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Slovo úvodem
Akademie nadání (ANA) vznikla jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí
a pracují  s  „handicapem“  nadání.  Zvláštní  pozornost  je  věnována  rodinám  dět tzv.  dvakrát
výjimečných  –  tzn.  nadaných  dět s  určitým  handicapem  (specifcké  poruchy  učení,  porucha
pozornost a aktvity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.). Jejím cílem
je zajistt těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Tyto dět jsou často kvůli svým
handicapům/výjimečnost vyčleňovány z kolektvu vrstevníků. Spolek usiluje o to, aby se i tyto dět
mohly  vzdělávat  a osobnostně  rozvíjet  adekvátně  jejich  individuálním  schopnostem,  potřebám
i omezením.
Za bezmála 7 let aktvní činnost ANA prošlo touto organizací cca 850 dět zejména z Plzeňského
kraje. Po celý rok ANA nabízí široké spektrum aktvit, jako jsou:
- zájmové a pohybové kroužky
- herní kluby
- nácviky sociálních dovednost
- víkendové akce
- prázdninové a víkendové pobyty
- příměstské tábory
- přednášky, semináře a kurzy

Idea a důvod existence
Problematka mimořádně nadaných dět teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být
věnována  zvýšená  péče.  Podle  názorů  mnohých  laiků  i  odborníků  je  péče  o nadané  prestžní
záležitost, která podporuje elitářství. Skutečnost ovšem je, že tyto dět jsou mnohem ohroženější
v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělost než dět průměrné či dokonce podprůměrné.
Vysoké nadání bývá totž spojeno s extrémnost v různých aspektech prožívání a chování. Většina
těchto dět i jejich rodin pociťuje nadání spíše jako handicap než jako výhodu.
Spojení vysokého nadání s defcitem v některé oblast je pro mnoho lidí nepochopitelné. Možná
proto dvakrát výjimečné dět zůstávají tak často skryté a jejich potenciál nevyužitý. Zbytečně se
tak stávají jakýmisi „ztracenými poklady“ naší společnost.

V celém Plzeňském kraji  není  podobná organizace věnující  se dětem s popsanými handicapy
v kombinaci s nadáním („dvakrát výjimečným“ dětem). Péče o takto handicapované dět je velmi
nedostupná.  Je  nutné umožnit  i  nadaným dětem kreatvně  a  plnohodnotně  trávit  volný čas
v prostředí, kde budou přijaty a kde bude podpořena jejich snaha zapojit se do společnost.

Hlavním posláním spolku ANA je umožnit nadaným dětem, jejich rodinám a všem zúčastněným
osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušenost a informací.  Zároveň je
poskytováno kvalitní zázemí, odborná psychologická péče, dlouhodobé vedení a poradenství jak
dětem, tak jejich blízkým. Dále je vyvíjena osvětová činnost o této specifcké problematce pro
zkvalitnění informovanost rodin, odborné a laické veřejnost.
Cílem je spokojené, rozvíjející se dítě ve spokojené rodině.
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Historie ANA
Akademie  nadání,  z.s.  (dříve  Akademie  nadání  o.  s.) byla  jako  občanské  sdružení  registrována
Ministerstvem vnitra ČR dne 21.12.2009 pod čj. VS/1-1/78058/09-R a nyní je jako spolek zapsána
ve spolkovém rejstříku vedeném u     Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. L 5540  .

Rozhodnutm Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru sociálních věcí ze dne 17.9.2015 bylo ANA
uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dět ve smyslu ust. § 48 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dět, ve znění pozdějších předpisů.

Následně na 7. valné hromadě členů ANA, která se konala dne 25.11.2015, byla schválena změna
názvu spolku. Návrhu na zápis této změny bylo vyhověno usnesením Krajského soudu v Plzni ze
dne 29.12.2015, do spolkového rejstříku byla předmětná změna názvu zapsána dne 22.1.2016.

