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1. Cíl a poslání organizace
Účelem spolku je integrace jedinců s tělesným postižením a sociálně kulturním znevýhodněním
do společnosti. Mezi hlavní činnosti, které k tomuto cíli napomáhají, patří zejména provozování
charitativní akce s názvem Elegance bez bariér, při které dochází k odstraňování bariér a to hlavně
mezilidských, zvyšování povědomí intaktních obyvatel o jedincích s postižením. Snažíme se tak co
nejvíce zvyšovat kvalitu života cílové skupiny.

2. Struktura Vermi z.s.

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
Členská schůze
nejvyšší orgán spolku (schůze všech členů spolku)

Předseda
Mgr. Michaela Rázková

3. Historie organizace

Historie spolku VerMi sahá zpátky dva roky, kdy jsme se rozhodly, že již chceme Eleganci bez bariér
– projekt, který je pro náš současný spolek naprosto zásadní, dělat sami pod sebou. První dva
ročníky Elegance bez bariér nám totiž musel vždy někdo zaštítit. První rok jsme akci organizovaly
pod Gymnáziem F. M. Pelcla, druhý ročník to bylo pod ZŠ Mozaika. Celou akci jsme si dělaly stejně
samy a dost nás zdržovalo od práce to, že jsme musely čekat na podepsání smluv atd. Od ředitelů
škol. Slovo dalo slovo a my si založily spolek VerMi, pod kterým jsme zorganizovaly již další dva
povedený ročníky charitativní přehlídky a už pracujeme na pátém ročníku.
Mgr. Michaela Rázková a Mgr. Veronika Vavrečková

4. Elegance bez bariér 3. ročník

Ve čtvrtek 22. října 2015 se v rychnovském Společenském centru konal již třetí ročník Elegance bez bariér,
který uspořádal spolek VerMi. Jednalo se o charitativní módní přehlídku nejen vozíčkářů, ale také chodících
modelek a modelů. Byly představeny tři módní kolekce. Letos jsme oslovily módní návrhářku Martu
Musilovou, stylistku Alenu Nonnovou a managerku Havlíčkova 919 Gabrielu Tomkovou. Na pódiu se pak
vystřídali také známé osobnosti a umělci, kterými se to letos jenom hemžilo. Pozvání přijala Miss Earth 2012
Tereza Fajksová , Muž roku 2015 Jakub Kraus, Mister International 2014 Tomáš Dumbrovský, muž roku
2003 Milan Souček, mistryně ČR na handbiku Petra Hurtová, mistryně Evropy v plavání Petra Chocová,
bronzová medailistka ve slalomu Kristýna Křenová, nejúspěšnější česká tenistka na vozíčku Laďka
Pořízková. Jako host přijela také Jitka Nováčková Česká Miss 2011 a mnoho dalších. Letos jsme také poprvé
v historii EBB vysílali přímý přenos z celého průběhu přehlídky. Na pódiu vystoupili finalisté superstar
Martin Šafařík, Veronika Stýblová, dětská taneční skupina Mad Style z Třebechovic pod Orebem, hřebem
večera předvedl své umění populární český písničkář, který vystupuje pod pseudonymem Voxel. Nabitým
večerem provázela Eva Králová a Jakub Bystrzycki.
Vyprodaný sál, neskutečná atmosféra, pozitivní energie, to je Elegance bez bariér. Díky všem partnerům a
lidem, kteří nás tento rok opět podpořili, se nám společně podařilo vybrat celých 132 000,- Kč, což je zatím
historicky největší částka a patří jim tím srdečné díky. Dále se nám pro rodinu podařilo sehnat počítač od
společnosti ASUS v hodnotě 16 000,- Kč. Dále se předával velký potravinový koš a kosmetická taška od
společnosti DERMACOL. Náš generální partner Czechoslovak real navíc věnoval dotykový tablet. Vše bude
věnováno rodině Vítkových, pro kterou byla letošní EBB uspořádána.

Představení rodiny Vítkových

Paní Vítková žije se svými dvěma syny v pronajatém bytě. Na výchovu synů je bohužel sama,
bývalý manžel neplatí výživné. Starší syn se jmenuje Láďa a je žákem 8. ročníku základní školy.
Mladší syn Honzík chodí do 3. třídy. Maminka chlapců nemůže docházet do zaměstnání z důvodu
náročné péče o staršího syna Láďu. Příjem rodiny je tak tvořen pouze sociálními dávkami. Láďa se
narodil jako zdravé dítě. Do nástupu do školy se zdálo být vše v pořádku, nicméně postupně se mu
začala zhoršovat celková motorika a bylo mu diagnostikováno závažné neurodegenerativní
onemocnění - senzitivně motorická polyneuropatie. Onemocnění se projevuje zejména potížemi s
chůzí. Od osmi let je odkázán na mechanický vozík, nyní má i elektrický. V prosinci mu byla zjištěna

další porucha – achalázie. Jedná se o vzácné onemocnění, které se projevuje zejména poruchami
polykání – dysfagií. Průběh onemocnění se neustále zhoršuje. Láďa je schopen pouze 5 h výuky
denně s pedagogickým asistentem. Přestože je pro něho výuka náročná, do školy chodí rád a může
se tak zapojit v kolektivu svých spolužáků. Také dochází do o. s. Orion na počítačový, fotografický a
keramický kroužek.
Peníze by rodina využila na speciální polohovací lůžko, celkové vybavení pokoje a na dotykový
počítač, který by Láďovi kvůli zhoršující se motorice výrazně pomohl při výuce. Dále je potřeba
financovat asistenta až Láďa půjde na SŠ. Maminka by také chtěla Láďovi splnit jeho velký sen –
zaplatit mu ozdravný pobyt u moře, který díky tíživé finanční situaci dovolit nemůže zaplatit.

5. Přehled hospodaření Vermi z.s.

Příjmy:
-

sponzorské dary

138 776,- Kč

-

vstupné

9 050,- Kč

-

tombola

16 436,- Kč

-

úroky KB

2 904,- Kč

______________________________________________
Celkem příjmy

167 166,- Kč

Výdaje:
-

předání daru

125 000,- Kč

-

poplatky (správní, ostatní)

-

hudební produkce, ozvučení, pronájem 16 420,- Kč

-

materiál (do tomboly, kancelářský)

-

služby

-

poplatky KB

8 787,- Kč

3 659,- Kč
871,- Kč
3 222,24 Kč

_______________________________________________

Celkem výdaje

157 959,24 Kč
= 157 960,00 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

9 206,00 Kč

6. Poděkování

Děkujeme všem přátelům, příznivcům a sponzorům VERMI z.s., kteří v roce 2015 podpořili naši
činnost a pomohli finančně, organizačně či věcně.

Jmenovitě děkujeme:
•

paní Zuzaně Ehlové, která se nám stará o účetnictví

•

Evě Myšíkové a Michalu Janotkovi za moderování akce

•

jmenovitě dále realizačnímu týmu přehlídky Janě Necidové, Václavu Šerejchovi, Jiřímu
Rejfířovi a dalším
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