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1. Základní údaje o organizaci

Občanské  sdružení  Směr  centrum  volného  času  o.  s.  vzniklo  registrací  u
Ministerstva vnitra ČR dne 7. listopadu 2008 a bylo mu přiděleno identifikační číslo
265 79 766. V roce 2014 bylo sdružení automaticky po změně zákona převedeno na
spolek dle platného zákona. V roce 2015 pak došlo dle zákona ke změnám názvu a
stanov, aby vše odpovídalo změnám zákona.

Název spolku je SMĚR Centrum volného času, z.s., používanou zkratkou je
SMĚR  CVČ,  z.s.  spolek  je  dobrovolný,  nezávislý,  neziskový  a  nepolitický.  Je
zapsaný do spolkového rejstříku Krajským soudem v Ostravě dne 18.11.2015.

Sídlem spolku je Vaňkova 1012/50, Ostrava – Bělský les, 700 30
Korespondenční adresou spolku je Jiskřiček 2215/10, Ostrava Zábřeh, 700 30

Ve spolku existují 2 druhy členství, a to zakládající členové a členové. Veškeří
členové fungují v organizaci jako dobrovolní pracovníci. 

Zakládajícími členy jsou: Jitka Staňová
Radka Růčková

Ostatními členy jsou: David Serbus 
Ondřej Havlík
Petr Kurka
Josef Svoboda
Eva Kalábová

Předsedou spolku je i nadále Jitka Staňová. 
Výkonným výborem na funkční období od 11/2015 až 11/2020 jsou:

Jitka Staňová - předseda spolku
Radka Růčková - hospodář spolku
Petr Kurka - člen výkonného výboru 

V předešlém funkčním období nedošlo ke změnám ve funkcích jen bylo prodlouženo
funkční období předsedy spolku dle platných nových stanov spolku ze 3 let na 5 let.
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2. Činnost organizace

Spolek  vznikl  jako  občanské  sdružení  v listopadu  2008, jeho  činnost  tedy
nebyla v roce 2008 příliš rozsáhlá. Hlavním naším cílem bylo najít vhodný prostor
pro naplnění a rozšíření naší klubové základny a hlavně otevření nízkoprahových,
otevřených klubů pro děti a mládež. Kterými jsme se snažili naplnit cíle, stanovené
ve stanovách spolku a také naše představy o činnosti organizace. Vhodný prostor
jsme  našli  v  lednu  a  to  na  ulici  Vaňova1012/50  na  sídlišti  Ostrava  Bělský  les.
V lokalitě, na kterou, jsme se chtěli zaměřit, pro její velkou potřebu nízkorahových
činností pro děti a mládež. 

Po vyřízení všech potřebných úředních věcí nám obec prostor pronajala a i
změna užívání dopadla v náš prospěch. Mohli jsme se vrhnout do práce a z bývalé
prodejny,  2 roky nepoužívané,  a proto i  ve velice špatném stavu jsme vlastními
silami, začali k obrazu svému tvořit klubovnu pro nízkoprahové aktivity.  Opravy a
vše potřebné pro otevření klubovny veřejnosti nám trvalo až do 1. dubna 2009, kdy
jsme slavnostně otevřeli  klubovnu všem dětem, mládeži  a také jejich  rodičům či
prarodičům.  V tomto  roce  také  vzniklo  logo  organizace  a  stali  jsme  se
členy RADAMOKu. Podařilo se nám získat první dotace a granty a v tomto duchu
jsme pokračovali i v rocích 2009 i 2010, a to jak v aktivitách, tak i v získávání nových
členů a finančních prostředků pro organizaci. 

Rok  2011 byl  velmi  pozitivním  rokem  v  činnosti,  kde  došlo  ke  změně
tematického zaměření organizace na téma Fantasy. Prohloubila se spolupráce se
základní školou poblíž klubovny a DK Akord. Uspořádali jsme poprvé jeden turnus
příměstského tábora s pobytovými víkendy a celotáborovou hrou, který byl  velmi
úspěšný  a  byl  o  něj  velký  zájem.  Byli  jsme  poctěni  návštěvou  našeho  velkého
sponzora MtG, pokémon a DaD klubů a to zaměstnance firmy Blackfire ADC pana
Michala Ekrta z Prahy,  kteří  nás podporovali  od počátku.  Po finanční stránce se
nám sice dařilo hůře, ale naše stanovené cíle jsme dodrželi a splnili jsme, co jsme si
předsevzali na začátku naší práce. Skončilo funkční období Výkonného výboru a po
třech  letech  se  nám  mírně  změnilo  vedení  organizace.  Místo  člena  VV  Marka
Waase byl na další funkční období zvolen Jakub Vašíček a zaujal tedy jeho místo ve
Výkonném výboru.
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Rok 2012 byl pro organizaci velmi silným rokem. Přibylo nám mnoho nových
mladých lidí do řad členů a dobrovolníků, zároveň jsme díky těmto přírůstkům mohli
získat prostředky z projektu Think big, díky, kterému se nám povedlo hodně rozšířit
naše kostýmové a rekvizitní vybavení, uspořádat velké akce, které by jinak nemohly
být tak velkolepé a s tak velkou účastí. V klubech nám sice návštěvnost v druhé
polovině roku poměrně klesla, ale bylo to zapříčiněno nemocností  a nepříznivým
počasím. Nadále se nám daří všechny nízkoprahové kluby a většinu jednorázových
akcí, nabízet dětem a mládeži zdarma. Podařilo se nám uspořádat 2 turnusy letního
příměstského tábora s pobytovými víkendy a celotáborovými hrami, oba tábory byly
10ti denní a plně obsazené dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí sídliště. 

Udrželi jsme díky dotacím a grantům cenu táborů velmi nízko, a to na 50,- Kč
za den i s jídlem a pitným režimem pro účastníky. V první polovině roku 2012 se
nám povedlo získat finanční prostředky z darů na úpravy v naší kuchyňce, pořídili
jsme nové spotřebiče, koupili nové linoleum a opravili kuchyňskou linku, která to už
velmi  potřebovala,  dokonce  se  nám  povedlo  přivést  vodu  a  udělat  tak  kuchyň
použitelnou pro společné vaření na táborech i víkendových pobytech. Také jsme
nakoupili  potřebné nádobí  a  náčiní  pro  vaření  dětem.  Na konci  roku  2012,  kdy
máme pravidelně mnoho aktivit pro získání finančních prostředků vlastními silami,
jsme měli velký úspěch hlavně při naší již tradiční mikulášské pochůzce. Přijali jsme
zatím  největší  počet  objednávek  rodičů  a  vyslali  do  akce  4  skupiny,  kterým se
povedlo získat téměř 8000,- Kč. 

