Výroční zpráva 2007
Občanské sdružení
FILADELFIE – PŘÍSTAV OLDŘICHOVICE
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007
Stejně jako loňský rok byl i rok 2007 pro nás velmi úspěšným. Podařilo se nám zcela uhradit
naše závazky a získat i prostředky k zahájení další - II. etapy naší činnosti.
Nové pěstounské rodiny
V průběhu roku jsme vybrali do našeho projektu pět náhradních rodin skýtajících záruku
odpovídajícího láskyplného prostředí pro opuštěné děti. Noví náhradní rodiče jsou z celé republiky
od Třince až po Šumavu. Všichni už prošli nezbytným zdravotně-psychologickým vyšetřením a
přijali již do náhradní rodinné péče první děti.
Pro nové rodiny nové domy
Ačkoliv se nám pro výstavbu nových domů nepodařilo získat žádnou finanční podporu ze
strany státu, chceme všem pěti rodinám pomoci k odpovídajícímu bydlení, aby mohly poskytnout
domov dalším opuštěným dětem. Doufáme, že když jsme nenašli podporu pro naši činnost u státu,
podpoří nás stejně jako během prvního projektu firmy, podnikatelé, církve, organizace i řada
jednotlivců. Někteří takoví se už našli a tak jsme mohli pro nové domy vytipovat a zakoupit
pozemky v Karpentné v katastru města Třince. Zahájili jsme již také přípravu k výběrovému řízení
na dodavatele stavby těchto domů.
Práce na pozemku domů I. etapy
V průběhu roku 2007 proběhly práce na odvodnění pozemku, který byl zejména při tání
sněhu na jaře a také při déle trvajících vydatnějších deštích zatápěn vodou. Po loňském poškození
septiku vlivem enormnímu tlaku spodní vody došlo tento rok také k borcení pláště čističky
odpadních vod. Dodavatelská firma uznala reklamaci a plášť ČOV opravila.
Propagace pěstounské péče a naší činnosti
Stejně jako v předchozích letech jsme i letos propagovali naši činnost a náhradní rodinnou
péči na třineckém „Dni rodiny“.
Na podzim natočila Česká televize pořad o naší pěstounské rodině Penkalových zdařilý dokument,
který byl uveden v rámci pořadu „Cesty víry“ dne 9.prosince.
Plán činnosti pro rok 2008
V tomto roce chceme dokončit výběrové řízení pro dodavatele stavby, vyřídit stavební
povolení a začít výstavbu domů.
Plánujeme také v rámci navázání a upevnění vztahů uspořádat řadu setkání naších členů s novými
pěstounskými rodinami.

Zkrácená finanční zpráva za účtovací období 2007:
Celkové příjmy
z toho: - příspěvky členů
- dary práv. a fyz. osob
- Reklama
- půjčky

1118269,-Kč
16500,-Kč
831700,-Kč
20000,-Kč
250000,-Kč

Celkové výdaje
686936,-Kč
z toho: - nákup materiálu a zboží
0,-Kč
- služby
117800,-Kč
- režijní náklady
5125,-Kč
- Inventář - pozemek
437380,-Kč
- vrácení půjčky
120000,-Kč
- cestovné
6631,-Kč
Závěr
Děkujeme všem sponzorům a všem spolupracovníkům, kteří nám v uplynulém roce pomohli
a doufáme že nám zachovají svou přízeň i letos a že společně vytvoříme dílo, které nám bude
přinášet radost ještě po mnoha letech.
Za o.s. Filadelfie – Přístav Oldřichovice
Bruno Heider – ředitel
Dne 20.3.2008

