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Hlavním smyslem a cílem našeho sdružení je pomoc rodinám a dětem s těžkým psychickým
a fyzickým postižením. Získávat, zpracovávat a distribuovat co nejvíce informací z hlediska
lékařské péče, fyzioterapie, vzdělávání, integrace do společnosti, výzkumu u nás i ve světě, přiblížit
široké veřejnosti běžný život rodin s takto nemocnými dětmi a vyvolat zájem o pomoc těmto
rodinám.
V současné době máme ve sdružení 56 řádných členů a 23 dívek postižených tímto vzácným
vrozeným onemocněním genetického původu. Od svého vzniku jsme realizovali mnoho zajímavých
aktivit. Především založení a vedení webové stránky www.rett-cz.com, která tvoří páteř našich
činností. Rodiny zde naleznou ucelený pohled na Rettův syndrom a alespoň částečnou pomoc
v jejich nelehké situaci. Také se nám podařilo stát se členem asociace Rett Syndrome Europe, která
svými aktivitami pomáhá rozšiřovat znalosti o této problematice po celé Evropě. Za pomoci této
asociace a spřáteleného občanského sdružení Alfa Human Service jsme v Praze v roce 2005
uspořádali mezinárodní konferenci o Rettově syndromu. Podařilo se nám vydat zajímavou knihu
„Rettův syndrom, a jak dál..“, uspořádat spoustu akcí osvětových, kulturních, ale i si přivydělat
prodejem vlastních výrobků. Hlavním piliřem naší práce však zůstává pořádání oblíbených
pobytových psychorehabilitačních setkání rodin s takto postiženými dětmi. Pomoc při překonávání
traumatické situace, kterou narození dítěte s Rettovým syndromem je, poradenství, konzultace
s odborníky, rodičovská soudržnost, podpora a praktické zkušenosti pomáhají těmto rodinám
zvyšovat kvalitu jejich života.
I do budoucna chce naše sdružení v započaté práci pokračovat, daleko více se věnovat sociálněprávní problematice, pomáhat řešit konkrétní situace formou poradny a také se zaměřit na oblast
asistenční podpory a péče o rodiče, aby si udrželi dobrou tělesnou a duševní kondici, nezbytnou
k tomuto nelehkému údělu.
Občanské sdružení Rett-Community je vzhledem k tomuto vzácnému onemocnění spíše
menší, ale o to větší má motivaci pokračovat ve svém programu a pomáhat dívkám s těžkým
postižením i jejich rodinám žít plnohodnotný život.
Abychom se mohli poohlédnout na uplynulé roky 2010 a 2011 podívejme se co jsme
zorganizovali, čeho jsme se zúčastnili, jak a kde se nám podařilo získat finanční prostředky-důležité
pro chod našeho sdružení.