Spoluprací s DK Akord se nám daří získávat, jak zkušenosti s velkými akcemi,
tak další prostředky na spotřební materiál pro činnost. V letošním roce jsme právě
díky DK Akord uspořádali  hned několik  velkých akcí,  které se shledali  s velkým
úspěchem a velkou účastí.  Byly  to  Strašidelný les,  který i  přes velmi  nepříznivé
počasí  proběhl  pod  střechou  právě  DK  Akord  a  díky  jejich  možnostem  byl
překrásný. Jeho návštěvnost byla i přes velmi nepříznivé počasí velká a to téměř
100 dětí  a  jejich  rodiče.  Hned další  víkend proběhl  lampionový průvod v  duchu
ukládání skřítků k zimnímu spánku, na kterém nám počasí naopak velice přálo i díky
tomu byla akce úspěšná a nádherná. Na konci akce jsme společně vypustili mnoho
lampionů štěstí  a předali  dětem speciální omalovánky se skřítky.  Stejně tak i  na
Strašidelném lese děti  dostali tematickou omalovánku se všemi strašidly,  které u
nás mohly vidět a zasoutěžit si s nimi. Zjistili jsme, že tisk tematických omalovánek
je velmi dobrou a cílenou reklamou, budeme v tom pokračovat. Velmi úspěšní jsme
byli letos i při mikulášské nadílce pro malé děti u nás v klubovně, protože jsme měli
velkou účast a prostory klubovny jsou omezené, rozhodli  jsme se v příštím roce
uspořádat v jednom dni dvě mikulášské nadílky,  a rozdělit  děti  věkově na úplně
malé  a  starší,  aby  i  program mohl  být  cílenější.  Podíleli  jsme  se  na  vánočních
jarmarcích a trzích, kde jsme prodávali naše výrobky a při DK Akord jsme uspořádali
již druhým rokem Vánoční dílnu pro děti. 
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Již pravidelně jsme pořádali skoro každý měsíc Víkendový pobyt pro děti v
naší  klubovně,  kde se vše točí  kolem dračího doupěte,  larp  a fantasy tématiky.
Každý víkend je jiný a v duchu jiné celovíkendové hry. Návštěvnost těchto akcí se
různí, jednou máme plnou klubovnu dětí a jindy máme dětí jen 5. Je velká škoda, že
rodiče své děti trestají právě tím, že jim zakazují to, co je baví a pak je nechají raději
běhat  mezi  paneláky,  když  ony  by  raději  byly  na  naší  akci.  Rodiče  by  si  měli
uvědomit,  co  je  pro  jejich  děti  důležité,  jestli  trest,  anebo přístup z  rozumového
hlediska a s ním spojené zážitky, které si děti ponesou sebou celý život a naučí se
díky nim, jak v tom svém životě neprohrát. 

Bohužel se stále více setkáváme s tím, že rodiče jsou větší překážkou pro
dobrý vývoj jejich dětí než děti samotné. Často nemají na své děti pro uspěchanou
dobu čas a ani neví, kde tráví volno. Nestarají se, pokud jsou děti hodné, ale když
začnou být potíže první, co jim zakážou, jsou právě jejich volnočasové aktivity a díky
tomu, že ty naše jsou nabízeny zdarma, jsou první na řadě. Rodiče tím totiž o nic
nepřicházejí. 

Je velkou škodou, že právě rodiče nemají čas a zájem vidět, jak jejich děti
tráví svůj volný čas. Při naši práci streetworkerů v ulicích poblíž klubovny, vidíme
neustále, jak jsou rodiče zaneprázdněni, a jak velký mají nezájem. Bohužel skupina
těch, kteří zájem mají, je velmi malá. Děti jsou naší budoucností a do té jako jediné
se vyplatí investovat čas a energii.

V roce 2013 jsme měli velice špatné podmínky pro většinu našich plánovaných
akcí. Od začátku roku jsme velice válčili s nepříznivým počasí, kdy nám dlouhá a
chladná zima pokazila všechny jarní akce. Tím, že velikonoce byli  v podstatě na
ledě  a  sněhu i  naší  tradiční  velkou  akci  Velikonoční  soutěžení  zajíce  Krasličky,
stejně tak i dubnové JedeTo nám pokazilo počasí. Pohádkový les, který nám celý
propršel a vzhledem k malovaným kulisám se nedal vůbec uskutečnit, bohužel také
nebyl úspěšný. Počasí nám pokazilo i menší akce, snažili jsme se sice vždy mít v
klubovně náhradní program pod střechou místo toho venkovního, ale jelikož jsme
omezeni  malými  prostory,  značně  nám  poklesly  počty  účastníků.  Rodičům  ani
dětem se ven nechce, když je škaredé počasí a dostat děti s rodiči do klubovny je
mnohem těžší než je oslovit venku na ulici a zlákat je na dobrou akci. 

V druhé polovině roku jsme hlavně ze začátku podzimu měli dost omezenou
činnost z důvodu těhotenství naší  hlavní  koordinátorky,  které se na začátku září
narodilo miminko. Jejím odchodem na mateřskou dovolenou se ve spolku začali
poněkud hrotit vztahy mezi dobrovolníky a členy spolku. Situace je ke konci roku již
relativně  klidnější,  ale  bohužel  jsme  přišli  o  několik  členů,  kteří  se  s  ostatními
nepohodli  a  raději  ze  spolku odešli.  Sníženým počtem členů došlo  i  ke  zrušení
několika akcí  a některé museli  proběhnout  v  omezené míře,  ale i  přes všechny
problémy a  komplikace jsme nakonec rok činnosti  zvládli  a  dětem z  okolí  jsme
přinesli spoustu krásných zážitků a dobře stráveného volného času. 
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Přes všechny potíže ať už s počasím tak i s ostatními nepříznivými věcmi jako
byli i nízké dotace se nám povedlo uskutečnit i několik velkých a úspěšných akcí
jako byla třeba podzimní akce Světýlka skřítkům - lampionový průvod, na kterou i
přes předešlé ne příliš úspěšné akce přišlo 62 dětí a 49 rodičů, byl to krásný průvod
lesem a  na  konci  jsme  opět  vypustili  spousty  balonů  štěstí  k  nebi,  také  druhý
pohádkový les pro DK Akord se povedl nadmíru, bylo velmi horké počasí, přesto na
akci přišlo přes 150 dětí a jejich rodiče. Další úspěšnou akcí byl letní příměstský
tábor, který byl plně obsazen i přes nutné zvýšení poplatku. Původně jsme sice měli
v plánu dva turnusy tábora, ale vzhledem k vysokému stadiu těhotenství naší hlavní
vedoucí jsme od druhého turnusu upustili. Naše tradiční mikulášská pochůzka do
rodin  byla  i  letos  úspěšná,  i  když  jsme  museli  rozpustit  jednu  skupinu  oproti
loňskému roku a do rodin vyšlo pouze 9 dobrovolníků, tito, ale zvládli navštívit 32
rodin s 55 dětmi. Naše zkušenosti s pořádáním mikulášských nadílek a pochůzek se
už  staly  známé  a  oslovila  nás  letos  i  mateřská  školka  Chrustova  s  prosbou  o
uspořádání  mikulášské nadílky s  programem pro jejich  60 dětí,  byla  to  pro  nás
výzva, kterou jsme přijali a úspěšně dovedli do krásného konce, je pravděpodobné,
že v dalších letech budeme školku navštěvovat častěji s programem pro děti. 

