směr  o.  s.  vzniklo  registrací  u  Ministerstva  vnitra  ČR  dne  7.
listopadu 2008 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 26579766.

Název občanského sdružení je Centrum volného času Směr o. s., používanou zkratkou je
CVČ  Směr  o.  s.  Centrum volného  času  Směr  o.  s.,  je  dobrovolné,  nezávislé,  neziskové  a
nepolitické občanské sdružení. 

Sídlem sdružení je J. Škody 3, Ostrava – Jih, 700 30

Ve  sdružení  existují  tři  druhy  členství,  a  to  zakládající  členové,  čestní  členové  a
členové. Veškeří členové fungují v organizaci jako dobrovolní pracovníci. 

Zakládajícími členy jsou: Jitka Staňová
Radka Růčková
Marek Waas 

Ostatními členy jsou: Tomáš Auer   
Monika Buštíková 
Radim Kučera
Kamila Sroková
Petr Vaško

2. Činnost organizace

Sdružení vzniklo v listopadu 2008, jeho činnost tedy není příliš rozsáhlá. Ale i přesto 
se nám podařilo úspěšně zorganizovat několik aktivit, kterými jsme se snažili naplnit cíle, 
stanovené ve stanovách sdružení. 
 
Listopad

14. 11. 2008 Schůzka dobrovolníků 

 Této schůzky se zúčastnilo 8 dobrovolníků (budoucích členů).
 Na schůzce se naplánovala víkendovka na horách, připravily se kostýmy na mikulášskou

pochůzku, prodiskutovalo se vše potřebné pro přípravy letního tábora v roce 2009 a
domluvilo se datum 1. Velké členské schůze.

1.



21. – 23. 11. 2008 Víkendovka Frenštát pod Radhoštěm

 Pro první víkendovku určenou pro budoucí členy sdružení jsme si zvolili malou chatu
v příjemném horském prostředí.

 Účelem  tohoto  víkendu  bylo  hraní  seznamovacích  her,  odpočinek  po  náročné  práci
spojené se založením organizace, teoretická příprava a plánování mikulášské pochůzky a
prodiskutování činnosti v nadcházejícím roce 2009.

     

30. 11. 2008        Schůzka dobrovolníků

 Na této schůzce jsme dokončili přípravy na mikulášskou pochůzku, domluvili roznos a
výlep letáčků na mikulášskou pochůzku.

2.



 Prosinec

  5. 12. 2008 Mikulášská pochůzka

 Na mikulášskou pochůzku se vydalo devět dobrovolníků, rozdělených do tří skupin.  
 Na základě roznesených reklamních letáčků jsme navštívili devět rodin v ostravských

lokalitách  Dubina,  Hrabůvka  a  Bělský  les.  Zavítali  jsme  také  do  domácností,  které
nebyly předem domluvené, ale „odchytly“ si nás na ulici. 

 Tato akce byla úspěšná, děti i rodiče byli spokojení a vybrala se celková částka 2600
Kč.  Tyto  peníze  budou  využity  k financování  počátečních  výdajů  nově  vzniklé
organizace.

14. 12. 2008 1. Velká členská schůze 

 Na  schůzi  se  odevzdaly  členské  přihlášky,  členové  pak  odhlasovali  roční  členský
příspěvek  a  zvolili  výkonný  výbor  sdružení.  Členové  odhlasovali  zaplacení  členského
příspěvku na rok 2008 a jeho zaplacení v roce 2009 společně s příspěvkem na další rok.
Výkonným výborem se stali Jitka Staňová, Radka Růčková a Marek Waas.

 Výkonný výbor zvolil ze svého středu předsedu – Jitku Staňovou. Hospodářem sdružení
byla zvolena Radka Růčková a supervizorem sdružení byl zvolen Marek Waas.  

 Členové odsouhlasili návrh činnosti pro rok 2009.

30. 12. 2008 Schůze výkonného výboru

 Výkonný výbor sestavil výroční zprávu Centra volného času Směr o. s. za rok 2008. 

3. Finanční část
 Protože jsme CVČ Směr o. s. založili koncem roku 2008, rozhodli jsme se využít 

možnosti účtovat v prodlouženém účetním období, a to čtrnácti měsíců (listopad 2008 
až prosinec 2009). 

Podpisy členů výkonného výboru:

Jitka Staňová

Radka Růčková

Marek Waas
3.


