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Občanské sdružení 

ANULIKA (dále 

jen OS) je 

dobrovolným 

družením občanů. 
 

2. Sídlo a název OS: 

a) Sídlem klubu je: 

Nálepkovo nám. 939/9  

Ostrava 708 00 

b) Název klubu je: 

ANULIKA Ostrava 

c) Sdružení působí 
na celém území 
České republiky. 

 

Největší šílenství 

je dělat věci 

pořád stejně a 

čekat jiné 

výsledky! 

Albert Einstein 

 

Vý roč ní  
zprá vá 
2012 

Vznik sdružení: 

Anulika o.s byla založena 21.9.2012 jako 

dobrovolné sdružení občanů.  

Naším cílem je vytvářet podmínky pro vzdělávání 

a osobní rozvoj všech, kteří s námi chtějí 

spolupracovat.  

Inspirací pro vznik tohoto sdružení nám byla práce 

se studenty na nastartování jejich kariéry a práce s 

handicapovanými. 

Rozhodli jsme se využít možnosti zpřístupnit 

koučování, kariérové poradenství a jeho nástroje 

všem, kteří si je z nejrůznějších důvodů nemohou 

dovolit, nebo tam, kde si myslíme že je velmi 

potřebné. 

Rádi bychom se podíleli na společné cestě ke štěstí 

a spokojenosti prostřednictvím aktivit, které chce 

naše sdružení nabídnout všem, kteří budou chtít s 

námi spolupracovat. Víme, že důležité je umět 

dávat a stejně tak umět přijímat. 

 

Anulika je nezisková organizace, která sdružuje 

kouče, lektory věnující se osobnímu poradenství, 

organizování kurzů, přednášek, workshopů... 

vytváříme prostor pro rozvoj jednotlivců i firem. 

Činnost organizace: 

Anulika os. zahájila svoji činnost a povedlo se nám 

již v roce 2012 zprovoznit webové stránky na 

vlastní doméně, www.anulika.cz, vybrali jsme logo 

a připravili návrh propagace neziskové organizace 

http://www.anulika.cz/


 

 

 

 

 

 

V
ýr

o
čn

í z
p

rá
va

 

2 

a zahájili tvorbu aktivit a programů určených k propagaci koučinku, projektů a 

kurzů zaměřených na cílovou skupinu a to v souladu s posláním neziskové 

organizace Anulika. 

 

  Základním posláním OS je: 

a) rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, 

seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám drogově závislým, 

osobám trpícím domácím násilím  

b) pomoc při péči o děti, mládež a jejich rodiny v jejich volném čase 

c) organizování akcí pro mládež, včetně handicapovaných dětí a mládeže 

d) podporování a organizace vzdělávacích aktivit 

e) propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví 

f) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 

hospodářskou činností 

g) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních 

pravidel  

h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 

zejména formou organizační a osvětové činnosti 

 

Vzniká návrh klubu ANULIKA SEN- zaměřeného na podporu aktivit pro seniory.  

 

Účast a členství:  

 

Členem OS se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním OS.  

O přijetí  za    člena rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky pro 

vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.  

Nejvyšším orgánem OS je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených 

oddílů (odborů) a organizací. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za 

rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů, popř. výkonný výbor nebo její předseda, 

koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. 

 

V první fázi po vzniku má Anulika tři zakládající členy, kteří zároveň tvoří 

výkonný výbor.  

Ing. Hana Dudová, předseda představenstva sdružení 
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MUDr. Miroslav Duda, tajemník občanského sdružení 

Bc. Martina Martušková, obchodní manažer sdružení 

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor 

zabezpečuje plnění úkolů OS  v období mezi jednotlivými valnými hromadami. 

Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, 

přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 

 

Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské 

základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. 

Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor 

podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 

 

Financování aktivit: 

Financování probíhá z příjmů z vlastní činnosti neziskové organizace, pořádané 

aktivity jsou provozovány v pronajatých nebo zapůjčených prostorách. Jsou ve 

většině případů poskytovány bezplatně.  

Do konce roku 2012 byl připraven základ pro vznik poradny pro seniory a 

připraven návrh žádostí v grantových řízeních.  

 

Poděkování: 

 

Chtěli bychom poděkovat všem, co byli inspirací pro vznik našeho sdružení, těm co 

nám pomáhali bezplatně vytvořit webové stránky, také všem co se podílí prací na 

všech našich aktivitách a zakládajícím členům za jejich neúnavný optimismus při 

překonávání překážek.  

 

Anulika o.s.  

IČO 01170163 

Email: anulika@email.cz 

Nálepkovo nám. 939/9  

Ostrava 708 00  

 

 


