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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. Přehled hospodaření za rok 2018

Příjmy:
-

sponzorské dary

12.500,00 Kč

______________________________________________________
Celkem příjmy

12.500,00 Kč

Výdaje:
- předání daru – přehlídka probíhala v
předešlém období, v roce 2017,
předání proběhlo v roce 2018

145.000,00 Kč

- služby
9.720,00 Kč
______________________________________________________
Celkem výdaje

154.720,00 Kč

7. Poděkování
Děkujeme všem přátelům, příznivcům a sponzorům VERMI z.s., kteří v roce 2018 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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