Rok 2010
Vydání „Adresáře poskytovatelů služeb pro postižené 2010“
V rámci projektu grantového řízení z Úřadu vlády ČR jsme se zavázali vydat tištěnou i
elektronickou podobu adresáře poskytovatelů služeb pro postižené z celé ČR. Na tomto úkolu jsme
si málem „vylámali zuby“. Sestavit ověřenou a aktuální databázi těchto poskytovatelů z celé
republiky bylo pěkným oříškem a stálo to mnoho lidí velký čas a nervy. Nicméně se v závěru roku
2009 podařilo tyto informace „posbírat“ a publikaci vydat. Databáze byla ihned dána k dispozici i
v elektronické verzi na náš web. Distribuce Adresáře probíhala zejména v průběhu prvního pololetí
roku 2010. Všem kdo se na tomto náročném úkolu podíleli velké uznání !
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Setkání rodičů a přátel Rettova syndromu v ZŠ Zahrádka
Dne 27.4.2010 se uskutečnilo setkání 11 rodičů (z toho 5 manželských párů), přítomny byly
3 dívky s RS, několik hostů. Přijela rozmanitá společnost: (Krušné hory, Chrudim, Praha), rodiče
s 31letou dívkou s RTS i rodiče, kteří se čerstvě dozvěděli diagnozu RTS a rodiče s dítětem kolem
6-11 let.
Program: seznámení, informace ze ZŠ Zahrádka , rodiče dostali: knížku O Rettově syndromu
vydanou Rett-community, Adresář sociálních služeb, vydanou tamtéž, diagnostický materiál
vypracovaný M.Tupou, dotazník s tématy RTSu jako nabídku, přeložený a upravený článek o
komunikaci (Multimodální komunikační strategie pro děti s RTS), seznámili se s několika
pomůckami.
Hlavní a nejdůležitější část tvořil rozhovor a sdílení rodičů – velmi užitečné pro všechny
zúčastněné. Vydatným dílem v této části přispěla naše maminka Katky, paní Vyštejnová.
Hostem byla paní dr. Iva Strnadová z PedFUK a 4 studentky spec.pedagogiky a jedna studenta
FTVS, které pomohly s občerstvením a dalším servisem.
Naše fyzioterapeutka Dis Lucie Pražanová hovořila krátce o svém pohledu na fyzioterapii s dívkami
s RTS. (Také přispěla úžasnou domácí bábovkou).
Všichni přítomní vyjádřili přání vyměnit si adresy . Největší přínos tohoto setkání vidím v tom, že
rodiče dostali emoční podporu a pár věcných informací pro svůj nelehký úkol.
Úkoly vyplynuvší ze setkání: rozdat kontakty rodičům, poradna pro Boušovi z Prahy, studentka pro
Aničku, vyhodnotit nejžádanější téma, zařídit spolupráci s pí Strnadovou a studentkami spec.ped.,
předat informace našim rodičům dívek s RTS a našim učitelům, případně Rett-Community..

Psychorehabilitační kurz v Soběšicích 18.-22.8.
V tomto roce jsme se vzhledem k nepěknému zachování vedení bezbariérového střediska v
Březejci (nepotvrzení objednaného termínu) „ocitli“ v překrásném jihočeském prostředí kousek od
Sušice – v obci Soběšice a to v družstevním penzionu Pod Hořicí, který je nově zrekonstruován a
vybaven i venkovním vyhřívaným bazeném a wellness studiem. Je pravda, že pro rodiny ze severní
Moravy je to kousek „z ruky“, ale vyřešili to objednáním dalších dnů a pojali pobyt jako aktivní
dovolenou.. Hlavními partnery tohoto kurzu byly Nadace Divoké husy a Nadace Dětský mozek –
mockrát za rodiny s postiženými děvčaty děkujeme.