V klubech bohužel stále během roku klesala účast dětí a byli jsme nuceni od
nového  školního  roku  navíc  kvůli  nízkým  dotacím,  přehodnotit  jejich  náplň  i
zpoplatnění. Situace s malým rozpočtem nás vedla k rizikovému zpoplatnění klubů. I
přesto, že jsme si s touto myšlenkou již nějakou dobu pohrávali, a stále si nebyli
jistě, jak to přesně udělat, abychom nepřišli o příliš dětí, jsme nakonec k poplatkům
za kluby přistoupili. Děti mají možnost platit jednorázový vstup 15,- Kč za vstup do
klubu,  anebo VIP členství  200,-  Kč na pololetí  do všech klubů.  Bohužel  se,  ale
naplnilo naše zlé tušení, že tím ztratíme příliš dětí, které do klubů chodí, i takto malá
částka je pro rodiče našich účastníků asi příliš velké zatížení, anebo je jim v mnoha
případech naprosto jedno,  kam jejich  děti  chodí  a nejsou ochotni  dětem zaplatit
zájmový klub. Zatím kluby běží, ale máme obavu, že je dlouho neudržíme. Uvidíme,
jaký  budou  mít  kluby  vývoj  v  dalším pololetí  školního  roku,  a  podle  toho  bude
postupovat dále. 

V  roce 2013 se nám opravdu moc nedařilo,  jak  s  omezováním činností  a
klubů, tak hlavně se získáváním finančních prostředků na činnost. Několik projektů
nám nevyšlo a byla to poměrně velká čára přes rozpočet, byli jsme nuceni vyjít s
mnohem nižším rozpočtem, než, se kterým jsme původně, tak nějak počítali. Situaci
jsme sice  nakonec s  jistými  omezeními  zvládli,  ale  právě  u  klubů  jsme si  příliš
nepomohli, naopak u jednorázových akcí, jsme zavedením dobrovolného vstupného
zjistili, že u velkých akcí nemají rodiče problém hodit do kasičky nějakou korunku a
dokonce jsme velkou povedenou akcí na podzim získali pěknou částku na pokrytí
výdajů  na  akci.  U  dobrovolného  vstupného  zůstaneme,  s  kluby  budeme  dál
uvažovat co udělat, abychom mohli dál fungovat v širokém spektru činností pro děti.
S  víkendovými  pobyty  jsme  zůstali  u  zavedeného  a  fungujícího  systému  akce
zdarma jen s donesením potravin pro společné vaření, který se nám za těch několik
let již osvědčil a počty účastníků byli jako i v minulých letech podobné, na některých
hlavně před táborových pobytech, bylo i 16 dětí a na jiných třeba jen 5 dětí.
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V roce 2013 došlo k malování klubovny a úpravě zdí v klubovně proti oděru
židlemi  bylo  nainstalováno  dřevěné  obložení  zdí.  Povedlo  se  nám  pořídit  nový
koberec do chodby a šatny. Získali jsme darem i druhou lednici a nějaký nábytek,
došlo tak k stěhování a úpravě ustavení nábytku v klubovně. Také jsme byli nuceni
opravit wc pro jeho poruchovost. Se všemi opravami a úpravami nám pomáhali jak
děti a jejich rodiče, tak dobrovolníci a kamarádi spolku.  

Na konci roku 2013 došlo ke změně korespondenční adresy spolku, z důvodu
přestěhování předsedy spolku, vzhledem k tomu, že u klubovny není možné mít
vlastní schránku, máme korespondenční adresu v bydlišti předsedkyně spolku, a to
na adrese Jiskřiček 2215/10, Ostrava Zábřeh.

V roce  2014 nám více než v loňském roce přálo počasí a povedlo se nám
uspořádat  několik  velmi  úspěšných  akcí.  Sice  se  nám  tolik  nedařilo  ohledně
příměstského tábora, který jsme vzhledem volnému času našich vedoucích museli
posunout s červencového termínu na srpnový, a ten se nám nejspíš díky této změně
nepovedlo  plně  obsadit.  Každopádně  se  nám  povedlo  uspořádat  naší  zatím
nejúspěšnější jednorázovou akci, a to Kouzelný les na den dětí. Dobré načasování
a velká propagace zajistili extrémní, téměř nezvládnutelnou účast dětí s rodiči a to
přesně  896  dětí  a  nepočítaně  jejich  rodičů,  akce  byla  obrovská  a  i  přes
nepředpokládaný počet účastníků i dobře zvládnutá, rodiče i přes velké čekání na
stanovištích odcházeli s díky a děti s úsměvem. K dalším velmi úspěšným akcím, na
které jsme velmi hrdí, patří i Jarní bláznění, které je novou akcí a hned se shledalo s
úspěchem a velkým počtem účastníků, navštívilo ji 51 dětí a 60 rodičů. Po loňském
neúspěchu kvůli počasí, nám letos na akci Dubinské JedeTo přišlo soutěžit a bavit
se 29 dětí a jejich rodiče. Novou akcí byl i Den o Zemi, ke Dni Země, zaměřený na
zdravý životní styl, esoteriku a přírodu, kde se i přes velkou nepřízeň počasí v den
akce,  přišlo  pobavit  a  vzdělat  29  dětí  a  jejich  rodiče,  což  také  považujeme  za
úspěch. I letos jsme uspořádali ve spolupráci s DK Akord akci Pohádkový les a i
letos byla akce úspěšná jak počasím, tak i účastí dětí s rodiči, zúčastnilo se ji 187
dětí a 181 rodičů. Na podzim se nám povedlo na naše víkendové pobyty zajistit
nečekané prostředky ze severomoravského kraje a mohli jsme tak dětem nabídnout
i víkendový pobyt s výletem, který byl zdarma. Děti se podívali do musea hraček a
také do Keltičkovi kovárny, akce byla moc pěkná. 

