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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 Šerejchová

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 Šerejchová a Mgr. Veronika Zdeňková

4. Elegance bez bariér
Pátý ročník módní přehlídky vozíčkářů Elegance bez bariér se konal dne 9. listopadu 2017 v Rychnově
nad Kněžnou v prostorách Společenského centra. Tato již tradiční akce pořádaná spolkem VerMi, z. s.
znovu dokázala, že lze propojit svět módy s charitativní pomocí. V roli modelů a modelek se opět
představili nejen profesionálové, ale také vozíčkáři.
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. Letošní ročník byl věnovaný rodině Hermanových z Vysokého Mýta,
konkrétně čtyřletému Davídkovi.

Pro diváky byl mimo originálních módních kolekcí návrhářky Marty Musilové, outfitů
z Concept Store 919 a společenských šatů ze salónu Evy Říčařové, sestavený i bohatý doprovodný
program. Akci moderovali Eva Králová a Michal Janotka a podpořila ji řada známých osobností jako
Miss Face Kateřina Kasanová, moderátorka Monika Leová, Muž roku Jakub Kraus a Tomáš
Dumbrovský a Mister Global Tomáš Martinka. Na začátku programu vystoupila taneční skupina MAD
STYLE z Třebechovic pod Orebem. Diváci se nechávali unášet tanečními rytmy i v průběhu večera, kdy
vystoupila taneční skupina ATS Domino Praha. Dále zazpívala Veronika Stýblová a Adam Mišík.
Kromě pestré tomboly s hodnotnými cenami byla pro diváky připravena i řada novinek. Ve
foyer se podávala výborná vína a prodávaly cupcaky, speciálně připravené pro tuto akci cukrářkou
Barborou Jechovou. Dále byl Milanem Zářeckým nafocen charitativní kalendář na rok 2018, jehož
krásné modelky v šatech od Marty Musilové doplněné o šperky společnosti Český Granát, mohli
diváci vidět na mole i v průběhu přehlídky.
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152 000 Kč. Finance Hermanovi použili na léčebnou terapii v Sanatoriích Klimkovice. Dále byl rodině
věnován například notebook značky ASUS nebo sedací vak od společnosti Saky Paky.

5. Představení rodiny Hermanových
Pro pátý ročník byla vybrána rodina Hermanových z Vysokého Mýta, která kromě čtyř dcer
vychovává i syna Davida. Narodil se jako zdravé dítě, ale krátce po narození prodělal zástavu srdce,
krvácení z horních cest dýchacích a vzhledem k nedostatku kyslíku zněla diagnóza neúprosně –
DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA – SPASTICKÁ DIPARÉZA. Po intenzivní rehabilitaci tzv. „Vojtovou
metodou“ ani ve třech letech není schopen chůze či samostatného stravování. I v dalších činnostech
je závislý na dopomoci druhé osoby. Také v předškolním zařízení, kam by měl nastoupit, bude muset
mít asistenta. Nejvýraznější zlepšení zdravotního stavu je patrné vždy po absolvování speciální
léčebné terapie KLIM THERAPY vycházející z poznatků, že opakovaným cvičením konkrétního pohybu
lze dosáhnout vytvoření nového nervového okruhu, který byl narušen a zapříčiňuje omezení
hybnosti. Počet opakovaných cvičení je u každého dítěte individuální. Naučené schopnosti zůstávají
po skončení rehabilitace zachovány. Provádí ji v Sanatoriích Klimkovice, zdravotní pojišťovna ji ale
nehradí. Získané prostředky by proto Hermanovi použili na tuto terapii, díky které David dokáže
například sedět a rodina doufá, že i díky ní udělá svůj první krok. Vedle této terapie by získané finance
posloužily ke krytí nákladů na další rehabilitace, kam 2x týdně matka se synem dojíždí.

6. Přehled hospodaření za rok 2017

Příjmy:

-

Sponzorské dary, dotace

-

Vstupné, tombola
Celkem příjmy

190 460,- Kč
39 224,- Kč
229 684,- Kč

Výdaje:

-

Poplatky (správní, ostatní)

2 036,- Kč

-

Služby (hud.produkce, honor., pronáj., ost)

49 273,- Kč

-

Materiál

4 819,21 Kč

Celkem výdaje

56 128,21 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

173 555,79 Kč

Zůstatek na běžném účtu (KB) k 31. 12. 2017 činí

206 675,55 Kč

Zůstatek v hotovosti na pokladně k 31. 12. 2017 činí

549 Kč

7. Poděkování
Děkujeme všem přátelům, příznivcům a sponzorům VERMI z.s., kteří v roce 2017 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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