Zpráva o činnosti Veřejně prospěšného

spolku na podporu osob dotčených

holocaustem

(dále jen Spolek, IČ 03629007, se sídlem Malá Štupartská 646/1, Staré Město, 11000 Praha 1 za rok
2015.
Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku dne 30. 12.2014 na základě návrhu, jenž vzešel ze
zakládající schůze spolku dne 28. září 2014, kterého se účastnilo 17 zakládajících členů. V průběhu
roku hlasováním byli přijati do spolku další dva členové.
Příjmy a poskytnuté

dary

V roce 2015 Spolek získal z členských příspěvků částku 95.000,- Kč. Poděkování patří všem členům
Spolku, kteří do Spolku vstoupili se závazkem uhradit každoročně významný finanční příspěvek.
Z dalších finančních darů získaných zejména v rámci benefičního představení ve Vinohradském
divadle získal Spolek 434.850,- Kč. Poděkování patří vedení Divadla na Vinohradech,
nabídlo nádherné představení,

které nám

příjemnou a vstřícnou atmosféru.

Další benefiční akcí byla návštěva soukromé galerie. Na tuto akci Spolku přispělo 25 dárců a celkový
výnos pro aktivity spolku činí 78.100,- Kč. Poděkování patří majiteli a pracovníkům galerie za
mimořádnou

atmosféru

a zajímavé povídání o českém umění 20. století. Galerii jsme za produkční

servis uhradili 14.520,- Kč.
Ze získaných prostředků jsme v roce 2015 věnovali pro vybavení Hagiboru celkem 220.773,- Kč na
antidekubitní

matrace a dvě ošetřovatelská

Zcela mimořádným

lůžka s laterálním náklonem.

příspěvkem pro Spolek byl speciální dar od Nadace Hagibor. Po prověření

činnosti Spolku Nadace Hagibor reagovala na naši žádost ročním příspěvkem ve výši 16.000.000,- Kč a
následně spolek rozhodlo

poskytnutí

příspěvku na podporu činnosti Domova sociální péče Hagibor

ve výši 16.100.000.
Dne 3. 12. 2015 jsme pro menší skupinu dárců uspořádali návštěvu Staronové a Vysoké synagogy
spojené s povídáním s panem rabínem Karolem Sidonem. Ve prospěch Spolku jsme získali nový dar
ve výši 5.000,- KČ.Dne 14. 12. 2015 jsme získali dar ve výši 132.275,- Kč.
Příjmy v roce 2015:
celkem:

Z toho členské příspěvky:

16.830.552,50 Kč
130.000,-

Kč.

Všechny příjmy Spolku jsou příjmy osvobozené od daňové povinnosti.
Výdaje:
V roce 2015 jsme kromě pravidelných

měsíčních bankovních poplatků ČSOB uhradili:

- 12.000,- Kč za divadelní představení Divadlu na Vino hradech,
- 14.520,- Kč za produkční servis Retro Galerii, .
celkem výdaje:

16.349.014,- Kč

z toho na podporu péče

16.320.773,- Kč

Aktuální stav účtu Spolku ke dni 31. 12. 2015 činí 481.538,50 Kč.
Organizace činnosti Spolku:

Přijetí dvou členů Spolků bylo odsouhlaseno
Po odstoupení

řádným hlasováním

pana Davida Kostky z výboru Spolku, hlasovalo 19 členů k návrhu, aby novým

členem výboru byl Charles Wiener, mailovou korespondencí
6nehlasovalo.Dne

s tímto výsledkem: 13 pro,

27.11.2015 byly navrhované změny zapsány do spolkového rejstříku.

Pro dar ve výši 16.100.000,- ve prospěch Domova sociální péče hlasovalo 19 členů Spolku
mailovou korespondencí

s tímto výsledkem: 17 pro, 2-nehlasovali.

Dne 16. prosince 2015 se uskutečnila schůze členů spolu s programem:
1.

Zpráva o činnosti za rok 2015

2.

Podpora činnosti domácí péče EZRA.

3.

Diskuse o aktivitách spolku v roce 2016.

4.

Prohlídka pamětních desek dárcům Hagiboru.

Jednání schůze se jako hosté účastnili za ředitele Domova sociální péče Hagibor pan RD, vedoucí
přímé péče na Hagiboru paní ŠZ, ředitelka domácí péče EZRA Eva Jelínková, předseda správní rady
Nadace Hagibor pan Jaromír Schling a tajemník ŽOP Michal Borges.
Na schůzi členů 16. 12. jsme schválili pro rok 2016 dar ve výši 150 tis. Kč ve prospěch vybavení
domácí péče EZRA.
V Praze dne 21. března 2016
František Bányai
předseda výboru spolku
banyai@upcmail.cz
Schválil
Josef Viktorjeník
předseda kontrolní komise spolku

