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Výroční zpráva za rok 2016 DMO PObYTY
1.

ÚVODNÍ sLOVO PŘEDsEDKYNĚ sPOLKU

Spolek DMO POBYTY, z. s., 17. listopadu 1386/II, 293 01 Mladá Boleslav, byl založen dne 5. 2. 2010. Činnost
spolku je zaměřena především na pomoc dospělým osobám postiženým handicapem dětská mozková
obrna a jejich integraci do společnosti.
Spolek pokračuje ve veřejné sbírce, na kterou získal osvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje ke konání veřejné sbírky, č.: 098879/2015/KUSK, v době od 1. 8. 2015 na dobu neurčitou. Veřejná sbírka se koná
formou přenosných pokladniček a zasíláním financí na zvláštní bankovní účet č. 107-2589520277/0100,
vedený u Komerční banky, a.s. Výtěžek ze sbírky bude použit na pokrytí nákladů spojených s pořádáním
ozdravných pobytů pro klienty postižené dětskou mozkovou obrnou (zajištění autobusu, ubytování, rehabilitační procedury, 24hodinoví asistenti) a individuální výpomoc jednotlivcům postiženým DMO.
Za celý rok 2016 patří velké poděkování Mgr. Heleně Šádkové z firmy HELP Centrum s.r.o a spolku Péče pro
tebe, která je přes velké osobní a pracovní vytížení připravena vždy pomoci a je pravou rukou předsedkyně Katky Maxové. Další poděkování patří všem asistentům, kteří už roky dobrovolně ve spolku pomáhají.
Poděkovat se patří i mediálnímu partnerovi Signál rádio, v čele s programovým ředitelem, panem Lubošem Dvořákem. A další poděkování Dobrovické internetové televizi DTV a externím spolupracovníkům,
nadšencům, kteří nás podporují a sdílejí naše myšlenky a cíle. VELKÉ DÍKY VŠEM!!!
V průběhu roku 2016 jsme také seznamovali veřejnost s dokumentem Jakuba Šlambory o životě Katky
Maxové, který měl premiéru v prosinci 2014. Dokument působivou formou odbourává předsudky o lidech
s handicapem mezi veřejností. Popisuje Katčiny zážitky, se kterými se setkala u lidí, kteří nepochopili, že
tělesné postižení nerovná se postižení mentální. Dokument byl vysílán i na TV Barrandov a setkal se mezi
veřejností s velkým úspěchem.
Pomozte šířením klipu odbourat předsudky vůči lidem s handicapem! Film najdete na adrese https://
www.youtube.com/watch?v=lnhr-giaweI&feature=youtu.be. Pokud ho budete chtít umístit na vašich
www stránkách, popřípadě pokud byste měli zájem o promítání s besedou, obraťte se na Katku Maxovou,
na e-mail: katka.maxova@dmopobyty.cz
A abych nezapomněla… stále přijímáme nové členy do spolku. Společně s našimi klienty budeme rádi,
když do našich řad přibydou další kamarádi. Těšíme se na Vás!!!

Kateřina Maxová, předsedkyně
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2.

O SPOLKU DMO POBYTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
název:

Spolek DMO POBYTY z.s.

sídlo:

17. Listopadu 1386/II
293 01 Mladá Boleslav

IČO:

22818189

Členská schůze

Předsedkyně
Kateřina MAXOVÁ

registrace: 	Spolek je zapsán
ve spolkovém rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze v oddílu L, vložce číslo 24146
telefon (mobil):

731 964 784 (po–pá 9.00–17.00hod.)

webové stránky:

www.dmopobyty.cz

mail:

katka.maxova@dmopobyty.cz

bankovní spojení:

43-6635300207/0100, KB a.s. Ml. Boleslav

Místopředsedkyně
Renata MAREŠOVÁ

Dobrovolníci

Revizor
Ing. Petra HLAVATÁ

PRACOVNÍCI
externí

sbírka:2016
	Spolek získalo Osvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje ke konání
va za rok
veřejné sbírky, č.: 098879/2015/KUSK, v době od 1. 8. 2015 na dobu neurčitou.
Veřejná sbírka se koná formou přenosných pokladniček a zasíláním
financí na zvláštní bankovní účet č.107-2589520277/0100, vedený
u Komerční banky, a.s. Výtěžek ze sbírky bude použit na pokrytí nákladů
spojených s pořádáním ozdravných pobytů pro postižené dětskou
mozkovou obrnou a individuální výpomoc jednotlivcům postiženým DMO.
předsedkyně:

Kateřina Maxová

místopředsedkyně:

Renata Marešová

revizor: 		Ing. Petra Hlavatá
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3.

