
UCHO, z.s.
„Univerzální chodská organizace“

Využití výtěžku veřejné sbírky v celkové výši 16. 881,- Kč                                      

Výtěžek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z veřejné sbírky na cestách Vánočního kamionu Coca-Cola

od společnosti up brand activation s.r.o., použil při různých činnostech v rámci spolkové aktivity.

Vždy v souladu se stanovami spolku, a to v níže uvedených základních cílech specifikovaných ve

stanovách.

Podpora aktivního a kreativního trávení volného času dětí, dospělých a seniorů

Nákup výtvarných a kreativních potřeb a dřevěného vozíku, který je určený na uložené potřeby.

Veškeré nakoupené potřeby jsou využívány ke kreativnímu tvoření dětí v rámci dílniček pořádaných

v Centru Ouško.
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Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit

Část  prostředků  z  výtěžku  veřejné  sbírky  byla  použita  na  náklady  spojené  s  Tlumačovským

puchejřem - pochodem rodičů dětí, který se letos konal již potřetí. Jedná se o netradiční oslavu dne

dětí, kdy vyrazí děti spolu s rodiči do přírody plnit různé úkoly. 

2

UCHO, z.s., Univerzální chodská organizace, Tlumačov 35, Domažlice 344 01

Bankovní spojení: Komerční banka �: 723 463 479, 724 503 952
číslo účtu: 107-8603440247/0100 @:UCHOZS@seznam.cz
IČO: 226 09 652 http://www.uchozs.cz/



UCHO, z.s.
„Univerzální chodská organizace“

Podpora osob s hendikepem

Zakoupené grafomotorické pomůcky patří mezi často používané edukativní a didaktické pomůcky,

které  přispívají  k  rozvoji,  podpoře  a  udržení  grafomotorických,  motorických  a  komunikačních

schopností a dovedností dětí se zdravotním postižením.
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Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti

Pracovnice  spolku  UCHO,  z.s.,  které  pracují  v  rámci  poskytování  sociální  služby  s  dětmi  se

zdravotním  postižením,  se  účastnily  semináře  s  názvem  Grunnlaget  –  naučme  děti  učit  se.

Pracovnice tak měly možnost seznámit se s další metodou, která vede k rozvoji dětského myšlení, a

která  pomáhá  v  práci  se  sociálně  handicapovanými  žáky.  A  tak  mohou  svoje  nově  získané

vědomosti uplatnit při práci s uživateli sociální služby v Centru Ouško.

Přehled čerpání finančních prostředků z veřejné sbírky na cestách Vánočního kamionu Coca-Cola
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