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O NÁS 

Rok 2014 je významný změnou právní formy naší organizace – na konci roku 

2013 jsme využili zákonné možnosti transformovat občanské sdružení na obecně 

prospěšnou společnost, což jsme považovali za vhodnější organizační formu podle 

nového občanského zákoníku vzhledem k naší činnosti. Současně s transformací 

proběhla i úprava názvu organizace na B.E.Z.va Nejdek o. p. s. Původní občanské 

sdružení B.E.Z. bylo založeno a registrováno v roce 2009 podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů.  

POSLÁNÍ 

I po změně právní formy organizace jsme stále neziskové sdružení 

dobrovolníků, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas práci s dětmi a mládeží na 

Nejdecku. Název sdružení je odvozen z naší touhy nabídnout dětem i mládeži 

z Nejdku a okolí, bez rozdílu barvy pleti, sociálního původu, handicapu, bezpečí – 

elán - zázemí při smysluplném využívání volného času. Jde nám o aktivizaci dětí na 

Nejdecku s důrazem na život v duchu křesťanských morálních hodnot, pomoc, 

spolupráci, přátelské vztahy, zodpovědnost a osobnostní rozvoj.  

Programy a aktivity pro děti a mládež se snažíme připravovat podle 

nízkoprahových principů tak, aby byly dostupné pro každého zájemce. Výjimku 

tvoří letní tábor, kde se však každoročně snažíme pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí získat finanční podporu na zajištění jejich pobytu na 

táboře.  

PODĚKOVÁNÍ 

Činnost organizace je postavená na práci dobrovolníků a závislá na 

poskytnutých darech, dotacích a sbírkách. Na tomto místě bychom rádi vyjádřili 

vděčnost a poděkování všem organizacím i  jednotlivcům, kteří v roce 2014 různými 

způsoby podpořili naše aktivity. Jmenovitě naše poděkování patří Městu Nejdek za 

dotaci z fondu TOS, firmě SWISS - FORM a. s., Církvi Křesťanské společenství v 

Nejdku a majitelce obchodu Potraviny Neli.  
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SPRÁVNÍ RADA ORGANIZACE 2014 
 

Bc. Renata Jirušová 

Eva Schützeová 

Filip Kloubek 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE:   

Adresa:   B.E.Z.va Nejdek o. p. s. 

   Švermova 505 

362 21 Nejdek 

 

IČO:    265 62 464 

Datum registrace: 7. dubna 2009 

Číslo účtu:   193 806 093 / 0600 

 

Statutární zástupce:  Bc. Jaromír Trtík 

E-mail:  jaromir.trtik@bezvanejdek.cz 

Webová prezentace:  www.bezvanejdek.cz 
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2014 

Rok 2014 lze při pohledu zpět charakterizovat jako stabilní. Zaběhlé aktivity 

probíhaly bez problémů a mnoho nového se neudálo.  Celoroční volnočasový klub 

ještě stále čeká, zda se ve městě nenajde příhodný prostor pro jeho provoz. V tomto 

roce jsme poprvé ve druhém pololetí zahájili v rámci bloku primární prevence 

pilotní verzi programu zaměřeného na budování třídního kolektivu a třídních 

norem.  

POBYTOVÉ AKCE  

LETNÍ B.E.Z.VA TÁBOR  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Na letní tábor jsme opět odjeli do Jesenice u Rakovníka. Tentokrát do RS Račí 

hrad, kde jsme byli po celou dobu nadmíru spokojeni. Program byl inspirován 

dávným příběhem Ben Hura odehrávajícím se v biblických dobách. Prakticky jsme 

se v tomto roce zaměřili na šikanu, jedno z ožehavých témat primární prevence.  

Účast: 43 dětí a 10 dospělých 
Odpovědná vedoucí: Bc. Renata Jirušová 
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VÍKENDOVKA  

 Víkendové setkání pro děti z letního tábora se tradičně konalo v Perninku, 

kde jsme se na šikanu podívali tentokrát prostřednictvím novodobého příběhu.   

Účast:   30 dětí a 8 dospělých 
Odpovědná vedoucí: Bc. Renata Jirušová 

Mediální výchova mladých 

 

PÁTEČNÍ VEČERY  

Promítaní „filmů s myšlenkou“ a následné diskuze probíhaly úspěšně 1x měsíčně 

i v tomto roce. Již se vytvořila skupinka celkem pravidelných účastníků z řad 

nejdecké mládeže a dorostenců.  

Účast:   15-30 dětí za jednotlivý Páteční večer 
Odpovědný vedoucí: Bc. Jaromír Trtík  

 

VZDĚLÁVACÍ POŘAD SVĚTOVÁ A NÁRODNÍ LITERÁRNÍ DÍLA 

 Zpestření literární výchovy o praktický zážitek spojený s ukázkami 

a využitím mediální tvorby se stalo oblíbenou součástí výuky, využívanou učiteli ZŠ 

náměstí. V průběhu školního roku se postupně vystřídají všechny ročníky na 

programu přibližujícím dětem netradiční formou literární klenoty.  

9 x pro ZŠ náměstí Karla IV. (všechny ročníky) 
1 x pro ZŠ Karlovarská (2. ročník) 

Účast:   cca 500 dětí 
Odpovědný vedoucí: Bc. Jaromír Trtík 

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Z OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE 

V roce 2014 jsme stejně jako v minulém roce organizovali pro děti v Nejdku a 

okolí přednášky na témata primární prevence prostřednictvím erudovaných 

lektorů.  
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témata: 
– O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (T. Řehák) 
- Život v závislosti (R. Povala) 
- Světlo paměti (R. Hejret) 
- Nemoc si nevybírá, vy si vybrat můžete /o nebezpečí nákazu virem HPV, 
který způsobuje rakovinu děložního čípku/ (D. Stehlíková) 

školy: 
- ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 
 - ZŠ Nejdek, Karlovarská 
 - SOŠ Nejdek 
 - SOŠ Nejdek (odloučené pracoviště Stará Role) 
 - První české gymnázium v Karlových Varech 
- Střední pedagogická škola a gymnázium Karlovy Vary 

Odpovědný vedoucí:  Bc. Jaromír Trtík 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2014  

 

NÁKLADY 

Spotřebované nákupy           10.000,- Kč 

Služby (náklady letního tábora a víkendového pobytu)  166.000,- Kč 

Ostatní náklady            3.000,- Kč 

Celkem náklady       179.000,- Kč 

 

VÝNOSY 

Tržby za vlastní výrobky: (platby dětí)    155.000,- Kč 

Dotace Město Nejdek           10.000,- Kč 

Dar Swiss-form Nejdek              5.000,- Kč 

Dar Církev Křesťanská společenství Nejdek        9.000,- Kč 

Celkem výnosy       179.000,- Kč 

Hospodářský výsledek               0,- Kč 

 

ROZVAHA K 31. 12. 2014 

AKTIVA 

Peníze v hotovosti         49.210,- Kč 

Bankovní účty          62.419,- Kč 

Aktiva celkem        111.629,- Kč 

 

PASIVA 

Dodavatelé               1.058,- Kč 

Vyrovnávací účet minulých let     110.571,- Kč 

Pasiva celkem        111.629,- Kč 


