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Výroční zpráva za rok 2014 - Royal Rangers v ČR, z.s.

Děkujeme:
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
poskytnuté granty na podporu volnočasových aktivit

Právní forma: zapsaný spolek,
Spisová značka: L3377 vedená u Krajského soudu v Ostravě,
dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) IČO: 641 22 433

- Ministerstvu práce a sociálních věcí za podporu
střediska Víteček a speciální školy pro postižené děti

Organizace Royal Rangers v ČR byla založena v roce 1993 jako účelové
zařízení Apoštolské církve a dne 16. dubna 1996 pak byla registrovaná Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení pod číslem: II/s-OS/1-29 754/96-R.
Od roku 2014 změna na Zapsaný spolek dle Občanského zákoníku.

- Magistrátům města Havířov, Třinec, Ostrava, Zlín,
Břeclav, České Budějovice, Kraslice, Jindřichovice za
vstřícné jednání a schválené grantové programy
- Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a Moravskoslezskému kraji za poskytnuté granty na podporu
naší činnosti

Sídlo, kontakty:
Royal Rangers v ČR, Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1,
tel.: + 420 605 172 671,
e-mail: narodni.rada@royalrangers.cz , web: www.royalrangers.cz,
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, č. účtu: 03081950/0300

- Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína a Krajskému úřadu Zlín za finanční podporu naši práce,

Ústřední orgány:
Konference velitelů předních hlídek – 2x ročně
Národní rada: připravuje literaturu, organizuje výcvikové tábory
a školení pro vedoucí, koordinuje celostátní a mezinárodní akce pro děti a konference velitelů
Složení Národní rady:
Petr Walach – Národní velitel,
MVDr. Karel Hauptman - zástupce předsedy,
vzdělávání vedoucích,
Mgr. Marek Bužga - zdravověda, bezpečnost,
Petr Machalec - vzdělávání juniorů, outdoor,
Petr Helešic - pastorace vedoucích,
Mgr. Markéta Holečková - právní poradenství,
Petr Bartoš - předseda Diakonie AC,

- členům Národní rady RR, týmu lektorů NVT,
Školení hlavních vedoucích a instruktorům záchranářského týmu RR za obětavou práci v oblasti vzdělávání
vedoucích
- týmu záchranářů RR Mariánské Lázně za přípravu
XED a odborné školení zdravotníků, lezců a potápěčů
- v neposlední řadě všem 259 dobrovolným vedoucím za jejich obětavou a nezištnou celoroční práci
s dětmi, přípravu a realizaci schůzek, víkendovek a
táborů.
Naši hlavní partneři:
Ministerstvo školství,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Evropská Unie
Krajský úřad Moravskoslezského, Zlínského, Jihlavského a Plzeňského kraje
Města: Třinec, Zlín, Hodslavice, Havířov, Rumburk,
Plzeň, Mariánské Lázně, Brno, Kraslice, Olomouc,
Praha, Ostrava, Výškov, Prostějov, České Budějovice,
Vyšší Brod.

Revizní komise byla zvolena v říjnu 2014 ve složení:
Karel Marek, Martina Rončková, Simona Kavalcová
Zlaté pravidlo RR:

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.
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Poslání:
Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky.
Nabízíme rodičům pomoc při výchově dětí a jejich
rozvoji ve čtyřech oblastech života - fyzické, duchovní, duševní a sociální.
Cíle:
Realizace programu volnočasových aktivit, který u dětí rozvíjí všestranné vědomosti a dovednosti, samostatnost a zodpovědnost, odvahu správně se rozhodnout a
vede je k životu bez závislostí. Není zaměřen pouze na přírodu a dobrodružství, ale
na to, jak pomoci dětem rozšířit okruh zájmů a nalézt skutečné životní hodnoty. Je
realizován podle individuálních potřeb a schopností dítěte. Náplň práce je zaměřena podle hlavních témat organizace - život v přírodě, zdraví, první pomoc, bezpečnost, sociální oblast a základní principy křesťanství, které jsou realizovány skrze
Zlatý zákon RR: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“
Členská základna roku 2014:
Ke konci roku 2014 registrujeme v celkem 45
pobočných spolcích celkem 1 308 členů.
Z toho:
230 Ranger Kids = děti ve věku 6-8 let,
383 Discovery Rangers = děti ve věku 9-11 let,
276 Adventure Rangers = děti ve věku 12-14 let,
150 Expedition Rangers = mladých ve věku15-18 let,
a 269 dospělých vedoucích.
Poskytované služby:
- zájmová činnost pro děti školního věku formou pravidelných tematicky zaměřených schůzek, týkajících se například táboření, sportu, turistiky, hudby, tvořivosti, technologie, přírody, apod.
- pořádání výletů, víkendovek, exkurzí, dobrodružných výprav a táborů pro
organizovanou i neorganizovanou mládež, akce připravené na přání, jako jsou
znalostní, šifrovací nebo orientační závody, tematické tábory,
- sportovní a zájmové akce pro širokou veřejnost jako jsou turnaje, celoměstské
hry, střelecké soutěže, lezecké aktivity,
- pro dorost adrenalinové soutěže, vodácké výpravy, lezecké výpravy, geocachingové hry, turistické výpravy,
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- pro umělecky talentovanou mládež festival
RoyalFest,
- grafické, keramické, loutkové, divadelní a jiné
kroužky,
- aktivní spolupráce na vydávání dětského křesťanského časopisu Kroky, internetové publikování
vlastní tvorby,
- pro vedoucí dětských kolektivů:
* základní školení pro práci s dětmi,
* akreditované školení hlavních vedoucích táborů,
* další odborné školení vedoucích (instruktor vodní turistiky, záchranář, zdravotník, instruktor lanových aktivit, potápění, atd.),
- integrované středisko pro postižené děti Víteček v Černošíně nabízí asistenční
služby a poradenství v sociální oblasti,
- táborové základny v Bechyni, Sloupu, Křídlech, Mikulovicích, na Žermanické
přehradě a v Černošíně.
- aktivní účast na Bambiriádě 2014,
- účast v grantových programech krajů a MŠMT,
- členství v ČRDM, Radamoku a dalších střešních
organizacích krajů,
- spolupráce s Royal Rangers Europe a RR International.

Účetní závěrka Národní rady Royal Rangers v ČR
Rozvaha ke dni 31.12.2014
Výcet položek podle vyhlášky c. 504/2002 Sb.

Uskutečněné aktivity v roce 2014
Tábory: 48 turnusů pro celkem 1 802 účastníků.
Tábory jsou většinou organizovány jako stanové, otevřené i pro neorganizovanou mládež. Pro menší děti připravujeme tábory v budovách, jako jsou turistické
základny a chaty.
Volnočasové aktivity:
Celodenní akce - celkem 226 akcí pro 5 579 dětí.
Víkendovky - celkem 222 akcí pro 4 280 dětí.
Pravidelné schůzky - 2 393x s průměrnou návštěvností 15 dětí na schůzku.
Velmi oblíbené jsou víkendové akce, například Zlatá stezka, Výsadek, Bloudění s prvky orientačního běhu, lanových a horolezeckých aktivit, vodáckých sportů
a potápění.

Všem našim sponzorům srdečně děkujeme za finanční
a materiální pomoc, bez níž bychom nemohli
naše programy realizovat.
Vaší odměnou ať je spokojenost tisícovky dětí a vědomí,
že vynaložené prostředky v jejich životech přinesou ovoce.

V oblasti vzdělávaní jsme uspořádali celkem 4 základní školení
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Finance
Royal Rangers je nezisková organizace zcela závislá na dobrovolnické práci,
darech a dotacích. Všichni vedoucí pracují s dětmi jako dobrovolníci bez nároku
na odměnu. Všechny získané finanční prostředky jsou využívány výhradně ve
prospěch dětí.
Naši nejvýznamnější partneři jsou Ministerstvo školství, Ministerstvo práce
a sociálních věcí a také krajské a městské úřady v regionech, kde RR vyvíjí svou
činnost. Velmi si také vážíme pomoci církví a podnikatelů, kteří nám v roce 2014
pomohli dofinancovat některé aktivity a získat potřebný materiál pro práci s dětmi.
Finanční zpráva za rok 2014:
(Uvádíme zde součet finančního hospodaření celé organizace. Podrobnou účetní rozvahu Národní rady za rok 2014 prezentujeme samostatně.)
Celkové příjmy:

		