Na 8. valné hromadě členů ANA konané dne 23.11.2016 byla schválena změna stanov spolku pro
jejich uvedení do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příslušný soud vyhověl
návrhu na zápis souvisejících změn do spolkového rejstříku svým  usnesením ze dne 14.12.2016
a příslušné změny zapsal k datu 3.1.2017.

Od roku 2016 je ANA členem Plzeňské krajské rady dět a mládeže z. s.

Současnost ANA
ANA vykonává svou činnost v souladu s jejím účelem ve smyslu článku II stanov:

„Posláním ANA je setkávání nadaných a dvakrát výjimečných dět i dospělých a jejich začlenění do
společnost. Zvláštní pozornost je věnována podpoře rodin mimořádně nadaných dět a dět tzv.
dvakrát  výjimečných,  tj.  nadaných  dět s  určitým  handicapem,  které  považujeme  za  nejvíce
ohroženou skupinu.
Účelem spolku je  umožnit  všem dětem,  dospívajícím i  dospělým s handicapem, jejich  rodinám
a všem  zúčastněným  osobám  společné  setkávání,  vzájemnou komunikaci  a  výměnu  zkušenost
a informací. Dále zprostředkovat této skupině lidí péči a podporu, aby se mohli osobnostně rozvíjet
a vzdělávat adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením.“

K datu 1.1.2017 bylo členy spolku celkem 42 osob.

Rada spolku
Podle článku VI odstavci 1 stanov ANA je Rada nejvyšším a výkonným orgánem spolku.
Rada ANA má celkem 4 členy:
Mgr. et Mgr. Ivana Smítková  (předsedkyně)
Mgr. Stanislav Smítka  (místopředseda)
JUDr. Marta Nedvědová
paní Eva Járová Honsová
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Statutární orgány spolku
Podle článku VII odstavce 3 stanov ANA předseda nebo místopředseda jednají jménem spolku,
zastupují  jej  navenek  a  rozhodují  v     záležitostech  fungování  spolku,  přičemž  každý  z     nich  je  
oprávněn jednat samostatně.

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková
spoluzakladatelka a dlouholetá předsedkyně spolku

–  absolvovala  Západočeskou  univerzitu  v  Plzni,  Fakultu  pedagogickou  a  Univerzitu  Karlovu,
Filozofckou fakultu v Praze, kde za diplomovou práci s názvem "Dvojí výjimečnost v pedagogicko-
psychologické praxi" obdržela Cenu profesora Zdeňka Matějčka
– v letech 2005 až 2009 pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně, Plzeň jako psycholog
a krajský koordinátor péče o nadané dět
–  nyní  provozuje  vlastní  psychologickou  praxi  a  příležitostně  vede  přednášky  a  semináře  pro
studenty,  pedagogy  a výchovné  poradce  se  zaměřením  na  problematku  nadaných  a  dvakrát
výjimečných dět

Mgr. Stanislav Smítka
spoluzakladatel a dlouholetý místopředseda spolku

– je držitelem hlavní ceny Křesadlo za dobrovolnickou činnost, která mu byla udělena v roce 2017
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Nabídka ANA
✔ kvalitní zázemí, odborná psychologická péče, dlouhodobé vedení a poradenství, napojení na
síť dalších odborných pracovišť (psychiatrie, logopedie atd.)
✔ prostor pro setkávání dět předškolního a školního věku a schůzky rodičů
✔ pomoc při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (v souvislost s nadáním i případným
handicapem)
✔ zkvalitnění informovanost rodin o problematce „dvojí výjimečnost“, konzultace a podpora
✔ zkvalitnění informovanost odborné i laické veřejnost v mateřských, základních a středních
školách o této specifcké problematce prostřednictvím individuálních konzultací i přednášek
✔ pobyty pro rodiče s dětmi – k načerpání sil a inspirace i k výměně zkušenost