CÍLE SPOLKU

Cílem našich akcí a programů je ukázat lidem s handicapem, jak lze svůj život žít aktivně, pomoci jim zařadit se do společnosti. Vedeme každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal postarat, nebo aby si
byl schopen potřebnou pomoc zajistit sám.

PRIMÁRNÍ CÍLE NAŠEHO SPOLKU
Společně s lidmi s handicapem hledat cestu k samostatnému a aktivnímu způsobu života
Celospolečenská inkluze lidí s tělesným postižením.

SEKUNDÁRNÍ CÍLE ORGANIZACE
•	Navazování kontaktů s obdobnými organizacemi, jak tuzemskými, tak i ze zahraničí.
•	Pořádání školení a vzdělávacích akcí pro postižené spoluobčany a dobrovolné
osobní asistenty.
•	Zapojení do dotačních a grantových řízení za účelem získání finanční podpory
aktivit organizace.
•	Vyhledávání a záštita všech druhů podnikání se zaměřením na možnosti daňových úlev a sociálních
výhod u postižených spoluobčanů.

4.

METODY:

•	Pořádání rehabilitačních pobytů pro dospělé lidi s postižením.
•	Vedení každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal postarat, nebo aby si byl
schopen potřebnou pomoc zajistit sám.
•	Vyhledávání dobrovolníků ze zdravotních a sociálních škol.
•	Poradenství v oblasti rodinných vazeb lidí s postižením.
•	Odborná rehabilitace Vojtovou metodou.
•	Výuka a efektivní využívání výpočetní techniky a jejich možností.
•	Mapování a případný rozvoj pracovních příležitostí pro lidi s postižením.
•	Pomoc klientům při zajišťování rehabilitačních kompenzačních pomůcek.
•	Realizace odborných seminářů pro zaškolení dobrovolníků a spolupráce
na podobných projektech jiných organizací.
•	Kulturní a společenské vyžití klientů.
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5.

PROFIL KATKY MAXOVÉ
V současné společnosti existuje mnoho nadačních i jiných fondů
a spolků, které pomáhají tělesně i mentálně postiženým lidem.
Zároveň však existují i jednotlivci, zdraví či postižení, kteří se také
snaží svým postiženým spoluobčanům nějakým způsobem pomoci. Jedním z nich je i Kateřina Maxová z Mladé Boleslavi.

Katka se narodila v roce 1974 s nemocí nazvanou dětská mozková obrna. Své první vratké kroky udělala ve 4 letech v Lázních
Košumberk. Základní školu vychodila při Jedličkově ústavu v Liberci. Katka má špatnou chůzi, motoriku rukou a také špatně hovoří. Nicméně jejím koníčkem se stal počítač. Kontaktovala Sdružení zdravotně postižených v Mladé Boleslavi a nabídla jim své
znalosti. Nakonec pro sdružení založila kartotéku klientů a postupem času pro ně sháněla i finanční prostředky na samotný chod
sdružení. Od svých 18 let jezdila na pobyty pro tělesně postižené.
Po pěti letech ji samotní organizátoři oslovili, zda by si sama nechtěla zorganizovat nějaký pobyt pod hlavičkou Československé
rehabilitační společnosti MUDr. Vojty. A tak začala první etapa jejího života. Avšak nikdo ji neřekl a neporadil, jak se takové pobyty
mají správně v rámci legislativy vést. Vzniklo z toho mnoho problémů a neshod. V tomto období však Katku
potkala životní rána. Oba její rodiče během několika měsíců zemřeli a Katka se najednou ocitla v situaci,
kdy si se vším musela poradit sama. Vzhledem k jejímu postižení si ale Katka nezvládne uvařit, či nakrájet
i obyčejný chleba. A tak se do jejího života vložila starší sestra Renata, která opustila svou práci v Praze
a přestěhovala se za Katkou, aby jí pomohla. Časem se zjistilo, že Katka vzhledem k organizování pobytů
potřebuje větší prostor jak na práci, tak na přijímání návštěv. Její sestra prodala byt v Praze a zakoupila
malý byt v Mladé Boleslavi a zařídila tak Katce kancelář. V tuto dobu se Katka rozhodla k razantnímu kroku
a za pomoci svých známých i sestry si založila své občanské sdružení s názvem DMO Pobyty. Od této doby začal Katce úplně jiný život.
V Mladé Boleslavi začala spolupracovat s firmami JM Partners s.r.o.,
Help Centrum s.r.o., Spokojený domov, swedDesign – M. Švestka a nadací Sponte Sua. Díky této nadaci se sdružení DMO POBYTY zúčastnilo mnoha společenských akcí a získalo tak pro své pobyty nemalé
finanční prostředky. Veškeré finanční prostředky si musí Katka sehnat
sama. Jejím úkolem je zorganizování pobytu od začátku do konce.
Vytipovat lokalitu pro pobyt, zajistit akce během pobytu a hlavně najít
osobní asistenty, bez kterých by se pobyt ani nemohl uskutečnit. Jejím
cílem je povzbudit a vytrhnout tělesně postižené z denních stereotypů
a zažít někdy i to, co nezažije ani zdravý člověk. Sdružení, nyní spolek,
se také snaží najít finanční prostředky na pomůcky pro klienty s handicapem a usnadnit jim již tak těžký život.
Velkým přáním Katky bylo zorganizovat pobyt v zahraničí a tento velký
úkol se jí podařilo v roce 2016 zorganizovat!
Katka byla v roce 2012/2013 za svou neúnavnou práci nominovaná
na cenu Olgy Havlové. I když cenu bohužel nezískala, všichni kolem
ní ji fandí a je pro ně tou nejlepší.
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6.

PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2016

MĚSÍC

DATUM

ROZPIS AKCÍ

LEDEN

18. 01. 2016 Pardubice – pracovní den
20. 01. 2016 Rozhovor pro Boleslavský deník – ohlédnutí se za rokem 2015
22. 01. 2016 Nestátní zdravotnické zařízení MALYRA v domě pečovatelské služby

ÚNOR

10. 02. 2016 Účast na otevření domu LUDMILA
27. 02. 2016 Členská schůze DMO POBYTY z. s.
ASISTENTI porada

BŘEZEN

duben
květen
červen
červenec
SRPEN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Schůzky, konzultace s klienty
10. 03. 2016 NON-HANDICAP 2016 a PRAGOMEDICA 2016
24.–28. 03. 2016 Velikonoční pobyt s klienty. Místo konání akce: JU Liberec
01. 04. 2016 Den autismu – Modrý průvod v Pardubicích
27. 04. 2016 NGO Market Veletrh
Schůzky, konzultace s klienty
27.–29. 05. 2016 Pracovní pobyt s konzultanty
16. 6.–19. 06. 2016 Senior – Handicap: aktivní život 2016
Schůzky, konzultace s klienty
28.–31. 7. 2016 BENÁTSKÁ NOC - stánek DMO
Schůzky, konzultace s klienty
9.–18. 9. 2016 Pobyt u Moře Chorvatsko
20. 9. 2016 Fórum žen
21. 9. 2016 Benefiční divadlo SPONTE SUA o.s.
Běh a turistický pochod AMINOSTAR Janovských 11 a 19 km,
vložený závod vozíčkářů na 2 km, závod se uskuteční
v Janově nad Nisou, účast je individuální, závod je klasifikován
jako Mistrovství republiky. Tato sportovně společenská akce je
pořádána bez přestávky od roku 1976. Tratě nejsou extrémně
dlouhé, patří ale k nejtěžším v horském běhu. Cílem naší účasti
je překonání bariéry hor, vozíčkáři zkusí svými stroji, ale i vlastními
silami zdolat výškové rozdíly terénu.

LISTOPAD

02. 11. 2016 konference České asociace paraplegiků – CZEPA
Schůzky, konzultace s klienty

PROSINEC

10. 12. 2016 Vánoční jarmark, výborná atmosféra plus „Svařák zdarma“
podpora rodiny a přátel
Vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky
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7.

Otevření domu LUDMILA

MNICHOVO HRADIŠTĚ – VESELÁ
10. února 2016
Toto pozvání se nedalo odmítnout, a tak jsme byli přítomni úžasného
otevření dlouho potřebného zařízení. Nové pečovatelské byty v domě
zvláštního určení jsou uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou
schopností pohybu a vozíčkáře. Byty jsou koncipovány pro individuální bydlení jednotlivců, v příštím roce budou realizovány zahradní úpravy pro možné využití obyvatel domu.