13 907 669,-Kč

- z toho: členské příspěvky
183 290,- Kč
		
dary sponzorů		
1 250 662,- Kč
		
granty MŠMT		
1 466 000,- Kč
		
grant MPSV (středisko Víteček) 4 480 524,- Kč
		
grant EU (středisko Víteček)
807 500,- Kč
		
granty měst		
574 823,- Kč
		
granty krajských úřadů
322 200,- Kč
		
dary církve		
410 974,- Kč
		
tábory, víkendovky, další služby 4 405 795,- Kč
Celkové výdaje: 			
- z toho: náklady na tábory 		
		
náklady na krátkodobé akce
		
nákup materiálu a vybavení
		
provozní náklady, nájmy
náklady provoz (cestovné, mzdy...)
provozní ostatní				

13 236 149,- Kč
2 817 766,- Kč		
1 795 714,- Kč
2 155 553,- Kč
308 499,- Kč
5 993 266,- Kč
165 351,- Kč
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pro vedoucí:
• základní školení vedoucích - Národní výcvikový tábor,
• akreditované školení zdravotníků - záchranářů, pro které jsme získali akreditaci MŠMT,
• akreditované školení Lezec pro oprávnění
připravovat lanové aktivity,
• akreditované školení hlavních vedoucích
letních táborů.
Jako nejzajímavější akce roku 2014
byly hodnoceny:
• Ringoturnaj jako celostátní víkendová akce pro mladší děti – 430 účastníků,
• Procházka růžovým sadem, Bloudění, Zlatá stezka RR, Uchem jehly adrenalinové víkendové aktivity pro starší děti,
• RoyalFest - víkendová akce pro starší děti plná workshopů, zakončená
koncertem dvou hudebních skupin,
• Vodácké aktivity v rakouských Alpách a polských Tatrách,
• Bambiriáda, Dětské dny v Českých Budějovicích a Frýdku,
• Příměstské fotbalové tábory jako nová forma aktivit pro neorganizovanou
mládež.
• Mezinárodní tábor pro izraelské děti - Česká republika, Pikovice na Sázavě, Sloup v Moravské krasu a Ostrava - 48 osob - 10 dní.
• XED, tábor pro mládež, místo - Itálie (malé a velké Dolomity, Benátky),
18 osob. Tábor byl zaměřen na horskou turistiku, posílení fyzické kondice
účastníků, rozvoj sociálních schopností a komunikace, poznávání historie a
kultury cizí země. Tábor byl pro účastníky rozvíjející a obohacující zkušeností.
• Francie, Bretaň - tábor pro děti a mládež, 15
osob. Tábor byl zaměřen na pobyt u moře, posílení
zdraví a imunity dětí, plavání, potápění, poznávání kultury a historie cizí země. Tábor proběhl bez
komplikací a dle plánu.
• Mezinárodní tábor v Srbsku – 45 účastníků z
České republika a Srbska
• Korsika, krátkodobá týmová akce, 9 osob. Akce
byla zaměřena na rozvoj schopností vedoucích a stmelení týmu, potápění,
poznávání historie a kultury cizí země a rozvoj sociálních schopností a komunikace.
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• Normandie, Francie, krátkodobá akce pro
děti a mládež, 13 osob. Akce byla zaměřena na
poznávání historie a kultury cizí země a rozvoj
sociálních schopností a komunikace. Akce byla
pro účastníky rozvíjející a obohacující zkušeností.
• 52.PH České Budějovice: Expedice - polská
jezera na řece Wda - akce posloužila k prožití
nevšedních zážitků a k budování vztahů v týmu juniorských vedoucích.

•
Sociálně terapeutické dílny
V dílnách mohou mladí lidé a dospělí se zdravotním postižením trávit svůj volný
čas, uplatňovat tvůrčím způsobem své schopnosti, učit se novým dovednostem a navazovat nové kontakty. V roce 2014 pomáhaly dílny celkem 28 lidem s postižením.

„Středisko Víteček“ v roce 2014
„Středisko Víteček“ je zařízením 15. Přední
hlídky Royal Rangers v ČR poskytující sociální služby pro děti a lidi s postižením s působností v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Budova střediska se nachází v Černošíně (okr.
Tachov).
V průběhu roku 2014 jsme pokračovali v
rekonstrukci budovy Střediska Víteček. Dokončovali jsme fasádu, některé z místností byly
vybaveny novými úložnými prostory.
V nově pronajatých prostorech v nedaleké obci jsme začali budovat rehabilitační centrum pro děti a dospělé lidi se zdravotním postižením – v roce 2014 jsme
vybudovali solnou jeskyni, v plánu je vybudování vířivky, snoezelenu a malé
rehabilitační tělocvičny.

