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1.

VZNIK
o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3. 2009.

2. POSLÁNÍ
Sdružení „Krása v srdci“ bylo založeno pro pořádání kulturních, společenských, sportovních
a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a propagaci zdravého životního stylu, zdravé
stravy, zdravého pohybu, ochrany životního prostředí, ekologické výchov, osvětě o drogové
závislosti a osvětě poruch příjmu potravy.
Dalšími cíli jsou podpora a pomoc sociálně slabším a problematickým skupinám
prostřednictvím akcí realizovaných sdružením, jakož i hmotná a nehmotná pomoc
zdravotnickým zařízením a ústavům, případně dalším osobám na obecně prospěšné účely.
Cílem sdružení je rovněž zajištění a rozvoj spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty
s podobným programovým zaměřením.

3.

VIZE

Pilotním projektem sdružení je projekt „Dívka Šumavy“ koncipovaný na základech soutěže
krásy, propagující zdravou krásu, vzdělávání mladých dívek v oblastech, ve kterých nejsou
standardně, v rámci svých studií, vzdělávány. Přiblížení oblastí sociálně slabších
a problematických skupin mladým dívkám prostřednictvím lákavého prostředí soutěže krásy.
Celoroční intenzivní spolupráce s dívkami, aktivní zapojení do charitativní a dobrovolné
činnosti.

4.

POHLED DO HISTORIE
 Výtěžek z finálového galavečera Dívka Šumavy´09 … 17.000,- Kč, věnován Dětskému
centru Jihočeského kraje ve Strakonicích.

 Výtěžek z charitativního kalendáře …. 13.007,- Kč rozdělen na dvě poloviny, první





putovala na o.s. Stanislavy Chumanové a přispěla na zvedák pro nepohyblivé pacienty
ve vimperské nemocnici, druhá do S.O.S. život pro koně v Miřkově u Domažlich do
útulku pro týrané a nechtěné koně.
Výtěžek z dražby korunky vítězky V.ročníku byl rozdělen na dvě poloviny. Jedna
putovala, již tradičně do DOZP Bystřice a druhá do S.O.S. život pro koně v Miřkově u
Domažlich. Celkový výtěžek z dražby originální korunky z pravých přírodních kamenů,
obrazů Danky Hrubé a Šárky Žlábkové vynesl 58.000,- Kč.
Křesadlo 2010 - Podíleli jsme se na organizaci a moderování cen pro dobrovolníky
Plzeňského kraje, které se uskutečnilo 24. 5. 2010 na zámku v Nebílovech.
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FASHION SHOW PRO ANABELL
Spolu se studiem Design Block a Atelierem Šperk jsme 10. 6. 2010 zorganizovali
módní show v Západočeském muzeu v Plzni a rozhodli jsme se touto akcí podpořit
boj proti poruchám příjmu potravy. Akci podpořila a moderovala Miss ČR Lucie
Váchová.



Zábavné odpoledne pro Klokánek
18. 9. 2010 jsme spolu s klatovským Klokánkem uspořádali menší módní přehlídku,
jejíž výtěžek putoval právě na konto Klokánku.
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5. ČINNOST V ROCE 2011
DÍVKA ŠUMAVY 2011 – šestý ročník
Záštitu nad šestým ročníkem poskytli hejtmani obou krajů, Plzeňského i Jihočeského a finále
se tentokrát chystalo do Plzně.
Do výběrového kola přihlásila opět téměř 100 dívek. Poprvé jsme vybírali 5 dívek
z Jihočeského a 5 z Plzeňského kraje. Celkem tedy bylo pouze 10 finalistek.
Dívky se tradičně zúčastnily zábavného, sportovního
odpoledne v DOZP Bystřice kam každoročně přivezou spoustu
dárků.

Navštívily také útulek pro týrané a nechtěné koně v Miřkově u
Domažlic, kam již několikrát putovala finanční podpora
z výtěžků našich akcí.

Opětovně jsme podpořili akci „Hrady z písku“, která se letos
konala na ostrově Santos u Sušice. Pomohly jsme zde hlavně
s občerstvení pro nekonečný počet dětských účastníků.

Vítězkou 6. „filmového“ finále se stala Veronika Zárubová.
Večerem provedl Roman Vojtek a Zorka Kepková. Výtěžek
z dražby korunky vynesl 20.000,- korun, a byl rozdělen na dvě
poloviny. Jedna putovala opět do S.O.S. život pro koně
v Miřkově u Domažlic a druhá do Dětského centra Jihočeského
kraje ve Strakonicích.
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VE FORMĚ A FIT JIŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Krása v srdci o.s. zrealizovala program nazvaný "Ve formě a
fit Vy i Vaše dítka". Spolu s odborníky na výživu a stravování
a sportovní instruktorkou jsme pro téměř 40 dětiček 49. MŠ
zrealizovali akci s osvětou zdravého životního stylu pro
nejmenší. V první části se děti dozvěděly něco ke zdravému
stravování a v druhé části protáhly svá těla s instruktorkou.
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6.

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011
Příjem na hlavní činnost
Příjem za reklamu
Dotace

90784,00
205000,00
283600,00

Nedaňové příjmy-převody
Úroky z účtu

253500,00
25,56

Příjmy celkem

832909,56

pokladna z předch.rokupříjem
banka z předch.roku-příjem

Výdaje
Výdaje na reklamu
Dary
Výdej nedaň. převody

na hlavní
činnost

511598,00
77826,00
25200,00
253500,00

Výdaje celkem

868124,00

Výsledek
hospodaření

-35 215,00

159,00
58485,00

Zůstatek v pokladně k
31.12.2011

20604,00
v
bance

2825,00

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům, participujícím dobrovolníkům za spolupráci
v roce 2011.

Pavlína Brunclíková
Předsedkyně sdružení
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