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1.

Poslání a činnost organizace

Posláním Spolku FAKT-UM, o. s., je sdružování osob se zájmem o ruční práce a vlastní tvorbu,
zviditelnění a přiblížení řemesel široké veřejnosti, jejich podpora a propagace, ukázat nejen dětem,
ale i dospělým další možnosti využití volného času při řemeslném a výtvarném tvoření.
Náplní činnosti občanského sdružení FAKT-UM je pořádání jarmarků a prodejních akcí zaměřených na
rukodělné výrobky, pořádání kurzů, seminářů, přednášek, workshopů, otevřených dílen, vydávání
propagačních materiálů i dobročinnost.
2.
Přehled činnosti sdružení v roce 2012
Činnost Spolku FAKT-UM, o. s., byla zahájena 12. listopadu 2012 zpracováním stanov a jejich
schválením Ministerstvem vnitra ČR. Ustavující schůze se konala 23. listopadu 2012, kde byli zvoleni
členové výboru sdružení - Jana Gilchrist, Helena Kováříková, Štěpánka Macková, Martina Štědrová a
Petra Tušerová. Jako revizor byla zvolena Lada Janková, pokladníkem Petra Tušerová a jako účetní
byla schválena Monika Schiszmanová.
Byly vytvořeny webové stránky pro informování široké veřejnosti o činnosti občanského sdružení,
jeho historii a připravovaných akcích
24. 11. 2012 byl realizován
Podblanický kreativní jarmark
v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi, na kterém bylo představeno 30 tvůrců z okolí Benešovska a
Vlašimska, ale především jejich rukodělné výrobky – šperky všeho druhu různých výrobních technik,
bytové dekorace šité, drátované, dřevěné, skleněné, pletené z pedigu, pletené a háčkované oděvy i
doplňky, vánoční ozdoby, perníčky, sklo, keramika a mnoho dalšího.
Zpestřením byla módní přehlídka pletené a háčkované módy a pletených, háčkovaných a šitých
módních doplňků.
Na některých stanovištích nechyběly ukázky zajímavých rukodělných technik, jako například rytí skla,
pletení, háčkování, pájení, drátování, malba apod.
Zápisy v kronice Spolku FAKT-UM, návštěvnost a ohlasy v médiích napovídají, že první uspořádaná
akce byla úspěšná.
3. Hospodaření Spolku FAKT-UM, o. s.
Na svou činnost získalo občanské sdružení sponzorský dar ve výši 5000,- Kč od firmy Mašek, kterým
byla pokryta realizace, správa a provozování webových stránek, tisk plakátů a propagačních
materiálů. Další finanční podporou byla částka 2000,- Kč od portálu FLER.cz, kterým byla pokryta část
nájemného. Z poplatků účastníků jarmarku, což činilo 2550,- Kč, byly hrazeny náklady spojené
s organizací jarmarku, nájemného a další propagace. V pokladně se ke dni 31. 12. 2012 nacházelo
4447,- Kč. Podrobnosti o hospodaření Spolku viz příloha – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2012.

Za Spolek FAKT-UM, o. s.
Ve Vlašimi dne 5. 4. 2013

Lada Janková