•
Základní škola speciální Royal Rangers při Středisku Víteček
Je nestátní speciální školou, která poskytuje
základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením. Škola ve spolupráci s dalšími službami a
aktivitami střediska zajišťuje dětem s postižením
komplexní péči. Napomáhá k tomu, aby děti
mohly žít šťastný a plnohodnotný život v běžné
společnosti a nebyly odloučeny od své rodiny.
Prostřednictvím školy jsou vzdělávány také děti,
které mají těžké mentální postižení nebo komplikovaný zdravotní stav a nemohou pravidelně či vůbec navštěvovat školu. K takovým dětem dojíždí v pravidelných intervalech pověřený pedagog školy a pracuje s
nimi v jejich domácím prostředí podle jejich možností a schopností. Škola v roce
2014 pomáhala 13 dětem s postižením.

•
Speciální volnočasové aktivity
Jsou určeny dětem a dospělým lidem s postižením. Jedná se o řadu výletů,
víkendových pobytů a táborů, během kterých účastníkům s postižením pomáhají osobní asistenti. Důležitý je zde také integrační prvek – akcí se vždy účastní i
vrstevníci z běžné populace, kteří s osobami s postižením komunikují a navazují
pozitivní vztahy.

Středisko Víteček realizovalo v roce 2014 tyto činnosti:
•
Denní stacionář
V denním stacionáři je poskytována individuální péče dětem a případně i dospělým se
zdravotním postižením. Zvláštní pozornost je
věnována dětem s velmi těžkým kombinovaným postižením a komplikovaným zdravotním
stavem. Stacionář pomáhal v roce 2014 celkem
17 dětem a 7 dospělým a jejich rodinám.
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grant MPSV (středisko Víteček) 4 480 524,- Kč
		
grant EU (středisko Víteček)
807 500,- Kč
		
granty měst		
574 823,- Kč
		
granty krajských úřadů
322 200,- Kč
		
dary církve		
410 974,- Kč
		
tábory, víkendovky, další služby 4 405 795,- Kč
Celkové výdaje: 			
- z toho: náklady na tábory 		
		
