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Kde nás najdete:
V tomto roce jsme změnili sídlo, naše centrum již není na staré adrese v Praze-Bohnicích,
ale v Říčanech, v areálu Olivovy dětské léčebny, Malá Olivova 224.
Telefonní spojení: 323631313
Email: info@sevenrays.cz
www.sevenrays.cz

Úvod
Milí přátelé,
Letošní rok byl pro nás trochu dramatický, ale ohledně projektů byl podobný jako roky minulé. Pokračovali jsme ve všech projektech z minulých let, ať už šlo o projekty pro seniory,
nebo pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. Byli jsme jen nuceni zrušit
úspěšný projekt kurzů přípravy na povolání nazvaném Buď manažerem své budoucnosti,
protože v polovině roku, kdy bylo přihlášených ke studiu 26 kurzantů, přišla kontrola
z pražského magistrátu, který nám na toto období nedal žádnou dotaci a kontrola našla
několik nedostatků, které si nenechala vysvětlit, zřejmě pocházela z jiné planety. Z důvodů
úspory finančních prostředků pracovala ředitelka tohoto projektu po celou dobu bez nároku
na mzdu (půl roku), ačkoli celých 11 let předtím brala ředitelský plat a měla registraci na
MPSV. Skutečnost, že ředitelka nepobírá v současné době plat, shledala komise jako
nezákonnou. Druhou zásadní námitku měla komise k tomu, že po dobu návštěvy a týden
předtím, tj. v srpnu, neprobíhá žádný kurz, nejsou tedy v areálu klienti. Ani informace
ředitelky o tom, že kurzy běží vždy 10 měsíců v roce, což je každoročně uváděno ve formuláři žádosti o dotace, tudíž mezi 17.7. – 17.9. je dvouměsíční pauza určená k tomu, aby
si projektoví pracovníci vybrali dovolenou a aby proběhla pravidelná rekonstrukce a opravy
prostor, nebyla komisí akceptována. Ačkoli byly kurzy úspěšné a jejich prostřednictvím jsme
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mohli pomoci desítkám dlouhodobě nezaměstnaných najít práci a změnit svůj život k lepšímu, nemůžeme v těchto kurzech pokračovat. Máme skvěle technicky vybavené výukové
centrum, vynikající lektorský tým a museli jsme tohle všechno zavřít. Máme však dostatek
dalších projektů, z nichž budeme některé jmenovat.
V září jsme také zorganizovali již 5.ročník mezinárodního krajanského festivalu a bylo to
úžasné. Přes všechny překážky, hlavně finanční, to byl čas krásných setkání, nových přátelství, nadšeného vlastenectví, spontánnosti, dojemných setkání i nových krásných
zážitků.Chtěla bych poděkovat našim zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří pracovali bez
oddechu a dělali vše, co bylo třeba, aby přispěli ke zdárnému průběhu festivalu. Bez nich
bychom to nezvládli.
PhDr.Věra Doušová, předsedkyně
PhDr.Eva Zahradníčková, místopředsedkyně
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Realizované projekty:
1) Zdravé stárnutí
Tento projekt je zaměřen na podporu zdravého a radostného života seniorů. Pro ně
pořádáme pravidelně výlety, setkání , kurzy, cvičení, přednášky i vzdělávací aktivity (například výuku PC, internetu), výuku uměleckých řemesel, poskytujeme poradenství, půjčovnu
zdravotních pomůcek , společné návštěvy divadelních představení, atd. Tento projekt je
finančně podpořen MPSV a MZdrČR.
2) Krajanský dialog
Již několik let se snažíme podporovat krajany žijící v zahraničí v jejich úsilí zachovat po generace v exilu znalost českého jazyka ,kultury, folkloru a to tak, že každý rok v době školních
prázdnin vyjíždíme ke krajanům, abychom s pěveckým sborem Camera Chabra pod
vedením dirigenta Profesora Lubomíra Mátla naučili naše krajany čtyřhlasým národním písním, přivezli literaturu o českých krojích, výšivkách, tradicích. V tomto roce jsme koncertovali v Srbsku, v Bile Crkvi a Kruščici a organizovali jsme pro krajany Dny české kultury. Náš
projekt je finančně podporován MZV ČR, odborem krajanských a kulturních styků.
3) Krajanský festival
V tomto roce jsme zorganizovali ve již 5.mezinárodní krajanský festival, jehož se zúčastnilo
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celkem 420 účastníků . Festivalové přehlídky probíhaly 5 dní v Tosklánském paláci na
Hradčanském náměstí, ve Valdštejnské zahradě a v MČ Praha - Dolní Chabry a byl natáčen
jak českými i zahraničními TV stanicemi. Projekt byl finančně podpořen MZV ČR
a HMP.
4) Partnerství pomáhá všem
Projekt realizuje naše skupina seniorů, pro niž jsme založili pěvecký sbor,dnes již mezigenerační. Tento projekt je realizací pomoci druhým skupinou seniorů - dobrovolníků, která
také v počátcích potřebovala naši pomoc. Nyní vystupují zdrama pro seniory v domovech
důchodců, zařízeních pro děti, pro krajany,…
Cílem našeho projektu je dát také možnost naší seniorské skupině navázat nová partnerství, zažít pocit společenské užitečnosti a smysluplnosti života. Dobrovolnická činnost
našich seniorů má tedy dvojí cíl - pomáhat a také dostávat, získat pocit, že jsou užiteční, že
jsou pro někoho zdrojem radosti a dobré nálady. Tím, že činí pro druhé život hodnotnějším,
přinášejí tutéž hodnotu také sami sobě. Pěvecký sbor byl založen v roce 2005 jako
amatérský sbor, jeho dirigentem je profesor Lubomír Mátl. Během církevního roku vystupuje pěvecký sbor v kostele sv.Jana Křtitele v Praze 8 a v dalších na koncertech věnovaných
významným církevním svátkům. Kromě toho pořádá koncerty při slavnostech pořádaných
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MČ Praha-Dolní Chabry, která pravidelně přispívá na jeho činnost sponzorskými dary.
O prázdninách se členové pěveckého sboru spolu s částí sboru moravských učitelů účastí
projektu Krajanský dialog. Projekt je finančně podpořen MZdrČR a MPSV.
5) Pečující rodina
Cílovou skupinou našeho projektu jsou rodinní příslušníci, kteří pečují o osobu se
zdravotním postižením, nebo seniora s dlouhodobým onemocněním, případně další
členové těchto rodin, kteří o svého člena pečují pouze občas., případně pedagogové, kteří
mají mezi studenty dítě se ZP.
Náš projekt má za cíl pomoci těmto rodinným příslušníkům, kteří jsou vystaveni časovému
(nedostatek příležitostí na aktivní využití volného času, nedostatek míst poskytujících
domácí, nebo respitní péči), finančnímu (vyšší potřeba léků i služeb a nedostatek financí
na jejich zajištění) i sociálnímu a emocionálnímu tlaku (péče o osobu blízkou se nesetkává
vždy s pochopením, není to prestižní ani vděčná role). Současně tyto služby poskytujeme
i pedagogům, abychom rozšířili nástroje potřebné k integraci těchto dětí do dětských kolektivů. Těmto skupinám nabízíme pomoc v její složité situaci tím, že jí nabízíme po celý rok
vzdělávací aktivity, přednášky, prožitkové semináře, workshopy, výměnu zkušeností mezi
odbornou veřejností pečujících profesí pracujících s osobami se zdravotním postižením
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a poznatky o zkušenostech s jejich začleňováním do společnosti v ČR i v zemích EU.
Několikrát za rok realizujeme také aktivity pobytové -víkendové- pečující rodinní příslušníci
spolu s osobou, o kterou pečují, se mohou zúčastnit několikadenních prožitkových seminářů, které jim umožní předejít syndromu vyhoření a naučit se ovládat techniky psychohygieny. Pro jejich rodinného příslušníka, kterého mají v péči, je k dispozici asistent z řad
dobrovolníků našeho sdružení a celodenní relaxační program. Pečující členové rodiny
mohou tedy tyto víkendové výjezdové semináře využít také jako respitní pobyty. V rámci
tohoto projektu realizujeme aktivity pro zdravotnické profese, zaměřené na zlepšení komunikace mezi zdravotním personálem a nemocnými, především s pacienty se zdravotním
postižením. Pro zdravotníky i pedagogy pořádáme semináře, workshopy a výcvik, konference a stáže. Tento projekt je financován z prostředků MZdrČR a MPSV.
6) Dovoz zdravotních pomůcek
Od roku 1997 dovážíme použité zdravotní pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, ..) ze Švédska a z Norska a dětem i dospělým se zdravotním postižením je bezplatně půjčujeme na
dobu neurčitou. Projekt je finančně podpořen nadací Dobré dílo sv. K. Boromejského
a Olivovou nadací.
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Zpráva o hospodaření občanského
sdružení Sedm paprsků za rok 2012 :
VÝSLEDOVKA:
NÁKLADY /v Kč/