Volno-časové aktivity

Herní kluby
Na klubech se hrají převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé a jiné hry. Nejedná se však „pouze“
o herní kluby. Dět si sice přicházejí  hrát a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro
komunikaci. V podstatě se jedná o jakési „terapeutcké“ vedení, v jehož rámci průběžně řešíme
různé  problémy  těchto  dět.  Značným  přínosem  je  pro  dět zejména  možnost  setkávání
a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopnost i obtží. I během relatvně krátké
doby jsou pak patrné u mnoha dět pozitvní změny v učení, chování, prožívání i sebehodnocení.
Většinou  dochází  i  ke  zklidnění  ostatních  členů  rodiny  (a  tm  i  zkvalitnění  rodinných  vztahů),
protože  pochopí  příčiny  potží  svého  dítěte,  mají  možnost  promluvit  s  ostatními  rodiči
a pochopitelně si průběžně domluvit individuální konzultaci.

Výukové kroužky

Nápravné programy pro předškoláky
Určeno pro předškolní dět a dět s odkladem školní docházky.  Kroužek vede speciální pedagožka
s dlouholetou praxí  a  výsledky v  této oblast.  Dět se  zde naučí  správnému držení  těla  a  ruky,
uvolnění  ruky,  procvičí  si  jemnou  motoriku  a  jiné  důležité  dovednost potřebné  ke  vstupu  do
1. třídy.

Předškoláček
Vhodný pro všechny předškolní  dět a dět s  odkladem školní  docházky.  Zaměřuje se na nácvik
dovednost pro  úspěšný  vstup  do 1.  třídy  (procvičení  motoriky,  orientace v  prostoru  i  na těle,
vyprávění, udržení pozornost a koncentrace a seznámení se s pojmy přestávka, vyučovací hodina
apod.).

Matematcký dinosaurus
Pro všechny dět, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení nelehkých úkolů.  Dět se
mohou  těšit:  hádanky,  hlavolamy,  bludiště,  zakódované  obrázky,  sudoku,  tangram,  kakuro,
algebrogramy, origami, přesmyčky, optcké klamy.

Mluvím, mluvíš, mluvíme
Kroužek zaměřený na rozvoj motoriky, vyjadřování, komunikaci, poznávání i hru. Vhodné pro dět
od 4 let po předškoláky.  Jednoduše a zábavnou formou je procvičováno vše, co by dítě v daném
věku mělo zvládat. Kroužek vedou lektoři s osvědčením „asistent logopeda“.
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Dračí doupě

Dračí doupě
Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být
kýmkoliv od šlechtce po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího
doupěte se stáváš jen tm, čím chceš být. Fantazie se stává realitou.  Setkávání s touto fantazijní
hrou probíhá pod vedením profesionálního lektora a tvůrce hry, který se jejím hraním dlouhodobě
zabývá. Hra je vhodná pro dět od cca 9 let.

Soboty s Dračím doupětem
Nově  dáváme  možnost  pravidelně  nebo  nárazově  strávit  celou  sobotu  hrou  Dračího  doupěte.
Úroveň hry je přizpůsobována potřebám aktuálních hráčů (začátečníkům i pokročilým) i ve více
skupinách současně.

Technické kroužky

Kroužek fyziky jinak
Pro dět, které chtějí poznat fyziku v běžném životě. Dět se učí  používat fyziku k vysvětlení jevů
kolem nás včetně různých zajímavost. Mimo jiné získávají mnoho poznatků včetně pracovních listů,
které lze využít ať už jako referát nebo ukázku jednoduchého pokusu.

Elektron
Kroužek elektrotechniky ,,Elektron" je v ANA žádaným a je určen pro všechny dět a mladistvé. Pod
vedením zkušeného lektora se dět samy učí číst schémata, pájet, propojovat obvody a  časem si i
postaví  svého  malého  robota.  Pracují  s  běžnými  elektrosoučástkami,  ale  i  se  stavebnicí  Voltk
a Arduino.