Program pobytu:
Středa 18.8. - příjezd a seznámení
Ve středu jsme se úspěšně sešli v novém místě - v Penzionu pod Hořicí v Soběšicích.
Penzion je velmi dobře zrekonstruovaný, pokoje jsou nádherné. Máme zde k dispozici wellness
studio s masážemi, saunou, bazénem, masážními vanami a whirpoolem. Velmi dobře nám tu vaří a
všichni jsou na nás moc hodní. Jen to sluníčko nám v letošním roce zatím nepřeje. Je tu s námi 7
rodin, které mají před sebou velmi náročný, ale příjemný program. Dnes jsme se ubytovali,
seznámili se mezi sebou a s prostředím a večer se děti vystřídaly v bazénu a whirpoolu. Na večer
jsme měli připravenou saunu.
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Čtvrtek 19.8. - přednášky a hry
Dopoledne budou od dnešního dne probíhat ergoterapie s Bc. Bárou Ředinovou a to na dvě
skupinky - holčičky chodící a nechodící. Holčičky pracovaly se svými asistentkami pod dohledem
naší ergoterapeutky a moc si to užívaly. Mezitím rodiče čerpaly nové informace od Jiřího Peka,
který si připravil přednášku na téma Bude vaší dceři 18 let? anebo sociální aspekty spojené s
plnoletostí. Pro rodiče si pak Bc. Bára Ředinová připravila úvod do relaxace, protože si rodiče
budou každý den užívat relaxační technik v praxi. Pro děti máme připravenou celotáborovou hru
"Stavíme cirkus", při které budou děti pomáhat panu klaunovi Pepíkovi a paní klaunové Kačence
postavit cirkus, protože ten jejich původní se ztratil. Dnes děti vyráběly plakáty prstovými barvami
a čepice s třásněmi. Nechyběla ani bojovka - Hledání klauna s pokladem. Děti společně s rodiči
vyrazili do terénu, protože se na nás sluníčko alespoň trochu usmálo. Odpoledne jsme zvládli ještě
jednu přednášku a to od Mgr. Mirky Tupé, kde jsme se bavili o praktických zkušenostech s
Rettovým syndromem. Po večeři děti skočily do bazénu a rodiče do sauny.
Pátek 20.8. - cvičení rodičů a oslava narozenin dětí
Dnešní den byl ve znamení seznámení s Martinem Šťastným (www.dires.cz) , naším
trenérem. Při přípravě tohoto pobytu jsem se snažila, abychom zvláště mysleli na péči o pečujícího
a to jak po psychické, tak po fyzické stránce. Proto jsem pozvala právě Martina, aby rodičům ukázal
pár pravidel, která mají dodržovat při cvičení. Rodiče můj nápad velmi uvítali a v pátek i v sobotu
chodili dvakrát denně cvičit.Odpoledne jsme oslavili narozeniny dvou dětí - Danielky a Jakuba.
Děti dostaly velký dort ve tvaru velké čisté knihy, kterou ostatní děti vyzdobily. Oslava byla veselá
a barevná. Děkujeme rodině Danielky, že nám připravila takovou báječnou zábavu. V podvečer se
děti konečně dostaly do velkého venkovního bazénu, protože se udělalo krásné počasí.Večer jsme si
vyslechli přednášku o bazální stimulaci od Bc. Báry Ředinové.Další aktivity, jako přípravy na
sobotní karneval, relaxace, ergoterapie, masáže, hydromasáže a sauna samozřejmě probíhaly během
celého dne.
Sobota 21.8. - karneval a opékání buřtů s konečně krásným počasím
Nezdá se to, ale pobyt utíká jako voda. Dnes se mimo stálých aktivit, jako cvičení, relaxace,
procedury, ergoterapie a další, konal závěrečný karneval, na který se děti oblékly do vlastnoručně
vyrobených triček a klaunských čepic a vystoupily před rodiči s malým vystoupením v krásně
vyzdobeném, nově postaveném cirkusu. Pobytová hra byla vyhodnocena, děti byly odměněny a
všechno bylo zakončeno táborákem a opékáním buřtů. Všichni jsme si to moc užili!!! Večer rodiče
začali diskutovat k tématům, která se mají probrat v neděli na Valné hromadě a vydrželi to až do
druhé ráno!!
Neděle 22.8. - balení, Valná hromada a po obědě odjezd domů..
Dnes po snídani jsme začali balit a připravovat se na odjezd. Tenhle pobyt byl ale krátký!V
jedenáct hodin se k nám přidaly další tři rodiny a mohli jsme začít debatovat, hlasovat a volit nové
členy rady a revizní komise.Odsouhlasili jsme jednohlasně Výroční zprávu za roky 2008 a 2009.
Schválili jsme si cestu poloprofesionalizace - tudíž rozšíření aktivit a najmutí fundraisera a
koordinátora do našich řad.Zvolili jsme novou radu sdružení a revizní komisi na další dva roky.

Adventní akce v Mostě 18.12.
Prezentačně – prodejní akce v Mostě byla tentokrát v režii statečné maminky Andrey a
tatínka Kamila. Proto, aby byla Rett Community prezentována i jinde, než jen v Praze, chtěli
uspořádat před Vvánoci dvě akce – jednu v Litvínově a jednu v Mostě. Bohužel dne 11.12. tak
foukalo a bylo ošklivo, že museli prodejní stánek v Litvínově po půl hodině snažení rozebrat…V
obchodním domě Central v Mostě dne 18.12. už se akce velmi povedla. Za osm hodin u stánku se
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podařilo získat 7.120 Kč, což pravděpodobně nebude konečná suma, protože Andrea ví o dalších
lidech, kteří chtějí před vánoci přispět. Velmi děkujeme Andree Korunkové a Kamilu Diváckému,
kteří se zhostili organizace obou akcí. Dále velmi děkujeme všem ostatním, kteří se k prodeji
připojili, cituji Andreu: „ Moc děkuju Jirkovi, Kamilovi, Láďovi (Jirkův bratr), mojí sestře Martině,
Zdeňku Turkovi, paní Daně Uhrové, a dalším, kteří nám na místě pomáhali.“ Těšíme se na další
akce a doufáme, že se rády zapojí i další rodiny Rett Community.

