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1. ÚVODNÍ SLOVO

V České Lípě 31. 12. 2013 

Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení, 

Dovolte mi, jménem  občanského sdružení Fortuna in natura Vám všem popřát
zdraví, štěstí a vše dobré do Nového roku a sdělit na závěr pár slov. 

Zakládajícím členům patří dík za podporu a snahu naplňovat postupně představy a
cíle  sdružení.  Všichni  víme,  že  tomu,  abychom  dosáhli  vše,  co  jsme  si  vytyčili  ve
Stanovách, předchází velká příprava a tímto přípravným procesem právě procházíme. 

Děkujeme  předsedovi  sdružení  Bc.  Davidovi  Hlubučkovi,  bez  jehož  finanční
pomoci by počáteční investice, spojené s dokumentací, administrativou aj. náklady, nebylo
možné zvládnout. 

Gratulujeme dnes  již  Mgr.  Michaele  Karlové k  úspěšnému  dokončení
vysokoškolského studia  a  získání  titulu  v  oboru  „Ergoterapie“.  Děkujeme slečně  Marii
Fučíkové a jejímu příteli za vytvoření loga sdružení. Dík patří také IT specialistovi, panu
Petrovi Touškovi, který registruje naši doménu a bude spoluvytvářet stránky sdružení. Paní
účetní Janě Hradské děkujeme předem, protože teprve v následném období ji čeká nelehká
práce s revizí finančních prostředků, přidělených na konkrétní činnosti a projekty sdružení.
Děkujeme  panu  Petrovi  Maškovi,  za  pořádání  letních  dětských  táborů  a  prezentaci
(reklamu) našeho sdružení a v neposlední řadě patří náš velký dík panu Pavlovi Špikovi za
investici do kurzu pro canisterapeutického psa a jeho zdárného zakončení a věříme, že se
mu tato investice v rámci činnosti sdružení v budoucnu vrátí. 

Společnými  silami  vznikl  „Zelený  projekt“,  první  velký  počin  našeho  sdružení.
Jsme  nyní  v  jednání  s  obcí  Zahrádky  (pan  David  Hlubuček  jedná  o  koupi  potřebných
pozemků od obce, které následně poskytne k využívání našemu sdružení) a dále se rozbíhají
jednání o možnostech financování jednotlivých částí projektu. Sami víte, jak složité jsou
cesty k finančním prostředkům pro neziskové organizace.  Držme si  palce a  zapojme se
veškerou silou, aby se z přípravného roku, stal právě ten příští – rokem realizačním. 

Takže snad jen slova závěrem… 

„ To, co můžeme, nemá hranic, kromě těch, které si v duchu sami nepostavíme.“ 
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2. POSLÁNÍ A CÍLE

Občanské sdružení Fortuna in natura svou činnost zahájilo v roce 2013. 
Základními  hodnotami,  na  kterých  je  postavena  činnost  občanského  sdružení
„FORTUNA IN NATURA“, je dlouhodobá pomoc osobám se zdravotním postižením
a  podpora  přirozené  integrace  osob  se  sníženou  pracovní  schopností,
nepřizpůsobivých jedinců, či důchodců, nárůst samostatnosti, sebevědomí a vědomí
vlastní užitečnosti této cílové skupiny a následně pak prevence sociálního vyloučení,
jímž je tato skupina trvale ohrožena.

Hlavním cílem při  naší  práci  s výše  jmenovanou  cílovou  skupinou,  je  co
nejlepší možná podpora při rozvoji jejich osobnosti. 

- aktivizace a smysluplné využívání volného času
- posílení samostatnosti a soběstačnosti
- umožnění pobytu v akceptovatelném a vstřícném prostředí
- vytvoření  podmínek  a  příležitostí  pro  pocit  užitečnosti,  potřebnosti  a

důstojnosti
- „doprovod“ do nechráněného světa ostatních
- pomoc rodinám uživatelů služeb a spolupráce při naplnění cílů

Občanské sdružení FORTUNA IN NATURA (dle NOZ od 1. 1. 2014 spolek),
se transformovalo ze dvou občanských sdružení  - OSDM Svět (zejména volnočasové
aktivity a výuka angličtiny pro děti a mládež, děti z dětských domovů, fungující od
roku 1997 a ze Sdružení Českolipských matek, které především v letech 1999 – 2002
provozovalo  Mateřské  centrum  a  umožňovalo  začlenění  i  soc.  znevýhodněných
matek do běžného života). 