Je  škodou,  že  nám  v  tomto  roce  odešlo  z  organizace  mnoho  našich
dlouholetých členů, kterým se změnila škola, anebo si založili rodinu, a naše stavy
dobrovolníků  se  tím  dost  snížili,  což  je  znatelně  poznat  při  plánování  a
uskutečňování činnosti. 

Další letošní nepříjemnou zkušeností je, že po loňském pokusu o zpoplatnění
našich  klubů,  došlo  bohužel  k  tomu,  z  čeho  jsme měli  největší  strach,  a  to  že
ztratíme už tak malé počty dětí právě kvůli poplatkům, ač velmi nízkých. V druhém
části roku a to od září jsme kluby opět udělali bezplatnými, ale do konce roku 2014
se nám nepovedlo zvednout počty účastníků a i v nově otevřených klubech, došlo k
velkému  nezájmu  o  naši  činnost.  Snažíme  se  propagací  kluby  dostat  opět  na
stejnou úroveň účasti,  ale zatím se nám to moc nedaří,  budeme na tomto dále
pracovat a uvidíme, jak se situace vyvine v dalších měsících v roce 2015.
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Vrátíme  se  ještě  k  dalším úspěchům roku  2014.  V  loňském roce  se  nám
povedlo zavést placení dobrovolného vstupného na jednorázové akce a byl to dobrý
tah, zjistili jsme, že to není pro rodiče problém, a tak v tomto postupu pokračujeme i
během roku 2014, kdy se nám povedlo získat tímto slušné prostředky na pokrytí cen
a občerstvení na jednotlivých akcích. 

I nadále pokračujeme v pořádání víkendových pobytů pro děti v naší klubovně,
které  jsou pro  děti  stále  nabízeny zcela  zdarma.  Je sice pravdou,  že často  pro
velkou nemocnost nemáme plný počet dětí,  ale i  při  nižších počtech dětí  se dá
uskutečnit krásný víkend, plný poznání a zábavy.

Z roku 2014 si odnášíme poznání, že propagace pokud na ni jsou dostatečné
prostředky je velice dobrá, a velmi se odrazí v účasti, bohužel ne vždy dostatečné
prostředky na ni  máme k dispozici.  Dále si  odnáším smutek z odchodu členů a
kamarádů z organizace, ale přejeme jim hodně zdaru v jejich dalším životě. Poučili
jsme se z velkých akcí o tom, co rodiče zajímá a co baví děti  a uplatníme to v
dalším roce v naší  činnosti.  V dalším roce se i  soustředíme na zajištění  nových
členů spolku, kteří by nahradili odešlé dobrovolníky.

V roce 2014 jsme dětem a mládeži nabízeli 8 pravidelných otevřených klubů,
ve dvou z nich probíhala činnost dalších dvou klubů s podobnou náplní. V klubech
byla kolísající návštěvnost průměrně mezi 3 - 8 návštěvníky. Odpracovalo se v nich
celkem 286,5h. a podílelo se na nich 10 vedoucích / dobrovolníků, navštívilo je 461
účastníků. Uspořádali jsme celkem 21 akcí, na kterých se podílelo 190 vedoucích z
toho 10 našich členů spolku a dalších 8 rodičů a známých,  kteří  se na činnosti
podílejí  jako  přátele  spolku  a  nejsou  členy organizace.  Celkem tito  dobrovolníci
odpracovali 6520,5h na veškeré činnosti organizace. 
V tomto výčtu 21 akcí jsou pouze jednorázové aktivity v okolí klubovny a v klubovně,
také se uskutečnilo 6 víkendových pobytů pro děti v klubovně a činnost vedoucích
mimo akce. Uskutečnilo se 28 brigád, prezentačních akcí, přípravných schůzek před
akcemi a schůzí dobrovolník. Na akcích se povedlo zapojit celkem 3142 dětí a více
jak 1864 rodičů. Ne na všech akcích jsme byli schopni zajistit sepsání účastníků, a
už vůbec ne rodičů. Na velkých akcích jako byla Bambiriáda, kde bylo jen na našem
stanovišti cca 500 dětí, jsme rodiče nezapisovali. A podobné to bylo i u letošní akce
Pohádkový les na den dětí,  na kterou nečekaně přišlo téměř 900 dětí  a  mnoho
rodičů.  Z dalších akcí  bychom mohli  uvést  již  známé a pravidelné akce jako je
Karneval  Zimní  královny,  Po  stopách  lesem,  Jedeto  a  Soutěžení  velikonočního
zajíce Krasličky některé akce měli  letos již  7.  ročník.  1.  ročníky jsme pořádali  u
nových  akcí  jako  je  Jarní  bláznění,  Vynášení  Morany  se  nám  povedlo  přiblížit
účastníkům tradice a kořeny jejich minulosti. Navíc se nám podařilo oslovit hodně
dětí z velice těžkých sociálních poměrů, což bylo naším cílem. Pravidelně naše akce
začala navštěvovat organizace Náruč z Ostravy Vítkovic, která se stará o děti, které
potřebuji akutní pomoc mimo vlastní rodinu. Také se nám povedlo získat nového
sponzora,  který nám téměř na všechny akce v první  půlce roku napekl  pro děti
koblížky, které dostávali jako občerstvení a daroval nám i vitamínové džusy pro děti.
Jelikož se nám v tomto roce příliš nedařilo v klubech, upustili jsme od pravidelného
pořádání  MtG  turnajů  a  klub  byl  v  druhé  půlce  roku  zrušen  i  pro  odchod  jeho
dlouholetého vedoucího z důvodu náročné nové práce. 
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I letos jsme se zúčastnili prezentační akce Bambiriády a to po všechny tři dny,
sice nám letos přišla poněkud slabší v účasti a organizaci, ale byla to již tradiční
prezentační  akce,  akorát  nedokážeme posoudit,  na kolik  se nám práce na naší
prezentaci na této akci vyplatila. 

V tomto roce došlo také ke změnám zákonů o sdruženích a naše organizace
byla automaticky převedena na spolek, na souvisejících změnách zatím usilovně
pracujeme,  týkají  se  změny  názvu  a  stanov  spolku,  konkrétní  změny  u  nás
proběhnou až v průběhu roku 2015.

