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Každoročně se koná
v České republice tábor pro děti krajanů.
Úvod :
Milí přátelé,
V tomto roce jsme pokračovali jsme ve všech projektech z minulých let, ať už šlo o projekty
pro seniory, nebo pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, organizovali jsme 2
letní tábory pro děti krajanů, proběhl 7.ročník Mezinárodního krajanského festivalu, seniorský
pěvecký sbor Camera Chabra organizoval po celý rok dobročinné koncerty a jeho členové
současně pomáhali jako dobrovolníci při realizaci ostatních projektů. Koncem září jsme
organizovali již 7.ročník mezinárodního krajanského festivalu , tentokrát jako součást akce
Češi ve světě- Oslavy Dnů české státnosti. Přijeli k nám krajané ze sousedních zemí, ale také
z daleka, 2 soubory až z daleké Brazilie, z Nové Petropolis a z Bataypora. A jako každoročně,
byl to 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.

Ukázky z Mezinárodního krajanského festivalu, který každoročně vrcholí na Hradčanském
náměstí v Praze.

Ukázka hřbitova v Česká vesnici Kruščice v Jižním Banátu

V září se zúčastnil pěvecký sbor Camera Chabra s biskupem Josefem Malým oslav 100.let
výročí vysvěcení kostela sv.Václava v české vesnici Kruščice v Srbsku. Atmosféra byla
srdečná a oslavy velkolepé.

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 MZČR.
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 Ukrajině na Dnech české kultury ve Lvově, v Srbsku, v Bile Crkvi a
Kruščici a organizovali jsme pro krajany Dny české kultury.
3) Letní tábory pro děti krajanů
V tomto roce jsme realizovali již 2 turnusy mezinárodního letního tábora zaměřeného na
vzájemné porozumění různým kulturám, tradicím, rasám a náboženstvím. Formou her,
společných aktivit, výuky reálií jednotlivých tradic, písní, tanců, pokrmů, se snažíme
dětem vytvořit multikulturní pohled na svět, kdy právě tím obohacujícím momentem jsou
kulturní odlišnosti jednotlivých národů. První tábor byl realizován pro děti z českých
vesnic z oblasti Černobylu, druhý z nich pro děti krajanů spojený s intenzivní výukou
českého jazyka. Tento tábor podpořilo finančně MZV ČR. Reportáž z tábora přenášela
ČT.
4) Krajanský festival
V tomto roce jsme zorganizovali ve již 7.ročník mezinárodního krajanského festivalu,
který byl v tomto roce součástí akce Češi v zahraničí, Oslavy Dne české státnosti jehož se
zúčastnilo celkem 420 účastníků . Festivalové přehlídky probíhaly 5 dní v Toskánském
paláci na Hradčanském náměstí, ve Valdštejnské zahradě, ve Staré Boleslavi a v městské
části Praha- Dolní Chabry a byl natáčen jak českými i zahraničními TV stanicemi. Projekt
byl finančně podpořen MZVČR .
5) Partnerství pomáhá všem
Projekt realizuje naše skupina seniorů, pro niž jsme založili pěvecký sbor, který je dnes
již mezigenerační. Cílová skupina seniorů- dobrovolníků, která je dnes aktivní, se
iniciovala z těch, kteří v počátcích potřebovali naši pomoc . Nyní vystupují zdarma pro
seniory v domovech důchodců, v zařízeních pro děti, pro krajany, spoluorganizují tábory
pro děti, pomáhají při realizaci krajanského festivalu, atd.
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 také v kostele sv. Jana Křtitele v Praze 8 a v dalších. Kromě
toho pořádá koncerty při slavnostech pořádaných MČ Praha-Dolní Chabry, v městečku
neziskových organizací MUNA, v domovech seniorů, v zařízeních pro děti se zdravotním
postižením a v dalších. O prázdninách se členové pěveckého sboru spolu s částí sboru
moravských učitelů účastní projektu Krajanský dialog.
6) 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 a poznatky o zkušenostech s jejich začleňováním do společnosti v
ČR i v zemích EU. Několikrát za rok realizujeme také aktivity pobytové -víkendovépečující 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.
7) 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.

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Sedm paprsků za rok 2012 :
Výsledovka :
Náklady
501 spotřeba materiálu
502 energie
511 opravy a údržba
512 cestovné
518 ostatní služby
521 mzdové náklady
524 zákonné pojištění
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
544 úroky
545 kurzové ztráty
546 dary
549 jiné ostatní náklady
582 členské příspěvky
Náklady celkem
Výnosy
602 tržby z prodeje služeb
644 úroky
649 jiné ostatní výnosy
682 přijaté příspěvky, dary
691 provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářslký zisk celkem

860166,30
68 394,97
43 029,00
61 902,00
1 044 455,10
446 531,00
58 943,00
4 728,94
15 675,75
0,00
1 000,00
19 052,00
100,00
1 849 983,12
78 324,00
20,40
41,94
23 000,00
1 313 336,00
1 414 722, 34
- 435 260,78

Hospodářská ztráta roku 2012 byla pokryta výnosy minulých let.

Ukázka z přednášky a výuky pro seniory

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.
Předsedkyně: PhDr. Věra Doušová,
Místopředsedkyně : PhDr. Eva Zahradníčková