Zakládajícími  členy  se  stali  jedinci  doposud  fungující  zejména  v oblasti
sociální  práce  či  dobrovolnické  činnosti.  Opírající  se  tak  o  zkušenosti  z různých
zařízení  sociální  péče  –  dětské  domovy,  ústavy  soc.  péče,  domovy pro  osoby  se
zdravotním postižením, azylové domy pro matky s dětmi aj. Zaměstnáni na pozicích
ergoterapeutů, soc. pracovníků, vychovatelů či pečujícího personálu, vytvářejí široké
spektrum a jsou svou praxí v oboru velkým přínosem pro naše sdružení. 

Společným cílem se nám tak stalo  vytvoření naučně-odpočinkové stezky a
vybudování  sportovně  relaxačního  a  animoterapeutického  centra  spolu  s
víceúčelovým bezbariérovým  sportovním  hřištěm  pro  širokou  veřejnost,  jehož
aktivity umožní integraci handicapovaných jedinců - dětí i dospělých a jejich rodin
do společnosti. 
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Posláním  sdružení je  tedy  vytvoření  podmínek  pro  aktivní  a  důstojné
prožívání života ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů prostřednictvím aktivit,
které  pomohou  zachovávat  uživatelům  stávající  soběstačnost  i  způsob  života
v přirozeném  prostředí  a  s přirozenými  sociálními  vazbami.  Pomoc  seniorům  či
handicapovaným lidem při  zvládání  obtížných  situací,  zkvalitnění  jejich  života  a
zjednodušení jejich zapojení do společnosti. 

         
Obrázek 1                                                     Bc. David Hlubuček             
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3. NAŠI ČLENOVÉ, VEDENÍ

K  31.  12.  2013  má  občanské  sdružení  celkem  5  členů,  počet  ostatních
dobrovolných spolupracovníků je vyšší. 

Členy našeho sdružení jsou zakládající spolupracovníci, kteří na jednotlivých
konkrétních  místech  pracují  s dětmi,  mládeží,  handicapovanými  jedinci,  osobami
ohroženými soc. vyloučením. Neméně důležitými jsou dobrovolníci, kteří se s naším
sdružením potkali, sdružení je zaujalo a spolupráce s námi je naplňuje uspokojením. 

Sdružení  působí  zejména  na  území  Libereckého  kraje a  na  území  města
Prahy.  Občanské  sdružení  Fortuna  in  natura  úzce  spolupracuje  se  zakládajícím
členem Petrem Maškem a jeho prázdninovou aktivitou - „Tábor Polevsko“ a „Tábor
Kytlice“, a také se inspiruje činností občanského sdružení Symbio – sdružení, které
nabízí aktivity pro zrakově postižené, jezdectví pro nevidomé a výcvik vodících psů.

Lidé ve vedení v roce 2013:

Předseda výkonného výboru: Bc. David Hlubuček

Jednatel výkonného výboru: Lenka Binderová

Výkonný výbor - členové: Mgr. Michaela Karlová

Pavel Špik 

Petr Mašek

Revizor: Jana Hradská

„ Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé “

Albert Einstein
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI

Dosavadní činnost jsme zatím omezili pouze na menší soukromé aktivity, jako
bylo pořádání dětských táborů pro děti různých sociálních skupin, dále pak výlety a
poznávací zájezdy pro děti a dospělé ze znevýhodněných sociálních poměrů a v malé
míře na využití animoterapie jako aktivizační činnosti u seniorů a osob se zdravotním
a jiným postižením. V závěru přípravného roku bychom rádi „Zeleným projektem“
otevřeli další etapu – rok realizační. Etapu, ve které zúročíme vše, co jsme si v našich
dlouhodobých cílech předsevzali. 