Od ledna 2015 do června 2015 jsme dětem a mládeži nabízeli 4 pravidelné 
otevřené kluby. Byly to kluby: Klub deskových her, Klub Fantasy, Klub Dračího 
doupěte 1. a 2. Přes jarní prázdniny nebyly kluby otevřeny. V druhém pololetí 
školního roku, tedy od října do prosince 2015 jsme nabízeli 3 pravidelné otevřené 
kluby pro děti a to tyto: Klub deskových her, Klub hrdinové fantasy a klub netradiční 
výtvarka. V klubech byla kolísající návštěvnost průměrně mezi 3 - 12 návštěvníky. 
Oproti jiným letům se nám dařilo přizvat k činnosti v klubech i rodiče, někteří chodili 
s dětmi pravidelně, hlavně na Klub deskových her a Klub netradiční výtvarka. 
Bohužel letošní vysoká nemocnost dětí, měla velký vliv na počet účastníků v 
klubech. Navíc nás opustilo hodně pravidelných dobrovolníků, kteří v minulých 
letech vedli kluby, odešli na vysoké školy do jiných měst anebo začali pracovat a 
časová vytíženost jim již nedovoluje věnovat se dobrovolnictví a práci při vedení 
klubů pro děti. Toto snížilo možnosti otevřít více klubů, jako v jiných letech. Mrzí nás
to, ale hledáme možnosti, jak toto v dalších letech vyřešit. Hledáme stále nové, 
schopné dobrovolníky na středních i vysokých školách, z řad rodičů i odrostlých 
dětí. Momentálně máme mnoho dobrovolníků z řad rodičů a přátel organizace, kteří 
ale sami pracují a kluby tudíž vést z časových důvodů nemohou. Podílejí se, ale 
velmi aktivně na jednorázových činnostech během celého roku. 

Za rok 2015 se uskutečnilo celkem 66 nejrůznějších akcí, činností a setkání. V
tomto výčtu akcí jsou, jak jednorázové aktivity v okolí klubovny a v klubovně (25), 
tak i víkendové pobyty (9) pro děti v klubovně a prezentačních akcí (4) tak i činnosti 
našich dobrovolníků - schůzky, brigády a jiné (27). Podílelo se na nich dohromady 
453 dobrovolníků. Na 25ti jednorázových akcích se povedlo zapojit celkem 774 dětí 
a více, jak 810 rodičů. Pracovalo na nich 203 dobrovolníků a odpracovali  3314h. Ne
na všech akcích, jsme byli schopni zajistit sepsání účastníků, a už vůbec ne rodičů. 
K akcím můžeme říct, že počasí oproti loňským akcím nám více přálo a moc akcí 
nám letos nepokazilo, ale co nám kazilo akce, byla nemocnost dětí i dobrovolníků, 
která byla v letošním roce enormní. 

V tomto roce u nás proběhly velké změny v organizačních věcech související 
se změnou zákona o občanských sdruženích. Došlo u nás k přeměně sdružení na 
spolek. Změnilo se nám částečně jméno a od listopadu 2015 neseme název SMĚR 
Centrum volného času, z.s. došlo k změně stanov a posunu funkčního období 
vedení organizace ze 3 let na 5 let. Všechny tyto změny byly odsouhlaseny 
výkonným výborem a členy organizace a zapsány do spolkového rejstříku. K jiným 
změnám nedošlo a na činnost organizace to nemělo žádný vliv.
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Od ledna do června 2016 jsme dětem a mládeži nabízeli 3 pravidelné otevřené
kluby. Byly to kluby: Klub deskových her, Klub Hrdinové fantasy a Klub netradiční 
výtvarka. Přes prázdniny během roku nebyly kluby otevřeny. V druhém pololetí 
školního roku, tedy od října do prosince 2016 jsme nabízeli 5 pravidelných 
otevřených klubů pro děti a to tyto: Klub deskových her, Klub Hrdinové fantasy a 
Klub Netradiční výtvarka, Klub Mňaminek a dobrotek a Klub Divadélko bez hranic. 
Klub Hrdinové fantasy se letos schází zvláštním způsobem, a to o volných dnech, 
prázdninách a víkendech, což je tedy příležitostně ne pravidelně, ale je to způsob 
více vyhovující pro hraní a setkávání se při tomto klubu. Tento klub potřebuje delší 
čas, který je tímto možné zajistit, aby si děti užili více zážitků ze hry na hrdiny. V 
klubech byla kolísající návštěvnost průměrně mezi 3 - 10 návštěvníky. Kluby se 
sešly na 114 schůzkách a odpracovalo se v nich celkem 281h. Podílelo se na nich  
18 vedoucích - dobrovolníků, navštívilo je 971 dětí a 82 rodičů. 