Výbuch
Kroužek je plný různých fyzikálních a chemických pokusů uskutečnitelných v rámci možnost ANA.

Kreativní kroužky

Tvořivé ruce
Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří. Kroužek je zaměřen na různé techniky jako je leptání skla,
fusing, cínovaný šperk, vinuté perle, ubrousková technika, sítotsk, vypalování do dřeva, plstění,
práce s FIMO hmotou a výroba dárků jako svíčky, vánoční ozdoby, šperky aj.

Šikulové
Pro všechny dět, které rády tvoří.  Naučí se základní jednoduché techniky, které zvládnou i menší
dět.

Kroužek paličkování
Společně pomalu postupně pronikneme do tajů krajky. Techniku paličkování zvládnou holky i kluci,
dět i dospělí. Vyrobit se dá cokoliv od šperků, obrázků až po prostrání nebo doplňky oblečení.

Stavíme s LaQ
Kroužek je vhodný pro všechny, které baví stavění z Lega a chtějí vyzkoušet něco nového.  Stavebnice
LaQ [lakjú] k nám přišla z Japonska a je určena dětem od 5 let.
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Šachy

Šachový kroužek
Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se dět naučí  pravidla hry.  Věková hranice není
omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce naučit hrát, je vítán.

Doučování

V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací
zkoušky,  při  nezvládání  určitého učiva  apod.  Nabízíme doučování  anglického  a  českého jazyka
a matematky, ale není problém po domluvě zajistt i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.

Logopedická prevence

Vhodné zvláště pro dět, které odmítají doma s rodiči spolupracovat a nechtějí trénovat.  Jedná se
o individuální procvičování řeči s lektorem za použit materiálů ANA nebo podle úkolů zadaných od
logopeda.

Pohybové kroužky

Jóga pro dět i dospělé
Jóga má velice dobrý vliv na správné držení těla a je vhodná pro každého. Cvičení jógy je spojeno
s určitým druhem relaxace, která vede k psychické rovnováze. Lektorka pracuje jak s dospělými, tak
s dětmi, u kterých má zkušenost s pozitvními účinky v případě některých diagnóz a poruch.

Příměstské tábory

• tábory jsou určeny pro dět od 5 let výše
• preferujeme maximálně 5 dět na jednoho lektora
• vždy je přítomna psycholožka - proto můžeme zohlednit i případné specifcké potřeby dět
(např. hyperaktvitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
• využít můžete celý tábor nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
• v ceně tábora je  zahrnuto pojištění  dět,  oběd,  svačina,  pitný režim po celý den,  veškeré
vstupy i doprava a materiál na tvoření
• střídáme  tvoření  (procvičení  jemné  motoriky,  trpělivost,  rozvoj  představivost)  s  hraním
deskových her (soustředění, procvičování pamět, schopnost porozumění, spolupráce) a s výlety,
které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i získávání informací, které jistě uplatní i ve škole
• specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny a širší veřejnost

Jarní příměstský tábor
Podzimní příměstský tábor
Letní příměstské tábory
Jedná se o pravidelně konané prázdninové akce.
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Prázdninové pobyty

• v ceně pobytů je zahrnuto ubytování s plnou penzí včetně nákladů na organizaci
• doprava je individuální
• program  pobytů  je  částečně  organizován,  všechny  nabízené  aktvity  jsou  dobrovolné
a přizpůsobují se počasí a potřebám dět
• program zahrnuje výlety i místnost plnou her

Prázdninový pobyt aneb "Pec"
Jde o pravidelně pořádané pobyty určené pro rodiče s dětmi, které slouží k  načerpání sil a inspirace
i k výměně zkušenost.