Další činností centra tak chceme, aby se staly poznávací či rekondiční aktivity
seniorů  a  osob se  zdravotním či  jiným postižením,  jak  pomocí  animoterapie,  tak
prostřednictvím kulturně společenských a sportovních akcí.  Vybudování ekodvora
v pěkném  venkovském  prostředí,  který  bude  orientován  na  údržbu  veřejné  i
soukromé  zeleně,  parkových  ploch,  dále  také  –  krmení  zvířat,  údržbu  a  úklid
provozních částí, stáje, kotců apod. V neposlední řadě i sezónní práce (sekání trávy,
řezání dřeva, údržba zeleně, záhonů, pěstování bylin a zeleniny). 

Důležitým  prvkem  se  stane  naučně  odpočinková  stezka,  přístupná  široké
veřejnosti,  která  bude  svým  tématem  přispívat  k osvětě  a  poznání  historie  i
současnosti okolí, které je vyhlášeno chráněnou rezervací.

Odhodlali  jsme  se  po  téměř  ročních  přípravách  k takto  velkému  projektu,
neobejdeme  se  však  bez  podpory  jiných  organizací a  subjektů,  ostatních
neziskových organizací a práce dobrovolníků, či občanů žijících blízko nás. 

Záměrně jsme soustředili  svou činnost  a cíle na  většinu rizikových skupin
ohrožených  přímo  či  nepřímo  možností  sociálního  vyloučení,  protože  žijeme
v regionu s poměrně vysokou nezaměstnaností a nejen s tímto problémem se potýkají
různé  sociální  skupiny  v kraji,  okrese.  Kulturní,  sportovní  či  jiné  vyžití  pro  děti,
mládež,  handicapované osoby či  seniory,  je zastoupené pouze ve větších městech
regionu a i zde většinou poptávka převyšuje nabídku. 

Nemá smysl při ohlédnutí za děním roku 2013 pasivně truchlit nad tím, co se
nepovedlo nebo co mělo být jinak, ale vyvinout právě tím směrem větší úsilí, aby
alespoň něco bylo jinak…
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„Nepouštíme  se  do  rizikových  či  k  nezdaru  předem odsouzených  činností.  Právě

naopak!  Proto  jsme  se  semkli  do  tohoto  sdružení,  abychom  společnými  silami

dokázali jít i proti proudu a zasáhnout tam, kde jedinec nic nezmůže.“

Lenka Binderová – jednatelka sdružení
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5. „ZELENÝ PROJEKT“

Fortuna in natura o. s. a Hostinec Na Staré poště si Vám dovoluje představit
vizi  tohoto  projektu,  který  prochází  přípravnou  fází.  (celá  prezentace  uvedena
samostatně na stránkách sdružení.)
V příštím roce (2014) by mohly být realizovány první etapy –  stavba sportovně
aktivizačního centra a  odpočinkově-naučná stezka,  záleží na tom, jak se zúročí
naše úsilí  o  prodej,  či  pronájem potřebných pozemků.  Prodejem se otevírá přímá
cesta  k  financování  projektu  s  námi  spolupracující  Nadací  a  Agenturou  ochrany
přírody a krajiny, kteří již nezávazným stanoviskem spolupráci přislíbili. Věříme, že
vše dopadne ke spokojenosti nás všech. 

 Sportovně-aktivizační centrum

Funkce, využití a výhody centra 
 

- Pomáhá udržovat fyzickou pohodu procvičováním a rozšiřováním motorických
schopností cvičením na nainstalovaných zařízeních. 

- Neomezená přístupnost
- Cvičení a pohyb na čerstvém vzduchu
- Žádná finanční náročnost
- Dostupnost v místě bydliště, nulová potřeba dojíždění
- Prevence kriminality  mládeže,  snížení  vandalismu a jiné závadové činnosti,

vybitím přebytečné energie, agrese a emocí
- Možnost navštěvovat centrum jednotlivě i kolektivně
- Vícegenerační zaměření centra
-   Starší občané se zde mohou setkávat se svými vrstevníky ať již při cvičení
nebo partii šachu či dámě.