Vánoční dárky pro děvčata a Žurnál pro členy Rett Community
V závěru roku 2010 před Vánocemi se nám podařilo záskat od anonymní dárkyně příspěvek
na malé dárečky pro naše postižená děvčata, a tak bylo rozesláno 22 balíčků po celé republice do
jejich rodin. Do balíčku se nám ještě podařilo vytisknout první Žurnál o činnosti Rett Community a
krásné PF. Žurnál s PF-ky jsme také rozeslali našim partnerům a přátelům.

Rok 2011
Účast na 12.veletrhu neziskovek – NGO Market
NGO Market - 12. veletrh neziskových organizací - www.ngomarket.cz se konal v pátek 29.
dubna 2011, 10.00 – 19.00 hodin v Národní technické knihovně na Praze 6. Poznali jsme z blízka
činnost mnoha zajímavých neziskových organizací a předali jsme si na sebe navzájem kontakty.
Věříme, že naše budoucí spolupráce bude velmi prospěšná. Zúčastnili jsme se několika přednášek a
workshopů a shlédli jsme doprovodný program na pódiu. Příští rok se opět rádi zúčastníme. Záštitu
nad veletrhem převzal Václav Havel a patrony se stali zpěvačka Tonya Graves a herec Boris
Hybner.

Odborné semináře v Motole
Ve dnech 6.5. a 27.5. 2011 proběhly v malé posluchárně FN Motol v Praze semináře
„Alternativní a augmentativní komunikace v teorii a praxi na modelu Rettova syndromu.“ Tyto
odborné semináře byly zorganizované naším sdružením a měly jak pro rodiče, tak i pro odbornou
veřejnost přinést poznatky z této důležité oblasti těžce postižených-verbálně nekomunikujících. Pro
tyto akce byly vytištěny nové letáky o našem sdružení a problematice RS a vyrobeny krásné
hrníčky s naším logem..
V posluchárně se na každém semináři vystřídala postupně čtveřice přednášejících. MUDr. Alena
Zumrová, Ph.D., Mgr. Mirka Tupá (resp.Bc. Barbora Ředinová), Ph.Dr. Šárka Tomová a Mgr. Jana
Šarounová. Tyto semináře proběhly za podpory Úřadu vlády ČR, Vládního výboru pro postižené
občany.

Účast na veletrhu chráněných dílen v Kouřimi
V sobotu 25.6. 2011 Jirka s Milanem, Růženkou a Andreou absolvovali Veletrh chráněných
dílen v překrásném prostředí skanzenu v Kouřimi a propagovali naše sdružení Rett Community.
Jako host vystoupila Bára Hrzánová se svou skupinou Condurango.
V

Založení stránky o Rett Community na facebooku
7.7.2011 založila Renée Lavecká stránku o našem sdružení na facebooku a tím rozšířila
povědomí i na této významné sociální síti. Děkujeme Rendo!
http://www.facebook.com/pages/Rett-Community/219730424732417?sk=info

