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ÚvodÚvod
Občanské  sdružení  Médea  –  o.  s.  Hlinsko  má za  sebou  pět  let  poctivé  a
myslím si, že velmi potřebné práce s lidmi, zejména s dětmi a mládeží, kteří
neměli  to  štěstí  a  nemohou vyrůstat  v  úplných rodinách,  kteří  se  dostali,
mnohdy ne svou vlastní vinou do konfliktu se zákonem, nebo naopak se stali
obětí tresné činnosti ostatních lidí. 
Během těchto pěti let se Naše sdružení dostalo do povědomí mnoha úřadů a
institucí,  které  v  hojné  míře  využívaly  a  využívají  služby  nabízené  Naší
organizací. Každoročně jsme úspěšní v žádostech o dotace a granty v rámci
sociální  politiky  ve  městech  Pardubického  kraje,  ostatních  krajích  a  v
poslední  době  i  na  úrovni  ministerstev  /MPSV ČR,  MŠMT ČR/.  Bez  této
finanční  pomoci  by  bylo  zcela  nemyslitelné  a  nemožné  realizovat  akce  a
projekty, které jsou pro Námi oslovovovanou skupinu klientů tolik potřebné
a důležité. Velmi si této pomoci ceníme a děkujeme za ni prostřednictvím
dobře a kvalitně odváděné práce.
Rok 2013 byl pro občanské sdružení Médea – o.s. Hlinsko velmi bohatý na
aktivity  zaměřené  zéjména  na  práci  s  dětmi  ze  sociálně  znevýhodněného
prostředí, rizikovou a delikventní mládeží a dětmi s poruchami chování. Byl
také přelomový co se týče nových aktivit v rámci práce s klienty v náhradní
rodinné péči, pěstounskými rodinami a spolupráce s orgány sociálně právní
ochrany  dětí  na  obcích  s  rozšířenou  působností  v  Pardubickém  kraji.
Prohloubila se spolupráce s občanským sdružením Květná zahrada z Květné u
Poličky, jejíž zázemí několikrát posloužilo pro řízené aktivity v rámci Našeho
sdružení.
Rád bych také touto cestou poděkoval týmu dobrovolníků, bez kterých by
nebylo možné připravit a následně uskutečnit plánované aktivity, víkendové
pobyty a letní tábory.

Mgr. Jiří HrabčukMgr. Jiří Hrabčuk
předseda občanského sdružení Médea – o. .s. Hlinskopředseda občanského sdružení Médea – o. .s. Hlinsko
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Poslání a cíle Médea – o.s. HlinskoPoslání a cíle Médea – o.s. Hlinsko
PosláníPoslání

Posláním  občanského  sdružení  Médea-  o.s.  Hlinsko  je  pomáhat  a  cíleněPosláním  občanského  sdružení  Médea-  o.s.  Hlinsko  je  pomáhat  a  cíleně
pracovat  s   neorganizovanými  dětmi  a  mládeží  a  dále  dětmi  ze  sociálněpracovat  s   neorganizovanými  dětmi  a  mládeží  a  dále  dětmi  ze  sociálně
znevýhodněného  prostředí,  rizikovou  a  delikventní  mládeží,  dětmi  sznevýhodněného  prostředí,  rizikovou  a  delikventní  mládeží,  dětmi  s
poruchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči a biologickými dětmiporuchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči a biologickými dětmi
pěstounů.pěstounů.