8.

ČLENSKÁ SCHŮZE

Členská schůze se konala 27. 2. 2016 v restauraci penzionu Sukorady. Zhodnotili jsme uplynulý rok včetně
hospodářského výsledku, hlasovali o zvolení předsedkyně, místopředsedkyně a revizora a seznámili jsme
se s připravovanými akcemi na rok 2016. Poděkování patří panu Forejtovi a zaměstnancům restaurace
Sukorady za obsluhu a připravení rautu.

9.

VELIKONOČNÍ POBYT V Jedličkově ústavu, Liberec

Ve dnech 24.–28. 3. 2016 se konal tradiční velikonoční víkend, tentokrát v Jedličkově ústavu v Liberci - Domov pro osoby se zdravotním postižením. Pobytu se zúčastnilo 11 dospělých lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a 10 dobrovolných asistentů, kteří klientům, jako na každém pobytu, zajišťovali celodenní péči.
Program byl, jako vždy, pestrý, mimo jiné se chodilo na vycházky po městě Liberec, uskutečněn byl i výlet
na Ještěd. Velký dík patří Heleně Šádkové z Help Centra, která pomohla nejen s organizačními záležitostmi, ale i na samotném pobytu coby jedna z asistentek.

10.

Účast na veletrhu neziskovek

Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v roce 2016 uskutečnil 27. dubna v prostorách Fora Karlín
(Pernerova 51, Praha 8). Veletrh doprovázel celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti.
Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematiky, nebo jiných oblastech, zde představily své aktivity široké veřejnosti. My jsme díky novým informacím získali dovednosti, jak oslovit sponzory a dobrovolníky a získali nové vědomosti potřebné pro úspěšné
vedení své organizace.

11.

Den autismu 2016 – Modrý průvod v Pardubicích

Modrý průvod pořádaný na podporu osob s poruchami autistického spektra (PAS) vyrazil v pátek 1. 4.
v 9.00 hodin od Tipsport arény Pardubice. Vrcholem průvodu bylo setkání se zástupci města, kraje, poslanecké sněmovny na Pernštýnském náměstí a společné vypuštění modrých balónků.
Modrý průvod je vyjádřením podpory osob s autismem. Zúčastnit se může každý a svoji podporu vyjádřit
například modrým oblečením, modrým šátkem, modrou stuhou… Trasa průvodu vedla od Tipsport arény
k ČSOB Pojišťovně, dále přes třídu Míru až na Pernštýnské náměstí, kde proběhlo vyvrcholení akce. Akci
zaštiťuje již druhým rokem ČSOB Pojišťovna.
Hlavním programem Modrého průvodu byl klaun Ferda, který bavil všechny přítomné celý průvod a především s připraveným programem na Pernštýnském náměstí. Zde se účastníci průvodu setkali se zástupci
města, kraje, osob s PAS i těmi, kteří o ně pečují.
„V 10.30 hodin pak vypustíme na náměstí modré balónky. Modrá barva je barvou komunikace, s kterou
mají lidé s PAS největší potíže. Let modrých balónků pak naznačuje cestu veřejnosti k lidem s diagnózou
PAS,“ uvedla spoluorganizátorka akce z rehabilitačního centra a školky LENTILKA, Gabriela Bělková.
Akce se moc povedla a my jsme rádi, že jsme se mohli také zúčastnit.
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BENÁTSKÁ NOC 2016

Spolek DMO POBYTY měl i letos možnost se prezentovat na hudebním
festivalu Benátská noc ve dnech 28. 7.–31. 7. 2016.
V areálu festivalu jsme měli svůj stánek, kde naši asistenti vysvětlovali
zájemcům jednak smysl vzniku našeho spolku, ale hlavně jaké jsou
naše cíle a přání. Návštěvníci měli možnost shlédnout fotografie z našich minulých pobytů a zároveň si i jen tak poklábosit s asistenty i o tom
co taková asistence obnáší. Také jsme nabízeli dárkové předměty
společnosti TextilEco, s níž úzce spolupracujeme. Pevně věříme, že tato
akce napomohla k tomu, aby o našem spolku vědělo stále větší množství lidí, kteří budou třeba v budoucnu ochotni jakýmkoli způsobem přispět či pomáhat na dalších našich
pobytech nebo akcích.
Všichni bychom chtěli touto cestou moc poděkovat za laskavost a vstřícnost všem organizátorům. Hlavní
dík patří řediteli festivalu panu Pavlu Mikezovi a panu Drápelovi ze společnosti CELTIMA.
V neposlední řadě nelze nepřipomenout ani práci našich asistentů, kteří velmi ochotně a do nočních hodin
obsluhovali náš stánek a vlastně tak prezentovali nejen svoji činnost, ale hlavně náš spolek DMO Pobyty.
Nemalý dík patří i paní Janě Kneysové za pořízení fotografie.
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13.

