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1. Slovo úvodem 

Občanské sdružení ALHELP má za sebou druhý rok existence. A nutno říct, že ne neúspěšný. Většina 

projektů, které si sdružení dalo za cíl, bylo realizováno. Bylo by velmi obtížné vyjmenovat jen jeden 

nejvýznamnější úspěch tohoto roku.  Za zmínku stojí zajištění přístupu k přírodnímu biotopu a jeho 

využívání pro potřeby sdružení. 

 

2. O občanském sdružení 

Sdružení ALHELP je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili 

zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k 

poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a občané se zdravotním 

postižením k aktivní činnosti na podporu těchto občanů, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování 

obecně prospěšné činnosti v oblasti pomoci a osvěty zdravotně postiženým občanům, k hmotné a 

kulturní pomoci těmto občanům. Občanské sdružení aktivně spolupracuje s velkou skupinou 

nadačních fondů, zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, institucí ochrany životního prostředí, 

zájmových sdružení. 

 

3. Historie občanského sdružení 

Občanské sdružení ALHELP bylo založeno na zakládající členské schůzi dne 8.3.2011, kde byly rovněž 

schváleny stanovy sdružení.  Registrace Ministerstvem vnitra ČR byla provedena dne 14.3.2011. Dne 

30.3.2011 byl zřízen účet občanského sdružení u Poštovní spořitelny – pobočka Hradec Králové. Hned 

v prvním měsíci činnosti sdružení se podařilo zajistit první dárce. 

 

4. Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze.  Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, 

který si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu(y) a pokladníka. Jménem sdružení jedná 

předseda a místopředsedové, každý samostatně, nebo ten, komu byla předsedou nebo 

místopředsedou udělena písemná plná moc. 

 

5. Činnost občanského sdružení 

Občanské sdružení se snaží co nejaktivněji podílet na rozvoji a informovanosti problematiky ochrany 

životního prostředí a zdravotně postižených. Je realizátorem mnoha projektů zaměřených na ochranu 

životního prostředí a pomoci zdravotně postiženým. Provádí osvětovou činnost. Pořádá semináře. 

Občanské sdružení provádí poradenskou činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Realizuje 

materiální a administrativní pomoc zdravotně postiženým. 



Rozvíjí spolupráci s organizacemi hájící zájmy zdravotně postižených a zájmy ochrany a obnovy 

životního prostředí. Snaží se prohlubovat spolupráci s regionálními podnikateli, firmami a dalšími 

organizacemi a to nejen v oblasti sponzoringu. 

 

6. Projekty občanského sdružení 

Obnova vodních ploch – projekt je zaměřen především na revitalizaci zanedbaných a nefunkčních 

menších vodních ploch v katastru obcí. 

Kvalita vody v rybnících – měření a vyhodnocení kvality a čistoty vody v našich vodních plochách. 

Vyhodnocujeme zejména množství kyslíku ve vodě, pH, teplotu a průzračnost. 

Zachování remízků a biotopů – snaha o zachování přirozeného prostředí a úkrytu pro živočichy na 

velkých polnostech. 

Půdní eroze – poradenská činnost pro zemědělce při sestavování osevních plánů s cílem co možná 

nejvíce eliminovat půdní erozi především na svahovitých pozemcích a v blízkosti vodních toků a 

zdrojů pitné vody. 

Kompenzační pomůcky – zajistit nejvyšší možnou dostupnost kompenzačních pomůcek pro zdravotně 

postižené. Kompenzačními pomůckami zajistit důstojný a plnohodnotný život pro zdravotně 

postižené. 

Informovanost – zajistit aktuální informace pro zdravotně postižené v sociální oblasti. Administrativní 

pomoc při žádostech o příspěvky.  

Společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro ZTP – zajistit začlenění zdravotně postižených 

mezi běžnou komunitu. Napomoci těmto spoluobčanům držet krok s tempem doby a techniky. 

Elektromobil, jako alternativní řešení dopravy – projekt je zaměřen na ověření schopnosti 

elektromobilů nahradit automobily se spalovacím motorem. 

 

7. Přehled aktivit za rok 2012 

Leden 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Úprava www stránek 

- Jednání s nadačním fondem 

- Pořízení movitého majetku 

- Předložení projektu výsadby stromů – Nadace Partnerství 

Únor 

- Hledání nebytových prostor 

- Zajištění chodu organizace 



- Úprava softwaru 

- Poradenská činnost 

- Jednání se společností Aixam 

Březen 

- Práce na grantových řízeních 

- Zajištění sponzorských darů 

- Propagace sdružení 

- Nákup movitého majetku 

- Jednání o možnosti brigád pro ZTP 

- Jednání o Spolkovém domě v HK 

Duben  

- Jednání s Car club Vrchlabí 

- Nominace na cenu Josefa Vavrouška 

- Oslovení dárců 

- Návrh úpravy softwaru 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Jednání o využívání přírodního biotopu 

Květen 

- Rybářské závody 

- Zajišťování prostor a pozemků pro činnost sdružení 

- Návrh úpravy polní přístupové komunikace 

- Výsadba stromků 

- Seminář 

Červen 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Účast na předávání ceny Josefa Vavrouška 