CíleCíle

Hlavním cílem činnosti občanského sdružení je příprava a realizace projektů
v rámci  prevence  kriminality  a  sociálně  patologických  jevů,  projektů  pro
problémovou  a  delikventní  mládež  a  děti  ze  sociálně  znevýhodněného
prostředí,  děti  v  náhradní  rodinné  péči,  vzdělávací  aktivity  pro  pěstouny
apod. 
Zajištění  a  realizace  činností  v  rámci  pověření  k  výkonu  sociálně  právní
ochrany dětí, pomoc rodičům při řešení výchovných, nebo jiných problémů
spojených s péčí o dítě, zprostředkování poradenství rodičům při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
Pořádání jednorázových akcí a výchovně rekreačních pobytů a táborů pro
problémovou  a  delikventní  mládež  a  děti  ze  sociálně   znevýhodněného
prostředí,  děti romských a národnostních menšin a dětí v náhradní rodinné
péči.
Organizování přednášek  a vzdělávacích setkání v rámci prevence kriminality
a  sociálně  patologických  jevů,  náhradní  rodinné  péče,  sociální  terapie  a
psychologické  pomoci,  provádění  poradenské  činnosti  při  řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovou.
Provoz  střediska  volného  času  POHODA  a  POHODA  COOL  a  pořádání
volnočasových aktivit s tímto střediskem spojených.
Spolupráce sSpolupráce s  orgány státní správy a samosprávy.orgány státní správy a samosprávy.



Spolupráce na projektechSpolupráce na projektech
V rámci projektů a aktivit, které byly během roku organizovány občanským
sdružením Médea – o.s. Hlinsko jsme úzce spolupracovali a spolupracujeme s
těmito subjekty:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 Krajský úřad Pardubického kraje
 Město Hlinsko
 Poradna pro rodinu a dítě Pardubického kraje
 OSPOD MěÚ Přelouč, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Žamberk, 

Lanškroun, Vysoké Mýto, Holice, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, 
Moravská Třebová, Litomyšl

 Nadační fond Albert
 občanské sdružení Květná zahrada
 Česká hasičská jedntota Hlinsko
 Policie ČR – ÚO Chrudim
 Hasičský záchranný sbor ČR
 Městská policie Hlinsko
 Městská policie Pardubice  
 Český červený kříž Chrudim 

Poskytované službyPoskytované služby
 Letní výchovně rekreační tábory
 Víkendové výchovně rekreační pobyty
 Odlehčovací a respitní pobyty pro děti v náhradní rodinné péči
 Vzdělávání pěstounů v rámci náhradní rodinné péči
 Pořádání adaptačních GO – kurzů pro žáky základních a středních škol
 Provozování Střediska volného času POHODA a POHODA COOL
 Jednodenní výchovně – bezpečnostní akce 
 Poradenská  činnost  v  rámci  prevence  kriminality,  sociálně

patologických  jevů,  drog,  domácího  násilí,  šikany  a  pohlavního
zneužívání

 Poradenská  činnost  při  řešení  výchovných,  sociálních  a  jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.



Výchovně rekreační táboryVýchovně rekreační tábory
Sluníčkový tábor pohybového ministudia Sluničko /13 – 19. 7. 2013/

V červenci 2013 se v areálu LT Svratouch uskutečnil první Sluníčkový tábor,
který občanské sdružení Médea zajišťovalo po stránce materiální a provozní. 
Táborové téma bylo „Se Sluníčkem do pohádky“. Celý týden a za krásného
počasí  se  malí  táborníci  věnovali  nejen  tréninkům  a  nácviku  nových
vystoupení, ale také se měli možnost vykoupat v pravé hasičské pěně, prožili
noční stezku odvahy a se svými vedoucími podnikli řadu aktivit a výprav do
širokého okolí. Tohoto tábora se zúčastnilo celkem 38 dětí.