Momentálně máme mnoho dobrovolníků z řad rodičů a přátel organizace, kteří
ale sami pracují a kluby tudíž vést z časových důvodů nemohou, proto je nižší počet
otevřených klubů oproti jiným letům. Tito dobrovolníci se, ale podílejí na 
jednorázových činnostech během celého roku. Právě i z těchto důvodů jsme byli v 
druhém pololetí nuceni ukončit činnost několika klubů předběžně.  Vedoucí, kteří 
nejdříve zvládali činnost klubu, postupně zjistili, že skloubit v dnešní době 
pravidelnou činnost s pracovní dobou je velmi nesnadné. Do dalšího roku nám 
pokračují tedy pouze 3 kluby z 5, ale tyto fungují skvěle a návštěvnost v nich je 
vysoká. Od ledna dalšího roku se pokusíme otevřít kluby znovu a věříme, že 
tentokrát více úspěšně.
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Za rok 2016 se uskutečnilo celkem 70 nejrůznějších akcí, činností a setkání. V
tomto výčtu akcí jsou, jak jednorázové aktivity v okolí klubovny a v klubovně (28), 
tak i víkendové pobyty (9) pro děti v klubovně, tak i prezentační akce, činnosti 
našich dobrovolníků - schůzky, brigády a jiné (32). Podílelo se na nich dohromady 
35 dobrovolníků. Propočty jsou včetně Letního příměstského tábora s pobytovými 
víkendy, u kterého proběhl jeden turnus se dvěmi víkendy v celkovém počtu 12ti 
dní. Na jednorázových akcích se povedlo zapojit celkem 2317 dětí a více, jak 2619 
rodičů. Pracovalo na nich 509 dobrovolníků a odpracovali 7423,5h. Ne na všech 
akcích, jsme byli schopni zajistit sepsání účastníků, a už vůbec ne rodičů. K akcím 
můžeme říct, že počasí oproti loňským akcím nám více přálo a moc akcí nám letos 
nepokazilo, kromě velké akce Pohádkový les, u které nás to mrzí o to víc, že se 
jedná o jednu z našich největších a nejnavštěvovanějších akcí.  Ale co nám akce 
dost kazilo je opět vysoká nemocnost dětí , díky které byla účast na některých 
víkendech tak nízká, že víkendy nemohly  proběhnout. Museli jsme zrušit původně 
naplánované a připravené pobyty v měsících leden, duben, květen, listopad a 
prosinec. Ač nás to mrzí, pro 2 děti nemá smysl pořádat víkendový pobyt. Vždy 
jsme se, ale snažili volný víkend zaplnit jinou činností. Prosincový připravený 
program máme v plánu upravit a téma zopakovat v měsíci lednu. K víkendovým 
pobytům můžeme ještě napsat, že jsme s nimi velmi spokojeni, proběhlo celkem 9 
pobytových víkendů i s víkendy v průběhu příměstského tábora, Díky naší 
dlouhodobé spolupráci s lesní školou v Bělském lese, jsem opět mohli vzít děti k 
ohni a do jejich prostor. Víkendové pobyt jsou námi nabízeny stále zdarma jen s 
přinesením některých potravin dle seznamu pro společné vaření.  Tématy víkendů 
byly: Zombie, Bacily, Dobový život, Gladiátoři, Magie vody, Podzimní svět, 
Ježíškova dílnička a další. Dětí bylo na všech víkendech dostatek, kromě výše 
jmenovaných měsíců, kde právě vysoká nečekaná nemocnost přihlášených dětí  
měla za následek zrušení pobytů. Celkem na víkendech bylo 87 dětí a odpracovalo 
se na nich  2564h v 64 dobrovolnících. Ve víkendových pobytech budeme dále 
pokračovat, považujeme je, za jednu z našich velmi úspěšných aktivit pro děti. 
Momentálně se snažíme zajistit další prostředky na výlety během víkendů, uvidíme, 
jak uspějeme. Také bychom rádi zajistili dětem na víkendech setkání se zajímavými 
lidmi z jejich okolí, aby viděli jak z mála může být člověk úspěšným v tom co ho 
baví.
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V letošním roce jsme měli v plánu malování celých prostor, ale nezískali jsme 
na toto finanční prostředky. Měli jsme  požádáno i o prostředky na nový koberec do 
klubovny, které se nám také nepovedlo získat. I přesto, že jsme prostředky nezískali
z dotací, povedlo se nám najít sponzora, který nám zdarma položil a daroval 
nádherný drahý koberec na celý prostor klubovny. Sice tomuto předcházelo 
vytopení klubovny sousedy nad námi při opravách jejich podlahy, ale jsme rádi, že z
neštěstí nakonec vyšlo štěstí a nový koberec tak může dobře sloužit našim dětem, 
starý již byl velmi nevyhovující a opotřebovaný. 

Opět se nám povedlo oslovit dost dětí z velice těžkých sociálních poměrů, což 
bylo naším cílem. Snažíme se oslovovat převážně rodiny s dětmi ze sociálně 
vyloučeného prostředí a postižených konzumním životem na sídlišti. Hodně rodičů, 
kteří k nám na akce chodí se svými dětmi se více zajímají o naši činnost a někdy i 
přiloží své ruce k dílu a pomohou s přípravami, čehož si velice ceníme a vidíme v 
tomto velký úspěch, kdy po 9 letech činnosti, konečně přichází kýžené výsledky 
našeho působení na okolí a cílovou skupinu především. Mezi dětmi, které 
pravidelně navštěvují již mnoho let naše kluby a akce, vyrostlo několik mladých lidí, 
kteří k nám přilnuli a začali se letos podílet na práci instruktorů pod vedením našich 
vedoucích, jsme velmi rádi, za tyto mladé posily, kterých si o to více vážíme, že 
jsme si je vychovali z řad účastníků. 
 Vzhledem k malému počtu členů organizace (7) a velkému počtu dobrovolníků
(35), jak dlouhodobých tak krátkodobých, je organizovaní činnosti trochu náročnější 
než v jiných letech, ale zatím vše zvládáme a věříme, že z dlouhodobých 
dobrovolníků se postupně stanou naši členové a navíc, že se nám povede v dalších 
letech získat další dobrovolníky pro vedení klubů. 

Jako každoročně jsme v  měsíci listopadu a prosinci absolvovali náročnou 
mikulášskou šňůru (6)a také mnohem více prodejních dní (6) na stánku při 
vánočních trzích, toto vše přispělo k získání poměrně pěkných prostředků na další 
činnost a překlenutí období rozhodování o dalších dotacích na naši činnost pro rok 
2017. Jako každoročně jsme navštívili s naší akcí Mikulášská pochůzka 84 dětí. 
Letos se nám povedlo zapojit rodiče i do příprav na prodejní stánek, kde nám 
pomáhali s výrobou prodejních výrobků, přípravou stánku i samotným prodejem na 
stánku. Již se těšíme na naplánované aktivity v dalším roce 2017. Většina příprav je
již dávno v plném proudu a běží i přípravy na LPT a vše zatím zůstává při aktivní 
činnosti všech v naší organizaci.
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Ke konkrétnímu výčtu akcí níže v přehledu činností organizace za celý rok 
2016. Jsou zde uvedeny, jak jednorázové akce, tak víkendové pobyty i tábor a také 
kluby, které byly v tomto roce otevřeny. Ale jsou zde uvedeny i aktivity samotných 
dobrovolníků našeho spolku.