Psychorehabilitační kurz v Soběšicích 10.-14.8.2011
V roce 2011 jsme se již podruhé zúčastnili našeho oblíbeného pobytu rodin s postiženými
děvčaty v Soběšicích (jinak to byl již šestý psychrehabilitační pobyt). Hlavními partnery tohoto
„setkání“ rodin s každoročně perfektně naplánovaným programem byly – Úřad vlády ČR, Alef
Distributin s.r.o, Alef Nula a.s., Elvac IPC s.r.o., Plán B o.s. a soukromá klinika Logo..
Asi nejlepším hodnocením tohoto pobytu bude shrnutí „poznatků“ a poděkování tatínka s
postiženou dcerkou Evčou, kteří se tohoto pobytu zúčastnili :
„..za celou organizaci a zabezpečení psychorehabilitačního pobytu Soběšice 2011 patří
největší poděkování naší neúnavné Renée Lavecké, takže Rendi moc díky.. proč to děláme a co je
našim cílem víme všichni – spokojené rodiny s postiženou holčičkou Rettovým
syndromem..Mimochodem nápad pro získání dalších finančních prostředků těsně před odjezdem,
internetová soutěž „To nás baví“ byl také její nápad a dopadlo to skvěle- každá rodina s postiženou
holčinou „dostala“ tisícovku na rehabilitace.
dalším „tahounem“ těchto pobytů je naše Martinka, dlouhé měsíce připravuje program pro
celé osazenstvo pobytu, vyrábí a chystá pomůcky pro skvěle vymyšlené hry a činnosti všech - pro
naše postižené dcerky, pro jejich sourozence, pro nás-rodiče, ale i společnou zábavu..a protože má
skvělou rodinu, tak jí pomáhají i její děti a manžel Péťa. A protože nečekaně vypadla jedna
asistentka, ještě stihla zaskočit a postarat se o postiženou Gábinku. Martinko, díky moc.
neměl bych zapomenout ani na Pavlínku, která se do posledních okamžiků snažila získat pro
sdružení potřebné penízky, organizuje všechny aktivity sdružení, pere se s nezábavnou
administrativou při podávání grantů, komunikuje s okolním světem mimo sdružení..., Pavlínko moc
díky a zachovej nám svoji přízeň i nadále.
následuje „skupinka“ slečen – osobních asistentek, bez kterých si už také nedokážeme naše
pobyty představit, a kterým svěřujeme svá postižená děvčata.. Můžeme si tak na chvilku
oddychnout a třeba si zajít na masáž, či si zacvičit.. Děvčata byla jste skvělá, moc děkujeme, že jste
přijela i letos, kdy jsme Vaši zodpovědnou práci nemohli více ocenit..Do této skupinky také vlastně
patří Péťa-manžel Martinky, který se dokázal postarat o sourozence postižených děvčat – a určitě to
neměl lehké..Péťo díky.
určitě bych také neměl zapomenout na Radu sdružení, která drží a organizuje aktivity Rett
Community v čele s Danem a ostatními členy Milanem, Michalem, Růženkou a revizní komisí v
čele s Renée..,mimochodem Dane Tvůj „Soběšický trojboj“- kuželky, minigolf a slalom na
koloběžce byl skvělý nápad, moc se nám to líbilo.
Jak tak koukám, tak jsem při poděkování vlastně i částečně zhodnotil své pocity z
psychorehabilitačního pobytu Soběšice 2011 a tak jen za sebe krátce vyjádřím to nejpodstatnější co
mě a Evče udělalo radost..určitě to byla Canisterapie z o.s. Podané ruce, kdy nám paní Helena a
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Irina ukázali co vše jejich skvělí parťáci Walda a Anetka dokážou a jak to našim děvčatům dělalo
dobře..Bylo vidět že jsou sehrané týmy a milují pomáhat druhým..i při prvních individuálních
krátkých terapiích byly vidět výsledky, naše děvčata se uvolnila a byla spokojená..
Celým pobytem nás provázela krásná hra v duchu indiánských úkolů, her, hledání
pokladu..zakončená tradičním kulturním vystoupením u indiánského tepee, společnou fotkou a
opékáním buřtů-skvělá zábava pro všechny pod patronací Martinky.
Dále jsme měli možnost využití cvičení s Martinem, dále balneo penzionu, a také jsme ho s
Evčou vyzkoušeli – whirlpool byl skvělý-věšli jsme se do něj i s Irčou a Michalkou, Michalem a
jeho Kačenkou. Masáž zad mi také udělala dobře a večery byly klasicky „dlouhé“, museli jsme toho
tolik probrat, vyrobit.. a tak jsme chodili jsme spát hodně po půlnoci a přesto jsme byli ráno čilí .
Mohli jsme si také vyzkoušet nové poznatky v péči o tělo a duši u Milana a Rendy za což jim také
patří dík – já jsem zaváhal a už se k nim nedostal..
Ještě jednou velké díky všem, kteří se na tomto pobytu podíleli a kteří nám na něj přispěli..“