Výchovně rekreační tábor Svratouch 2013 – Pravěk /3 – 16. 8. 2013/

V srpnu 2013 se uskutečnil již pátý, čtrnáctidenní, výchovně rekreační tábor
v areálu LT Svratouch. Tématickým zaměřením tábora byla Doba kamenná –
Pravěk. Veškeré aktivity, soutěže, maškarní reje a oblečení bylo posazeno do
období  mnoha  tisíc  let  před  našim  letopočtem,  kdy  se  možná  po  území
dnešního  tábořiště  proháněla  stáda  divokých mamutů  a  jiných  pravěkých
zvířat. 
Děti, se svými vedoucími, si mohly vyzkoušet jak se stavěla pravěká obydlí,
rozdělával oheň, nebo jak probíhal lov divoké zvěře. Součástí pobytu byl i
tématicky zaměřený celodenní výlet do Boskovic, kde děti navštívily nově
vybudovaný  Dinopark  a  mohly  si  sami  vyzkoušet  spoustu  pravěkých
dovedností.
Tábora se zúčasnilo celkem 66 dětí ve věku 7 – 18 let.
/ realizace za grantové podpory Pardubického kraje a města Hlinska/



Výchovně rekreační tábor pro děti v náhradní rodinné péči a biologické děti 
pěstounů v Pardubickém kraji - Svratouch 2013 /17 – 23. 8. 2013/

V  druhé  polovině  srpna  2013  se  uskutečnil  první  „pilotní“  sedmidenní
výchovně rekreační tábor pro děti v náhradní rodinné péči a biologické děti
pěstounů v Pardubickém kraji. Tohoto tábora se zúčastnilo 55 dětí z celého
Pardubického kraje a to ve věku 6 – 18 let. Tábor nebyl tématicky zaměřen,
ale  hlavním  cílem  bylo  navodit  domácí  rodinnou  atmosféru,  vyplněnou
spoustou her a aktivit, tak aby si děti pobyt maximálně užily. Součástí tábora
byl  celodenní  výlet,  kdy  táborníci  navštívili  hrad  Pernštejn  a  zábavní
centrum v Polničce. Do areálu tábora zavítal známý kreslíř a humorista Jan
Honza Lušovský z Chrudimi. Děti si také vyzkoušely hraní na bubínky při
muzikoterapii a jízdu na koni při hipoterapii.
/realizace za grantové podpory MPSV ČR, Pardubického kraje a města Hlinska/



Víkendové výchovně rekreační Víkendové výchovně rekreační 
pobytypobyty
/všechny víkendové pobyty byly realizovány za grantové podpory Pardubického
kraje a města Hlinska/

Víkendový pobyt Květná u Poličky /17. - 19. 5. 2013/

První z víkendových pobytů v roce 2013 na statku v Květné u Poličky, jehož
majitelem je občanské sdružení Květná zahrada. Děti pomáhaly při jarních
činnostech na poli, podílely se na úklidu a rovnání dřeva, v rámci hipoterapie
navštívily  sousední  statek,  kde  celé  sobotní  odpoledne  jezdily  na  koních.
Víkendového pobytu se zúčastnilo celkem 11 dětí.

Víkendový pobyt Sykovec /14. _ 16. 6. 2013/

Malé děti,  ve věku 7 – 10 let se tentokrát  vydaly na víkendový pobyt do
malebného  prostředí  Devíti  skal  na  Ždársku,  kde  společně  se  svými
vedoucími vyrážely na dobrodružné výpravy do okolí, koupaly se v tamním
bazénu a užívaly pohostinnosti penzionu Sykovec.
Víkendového pobytu se zúčastnilo celkem 16 dětí.

Víkendový pobyt Květná u Poličky /13 – 15. 9. 2013/

A opět na statku, tentokrát v podzimním čase sběru brambor, trhání švestek
do domácích povidel, školička výroby domácích kozích i kravských sýrů a do
toho houbařské žně, takže co si mohly děti více přát. Počasí nebylo sice nic
moc, ale to vůbec nevadilo,  aktivit  uvnitř rozlehlého statku bylo více než
dost. 
Víkendového pobytu se zúčastnilo celkem 12 dětí.

Víkendový pobyt Květná u Poličky /20 – 22. 9. 2013/ - děti v NRP

První samostatný víkendový pobyt pro děti v náhradní rodinné péči z celého
Pardubického kraje, houbařská sezóna byla stále v plném proudu, do toho
sběr ovoce a zeleniny všeho druhu a stále neubývající hromada palivového
dřeva  na  zpracování,  to  byl  jen  malý  výčet  činností,  na  kterých  se  děti
podílely.
Víkendového pobytu se zúčastnilo celkem 10 dětí.