- Hledání dobrovolníků 

- Návrh řešení bezpečnostního přelivu 

Červenec 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Návrh údržby vodní plochy 

- Ošetření mladých stromků 

Srpen 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Seminář 

- Měření obsahu kyslíku na vodních plochách 

- Údržba přírodního biotopu 



Září 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Zpracování reklamní kampaně 

- Jednání s oblastní charitou 

- Zpracování žádostí o granty 

- Jednání s poskytovateli zdravotní péče 

- Jednání o využívání pozemků přírodního biotopu 

- Členská schůze 

Říjen 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Publikační činnost 

- Pořízení movitého majetku nákupem 

- Rozesílání e-mailů 

- Seminář o půdní erozi 

- Vypracování výroční zprávy za rok 2011 

- Členská schůze a schválení výroční zprávy za rok 2011 

Listopad 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Jednání s protetickým pracovištěm 

- Zpracování dotačního projektu 

- Pokus o zajištění dopravního prostředku 

- Propagace sdružení 

Prosinec 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Soutěž o podporu EOP (Elektrárny Opatovice) 

- Poděkování sponzorům 

- Poděkování spolupracovníkům a partnerům 

- Seminář Fundraising 

- Jednání o úhradové vyhlášce zdravotních pojišťoven 

 

8. Propagace a public relations 

Propagace je řešena především přes webové stránky www.alhelp.cz a odkazy na webových stránkách 

našich partnerů. V listopadu 2012 byla vydána PF s plánovacím kalendářem na rok 2013 v počtu 3000 

ks. Poděkování za spolupráci v roce 2012 bylo provedeno elektronicky prostřednictvím e-mailu a 

mailingu. Vzhledem k menšímu rozpočtu bylo upuštěno od tištěné propagace v médiích. Členská 

základna a partneři byli informování elektronicky. 
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9. Udělené příspěvky 

 

FINANČNÍ 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na kompenzační pomůcku 2.000,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na individuální dopravu    600,- Kč 

 

VĚCNÉ 

Fyzické osoby ZTP  kompenzační pomůcky              20.850,- Kč 

Právnická osoba  stromky    5.000,- Kč 

Fyzická osoba   kompenzační pomůcka   2.500,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  Měřič krevního tlaku   2.800,- Kč 

 

10.  Poděkování sponzorům, dárcům a partnerům 

Občanské sdružení ALHELP děkuje touto cestou za významnou podporu těmto sponzorům, dárcům a 

partnerům : 

 

 

FINANČNÍ 

Servis Nica, s.r.o.     podpora činnosti 

Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r.o. podpora činnosti 

Martin Páral – Malzed     podpora činnosti 

Malík s spol., s.r.o., technicko-protetická péče  podpora činnosti 

ARZE s.r.o.      podpora činnosti 

RANA Hradec Králové spol. s r.o.   podpora činnosti 

Město Dobrovice     podpora činnosti 

Ostatní dárci      podpora činnosti 

Ostatní anonymní dárci     podpora činnosti 

 



VĚCNÉ 

Nadační fond J&T     kompenzační pomůcky 

Sponge       čisticí prostředky 

Ostatní dárci      kompenzační pomůcky, tlakoměr, elektronika 

Ostatní anonymní dárci     pomůcky, vybavení, stromky 

 

PARTNERSKÉ 

Klíčové centrum Plzeň     sleva pro členy a partnery 

Hajn       sleva pro členy a partnery 

Čermáková – grafické a reklamní studio   zdarma grafické práce 

Techsoup      software skoro zdarma 

WS Criado      sleva pro členy a partnery 

Bohemiavipclub     zdarma vstupenky 

Fax.cz       zdarma používání 

Arfa, s.r.o.      sleva pro členy a partnery 

Dexon       sleva pro členy a partnery 

Aixam       sleva pro členy a partnery 

 

11.  Finanční zpráva 

Náklady 

 

Nákup movitého majetku            106.101,- 

Poplatky bance        965,- 

Poštovné        254,- 

Provozní režie                53.628,- 

Nákup služeb, reklama                       0,- 

Nákup software                22.100,- 



Telekomunikační služby     5.102,- 

Příspěvky      2.600,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Náklady celkem                190.750,- 

 

Výnosy 

 

Peněžní dary                     196.549,60 

Úrok z běžného účtu            0,34 

Členské příspěvky     1.500,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výnosy celkem                198.050,- 

 

Výsledek hospodaření                                        + 7.300,- 

 

Majetek 

 

Software                  31.400,- 

Movitý majetek                473.571,- 

Materiál na skladě             0,- 

Účty v bankách      8.117,81 

Pokladna                  11.070,- 

Poskytnuté finanční výpomoci celkem             500.000,- 

 

Finanční částky jsou zaokrouhleny na celé koruny, kromě zůstatku běžného účtu. 

 

 



 

 

Zpracoval : ALHELP o.s. 

Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí ALHELP o.s. dne 14.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 