náklady na krátkodobé akce
		
nákup materiálu a vybavení
		
provozní náklady, nájmy
náklady provoz (cestovné, mzdy...)
provozní ostatní				

13 236 149,- Kč
2 817 766,- Kč		
1 795 714,- Kč
2 155 553,- Kč
308 499,- Kč
5 993 266,- Kč
165 351,- Kč
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pro vedoucí:
• základní školení vedoucích - Národní výcvikový tábor,
• akreditované školení zdravotníků - záchranářů, pro které jsme získali akreditaci MŠMT,
• akreditované školení Lezec pro oprávnění
připravovat lanové aktivity,
• akreditované školení hlavních vedoucích
letních táborů.
Jako nejzajímavější akce roku 2014
byly hodnoceny:
• Ringoturnaj jako celostátní víkendová akce pro mladší děti – 430 účastníků,
• Procházka růžovým sadem, Bloudění, Zlatá stezka RR, Uchem jehly adrenalinové víkendové aktivity pro starší děti,
• RoyalFest - víkendová akce pro starší děti plná workshopů, zakončená
koncertem dvou hudebních skupin,
• Vodácké aktivity v rakouských Alpách a polských Tatrách,
• Bambiriáda, Dětské dny v Českých Budějovicích a Frýdku,
• Příměstské fotbalové tábory jako nová forma aktivit pro neorganizovanou
mládež.
• Mezinárodní tábor pro izraelské děti - Česká republika, Pikovice na Sázavě, Sloup v Moravské krasu a Ostrava - 48 osob - 10 dní.
• XED, tábor pro mládež, místo - Itálie (malé a velké Dolomity, Benátky),
18 osob. Tábor byl zaměřen na horskou turistiku, posílení fyzické kondice
účastníků, rozvoj sociálních schopností a komunikace, poznávání historie a
kultury cizí země. Tábor byl pro účastníky rozvíjející a obohacující zkušeností.
• Francie, Bretaň - tábor pro děti a mládež, 15
osob. Tábor byl zaměřen na pobyt u moře, posílení
zdraví a imunity dětí, plavání, potápění, poznávání kultury a historie cizí země. Tábor proběhl bez
komplikací a dle plánu.
• Mezinárodní tábor v Srbsku – 45 účastníků z
České republika a Srbska
• Korsika, krátkodobá týmová akce, 9 osob. Akce
byla zaměřena na rozvoj schopností vedoucích a stmelení týmu, potápění,
poznávání historie a kultury cizí země a rozvoj sociálních schopností a komunikace.
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- pro umělecky talentovanou mládež festival
RoyalFest,
- grafické, keramické, loutkové, divadelní a jiné
kroužky,
- aktivní spolupráce na vydávání dětského křesťanského časopisu Kroky, internetové publikování
vlastní tvorby,
- pro vedoucí dětských kolektivů:
* základní školení pro práci s dětmi,
* akreditované školení hlavních vedoucích táborů,
* další odborné školení vedoucích (instruktor vodní turistiky, záchranář, zdravotník, instruktor lanových aktivit, potápění, atd.),
- integrované středisko pro postižené děti Víteček v Černošíně nabízí asistenční
služby a poradenství v sociální oblasti,
- táborové základny v Bechyni, Sloupu, Křídlech, Mikulovicích, na Žermanické
přehradě a v Černošíně.
- aktivní účast na Bambiriádě 2014,
- účast v grantových programech krajů a MŠMT,
- členství v ČRDM, Radamoku a dalších střešních
organizacích krajů,
- spolupráce s Royal Rangers Europe a RR International.

Účetní závěrka Národní rady Royal Rangers v ČR
Rozvaha ke dni 31.12.2014
Výcet položek podle vyhlášky c. 504/2002 Sb.

Uskutečněné aktivity v roce 2014
Tábory: 48 turnusů pro celkem 1 802 účastníků.
Tábory jsou většinou organizovány jako stanové, otevřené i pro neorganizovanou mládež. Pro menší děti připravujeme tábory v budovách, jako jsou turistické
základny a chaty.
Volnočasové aktivity:
Celodenní akce - celkem 226 akcí pro 5 579 dětí.
Víkendovky - celkem 222 akcí pro 4 280 dětí.
Pravidelné schůzky - 2 393x s průměrnou návštěvností 15 dětí na schůzku.
Velmi oblíbené jsou víkendové akce, například Zlatá stezka, Výsadek, Bloudění s prvky orientačního běhu, lanových a horolezeckých aktivit, vodáckých sportů
a potápění.

Všem našim sponzorům srdečně děkujeme za finanční
a materiální pomoc, bez níž bychom nemohli
naše programy realizovat.
Vaší odměnou ať je spokojenost tisícovky dětí a vědomí,
že vynaložené prostředky v jejich životech přinesou ovoce.

V oblasti vzdělávaní jsme uspořádali celkem 4 základní školení
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Poslání:
Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky.
Nabízíme rodičům pomoc při výchově dětí a jejich
rozvoji ve čtyřech oblastech života - fyzické, duchovní, duševní a sociální.
Cíle:
Realizace programu volnočasových aktivit, který u dětí rozvíjí všestranné vědomosti a dovednosti, samostatnost a zodpovědnost, odvahu správně se rozhodnout a
vede je k životu bez závislostí. Není zaměřen pouze na přírodu a dobrodružství, ale
na to, jak pomoci dětem rozšířit okruh zájmů a nalézt skutečné životní hodnoty. Je
realizován podle individuálních potřeb a schopností dítěte. Náplň práce je zaměřena podle hlavních témat organizace - život v přírodě, zdraví, první pomoc, bezpečnost, sociální oblast a základní principy křesťanství, které jsou realizovány skrze
Zlatý zákon RR: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“
Členská základna roku 2014:
Ke konci roku 2014 registrujeme v celkem 45
pobočných spolcích celkem 1 308 členů.
Z toho:
230 Ranger Kids = děti ve věku 6-8 let,
383 Discovery Rangers = děti ve věku 9-11 let,
276 Adventure Rangers = děti ve věku 12-14 let,
150 Expedition Rangers = mladých ve věku15-18 let,
a 269 dospělých vedoucích.
Poskytované služby:
- zájmová činnost pro děti školního věku formou pravidelných tematicky zaměřených schůzek, týkajících se například táboření, sportu, turistiky, hudby, tvořivosti, technologie, přírody, apod.
- pořádání výletů, víkendovek, exkurzí, dobrodružných výprav a táborů pro
organizovanou i neorganizovanou mládež, akce připravené na přání, jako jsou
znalostní, šifrovací nebo orientační závody, tematické tábory,
- sportovní a zájmové akce pro širokou veřejnost jako jsou turnaje, celoměstské
hry, střelecké soutěže, lezecké aktivity,
- pro dorost adrenalinové soutěže, vodácké výpravy, lezecké výpravy, geocachingové hry, turistické výpravy,
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Výroční zpráva za rok 2014 - Royal Rangers v ČR, z.s.