       
Mládež  zde  může  vybít  přebytečnou  energii,  kterou  spousta  nejen

hyperaktivních dětí přímo překypuje.
      U obou kategorií dochází ke kontaktu se svými vrstevníky i mezi generačně a
odbourávání stresových faktorů.
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 Naučně-odpočinková stezka

Témata:  

 Rybníkářství
- Novozámecký rybník a historie rybářství
- Ryby v Novozámeckém rybníku

 Ochrana přírody
- Chráněná fauna a flora v rezervaci Novozámecký  rybník

 Lesnictví
- Okolní lesy, druhy stromů, jejich vliv na rezervaci

 Náplň mikroekofarmy 

 Využívání půdy formou ekologického hospodaření
 Seznámení návštěvníků se zvířaty typickými pro venkov

 Hippoturistika – poměrně nové odvětví turistiky na koni. Zahrnuje v sobě jak 
putování na koni (od farmy k farmě), tak vyjížďky do okolí farmy, spojené 
s venkovskou turistikou. 

 Canisterapie - je metoda pozitivního psychosociálního a                    
fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně 
vedeného a cvičeného psa nebo feny
- aplikace u starší i mladší generace
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6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

(Konečný stav financí bude upřesněn po odevzdání daňového přiznání)

a) Majetek a závazky

Hmotný investiční majetek 

Tento druh majetku organizace nevlastní.

Stav dlouhodobého nehmotného majetku:

Tento druh majetku organizace nevlastní.

Stav dlouhodobého drobného hmotného majetku:

Sportovní a táborové vybavení, hudební nástroje a další pomůcky pro táborovou a
krátkodobou  činnost  si  zajišťuje  pořadatel  z vlastních  zdrojů  nebo  zapůjčením,
občanské  sdružení  žádné  takové  předměty  s pořizovací  cenou  nad  2000,-  Kč
nevlastní.

Stav finančních prostředků ke konci roku 2013:

Pokladna:    63,- Kč     Termínované vklady:            0,- Kč
Běžné účty:   100,- Kč Ceniny:   0,- Kč

Pohledávky:

Ke dni 31. prosince 2013 jsme neevidovali žádné pohledávky.

Závazky:

Ke dni 31. prosince 2013 jsme neevidovali žádné závazky.
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b) Příjmy a výdaje 

PŘÍJMY

Členské příspěvky 900,- Kč

Dary      0,- Kč

Osobní vklady                 0,- Kč

Ostatní     0,- Kč

PŘÍJMY CELKEM 900,- Kč

VÝDAJE

Výdaje za razítko sdružení 303,- Kč

Provozní režie  60,- Kč

Ostatní 374,- Kč

VÝDAJE CELKEM 737,- Kč
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7. PLÁNY NA ROK 2014

V roce 2014 bychom rádi chtěli:

 zrealizovat první část projektu „Zelený projekt“ – naučnou stezku

 pokračovat v realizaci všech ostatních částí projektu

 dostavbu kaple za podpory Nadace VIA, soukromého subjektu a dobrovolníků

 rozvoj Canisterapie (Praha)

 rozvoj členské základny (okres Česká Lípa)

 získat finanční zdroje podáváním projektů, oslovováním sponzorů aj.

 získat a vyškolit dobrovolné spolupracovníky

 vytvořit alespoň jedno dotované pracovní místo

 pronájem, prodej pozemků potřebných na aktivity sdružení

 postupnou revitalizaci získaných pozemků a parku hostince

 výstavba objektu technického zázemí sdružení
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8. NA ZÁVĚR

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se v roce 2013 jakýmkoliv způsobem podíleli

na činnosti občanského sdružení FORTUNA IN NATURA, všem, kteří spojili své

síly pro dobro dětí, mladých lidí, handicapovaných osob, starších občanů i jedinců

v nelehké  sociální  situaci.  Díky  tomu  můžeme  všichni  společně  věnovat  kousek

svého života práci pro druhé!

…jak říká motto našeho sdružení: „ SPOLU SILNĚJŠÍ…“

FORTUNA IN NATURA
občanské sdružení 

REGISTRACE:
u Ministerstva vnitra ČR dne 26. 11. 2012

pod číslem VS/1-1/91020/12-R

SÍDLO ÚSTŘEDÍ:
471 01 Zahrádky u České Lípy 141 
e-mail: sdruzeninatura@seznam.cz

IČO:
01253301

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
FIO banka

Číslo účtu: 2300370811/2010
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