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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 2019
Dne 7. října 2019 proběhl v řadě již šestý ročník módní přehlídky vozíčkářů Elegance bez bariér, která
byla založena spolkem Vermi, z. s., Mgr. Michaelou Šerejchovou (Rázkovou) a Mgr. Veronikou
Zdeňkovou, Ph.D. (Vavrečkovou). Realizační tým uspořádal přehlídku po roční pauze a čekání se
vyplatilo. Diváci se mohli těšit nejen z nových prostor, ale i z originálního programu. Nově se akce
uskutečnila v krásném nově zrekonstruovaném objektu Společenského domu v Solnici a přišlo ji
podpořit více než 400 diváků. Především díky nim měl večer úžasnou atmosféru. Šestý ročník byl
věnován rodině Koukolových, konkrétně dvanáctileté Aničce.

Akci svým vystoupení podpořil zpěvák a moderátor Tomáš Löbl, zpěvačka Tereza Mašková nebo
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Ten se na akci podílel hned několik způsoby.
Pánové nafotili spolu s Aničkou charitativní kalendář pro rok 2020, aktivně se podíleli na přípravách a
objevili se na mole v roli modelů a jako překvapení předvedli taneční show. V rámci módních kolekcí
se diváci mohli nechat inspirovat kousky z Concept Store 919, autorskými modely Marty Musilové,
módou pro vozíčkáře od Martina Zacha nebo společenskými šaty ze salónu Evy Říčařové. Celým
večerem provázela Eva Králová a Tomáš Löbl.
Ve foyer i přímo v sále bylo pro diváky připraveno mnoho dalších lákadel v podobě tomboly
s hodnotnými cenami, čerstvých cupcaků od cukrářky Barbory Jechové a prodej charitativních
kalendářů a odznáčků. Občerstvit se také mohli v pojízdné kavárně Láry Fáry.
V samotném závěru večera se rodině Koukolových předával šek v hodnotě 161.000 Kč. Paní
Koukolová finanční prostředky použije především na úpravu rodinného domu k bezbariérovosti.

5. Představení rodiny Koukolových
Koukolovi pocházejí z Pohoří v Orlických horách. Paní Pavlína Koukolová žije se svými dvěma dcerami
Aničkou a Klárou v rodinném domku a jejich výchova je pouze na ní. Otec dcer bohužel neplní
vyživovací povinnosti a nejeví o ně zájem. Paní Koukolová rovněž pečuje o své invalidní rodiče, kteří
s nimi sdílí dům.
Anička se narodila v dubnu 2007 a zpočátku nebyl žádný důvod se domnívat, že by něco mohlo být v
nepořádku. Ve třech měsících začalo být zřejmé, že Anička neumí věci, které by jako zdravé miminko
měla zvládat a nejeví zájem o okolí. Rozběhl se proto kolotoč vyšetření, kdy byl diagnostikován
opožděný psychomotorický vývoj a mírný centrální hypotonický syndrom. Ve třech letech se přidala
další diagnóza - porucha autistického spektra, dětská mozková obrna a těžká mentální retardace.
Anička je ležící, maximálně si sedne, proto navštěvuje pátým rokem Speciální pedagogické centrum v
Hradci Králové, kde má individuální vzdělávací program a také se vzdělává doma s maminkou.
Trénuje hlavně stání na vertikalizačním stojanu.

6. Přehled hospodaření za rok 2019
Příjmy:
-

sponzorské dary, příspěvky
dotace KÚ KHK
vstupné, tombola

175.400,00 Kč
36.000,00 Kč
68.500,00 Kč

_____________________________________________________________
Celkem příjmy

279.900,00 Kč

Výdaje:
- dary
166.000,00 Kč
- služby
86.847,00 Kč
- poplatky
1.361,00 Kč
- nájemné
21.500,00 Kč
- materiál
22.358,00 Kč
- občerstvení
2.156,00 Kč
____________________________________________________________
Celkem výdaje

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

300.222,00 Kč

- 20.322,00 Kč

Zůstatek na běžném účtu (KB) k 31. 12. 2019 činí

40.647,55 Kč

Zůstatek hotovosti v pokladně k 31. 12. 2019 činí

4.035,00 Kč

7. Poděkování
Děkujeme všem přátelům, příznivcům a sponzorům VERMI z.s., kteří v roce 2019 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,
Renatě Suchánkové, Karolině Divíškové, Evě Šlapetové, Lence Hovorkové, Lucii Tlukové, Jakubovi
Jarkovskému, Nikole Kněžourové, Martinovi Vavrečkovi, Petru Rázkovi, Markétě Rybičkové.
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