Splnění vytouženého snu – “POBYT U MOŘE”

Ve dnech 9.–18. 9. 2016 jsme strávili vysněný pobyt u moře v Chorvatsku, v hotelu Sol Garden Istra, Umag.
Pobytu se zúčastnilo celkem 13 klientů a každý z nich měl svého asistenta. Klienti si užili nejen přímořského
vzduchu a moře, ale zavítali i do městečka Umag kam se jezdilo vláčkem, někteří se zúčastnili i výletu lodí
po pobřeží s potápěčskou show a prostě si to tam užívali podle své nálady i míry postižení.
Je třeba vyzdvihnout skvělé ubytování, které bylo zcela bezbariérové, a to do všech detailů. Dokonce i přístup do moře byl bezbariérový a byla zde i možnost zapůjčit si speciální vozík pro klienta, se kterým se dalo
vjet až do moře. Chtěli bychom tak poděkovat nejen našim skvělým asistentům, ale i Mgr. Heleně Šádkové
ze spol. Help Centrum, která nejenže se jako asistentka zúčastnila pobytu, ale zajistila i různé zdravotnické
pomůcky pro ještě větší bezbariérovost našich klientů.
Jsme rádi, že se nám podařil tento pobyt zorganizovat. Klienti i asistenti byli nadšeni. Užili si nejen sluníčka
a slané vody, ale věříme tomu, že ve všech zanechal příjemný pocit a spoustu vzpomínek.
Proto doufáme, že se nám v budoucnu podaří zorganizovat další zájezdy k moři, ale to bohužel nejde bez
podpory štědrých sponzorů. Proto bychom chtěli tímto poděkovat největším sponzorům, mezi které patří
Nadace ČEZ. Ta nám přispěla formou aplikace EPP Pomáhej pohybem.
Dále firmě BusLine, a.s., která nám poskytla formou sponzorského daru autobus za minimální částku a díky
řidiči Pavlovi Ceralovi se nám postarala o hladkou a bezproblémovou cestu na místo a zpět domů. Navíc
řidič Pavel je nejen velký profesionál, ale již se stal naší součástí i díky tomu, že mu asistence není cizí.
Také děkujeme Středočeskému Fondu hejtmana, který nám přispěl na autobus.
A samozřejmě i ostaním sponzorům jmenovaných na jiné stránce této Výročnín zprávy.
Děkujeme

9

Výroční zpráva za rok 2016 DMO pobyty

10

Výroční zpráva za rok 2016

14.

ČSOB JANOVSKÝCH 11 a 19 km ELEVEN

Tato sportovně společenská akce je pořádána bez přestávky od roku 1976. Jedná se především o jednu
z nejpočetnějších akcí tohoto druhu v celostátním měřítku. Zajímavý turistický pochod podzimní přírodou,
již čtvrtým rokem nabízí možnost účastnit se i zdravotně postiženým lidem. Naše organizace si bere záštitu
za provedení celé registrace, startu a zázemí pro vozíčkáře. Letos byla sice menší účast, ale jako každý rok
prima nálada.
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15.

Konference CZEPA - Zdravé stárnutí s poškozením míchy

Malý sál Kongresového centra Praha zaplnilo 2. 11. více než 100 účastníků ze zdravotní a sociální sféry, ale
i 17 uživatelů vozíku po spinálním poranění, se účastnili 5. konference České asociace paraplegiků – CZEPA. Konferenci CZEPA uspořádala ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol, která byla jejím odborným
garantem. Partnery konference byla profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a Asociace studentů fyzioterapie ASF. Generálním sponzorem akce byla opakovaně společnost Otto Bock. Na letošní konferenci
přijalo pozvání 12 firem, jejichž reprezentanti byli se svými stánky v sále a mohli se tak účastnit odborného
programu a diskuse. Naše společnost byla také prezentována, i když původní diagnóza se sice neslučuje,
nicméně i lidé s DMO stárnou a mají stejné problémy, protože omezení a stálý pobyt na vozíku přináší řadu
problémů každému jedinci. Čerpali jsme informace, abychom mohli při našich setkáních informovat naše
klienty.