Vánoční pohlednice s logem Rett Community
V závěru roku 2011 jsme si nechali udělat Vánoční pohlednice (5 druhů) s logem a
kontaktem na naše sdružení a zajistili tak „osvětu“ včetně přivýdělku z prodeje. Díky za zajímavý
nápad a realizaci všem zúčastněným..

Vánoční dárky z Karviné
V tom samém adventním období se podařilo Lence Pawlasové (mamince postižené
Danielky) získat v Karviné od anonymního dárce hodnotné dárky, které rozeslala všem rodinám s
postiženými děvčaty, a tak jsme pod stromeček všichni pro naše berušky umísťovali krásně
zabalené dárečky „od sdružení“. Leni moc děkujeme Tobě i tajemnému sponzorovi.

Nový Adresář poskytovatelů služeb pro postižené pro rok 2012
Při podání grantu na Úřadě vlády ČR jsme jednou z podmínek získání fin.prostředků zadali
aktualizované a rozšířené vydání Adresáře poskytovatelů služeb pro postižené. Protože se ke konci
roku měnila legislativa na kterou se v Adresáři odkazujeme, museli jsme v závěru roku 2011
finišovat se získáním potřebných údajů a ověřováním již získaných dat. Vše se podařilo a Adresář
byl včas vydán v tištěné i elektronické verzi. Protože byl v roce 2010 o adresář v řadách odborné
veřejnosti i u rodičů velký zájem, rozhodli jsme se počet vytištěných kusů zdvojnásobit..Věříme, že
pomůže jak pečujícím o postižené, tak i specialistům v této oblasti..
V roce 2011 jsme se také zúčastnili Veletrhu hraček a pomůcek pro děti Itea 2011, kde jsme
se svým stánkem a novým banerem sdružení (již s novým logem od akad.malířky paní Schonové)
prezentovali svou činnost..Celou akci uváděla Baby televize a je k dispozici v archivu na našem
webu.
V průběhu těchto dvou let se nám také podařilo pomoci několika rodinám radami jak získat
finanční prostředky k dofinancování spec.vozíků pro postižené děti (hrazené zdrav.pojišťovnou jen
částečně), jak postupovat na úřadech při vyřizování příspěvků na péči a náležitostech pečujících
osob.
V jednom případě se dokonce podařilo prostředictvím MUDr.Aleny Zumrové a anonymní
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dárkyně pořídit nový vozík pro Danielku z Karviné do školy. Alence i neznámé dárkyni mockrát
děkujeme.
Dost často se na nás také obracejí studenti s prosbami o vyplnění různých dotazníků a
pomoci rodin s postiženými děvčaty při jejich dipl.pracích. Všem zainteresovaným rodinám
děkujeme za vstřícnost.
Samozřejmě, že nejvíce „akcí“ se děje v Praze, a tak se co nejvíce snažíme prezentovat svou
činnost, provádět osvětu tohoto vzácného onemocnění, navštěvovat odborné semináře k získání
informací a ty pak předávat prostřednictvím našeho webu ostatním..Důležité jsou i články, které
naši rodiče napíšou a podělí se se sými zkušenostmi ostatním (v roce 2011 napsány články k
7.výročí založení Rett Community, článek Nákup vozidla pro postiženého a článek Kompenzační
pomůcky pro postižené..). Dále se také se snažíme využívat i ostatní web stránky na internetu –
např. www.postizenedeti.cz , www.nrzp.cz , www.vzacnenemoci.cz, …
V průběhu roku 2011 jsme se v Radě sdružení shodli na založení nového bankovního účtu –
transparentního s možností internetbankingu, při výběru v bank.sektoru nám nejlepší podmínky
nabídla Raiffeisenbank, a tak jsme nějakou dobu měli účty dva a ke konci roku 2011 účet u
Komerční banky zrušili.

