Výroční zpráva spolku Balet GLOBA
za rok 2017
Balet Globa, spolek
Se sídlem Dolní náměstí 200/2, 779 00 Olomouc
IČ: 265 66 397
Registrovaný u Krajského soudu v Ostravě, L 8449

Spolek Balet Globa založili v roce 2009 profesionální tanečníci Monika a Valerij
Globovi, kteří mimo svoji práci věnují většinu volného času právě tomuto sdružení.
Spolek řídí správní rada, jejíž předsedkyní je Mgr.Monika Globa, která statutární
zástupce spolku. Na činnost spolku dozírá tříčlenná kontrolní komise .
Hlavním cílem spolku je podpora a šíření terapie pomocí metody Psychobalet, se
zaměřením na zdravé i handicapované děti, mládež i dospělé, občany s lehkým i těžkým
handicapem. Cílem psychobaletu je otevřít klientům svět krásy, možnosti pohybu, naučit se
vnímat práci se svým tělem, zlepšit jeho celkovou pružnost, ohebnost, rozvíjet hudební cítění,
pracovat se svým handicapem. To vše vede klienty k motivaci a současně pomáhá zvýšit
jejich sebevědomí a integraci do aktivního kulturního života.
Spolek každoročně pořádá několik baletních divadelních představení v rámci projektu
Duše v pohybu v Olomouci a dalších městech CŘ. Doposud největším úspěchem spolku byla
účast v červenci 2013 v soutěži WCOPA WORLD Championships. Z této mezinárodní
soutěže v Los Angeles si Balet Globa přivezl čtyři prestižní medaile - stal se absolutním
vítězem v kategorii Balet a Open a jednotlivá vystoupení ve skupině i s vozíčkáři znamenala
dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.
Činnost spolku v roce 2017 spočívala kromě tréninků, které probíhají v pronajatých
prostorech 2x týdně, zejména v přípravě květnového vystoupení Tanec,tanec,tanec…, které
dne 30.5.2017 proběhlo na výstavišti Flora v pavilonu A v Olomouci.
Představili se v něm handicapovaní umělci z Olomouce ze spolku Balet Globa z.s., Jitro
Olomouc o.p.s. a ZŠ a SŠ CREDO Olomouc o.p.s. a to formou psychobaletu a dalších
terapiích.
Vystoupení těchto umělců podpořili svou účastí a vystoupením špičkoví tanečníci Otto
Bubeníček a členové BOHEMIA BALET, společnost tance při Taneční konzervatoři Praha a
manželé Valerij a Monika Globovi.
Dále potom v rámci dlouhodobého projektu Duše v pohybu vystoupili členové Balet Globa
v listopadu na představení v Jičíně.
Finanční hospodaření spolku v roce 2017 je zřejmé z přiložené výsledovky a rozvahy.
Přitom náklady spojené s vystoupením Tanec,tanec,tanec… činily 50% z celkových nákladů
za rok 2017.

Spolek mohl svou činnost realizovat jedině díky dotacím a darům, uvedeným níže:
Dotace :

Dary:

Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Ministerstvo kultury ČR
Ing.Babiš Andrej
Teper Import s.r.o.
Presskan systém a.s.
BEST a.s. Kaznějov
SELM Morava s.r.o.
Nodig-Tec s.r.o. Zábřeh
Ing.Mička Jan
Ing.Janák Václav
Marek Jiří
Korner Petr
Vychodilová Marcela
Pohořelský Libor
Bureš Petr

100.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000, -Kč
8.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
500,- Kč

Jedině díky těmto dotacím a darům mohl náš spolek realizovat svou činnost a proto děkuje
ještě jednou všem výše uvedeným za jejich vstřícnost a štědrost.
V roce 2018 bude spolek dále pokračovat v práci s handicapovanými a formou baletních a
divadelních vystoupení v rámci projektu Duše v pohybu opět představí jejich činnost
veřejnosti.
V Olomouci 20.června 2018-06-20

Mgr.Monika Globa
předsedkyně