Konkrétní činnost organizace v roce 2016:

Naše kluby:
2. pololetí šk. r. 15/16                                                           

Klub deskových her  pondělí 15:00 – 17:00
Klub Hrdinové fantasy  úterý  16:00 – 17:30
Klub Netradiční výtvarka čtvrtek 16:00 – 17:30

1. pololetí šk. r. 16/17
Klub deskových her pondělí 15:00 – 17:00
Klub divadélko bez hranic úterý 15:00 – 17:00
Klub dobrotek a mňaminek středa 16:00 – 17:30
Klub Netradiční výtvarka čtvrtek 16:00 – 17:30
Klub Hrdinové fantasy nepravidelně o víkendech

Uskutečněná činnost v roce 2016:
Leden
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Neděle 17.1. Dopoledne s deskovými hrami 9:00 - 13:00
Neděle 17.1. Schůzka vedoucích 12:00 - 14:00
Sobota 23.1. Sáňkovačka v Běláku 10:00 – 15:00
Pátek 29.1. Výlet – Svět dětí 9:00 – 14:00

Únor
Přes jarní prázdniny se kluby konají  
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Neděle 7.2. Po stopách - venkovní dobrodružství pro děti 12:30 – 17:30
Neděle 7.2. Schůzka vedoucích 10:00 – 12:00
Neděle 14.2. Brigáda – úklid klubovny a skladu 9:30 – 17:00
Pá - Ne 19. - 21.2.   Víkendový pobyt – Zombie - víkend 
Neděle 28.2. Dopoledne s deskovkami – puzzle den  9:00 - 14:00

Březen
Pravidelné schůzky klubů během týdne
čtvrtek 3.3. Miss na ledě – bruslení pro děti 14:00 - 19:00
Neděle 6.3. Jarní bláznění 3. ročník - výtvarná dílnička 13:00 - 17:00
Neděle 13.3. Schůzka vedoucích 12:00 - 14:00 
Neděle 13.3. Odpoledne s deskovými hrami – stavebnice 13:00 - 17:00
Víkend 18. – 20.3.   Víkendový pobyt – Bacily - víkend
Pondělí 28.3. Velikonoční soutěžení zajíce Krasličky 8. ročník 13:00 – 17:00

Duben
Pravidelné schůzky klubů během týdne
So - Ne 2. - 3.4. Víkendové dračí doupě so – ne 15:00 – 17:00
Neděle 10.4. Schůzka vedoucích 15:00 - 19:00
Neděle 17.4. Den o Zemi 4. ročník - eko eso den 12:00 - 19:00
Sobota 30.4. Dubinské JedeTo 7. ročník - dopravní soutěž 6:00 – 15:00
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Květen
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Neděle 8.5. Schůzka vedoucích 12.00 - 14:00
Neděle 8.5. Tvůrčí dílnička pro děti - tvoříme trička 14:00 - 18:00
Neděle 29.5. Pohádkový les dětem - den dětí 10:00 – 19:00

Červen
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Neděle 5.6. brigáda – úklid po zatečení sousedů 10:00 – 20:00
Neděle 8.6.    Schůzka vedoucích LPT – 14:00 – 17:00
Neděle 19.6. Schůzka vedoucích k LPT a brigáda – úklid 15:00 - 19:00
Sobota 25.6. Miss na golfu – Výlet Šilheřovice – 7:00 – 19:00

Červenec
Přes hlavní prázdniny se kluby nekonají
Neděle 3.7. Brigáda Petrovice penzion – vedoucí – 8:00 – 20:00
Úterý 5.7. Brigáda LPT – příprava 14:00 – 18:00
Sobota 9.7. Brigáda LPT – příprava programu 9:00 – 19:00
Prázdniny 13. – 24.7. Letní příměstský tábor s pobytovými víkendy  - Galdiátoři
Úterý 26.7. Brigáda po LPT – úklid 14:00 – 18:00
Čtvrtek 28.7. Schůzka vedoucích klubů 14:00 – 18:00

Srpen
Přes hlavní prázdniny se kluby nekonají
Středa 10.8. Schůzka vedoucích klubů – příprava propagace 16:00 – 20:00
Pondělí 22.8. Schůzka vedoucích klubů – propagace 16:00 – 19:00
Sobota 27.8. Velká členská schůze 9:00 – 12:00
Sobota 27.8. Akodr plný her – akce pro děti 12:00 – 20:00

Září
Kluby začínají od 12. 9. 2016
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Průběžná propagace klubů  činnosti v ulicích a na školách
Méně činnosti – hlavní koordinátor činnosti v lázních se svými dětmi
Po až Čt 12. - 15.9. První kluby v tomto školním roce 
Neděle 25.9. Schůzka klubu hrdinové fantasy 14:00 – 18:00
Středa 28.9. Sváteční výlet pro děti a rodiče – Landek 7:00 – 19:00

Říjen
Přes podzimní prázdniny se kluby konají  
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Neděle 2.10. Schůzka klubu Hrdinové fantasy 10:00 – 17:00
Neděle 9.10. schůzka klubu Hrdinové fantasy 10.00 – 15:00
Víkend 14. - 16.10. Víkendový pobyt – magie vody - víkend
Neděle 23.10. Schůzka vedoucích 11:00 – 13:00
Neděle 23.10. Světýlka skřítkům 6. ročník  – lampionový průvod 13:00 19:00
Středa 26.10. Brigáda – Perníkové těsto příprava 16:00 – 19:00
So – Ne 29. - 30.10. Perníčková dílnička I. - Pečení 9:00 – 18:00
Pá – Ne 28. - 30.10. Schůzka klubu Hrdinové fantasy – víkend
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Listopad
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Pá - Ne 4. a 6.11. Perníčková dílnička II. - Zdobení – víkend
Víkend 4. - 6.11. Schůzka klubu Hrdinové fantasy - víkend
Pondělí 7.11. Brigáda zdobení perníčků na prodej 14:00 – 17:00
Úterý 8.11. Brigáda zdobení perníčků na prodej 14:00 – 17:00
Čtvrtek 10.11. Brigáda zdobení perníčků na prodej 14:00 – 18:00
Víkend 11. - 13.11. Perníčková dílnička III. - balení víkend
Neděle 13.11. Po stopách lesem – Loupežníci – larp bojovka 13:00 – 19:00
Víkend 18. - 20.11. Víkendový pobyt – Podzimní svět – zrušen nemocnost dětí
Víkend 18. - 20.11. Schůzka klubu Hrdinové fantasy – víkend
Úterý 22.11. Brigáda dokončování věcí na prodej 15:00 – 19:00
Středa 23.11. Nákup materiálu na adventní dílny – vedoucí 15:00 – 21:00
Čtvrtek 24.11. Odnos větviček z lesní školy – vedoucí 15:00 – 17:00
Čtvrtek 24.11. Brigáda – vedoucí – příprava větviček 17:00 – 20:00
Pá a So 25.a 26.11. Adventní dílny pro všechny - výroba věnců a věcí na prodej 
Pá a So 25. - 26.11 Schůzka klubu Hrdinové fantasy – 19:00 – 22:00
Neděle 27.11. Vánoční jarmark DK Akord – prodej výrobků 11:00 – 19:00
Po a Út 28. a 29.11. Brigáda – dokončování výrobků na prodej 14:00 – 19:00
Středa 30.11. Mikulášský turnaj FM – vedoucí 13:00 – 21:00

