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Výročné správy

                 Správa o činnosti OZ „PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK“ za uplynulé obdobie 
                                       t.j. od 16.11.2016 do 12.12.2017

             Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 6. decembra tohto roku začne ďalší - už jedenásty
rok svojho pôsobenia.  Počas uplynulého obdobia - od poslednej výročnej členskej schôdze sme sa snažili
naplniť naše hlavné poslanie a  tým je aktívna podpora všetkých aktivít detského folklórneho súboru
ŠARIŠANČEK formou finančnej, materiálnej a osobnej pomoci.
           Počas celého roka činnosť OZ zastrešovali najmä členovia výkonného výboru a kontrolnej komisie,
v poslednom období aj ďalší noví členovia OZ a aj rodičia detí zo Šarišančeka, ktorí ešte členmi združenia
nie sú. Všetkým patrí za ich nezištnú pomoc veľká vďaka. Stretávali sme sa podľa potreby, približne raz za
dva mesiace, niekedy aj častejšie, ak si to situácia, príp. pripravované akcie a úlohy vyžadovali. Pozvaným
hosťom stretnutí bola aj vedúca súboru Mgr. art. Alena Paulusová, s ktorou sme konzultovali momentálne
potreby a požiadavky súboru, pripravovali podujatia určené pre členov Šarišančeka a ich rodičov.

Občianske združenie má v súčasnosti 63 členov.

Aktivity, ktoré sme   v  priebehu uplynulého obdobia v  spolupráci s  vedením súboru realizovali, sú
nasledovné: 
                     Voľba predsedu občianskeho združenia pre obdobie od poslednej výročnej členskej schôdze
prebehla 30.11.2016. Členovia Výkonného výboru a  Kontrolnej komisie, ktorí boli zvolení na výročnej
členskej schôdzi dňa 16.11.2016 zvolili pre obdobie od 30.11.2016 až do dnešnej výročnej členskej
schôdze pani Mgr. Gabrielu Mrázovú za predsedníčku výkonného výboru občianskeho združenia PRIATELIA
DFS ŠARIŠANČEK.

                      Príprava mikulášskych balíčkov bola spoločným dielom Katky Balenčinovej a niektorých členov
Výkonného výboru.  Na deň oslavy Sv. Mikuláša v tanečnej sále KS Družba, 07.12.2016, bolo pripravených
75 ks balíčkov, v celkovej hodnote 84.00EUR, čo predstavuje 1,12 EUR na 1 balíček.

            Príprava žiadosti pre  získanie dotácie z Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy pre rok
2017 v rámci programu KULTÚRA, v ktorej sme žiadali o financie na úhradu cestovných nákladov spojených
s vycestovaním súboru Šarišanček na festival do Albánska v júni roku 2017. Žiadosť sme podali 12. apríla.
Žiaľ požadovanú dotáciu vo výške 3500 EUR sme nezískali. S  prípravou žiadosti boli spojené náklady vo
výške 3,90 EUR.

                      Deň detí. Členovia výkonného výboru a kontrolnej komisie zorganizovali dňa 3.6.2017 v areáli
Strednej lesníckej školy v Prešove oslavu Dňa detí, kde sa mohli deti – členovia DFS Šarišanček spolu so
svojimi rodičmi a  súrodencami zabaviť, zašportovať a  vzájomne sa lepšie spoznať. Súčasťou bol aj
tradičný futbalový zápas medzi deťmi a ich rodičmi. Pripravené bolo pohostenie a guláš. Celkové náklady
zo zdrojov občianskeho združenia predstavovali 134,95 EUR.   

            Pomoc pri realizácii zájazdu. V dňoch 21.6. - 26.6.2017 sa uskutočnil zájazd DFS Šarišanček do
Albánska na medzinárodný folklórno-tanečný festival „DURREST FEST“ v  meste Durres. Na zájazd
vycestovalo spolu 42 osôb, 36 detí v  sprievode 6 dospelých osôb. Vďaka patrí aj niektorým členom
občianskeho združenia, ktorí pomohli pri realizácii zájazdu aj svojou osobnou účasťou. Občianske
združenie prispelo zo svojho rozpočtu na tento zájazd sumou 3.357,09 EUR.

                    Sústredenie na Drienici. V dňoch 22.9 – 25.9.2017 organizovala vedúca súboru p. Mgr.Art Alena
Paulusová sústredenie   v  rekreačnom stredisku Drienica. Podujatie podporilo občianske združenie
financiami vo výške 918,70 EUR.

           Príprava reprízy premiéry. V dňoch 17.10.2017, bola organizovaná repríza premiéra pod názvom Z
púčika  kytica ku príležitosti 30. výročia DFS Šarišanček,  pri ktorej pomáhali niektorí členovia , za čo im
patrí veľká vďaka.

                   Príprava mikulášskych balíčkov pre oslavu svätého Mikuláša dňa 06.12.2017. Členka výkonného
výboru /kontrolnej komisie/ - Julia Uhriňáková, pripravila pre deti v  DFS Šarišanček mikulášske balíčky
v počte 75ks, ks a v celkovej hodnote 147,69 EUR, tj. 1,97€ EUR na jeden balíček.

                       Administráciu web stránky www.sarisancek.sk  prevzal do svojej starostlivosti člen výkonného
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výboru p. Anton Košalko, za čo mu patrí naša vďaka.

             Registráciu OZ na poberanie 2% z daní v roku 2018 zabezpečila p. Gabriela Mrázová dňa 13.12.
2017. 
                         Ostatnou činnosťou, ktorú sme vykonali, bola príprava   výročnej členskej schôdze, čo okrem
iného zahŕňalo: 

prípravu správy o činnosti za uplynulé obdobie,
prípravu správy o hospodárení za rok 2017.

          Čo sa neorganizovalo  to bola novoročná kapustnica a futbalový turnaj detských folklórnych súborov
ŠARIŠANČEK KALAP CUP.

            Občianske združenie v tomto roku ešte plánuje:
voľbu predsedu občianskeho združenia pre obdobie od 13.12.2017 do najbližšej výročnej členskej.

            Občianske združenie v budúcom kalendárnom roku plánuje :

zorganizovať novoročnú kapustnicu,
zorganizovať deň detí pre členov detského folklórneho súboru, 
podieľať sa na príprave zájazdu pre DF súbor Šarišanček

                                                                                                                                        
           Mgr. Gabriela Mrázová
        V Prešove dňa 13.12.2017                                            
                   predseda
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