Víkendový pobyt Hořelec – penzion Čtyřlístek  /22. - 24. 11. 2013/
V listopadu bylo sice  chladno,  až  mrazivo,  ale  to vůbec  nevadilo  skupině
malých dětí, aby vyrazila se svými vedoucími na Seč, do krásného penzionu
Čtyřlístek. Děti zde dvakrát navštívily solnou jeskyni a po dobu dvou hodin
inhalovaly čistý vzduch obohacený o mořskou sůl. Dále se vydaly na dlouhý
pěší  pochod cestou  necestou  na  přehradu  Seč  a  odtud  do  města  stejného
názvu. Sobotní odpoledne si pak zpříjemnily návštěvou krytého plaveckého
bazénu v hotelu Jezerka na Ústupkách.
Víkendového pobytu se zúčastnilo celkem 11 dětí.

Víkendový pobyt  hotel Podlesí – Svratka  /6 – 8. 12. 2013/

V předvánoční atmosféře byl uspořádán poslední výchovně – rekreační pobyt
v roce 2013 a to v rekreačním středisku Podlesí.
Děti se v rámci výchovné části pobytu zúčastnily mikulášského představení,
které  pro  ně  sehrali  místní  ochotníci  a  zaměstnanci  hotelu,  absolvovaly
několik tématických aktivit se zaměřením na zimní radovánky a zdokonalení
fyzické  a  psychické  kondice.  V  rekreační  části  pobytu  navštívily  krytý
plavecký bazén, saunu a sehrály turnaj v bowlingu.
Víkendového pobytu se zúčastnilo celkem 15 dětí.

Vzdělávání v rámci NRPVzdělávání v rámci NRP  



Víkendový výchovně  vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny Pardubického 
kraje – hotel Podlesí - pohádková vesnička  /18. - 20. 10. 2013/

Víkendového výchovně vzdělávacího pobytu v pohádkové vesničce u hotelu
v Podlesí se zúčastnilo celkem 13 rodin z celého Pardubického kraje, což bylo
21 dospělých a 28 dětí ve věku 3 – 18 let. 
Víkend  byl  rozdělen  do  roviny  vzdělávání,  kterého  se  účastnili  všichni
náhradní  rodiče  a  bylo  v  rozsahu  12  hodin.  Poté  následovaly  společné  i
rozdělené  aktivity  pěstounských  rodin  jako  například  návštěva  krytého
plaveckého bazénu, procházky po okolí, turnaje v bowlingu, sauna či dětská
herna. 

Třídenní GO kurz Svratouch 2013  /9. - 11. 9.2013/

V  září  2013  byl  opět  uspořádán  třídenní  adaptační  GO  –  kurz  pro  žáky
základní školy Smetanova, Hlinsko. Do areálu LT Svratouch přijela šestá třída
uvedené  základní  školy  spolu  se  svou  novou  třídní  učitelkou  a  během
cílených psychologických a sportovních her a aktivit si děti postupně zvykaly
na  nové  spolužáky  i  učitelku,  navazovaly  nová  přátelství,  při  aktivitách
mnohdy zjišťovaly, že se neobejdou bez pomoci druhého a že musí fungovat
jako tým, jako dobře namazaný stroj, jinak se nikdy nic nepovede.
Aktivity se zúčastnilo celkem 24 dětí + třídní učitelka. 