Nácviky sociálních dovedností

Jedná se o skupinové nácviky sociálních dovednost pro klienty s Aspergerovým syndromem, vysoce
funkčním autsmem, ADDD. Tyto nácviky jsou určeny dětem od 6 let věku výše.
„Sociální  dovednost můžeme  defnovat  jako  dovednost,  které  jsou  používané  v  mezilidských
vztazích,  umožňují  nám přirozeným způsobem vyjadřovat  své potřeby,  mluvit  o svých pocitech
a záměrech a brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení od druhých
lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry.“ (www.autsmus.cz)
Problémové chování je často pouze sekundárním jevem obtží v komunikaci se svým okolím.

• Před začátkem nácviků probíhají  vstupní pohovory,  na jejichž základě je  dítě zařazeno do
vhodné skupiny, a to mimo jiné podle věku a podle oblast, které dítě potřebuje rozvíjet.

Doprovázení pěstounských rodin

• Poskytujeme podporu a pomoc, doprovázení rodiny, odborné služby, poradenství, vzdělávání,
odlehčovací  služby  a  volnočasové  aktvity  včetně  víkendových  pobytů  a  příměstských  táborů.
(Nabízené služby a aktvity si rodiny vybírají podle svých potřeb a možnost.)

Na základě dlouhodobých zkušenost a pozitvních výsledků se chceme i v oblast pěstounské péče
zaměřovat  především  na  rodiny  dět tzv.  dvakrát  výjimečných  –  tzn.  nadaných  dět s  určitým
handicapem.
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dět bylo ANA uděleno rozhodnutm vydaným Krajským
úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí pod č.j. SV/3769/15 dne 17. 9. 2015.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomáhají tak dětem v jejich nelehké cestě
životem - máte náš obdiv a podporu.
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Činnost ANA v roce 2017
Zájmové kroužky a herní kluby:
(3.1. - 16.6., 2.10. - 22.12.)
Dračí  doupě;  Tvořivé  ruce;  Elektron;  kroužek  Fyziky  jinak;  Matematcký  dinosaurus;  Nápravné
programy pro předškoláky; Šachový kroužek; Jóga pro dět i dospělé
Zájmové kroužky jsou určeny pro všechny dět, které mají zájem a chuť navštěvovat daný kroužek.
Probíhají každý týden, popř. 1x za 14 dní.
Herní kluby probíhají pravidelně po celý školní rok s výjimkou prázdnin. Každý týden se konají 3-4
herní kluby, každý trvá 1,5 hodiny.

Kluby rodičů
(25.1., 1.3., 29.3., 3.5., 31.5., 28.6., 4.10., 1.11., 6.12.)
Pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA, konaná obvykle poslední středu
v měsíci.

Nácviky sociálních dovedností a skupiny
Celková organizace nácviků závisí na počtu a věku zájemců. Nácviky probíhají vždy až po naplnění
dané skupiny 1x za týden 1,5 hodiny v  uceleném tématckém celku 6 lekcí  vždy v úterý nebo
v pátek odpoledne.

Prázdninový pobyt na Javorníku
(2.7. – 8.7.)
Pravidelně pořádaný pobyt určený pro rodiče s dětmi – konaný již poosmé na nedaleké Šumavě.

Příměstské tábory:

Pololetní příměstský tábor (3.2.) – herní den s pokusy, tvořením a deskovými i jinými hrami a Dračí
doupě jako celodenní fantazijní hra
Jarní příměstský tábor (13.2. – 17.2.) – fantazijní hra Dračí doupě, herní, tvořivé a maškarní dny,
„Fyzika jinak“, „Elektron“, návštěva svíčkárny v Litcích u Plzně
Letní příměstské tábory (3.7. – 4.8.) – program 5 běhů příměstských táborů mimo jiné zahrnoval
herní a tvořivé dny, logopedii, fantazijní hru Dračí doupě, zábavnou fyziku, ZOO Plzeň, Muzeum
motorismu Lobzy v Plzni, Dobrovická muzea včetně lihovaru, Muzeum kol Boškovstejn, Muzeum
motorismu ve  Znojmě,  Znojemské  podzemí,  Bylinkový  ráj  SONNENTOR  v  Čejkovicích,  Muzeum
naftového  dobývání  a  geologie  v  Hodoníně,  Papouščí  zoologickou  zahradu  v  Bošovicích,  Peklo
Čertovina  u  Hlinska,  Muzeum rekordů a kuriozit  v  Pelhřimově,  Muzeum dopravy  ve  Strašicích,
zámek  a  muzea  motocyklů  a  žehlení  v  Bečově,  krokodýlí  ZOO  v  Protvíně,  Sladovnu  v Písku,
hornický  skanzen  Myarau  ve  Vinařicích,  hrad  a  muzeum  sokolnictví  v  Rabí,  zámek  a muzeum
v Horažďovicích
Podzimní  příměstský  tábor (26.10.  a  27.10.)  –  výroba  dekorací  na  halloween,  hraní  nejen
deskových her, „halloweenská párty“
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Jednorázové akce:

Sobotní Dračí doupě (14.1., 11.3., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 25.11.
a 16.12.) - celodenní fantazijní hra
Sobotní Fyzika hrou (18.3.) - Dět si zde vyzkoušely pokusy a aktvity, které se během 1 hodiny
pravidelného kroužku fyziky nedají sthnout.
Mobilní planetárium (14.6.) - výběr z programů Ptačí ostrovy, Krtci – co je nahoře?, Zasněný ve
vesmírné dáli, Klimatcké změny, Dvě sklíčka, Voda - zázrak života, Původ života a Kam se ztrácí tma.
Jiráskovo  náměst žije  (9.9.)  -  Akce  propojující  skrze  sport  a  hry  různé  skupiny  obyvatel
a návštěvníků plzeňské čtvrt Slovany, na které se podílela i ANA.
Seminář o vzdělávání žáků s PAS (22.10.) - Seminář se zaměřil na problematku vzdělávání žáků
s poruchou autstckého spektra na základních a středních školách z hlediska legislatvy. 
Seminář o šikaně (12.11.) - Seminář byl zaměřen na prevenci šikany, jak postupovat při zjištění
šikany a jak šikaně předcházet.
Víkendová  Fyzika  jinak (12.11.)  -  zábavné  odpoledne  pro  dět s  výrobou  troubidla,  katapultu,
chemické zahrádky a odpálením vlastnoručně vyrobené dýmovnice na závěr
Kurz Ebru (18.11.) - kurz tradiční turecké techniky malby na vodní hladině s originálními pigmenty
Andělská nadílka (4.12. a 5.12.) - netradiční mikulášská nadílka
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Významné události v roce 2017
Dne 3.4. se vybraní zástupci ANA spolu s Mgr. Ivanou Smítkovou zúčastnili 5. ročníku předávání
ceny APLAUS. Jejich udílení pořádal NAUTIS v rámci své osvětové kampaně POROZUMĚT AUTISMU
u příležitost Světového dne porozumění autsmu. Cena APLAUS je určena pro jednotlivce nebo
skupiny lidí, kteří ve svém osobním či profesním životě usilují o to, aby se lidem s autsmem žilo
lépe.  ANA získala čestná uznání  za nominace v kategoriích "Organizace" a "Jednotlivci".  V     této  
souvislost chceme poděkovat všem lektorům (a samozřejmě nejen jim) za jejich práci a     úsilí.  

Ve dnech 12.5. a 13.5. se uskutečnil další ročník největší přehlídky volno-časových aktvit pro dět
a mládež  v  Plzeňském  kraji,  kde  se  představila  i  ANA.  Formou  stánkových  prezentací  byly
připraveny činnost a ukázky kroužků, klubů, prázdninových aktvit, příležitostných akcí a kurzů.

Konference  KORONA -  KOnference  o  ROzvoji  NAdání  2017  konané  na  Masarykově  univerzitě
v Brně dne 14.9. se zúčastnila i předsedkyně spolku ANA - Mgr. Ivana Smítková. V rámci odpolední
sekce  „Identfkace  nadání  psychology“  zde  přednesla  také  svůj  příspěvek  k  tomuto  tématu
ohledně „dvakrát výjimečných“ dět s poznatky z praxe.