16.

Besedy Katky

Na besedách ve školách je promítán dokument o Katce, od Jakuba Šlambory. Po zhlédnutí dokumentu se
rozvinula debata o Katčině životě, studenti se ptali na skutečnosti, které v dokumentu viděli, sami uváděli,
že je dokument velice zasáhl a začali se dívat na svět lidí s handicapem jinýma očima. Katka ochotně odpovídala na jakékoliv otázky, přestože mnohé z nich se skutečně týkaly nejinternějších záležitostí. Myslíme
si, že nápad pořádat besedy s promítáním dokumentu na školách byl výborný a ukazuje se, že tyto besedy
mají veliký význam.

17.

PERIODICKÉ AKTIVITY

PORADY ASISTENTŮ
Naši klienti jsou, dle své diagnózy, většinou velmi těžce tělesně postiženi. Je nezbytná spolupráce a pomoc
osobních asistentů na realizovaných pobytech. Důležitá jsou pravidelná setkání, na kterých probereme
přípravu pobytu, naplánujeme volno-časové aktivity a rozpis rehabilitace. Průběžné školení a předání si
vzájemných informací o osobních problémech klientů vnímáme jako velmi potřebné. Spolupracujeme
s patnácti asistenty a třemi externími pracovníky.
KONZULTAČNÍ HODINY
Naše organizace se potřebuje více přiblížit veřejnosti, a proto jsme zajistili konzultační hodiny 2x za měsíc, na celý čtvrtek, v provozně firmy HELP Centrum, které navštěvuje řada lidí se zdravotním postižením,
ale i jejich rodinní příslušníci, a mohou se o naší práci blíže informovat.
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18.

PŘEHLED AKTIVIT A PLÁNU 2017

STÁLE S NÁMI SPOLUPRACUJÍ: RÁDIO SIGNAL, TV TYCOM DOBROVICE, BOLESLAVSKÝ DENÍK, STUDIO
MIRROR, MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV a další organizace…
Prezentace DMO POBYTY a Help Centrum. VERNISÁŽ FOTEK z akcí a různých institucí.
Rovněž bychom rádi propagovali dokument o životě Katky Maxové, který boří mýty a předsudky, které občas lidé
mají k handicapovaným.

MĚSÍC
LEDEN

DATUM

ROZPIS AKCÍ

12. 01. 2017 Rozhovor pro Boleslavský deník - ohlédnutí se za rokem 2016
16. 01. 2017 „ŽIVOT S HANDICAPEM“ KATKY dokument Jakuba Šlambora 5. ZŠ
18.–19. 01. 2017 PRAHA–Pardubice – pracovní den

ÚNOR

04. 02. 2017 10. reprezentační ples města výtěžek plesu DMO POBYTY
14. 02. 2017 Fórum žen
18. 02. 2017 Členská schůze DMO POBYTY z. s. – ASISTENTI porada

BŘEZEN
duben

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
12. 04. 2017 NGO Market Veletrh bude otevřen od 9.00 do 18.00 hod a vstup
na veletrh i doprovodné akce je pro všechny návštěvníky zdarma.
FORUM Karlín, Pernerova 51, Praha 8 (stanice metra Křižíkova).
13.–17. 04. 2017 Velikonoční pobyt s klienty
Místo konání akce: Praha Centrum PARAPLE
Benefiční divadlo SPONTE SUA o. s.

květen

14. 05. 2017 DMO POBYTY – Den matek akce
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
Pracovní pobyt s konzultanty

červen

22.–25. 06. 2017 Senior – Handicap: aktivní život 2017
30. 06.–02. 07. 2017 Bělá Cup 2017 v areálu městského koupaliště v Bělé pod Bezdězem

červenec

DEN PLNÝ HER a PŘEKVAPENÍ HELP CENTRUM – pro děti i dospělé
Letní rehabilitační pobyt – v zahraničí nebo v ČR
27.–30. 7. 2017 2016 BENÁTSKÁ NOC – stánek DMO

