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ALHELP o.s., IČ : 22898204, Pražská třída 770/145a, P.O.BOX 10, 500 04 Hradec Králové, e-mail :
alhelp@alhelp.cz, www.alhelp.cz, bank. spojení : Poštovní spořitelna Hradec Králové č. účtu :
243629217/0300.

1. Slovo úvodem
Občanské sdružení ALHELP má za sebou první 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.

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.
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.

7. Přehled aktivit za rok 2011
Březen
-

Zakládající členská schůze, schválení stanov
Zajištění prvních sponzorských darů
1. Členská schůze
2. Členská schůze
Založení běžného účtu pro neziskovky u bankovního ústavu
Založení www stránek

Duben
-

Registrace u FÚ
Práce na www stránkách
Zřízení telefonu, faxu a internetového připojení
Registrace u TechSoup Česká republika

-

Zajišťování sponzorských darů
Grantové řízení GSK
Registrace u GRANTYS.CZ

Květen
-

Registrace do programu DARUJME.CZ
Zajišťování sponzorských darů
Zajištění softwaru pro neziskovou organizaci
Výsadba stromků
Registrace u NADACEPARTNERSTVI.CZ

Červen
-

Zajišťování sponzorských darů
Účast na předávání ceny Josefa Vavrouška
Hledání dobrovolníků

Červenec
-

Zajišťování sponzorských darů
Zpracování projektů
Seminář pro ZTP

Srpen
-

Zajišťování sponzorských darů
Návrh řešení břehů vodní plochy

-

Zajišťování sponzorských darů
Zpracování reklamní kampaně
Orientace v sociální reformě
Zpracování žádostí o granty

Září

Říjen
-

Zajišťování sponzorských darů
Pořízení movitého majetku darem od právnické osoby
Pořízení movitého majetku nákupem
Rozesílání e-mailů
Seminář – obnova a rozvoj venkova

Listopad
-

Zajišťování sponzorských darů
Jednání CITI Bank
Návrh ozelenění
Výběr dobrovolníků

Prosinec
-

Zajišťování sponzorských darů
Soutěž o podporu EOP (Elektrárny Opatovice)
Poděkování sponzorům
Poděkování spolupracovníkům a partnerům
Seminář Fundraising

8. Propagace a public relations
Propagace je řešena především přes webové stránky www.alhelp.cz a odkazy na webových stránkách
našich partnerů. V listopadu 2011 by vydán propagační kalendářích s plánovacím kalendářem na rok
2012 v počtu 3000 ks. Poděkování za spolupráci v roce 2011 bylo uveřejněno v Hradeckých Novinách
a regionálním týdeníku Radnice.

9. Udělené příspěvky
FINANČNÍ
Fyzická osoba ZTP

příspěvek na kompenzační pomůcku

3.000,- Kč

Fyzická osoba ZTP

příspěvek na individuální dopravu

2.500,- Kč

VĚCNÉ
Fyzická osoba ZTP

kompenzační pomůcky

5.000,- Kč

Právnická osoba

stromky

8.000,- Kč

Fyzická osoba

kompenzační pomůcka

1.000,- Kč

Fyzická osoba

Nájezdy

6.000,- 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

Ostatní dárci

podpora činnosti

Ostatní anonymní dárci

podpora činnosti

VĚCNÉ
Lariva Commerce s.r.o.

technické vybavení

Sponge

čistící prostředky

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

Aukční net

zdarma používání

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

11. Finanční zpráva
Náklady

Nákup movitého majetku

2.495,-

Poplatky bance

429,-

Poštovné

112,-

Provozní režie
Nákup služeb, reklama

4.741,10.152,-

Nákup software

9.300,-

Telekomunikační služby

1.217,69

Příspěvky

5.500,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem

33.946,69

Výnosy

Peněžní dary

541.199,60

Úrok z běžného účtu

0,22

Členské příspěvky

1.500,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

542.699,82

+ 508.753,13

Majetek

Software

9.300,-

Movitý majetek
Materiál na skladě
Účty v bankách
Pokladna

344.441,0,2.101,13
506.587,-

Zpracoval : ALHELP o.s.
Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí ALHELP o.s. dne 17.10.2012