Děkujeme:
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
poskytnuté granty na podporu volnočasových aktivit

Právní forma: zapsaný spolek,
Spisová značka: L3377 vedená u Krajského soudu v Ostravě,
dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) IČO: 641 22 433

- Ministerstvu práce a sociálních věcí za podporu
střediska Víteček a speciální školy pro postižené děti

Organizace Royal Rangers v ČR byla založena v roce 1993 jako účelové
zařízení Apoštolské církve a dne 16. dubna 1996 pak byla registrovaná Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení pod číslem: II/s-OS/1-29 754/96-R.
Od roku 2014 změna na Zapsaný spolek dle Občanského zákoníku.

- Magistrátům města Havířov, Třinec, Ostrava, Zlín,
Břeclav, České Budějovice, Kraslice, Jindřichovice za
vstřícné jednání a schválené grantové programy
- Krajskému úřadu Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje za poskytnuté granty na podporu naší činnosti

Sídlo, kontakty:
Royal Rangers v ČR, Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1,
tel.: + 420 605 172 671,
e-mail: narodni.rada@royalrangers.cz , web: www.royalrangers.cz,
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, č. účtu: 03081950/0300

- Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína za
finanční podporu naši práce

Ústřední orgány:
Konference velitelů předních hlídek – 2x ročně
Národní rada: připravuje literaturu, organizuje výcvikové tábory
a školení pro vedoucí, koordinuje celostátní a mezinárodní akce pro děti a konference velitelů
Složení Národní rady:
Petr Walach – Národní velitel,
MVDr. Karel Hauptman - zástupce předsedy,
vzdělávání vedoucích,
Mgr. Marek Bužga - zdravověda, bezpečnost,
Petr Machalec - vzdělávání juniorů, outdoor,
Petr Helešic - pastorace vedoucích,
Mgr. Markéta Holečková - právní poradenství,
Petr Bartoš - předseda Diakonie AC,

- členům Národní rady RR, týmu lektorů NVT,
Školení hlavních vedoucích a instruktorům záchranářského týmu RR za obětavou práci v oblasti vzdělávání
vedoucích
- týmu záchranářů RR Mariánské Lázně za přípravu
XED a odborné školení zdravotníků, lezců a potápěčů
- v neposlední řadě všem 259 dobrovolným vedoucím za jejich obětavou a nezištnou celoroční práci
s dětmi, přípravu a realizaci schůzek, víkendovek a
táborů.
Naši hlavní partneři:
Ministerstvo školství,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Evropská Unie
Krajský úřad Moravskoslezského, Zlínského, Jihlavského a Plzeňského kraje
Města: Třinec, Zlín, Hodslavice, Havířov, Rumburk,
Plzeň, Mariánské Lázně, Brno, Kraslice, Olomouc,
Praha, Ostrava, Výškov, Prostějov, České Budějovice,
Vyšší Brod.

Revizní komise byla zvolena v říjnu 2014 ve složení:
Karel Marek, Martina Rončková, Simona Kavalcová
Zlaté pravidlo RR:

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.
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Royal Rangers v ČR
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Schváleno Národní radou RRvČR dne 8.4.2015
www.royalrangers.cz
Royal Rangers v ČR
Oldřichovice 328
739 61 Třinec 1
IČO: 641 22 433
tel.: 605 17 26 71
číslo účtu: 3081950/0300
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