Shrnutí poznatků z předcházejících dvou let a plány pro následující období..
Na to jak jsme „malé“ sdružení (co do počtu zaregistrovaných členů a postižených dětí)
jsme toho za tyto dva roky stihli „požehnaně“.Vezmeme-li v potaz, že tři členové Rady sdružení
pracují pro naše sdružení ve svých volných chvílích a nemají ve svých rodinách postiženou
Rettovým syndromem jsme jim nesmírně vděčni za to co pro nás a naše holky dělají. Řada z nás
měla i problémy se zdravím i další osobní komplikace v rodinách.
Máme radost, že naše malé sdružení má už dost velké jméno, které si získalo trvdou prací
během sedmi let působení. Samozřejmě jsme si prošli i krizí – kde tomu tak ale není, přes veškeré
problémy a trable máme na paměti náš hlavní cíl – Pomáhat rodinám s děvčetem postiženým
Rettovým syndromem.
Vyzdvihněme naše silné stránky (pořádání seminářů, osvětových a kulturních akcí, pobytů
pro rodiny s postiženým dítětem) a na těch stavme i v následujících letech. Zaměřme se však i na to,
co nám zatím dělá problémy – získávání fin.prostředků (získání sponzorů, grantů od nadací, vlastní
činností..).

Poslední stránka je věnována finančnímu hospodaření Rett Community za roky 2010 a 2011.

VIII

Stav financí k 1.1.2010 v Kč
Příjmy v Kč
Grant Nadace Divoké husy
Grant Nadace Dětský mozek
Dar R.Lavecká
Dar M.Kožíšek
Příspěvky členů sdružení
Prodej výrobků v Mostě
Úrok z účtu

67 835,73
120 000,00
15 000,00
10 000,00
20 000,00
27 212,00
7 830,00
11,84

Příjmy celkem v Kč
Výdaje v Kč
Pobyt Soběšice
Poplatek Nadace Divoké husy
Tisk Adresáře poskytovatelů služeb pro osoby se zdrav. postižením
Daň z příjmu fyzických osob za rok 2009
Poplatky za ostatní služby, materiály a kurzy
Poplatky za vedení účtu

200 053,84

Výdaje celkem v Kč

242 393,80

135 078,00
60 000,00
23 680,80
5 295,00
16 580,00
1 760,00

Stav financí k 31.12.2010 v Kč

25 495,77

Stav financí k 1.1.2011 v Kč
Příjmy v Kč
Grant Úřad vlády ČR
Dar Alef Distributin s.r.o.
Dar Alef Nula a.s.
Dar Elvac IPC s.r.o.
Dar Plán B o.s.
Dar Soukromá klinika Logo
Příspěvky členů sdružení
Organizace odborných seminářů a prodej tiskovin
Prodej výrobků v Kouřimi
Úrok z účtu
Příjmy celkem v Kč
Výdaje v Kč
Pobyt Soběšice
Tisk Adresáře poskytovatelů služeb pro osoby se zdrav. postižením
Dohody o provedení práce
Srážková daň na dohody o provedení práce v roce 2011
Poplatky za ostatní služby, materiály a kurzy
Poplatky za vedení účtu
Výdaje celkem v Kč
Stav financí k 31.12.2011 v Kč

25 495,77

IX

70 000,00
14 000,00
21 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
53 802,00
18 307,00
2 215,00
8,41
219 332,41
112 381,00
51 466,40
38 250,00
6 750,00
19 450,00
2 016,00
230 313,40
14 514,78

Tato výroční zpráva je návrhem Výroční zprávy občanského sdružení RETT COMMUNITY za
roky 2010 a 2011. Podle stanov sdružení musí být výroční zpráva schválena valnou hromadou,
která proběhne 2.9.2012.

Za RETT COMMUNITY

předseda sdružení
Daniel Hnát

revizní komise
Renée Lavecká
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