Volnočasové centrum POHODAVolnočasové centrum POHODA
Celoroční provoz volnočasového centra POHODA /leden – prosinec 2013/

Volnočasové  centrum  pro  děti  ze  sociálně  znevýhodněného  prostředí,
rizikovou a delikventní mládež ve věku 7 – 15 let, je realizovaný projekt v
rámci Městského programu prevence kriminality města Hlinska. Jeho ideou
je  vytvoření  chráněného  komunitního  místa  pro  cílovou  skupinu  dětí  a
mládeže,  vytvoření  podmínek  pro  volnočasové  aktivity  a  eliminaci
predelikventního chování a jednání příslušníků cílové skupiny.
Klub  vznikl  v  roce  2010  za  grantové  podpory  Pardubického  kraje  a
Ministerstva  vnitra  ČR.   Zřizovatelem  klubu  je  město  Hlinsko  a
spoluprovozovatelem občanské sdružení Médea – o.s.Hlinsko. Nachází se na
adrese Budovatelů 1229, Hlinsko. 
Aktivity jsou koncepčně zaměřeny tak, aby oslovily co největší počet dětí  ze
sociálně  znevýhodněného  prostředí,  rizikové  a  delikventní  mládeže  a
přitáhly  co  nejvíce  těchto  dětí  z  ulic,  parků,  autobusových  čekáren  a
opuštěných domů.
Práce s dětmi a mládeží v klubu se dělí na několik úrovní a to jak po stránce 
vzdělávání, tak i po stránce volnočasových aktivit.

Vzdělávání: součástí  aktivit  klubu jsou systematicky připravované a cíleně
zaměřené  činnosti,  které  podporují  rozšiřování  právního  vědomí  u  cílové
skupiny dětí a mládeže. Několikrát do měsíce se zde konají přednášky, nebo
hovory ve skupinách o problémech, které se týkají přimo dětí, které dochází
do klubu. Mezi návštěvníky dochází preventisté z řad policistů, záchranářů a
hasičů a diskutují  nad různými tématy. Jako příklad lze uvést povídání na
téma: Co smím a nesmím, Co takhle helma kámo?, Pes - přítel nebo zabiják??,
Vysoká  hra  s  otevřeným  ohněm,  nebo  Laická  první  pomoc  při  úrazu
kamaráda.  Tyto přednášky jsou doplňovány video projekcemi a  následnou
diskuzí nad tématy.

Sociální  práce  s  klientem:  Každý  týden  je  v  jedné  z  místností  klubu
uskutečňováno  tzv.  Smutnění,  kdy  mohou  děti  přijít  za  svým oblíbeným
vedoucím a o samotě, nebo třeba ve skupince a popovídat si s ním o svých
problémech,  starostech,  děvčata se často radí o dívčích starostech apod. V
několika případech tak bylo již zjištěno podezření na týrání, dále potvrzené
pohlavní zneužívání a jíné závažné rodinné či školní problémy.

Dlouhodobé  manuální  aktivity:  další  pravidelné  klubové  činnosti  jsou
dlouhodobé  manuální  aktivity.  Jedná  se  např.  o  pravidelnou  pondělní



výtvarku,  kdy  dětí  za  dohledu  odborné  vedoucí  vytvářejí  různé  výtvarné
práce, které poté prezentují na dnech otevřených dveří, různých výstavách
apod. Po celý rok byla tato aktivita úzce směřována k vyrobě předmětů z
ekologicky upotřebitelných materiálů, které si poté děti a jejich vedoucí sami
prodávali na Svatojiřském jarmarku pořádaném v Hlinsku v dubnu 2013 u
příležitosti Dne Země a a Mikulášsko – vánočním jarmarku v prosinci 2013.
Každé druhé úterý je pro děti připravena " Školička vaření " , kde se opět za
dohledu odborné vedoucí učí děvčata, ale nejen ta, základům vaření, pečení a
poznávání základních kuchařských postupů. Takto už si sami děti vyrobily
např.  vánoční cukroví,  uvařily si  sobě a pro své kamarády různé polévky,
jednoduchá zapečená jídla a moučníky.

