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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

Elegance bez bariér je název projektu, který se těší již 4 velmi úspěšných ročníků. V roce 2016
konkrétně Dne 24. listopadu 2016 se v Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou uskutečníl
již čtvrtý ročník. Tváří tohoto projektu je MARTIN ZACH. Tato akce je naprosto výjimečná a je
jediná svého druhu v ČR! Hlavní myšlenka celého projektu je následující. Uskutečnit galavečer, kde
se na mole předvedou krásné modelky a modelové na vozíku či bez něj. Celá akce má rovněž
charitativní rozměr. Vždy je vybrána jedna rodina, která má dítě se zdravotním postižením a
nachází se v náročné životní situaci. Výtěžek je následně této konkrétní rodině věnován. Pro
aktuální ročník byla vybrána rodina Preclíkových z Dobrého v Orlických horách. Paní Marie je na
výchovu svých dvou synů sama. Mladší syn Péťa dochází do ZŠ v Dobrušce, kde je umístěný do
rehabilitační třídy. Péťovi je třináct let. Narodil se jako těžce nedonošený již ve 24. týdnu
těhotenství a vážil pouhých 750 g. Jeho budoucnost byla velmi nejistá. Jeho zdravotní stav se
zhoršoval a musel podstoupit řadu složitých operací. Přes veškerou zdravotnickou péči přišel úplně
o zrak. V době, kdy byl ještě v inkubátoru, mu byla z důvodu trombózy amputována pravá nožička
v koleni. Má mozkovou obrnu. Také trpí řadou potravinových alergií. Vzhledem k P. postižení
nemůže matka docházet do zaměstnání a je závislá na sociálních dávkách.

Peníze rodina využije na nákup zvukových hraček, díky kterým dochází ke zlepšení
psychomotorického vývoje. Dále na nákup notebooku, příkrmů, vitamínových doplňků a
speciálních krémů. Velkou položkou jsou také náklady na provoz auta, které je nezbytné pro
dopravu do školy a k lékařům. Největším přáním rodiny je však pořídit poníka. S Péťou a jeho
spolužáky by bylo možné provádět hipoterapii a výrazně tak ovlivnit kvalitu jeho života.

O stále rostoucím zájmu o přehlídku svědčí fakt, že vstupenky byly několik týdnů dopředu
beznadějně vyprodané. To ovšem diváky neodradilo a mnozí využili možnost a zakoupili si přímo
na místě vstupenku na stání.
Akci moderovali Eva Králové a Michal Janotka a podpořila ji řada známých osobností jako
Miss Earth Tereza Fajksová, Miss ČR Gabriela Franková, Muž roku Jakub Kraus a Tomáš
Dumbrovský a Mister Global Tomáš Martinka. Na začátku bohatého programu vystoupila taneční
skupina MAD STYLE z Třebechovic pod Orebem, zpěváci Martin Šafařík a Pavel Callta a hudební
skupina Leon. Kromě tradiční bohaté tomboly byla pro diváky připravena i řada novinek. Ve foyer
se podávala výborná vína a prodávaly cupcaky speciálně připravené pro tuto akci. Rodině se

předával šek s rekordní částkou - 140 000 Kč. To ovšem není vše! Rodina obdržela také koloběžku
značky Crussis, notebook ASUS, potravinový balíček EMCO a dort s Péťovou fotografií. Celý večer
byla úžasná atmosféra a diváci účinkující na závěr odměnili potleskem ve stoje.

5. Přehled hospodaření Vermi z.s.
Příjmy:
-

sponzorské dary, dotace
vstupné, tombola
úroky KB

171 048,- Kč
51 820,- Kč
2 904,- Kč

______________________________________________________
Celkem příjmy
225 772,- Kč
Výdaje:
- předání daru
133 000,- Kč
- poplatky (správní, ostatní)
6 577,- Kč
- hud. produkce, honor., ozvučení, pronájem
46 864,- Kč
- materiál (do tomboly, kancelářský, spotř.)
6 216,- Kč
- služby
15 450,- Kč
- poplatky KB
2 997,- Kč
______________________________________________________
Celkem výdaje

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

Zůstatek na běžném účtu (KB) k 31. 12. 2016 činí
Zůstatek hotovosti v pokladně k 31. 12. 2016 činí

211 104,- Kč

14 668,- Kč

19 555,76 Kč
14 113.00 Kč

6. Poděkování

Děkujeme všem přátelům, příznivcům a sponzorům VERMI z.s., kteří v roce 2016 podpořili naši
činnost a pomohli finančně, organizačně či věcně.

Jmenovitě děkujeme:
•

paní Zuzaně Ehlové, která se nám stará o účetnictví

•

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