501
502
511
512
518
521
524
541
544

spotřeba materiálu
energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné pojištění
smluvní pokuty a úroky z prodlení
úroky

545 kurzové ztráty
549 jiné ostatní náklady

43
115
9
397
1 534
256

340,00
044,00
933,00
096,00
733,00
825,00
0,00
21 455,00
20 806,00
6 039,00
44047,00

Náklady celkem

2 449 318,00
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VÝNOSY /v Kč/

602
644
649
682
691

tržby z prodeje služeb
úroky
jiné ostatní výnosy
přijaté příspěvky, dary
provozní dotace

890 473,00
16,00
11,00
745 000,00
1 237 900,00

Výnosy celkem

2 873 400,00

Hospodářský zisk celkem

424 082,00

Hospodářský zisk roku 2011 byl použit na úhradu ztrát minulých let.
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Poděkování sponzorům
Ačkoli jsme získali v tomto roce mnoho dotací na projekty, které realizujeme, na mnoho
výdajů jsme neměli žádné finanční prostředky a v tomto případě nám pomohli naši sponzoři. Bez nich bychom mnoho aktivit nemohli realizovat. Poděkovat chci především firmě
Coca cola, která nám pravidelně přispívala na naše akce nápoji. Krajanský festival byl projektem, který by se bez našich sponzorů vůbec nemohl uskutečnit. Pravidelným sponzorem
je firma Missiva , potravinovou pomoc jsme získali od Potravinové banky , na seznamovací
večer pro krajany nám přispěla i Maso Třebovle.
Všem našim sponzorům srdečně děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli.
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Fotodokumentace z činnosti našeho sdružení
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