Jednorázové aktivity:  aby nebyly činnosti v klubu jednotvárně zaměřeny a
dětem  se  tak  návštěva  po  čase  neomrzela,  jsou  každou  dvojicí  vedoucích
přibližně  jednou  týdně  připravovány  jednorázové  sportovní,  nebo  jinak
herně zaměřené aktivity, jako např. turnaj v šipkách, kulečníků či stolním
fotbálku, autíčkyáda, zumba odpoledne, cvičení na gymnastických balónech
apod. Mnoho aktivit  si  také děti  vymýšlejí  sami. Pokud  to počasí  dovolí,
využívá se venkovní  sportovní plácek s  minigolfem, kde se např.  v  lednu
koná i závod v imrovizovaných psích spřeženích. 
Okamžitá kapacita volnočasového zařízení POHODA je 30 návštěvníků.

Statistika návštěvnosti

Za  první  čtvrtletí  provozu  klubu  POHODA  /leden  –  březen  2013/  jej
navštívilo a jeho služby využilo celkem 688 dětí do 15 let.
Za  druhé  čtvrtletí  provozu  klubu  POHODA  /duben  –  červen  2013/  jej
navštívilo a jeho služby využilo celkem 632 dětí do 15 let.
V  měsících  červenec  a  srpen  2013  byl  klub  uzavřen  a  nahrazen  letními
prázdninovými aktivitami.
Za  čtvrté  čtvrtletí  provozu  klubu  POHODA  /září  –  prosinec  2013/  jej
navštívilo a jeho služby využilo celkem 893 dětí do 15 let.
Celkem  tedy  za  deset  měsíců  provozu,  kdy  je  zpravidla  otevřeno  20
pracovních dní v měsíci, navštívilo klub a jeho služby využilo 2.213 dětí což
je v průměru 11 dětí denně.

Z  celkového  počtu  návštěv  klubu  bylo  1120  návštěv  dětí,  které  jsou
evidovány orgánem sociálně právní ochrany dětí ORP Hlinsko, což je 50,6 %
z celkového počtu návštěv.



Volnočasové centrum POHODA Volnočasové centrum POHODA 
COOLCOOL
provoz volnočasového centra pro rizikovou a delikventní mládež 
ve věku 15 – 18 let - POHODA COOL

Centrum POHODA COOL vzniklo v roce 2012 za dotační podpory MV ČR.
Budova,  kde  je  vybudováno  volnočasové  centrum  POHODA  COOL  pro
rizikovou a delikventní mládež je jednopodlažní o celkové rozloze 100 metrů
čtverečných. Součástí této budovy je stávající sociální zařízení, oddělené pro
obě pohlaví, hlavní společenská místnost, poté sklad, šatna a vstupní vestibul.
Celá budova byla již několik let nevyužívaná, tudíž bylo nutné investovat do
rekonstrukce.
Na rekonstrukci se podílela skupina klientů, která provedla sanaci omítek a
následné vymalování.

Vybavení centra

POHODA COOL je vybavena v soulasu s potřebami dnešní mládeže a to tak,
aby zde našlo své zázemí co nejširší spektrum klientů z řad cílové skupiny
mládeže.
Je  zde  kuchyňská  linka  a  coféé  bar,  dvě  sedací  soupravy,  kulečník,
elektornické šipky, multimediální centrum s X BOXEM, fotbálek i 2 sestavy
PC.
V  centru  je  přísně  zakázáno  kouření  a  požívání  alkoholických  nápojů  a
dalších návykových látek.
Během provozu se zde střídají   vždy dva pracovníci  – jeden vedoucí, člen
občanského  sdružení  Médea  Hlinsko  a  druhý  z  řad  návštěvníků  centra  v
rámci  z  jedné  aktivit  preventivního  programu,  kteří  zde  vykonávají  jak
dohled  nad  provozem klubu,  tak  realizují  předem naplánované  aktivity  s
návštěvníky centra.
Aktivity jsou koncepčně zaměřeny tak, aby oslovily co největší počet jedinců
ze  sociálně  znevýhodněného  prostředí,  rizikové  a  delikventní  mládeže  a
přitáhly co nejvíce těchto osob z ulic, parků, autobus.čekáren a opuštěných
domů.
Okamžitá kapacita volnočasového centra je max. 15 klientů.

