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Úvodní slovo předsedkyně spolku
Spolek ALKMEON v roce 2018 plnil své poslání a nadále pomáhal rodičům malých pacientů
s dětskou mozkovou obrnou, neurologickými postiženími a poraněním mozku, aby mohli aktivněji
prosazovat zlepšování zdravotního stavu a sociální postavení své rodiny.
Pozornost také spolek věnoval získávání finančních prostředků, aby mohl zajistit nejenom své vlastní
fungování, ale mohl přímo podpořit některé děti v jejich léčbě na Neurorehabilitační klinice AXON v Praze,
což se díky několika štědrým dárcům podařilo. Také byly podány dvě grantové žádosti a několik dalších
připraveno k podání. O většině z nich se však bude rozhodovat až v roce 2019.
Spolku se však podařilo uspořádat řadu zajímavých dětských akcí, které přivedly do spolku další
členy a zvýšila se tak členská základna spolku i počet lidí, kteří se aktivně do činnosti spolku zapojily.
Spolek též restrukturalizoval představenstvo a kontrolní komisi, kdy do těchto orgánů integroval členy, kteří
se maximálně aktivně chtějí účastnit činností ve prospěch spolku.
Vždyť základním cílem spolku ALKMEON z.s. je zajistit dětem, ke kterým nebyl osud příliš
laskavý, prožít důstojný život s co možná nejvyšší mírou integrace do naší společnosti.
MUDr. Jarmila Zipserová
předsedkyně spolku
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Podané žádosti o granty
V rámci dotačního řízení na podporu rodiny podal spolek ALKMEON z.s. v roce 2018 žádost
o vyjádření podpory projektového záměru na Ministerstvo práce a sociálních věcí „Domeček – aneb
neorestart v rodině“ pro cílovou skupinu dětí s handicapem a jejich rodiče.
V rámci výzvy Evropských strukturálních fondů byla také podána žádost o grant v rámci výzvy 88
– Podpora aktivit a programů sociálního začleňování s názvem programu „Pečuj a zůstaň zdravý“. O žádosti
bude rozhodnuto až v roce 2019.

Získané finanční dary
V roce 2018 získal spolek ALKMEON z.s. dary od Mgr. Ivy Vanerové ve výši 110.000,- Kč, Marie
Hromířové ve výši 30.000,- Kč, Ing. Milana Říhy, Ph.D., ve výši 8.000,- Kč a společnosti REXIM spol.
s r.o., IČ: 45274045 ve výši 80.000,- Kč. Celkově tak byly získány finanční prostředky formou darů ve výši
228.000,- Kč.

Přehled o fyzických osobách, kterým byly poskytnuty prostředky na veřejně
prospěšný účel
Spolek uhradil část terapie KOSMÍK konanou v roce 2019 pro Ondru Vanera z Příbrami v hodnotě
110.000,- Kč a pro Lenku Štíchovou v celkové hodnotě 30.000,- Kč. Terapie se uskutečnila na
Neurorehabilitační klinice AXON v Praze 4.

Aktivity spolku v roce 2018
Od začátku roku pracovalo představenstvo spolku na implementaci směrnice GDPR pro ochranu osobních
údajů svých členů a přispěvatelů.
Den dětí oslavil spolek uspořádáním akce „Dětský den a ALKMEONem“.

Na sklonku léta pro děti uspořádal spolek akci s názvem „Hurá, léto…“, kdy se zejména školáci loučili
s letními prázdninami.
Dne 21. září 2018 oslavil spolek své 1. narozeniny v kruhu svých členů, kamarádů a podporovatelů.

Spolek uspořádal v listopadu 2018 školení s názvem „Podávání grantových žádostí v neziskovém
sektoru“, kde se podělil o své znalosti s členy ostatních spolků, nadačních fondů a nadací.
Dne 5.12.2018 uspořádal spolek Mikulášskou besídku pro děti, a to včetně velmi zajímavého programu.

Spolek dále pracoval na rozšíření webových stránek na adrese www.alkmeon.cz

Výsledek hospodaření za rok 2018
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Daně a poplatky
Celkem

VÝNOSY
31.382,39 Kč Tržby z prodeje služeb
238,00 Kč Dary
213.100,80 Kč Členské příspěvky
3.100,00 Kč
247.821,19 Kč Celkem
Zisk

12.000,00 Kč
228.000,00 Kč
9.500,00 Kč
249.500,00 Kč
1.678,81 Kč