Dobrovolnická  Regionální  Agentura  DoRA  již  po  dvanácté  udělovala  "Křesadlo  –  Cenu  pro
obyčejné lidi,  kteří dělají  neobyčejné věci“.  Tato cena slouží jako symbolické poděkování těm,
kteří  nezištně  věnují  svůj  čas,  dovednost a  energii  obecně  prospěšným činnostem.  Slavnostní
událost se uskutečnila v Plzni dne 9.11. v prostorách DEPO2015. Jednu z hlavních cen za rok 2017
převzal za svou dlouholetou činnost pro ANA i Stanislav Smítka.
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Pravidla hospodaření
ANA vede podvojné učetnictví, má zpracovanou fnanční rozvahu a řádně podává daňové přiznání.

Pravidla  hospodaření  jsou  upraveny  stanovami  spolku,  konkrétně  jejich  článkem  IX
v následujícím platném znění:

„1. Spolek není založen za účelem provozování podnikání či jiné výdělečné činnost. Dotace, dary
a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží
ve prospěch účelu spolku.
2. Další příjmy spolek získává z vedlejších hospodářských činnost, které spočívají v podpoře hlavní
činnost nebo v hospodárném využit spolkového majetku.“

Úplné znění stanov ANA lze najít na jejích webových stránkách v sekci „Spolek“.

Hospodaření ANA v roce 2017

hlavní činnost vedlejší činnost celkem

výnosy 1.356.495,- Kč 81.606,- Kč 1.438.101,-Kč

náklady 1.403.775,- Kč 35.279 ,- Kč 1.439.054,- Kč

zisk - 47.280,- Kč 46.327,- Kč - 953, Kč

Dary 174.960,- Kč
Dotace 158.677,- Kč
Mzdové náklady 598 538,- Kč
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Podpořili nás v roce 2017 :

V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Plzeňském kraji“ přispěl Úřad práce ČR na
mzdy 2 zaměstnanců ANA dotací ve výši  119.677,- a 14.000,- Kč. Projekt je zaměřen na zvýšení
zaměstnanost specifcké  věkové  skupiny  mladých  osob  do  30  let  věku  realizací  cíleného
nástroje/opatření aktvní politky zaměstnanost "Odborné praxe pro mladé do 30 let".

Firma TESAS MEDIC,  spol.  s  r.o.  (dnes  KTV Nepomuk s.r.o.)  poskytla  na podporu činnost ANA
postupně v průběhu roku celkem 3 fnanční dary v souhrnné výši 11.000,- Kč.

IKEA Česká republika, s.r.o. v rámci projektu "Pro nejdůležitější lidi na světě" pravidelně podporuje
organizace, které se snaží zlepšit život dět. Prostředí v ANA je zařízeno sice s láskou, ale určitě si
zaslouží další vylepšení. Obdobně jako v minulost i v roce 2017 podpořila IKEA činnost ANA svým
nábytkem a bytovými doplňky v hodnotě 20.000,- Kč.

Také  v  roce  2017  schválilo  Zastupitelstvo  města  Plzně  poskytnut fnanční  dotace  v  rámci
vyhlášeného dotačního programu města Plzně „Podpora volnočasových aktvit dět a mládeže“,
a to ve výši 25.000,- Kč na provozní náklady ANA spojené s pořádáním letních příměstských táborů.

Dále ANA podpořili četní nejmenovaní dárci z řad fyzických osob částkou v celkové výši
157.350,- Kč.

Poděkování
Srdečně děkujeme a vážíme si  všech našich dárců a spolupracovníků, kteří  (nejen) v roce 2017
podpořili naši činnost a bez jejichž darů a práce bychom nemohli pomáhat našim „malým i velkým“
klientům.
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