Statistika návštěvnosti
Za první čtvrtletí provozu klubu POHODA COOL /leden – březen 2013/ jej
navštívilo a jeho služby využilo celkem 392 klientů ve věku 15 – 18 let.



Za druhé čtvrtletí provozu klubu POHODA COOL/duben – červen 2013/ jej
navštívilo a jeho služby využilo celkem 538 klientů ve věku 15 – 18 let.
V měsících červenec a srpen 2013 byl klub otevřen pouze v omezeném míře
a nahrazen letními prázdninovými aktivitami. I tak jej navštívilo 94 klientů
ve věku 15 – 18 let.
Za čtvrté čtvrtletí provozu klubu POHODA COOL/září – prosinec 2013/ jej
navštívilo a jeho služby využilo celkem 575 klientů ve věku 15 – 18 let.
Celkem  tedy  za  deset  měsíců  provozu,  kdy  je  zpravidla  otevřeno  22
pracovních dní v měsíci, navštívilo klub a jeho služby využilo 1599 klientů,
což je v průměru 7 klientů denně.

Z  celkového  počtu   návštěv  klubu  bylo  720  návštěv  klientů,  které  jsou
evidovány orgánem sociálně právní ochrany dětí ORP Hlinsko, což je 45 % z
celkového počtu návštěv.

Celkem obě zařízení navštívilo za rok 2013 celkem 3.812 dětí a mládeže ve
věku 7 – 18 let



Přehlídkový festival dětského umění Děti v pohybu – Hlinsko 2013

19.  -  20.  června  2013  uspořádalo  město  Hlinsko  společně  s  občanským
sdružením Médea – o. s. Hlinsko dvoudenní přehlídkový festival dětského
umění. Na podiu hlineckého multifunkčního centra se během několika zcela
vyprodaných představení  představilo  více  jak  13 dětských souborů  z  celé
České republiky, ve kterých učinkovalo na 400 dětí.



Poděkování donátorům a 
sponzorům
Hlavní poskytovatelé finančních prostředků na zajištění činnosti občanského
sdružení Médea – o.s. Hlinsko

 Pardubický kraj
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 město Hlinsko
 Nadační fond Albert

Poděkování všem fimám, organizacím a soukromým dárcům za finanční a 
materiální dary poskytnuté občanskému sdružení v roce 2013

 Agrometall s.r.o. Heřmanův Městec
 Mlékárna Hlinsko s.r.o.
 Jednota s.d. Hlinsko
 MIAS s.r.o. Krouna
 Minibazar Hlinsko – p.Lucie Donátová
 SONET Building s.r.o. Hlinsko
 Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Hlinsko
 Stavby Kapitán s.r.o. Svratka
 Elektro – studio Hlinsko, p.Petr Matyášek
 HUKY s.r.o. Hlinsko
 Řeznictví Martin Švanda, Hlinsko
 SAVE CZ s.r.o. Hlinsko
 Autoopravna – Roman Kučera, Hlinsko
 OLET s.r.o. Praha
 Trio Design s.r.o. Hlinsko



Přehled finančních zdrojů na 
činnost sdružení v roce 2013

 MPSV ČR 102.372,- Kč.
 Pardubický kraj 140 000,- Kč.
 Město Hlinsko 155 000,- Kč.
 Město Přelouč   86.000,- Kč.
 Město Pardubice   24.000,- Kč.
 Sponzoři   37.000,- Kč.
 Příspěvky od klientů   63.350,- Kč.

                                     ---------------- 
 celkem 607.722,- Kč.

Tato výroční zpráva, včetně účetní uzávěrky byla schválena valnou 
hromadou sdružení dne 30.  3.  2014 bez připomínek. 