Prosinec
Pravidelné schůzky klubů během týdne
Přes vánoční prázdniny se kluby nekonají  
Čtvrtek 1.12. Vánoční trhy Masarykovo nám. – prodej výrobků 8:00 – 21:00
Pátek 2.12. Vánoční trhy Masarykovo nám. – prodej výrobků 8:00 – 21:00
Pá a So 2. - 3.12. Schůzka klubu Hrdinové fantasy - víkend
Sobota 3.12. Vánoční trhy Masarykovo nám. – prodej výrobků 8:00 – 21:00
Sobota 3.12. Mikulášská nadílka pro děti v klubovně 12:00 – 19:00
Neděle 4.12. Vánoční trhy Masarykovo nám. – prodej výrobků 8:00 - 21:00
Pondělí 5.12. Mikulášská pochůzka do rodin dětí 13:00 – 22:00
Út a St 6. a 7.12. Mikulášský turnaj na ZŠ B. Dvorského 15:00 – 22:00
Víkend 9. - 11.12. Víkendový pobyt – Ježíškova dílnička – zrušen nemocnost dětí
Pá a So 9. - 10.12. Schůzka klubu Hrdinové fantasy - víkend
Středa 14.12. Mikulášský turnaj ORL – vedoucí 13:00 – 22:00
Pá – So 16. - 17.12. Schůzka klubu Hrdinové fantasy - víkend
Sobota 17.12. Vánoční schůzka dobrovolníků s udělením BL 12:00 – 20:00
Neděle 18.12. Vánoční klání dětí a rodičů / Sněhulákiáda  13:00 19:00
Neděle 18.12. Vánoční trhy Masarykovo nám. – prodej výrobků 8:00 – 21:00
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Statistiky naší uskutečněné činnosti v roce 2016:

Celkem proběhlo 70 jednorázových a pravidelných akcí.
Z toho bylo schůzí členů a jiných členských činností 32.
Celkem proběhlo 9 víkendových pobytů s různými tématy.       
Uspořádali jsme 1 turnus Letního příměstského tábora s pobytovými víkendy.

Za celý rok probíhalo 9 klubů, které navštívilo celkem 971 dětí, 82 rodičů a 
podílelo se na nich 18 vedoucích spolku. Celkem proběhlo 114 schůzek klubů a 
celkově se na nich odpracovalo 281 dobrovolnických hodin.

Proběhlo celkem 70 akcí nejrůznějšího charakteru, na kterých se odpracovalo 
7423,5 dobrovolnických hodin a zúčastnilo se jich celkem 2317 dětí a 2619 rodičů, 
na akcích se podílelo 509 dobrovolníků a členů spolku.

  
Za rok 2016 proběhlo celkem 184 nejrůznějších činností (akcí i klubů). 

Odpracovalo se na nich 7704,5 dobrovolnických hodin a zúčastnilo se jich 3288 
dětí, 2701 rodičů a dobrovolníků se na činnosti podílelo 527.
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3. Finanční část účetní

Náklady:
Spotřeba                                     104 592,70,- Kč
Služby                                           32 990,54,- Kč
Spotřeba za energie                           869,35,- Kč
Nájemné                                        17 040,00,- Kč
Mzdové náklady                          156 011,00,- Kč
Bankovní náklady                               120,00,- Kč
Ostatní náklady                                       71,12,-     Kč
Celkem                                         311 694,71,- Kč
 

Výnosy:
Příjmy z vlastní činnosti                     3 452,00,- Kč 
Letní tábor                                       16 930,00,- Kč
Prodej výrobků na jarmarcích          31 942,00,- Kč 
Tržby z prodeje služeb                      7 000,00,- Kč 
Dobrovolné vstupné                          4 996,00,- Kč 
Dary                                                   8 693,00,- Kč 
Dotace SMO                                  190 000,00,- Kč
Dotace Jih celkem                           44 848,00,- Kč
Členské příspěvky                             1 400,00,- Kč
Mimořádné výnosy                            1 699,00,- Kč - pojistné plnění
Celkem                                          310 960,00,- Kč

Hospodářský výsledek            -734,71 Kč
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4. Poděkování

Za  podporu  a  pomoc  v roce  2016  chceme  poděkovat  našemu  donátorovi
Statutárnímu  městu  Ostrava,  které  naši  činnost  v roce  2016  podpořilo  částkou
190 000,- Kč na celoroční projekt Stop nudě na sídlišti 2016. 

Další komu chceme poděkovat, je městský obvod Ostrava Jih, který na
činnost poskytl 45 000,- Kč, a to na 3 projekty: Stop nudě na sídlišti 2016 podpořil
částkou 10 000,-Kč na celoroční činnosti, Zábava dětem Jihu podpořil částkou 
15 000,- Kč a LPT s víkendovými pobyty částkou 20 000,- Kč.

Dále chceme poděkovat sponzorům, kteří dlouhodobě podporují naší činnost
slevami při nákupech potřeb pro činnost, deskových her a dalšího vybavení, a to
jsou Moravel, a.s. Yogi.cz prodejna her, Tiskárna Ethics s.r.o., Salón šatu Henista,
s.r.o., fantasyobchod.cz, lékarna Akácie a další. 

Dalším komu chceme poděkovat, jsou lidé z našeho blízkého okolí, kteří sice
nejsou  členy  organizace,  ale  mnoho  času  a  práce  věnují  naší  činnosti  jako
pomocníci - dobrovolníci, jsou to lidé z řad našich přátel, rodinných příslušníků a
také rodičů dětí a mládeže a díky patří i samotným dětem, které se často, hlavně ty
starší podílejí na přípravách programu a dalších pomocných pracích kolem činnosti. 

V neposlední řadě chceme poděkovat našim členům, kteří svou činností drží
organizaci v aktivitě a svými dobrými nápady a chutí udělat něco pro děti a mládež
přispívají  k tomu,  že  SMĚR CVČ,  z.s.  již  9  let  může  dětem a  mládeži  z cílové
skupiny nabízet zajímavou náplň pro jejich volný čas a naplňovat tak cíle, které jsme
si na počátku stanovili ve stanovách a svých srdcích.

Podpisy členů Výkonného výboru:

Jitka Staňová

Radka Růčková

Petr Kurka

Výroční zprávu zpracoval Výkonný výbor.

V Ostravě 7. ledna 2017

Pomáháme těm, kteří chtějí dát svému životu nový SMĚR.

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY V DALŠÍM ROCE.
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