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

LISTOPAD
PROSINEC

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
19.–22. 09. 2017 REHAPROTEX
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
28. 10. 2017 Běh a turistický pochod AMINOSTAR Janovských 11 a 19 km, vložený
závod vozíčkářů na 2km, závod se uskuteční v Janově nad Nisou,
účast je individuální, závod je klasifikován jako Mistrovství republiky.
Tato sportovně společenská akce je pořádána bez přestávky od
roku 1976. Tratě nejsou extrémně dlouhé, patří ale k nejtěžším v horském běhu. Cílem naší účasti je překonání bariéry hor, vozíčkáři zkusí
svými stroji, ale i vlastními silami zdolat výškové rozdíly terénu.
Lázeňský pobyt – Vráž u Písku ???
09. 12. 2017 Vánoční jarmark, výborná atmosféra plus „Svařák zdarma“ podpora
rodiny a přátel
Vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky

PORADY, SCHŮZKY SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ:
• 2x měsíčně (dle dohody): Porada – HELP Centrum s Helenou Šádkovou
• každý sudý čtvrtek od 11:00–15:00hodin: konzultace DMO POBYTY v HELP Centru, Na Kozině 9, Ml. Boleslav
Případnou změnu konání aktivit včas oznámíme. Katka Maxová, tým DMO POBYTY, z.s.
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19.

FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
Aktiva

Pasiva

majetek

17 000,00 Kč

závazky

4 937,00 Kč

odpisy

-17 000,00 Kč

zaměstnanci

12 291,00 Kč

finance

84 766,00 Kč

nerozdělený HV

- 5 668,00 Kč

HV 2015

73 206,00 Kč

celkem

84 766,00 Kč

Náklady

Výnosy

materiál

16 784,00 Kč

prodej služeb

136 720,00 Kč

služby

429 787,00 Kč

ostatní výnosy

2 028,00 Kč

osobní náklady

194 508,00 Kč

příspěvky a dary

470 997,00 Kč

ostatní náklady

11 009,00 Kč

dotace ÚP

115 549,00 Kč

celkem
zisk

20.

84 766,00 Kč

652 088,00 Kč

725 294,00 Kč

73 206,00 Kč

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom svůj sen, jak pomoci lidem s handicapem, nemohli
uskutečnit.
Především děkujeme významnénu sponzoru Nadace ČEZ a její aplikaci EPP Pomáhej pohybem.
Jmenovitě děkujeme následujícím organizacím:

• BUSLINE a.s.
• Středočeský Fond hejtmana
• HELP Centrum s.r.o. Mladá Boleslav
• LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ
• Nadace Sponte Sua o.s.
• ARIETE Group
• MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení
• CENTRUM PARAPLE o.s.p.
• fronte s.r.o.
• ABRASIV, a.s.
• JM PARTNERS.CZ, s.r.o.
• WEDOS Internet, a.s.
• DEFINITY SYSTEMS, s.r.o.
• REKLAMA PROSTOR CZ s.r.o.
• CENTR PCO v.o.s.
• Greek Transport and Logistic, spol.s r.o.
• FORD BOSPOR
• EcoGlass, s.r.o.
• LÉKÁRNA NA SÍDLIŠTI
• RAAB COMPUTER
• AUTOZÍTKA s.r.o.
• Autodoprava Petružálek
• Magistrát města Mladá Boleslav

• CELTIMA s.r.o.
• Ofsetová tiskárna Praha – Durabo
• BLAŽEK GLASS s.r.o.
• EPOS spol. s.r.o.
• F&S DESIGN grafické práce
• NADACE ČEZ EPP Projekt POMAHEJ POHYBEM
• JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA a.s.
• JOSEF KRACMAN – KJ TRANS
• LIVOX s.r.o.
• VERSO CZ s.r.o.
• Martin Švestka – swedDesign
• TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
• LEPOR – reklamní agentura Kutná hora
• České asociace paraplegiků – CZEPA
• ORESI s.r.o.
• CUKRÁRNA ZA ROHEM
• 101 CK Zemek
• Benátská! 2016 – Hudební festival – Liberec
• Spokojený domov o.p.s.
• APAP s.r.o.
• nadace Sova
• TextilEco a.s.
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PŘÍLOha – POVZbUZUJÍCÍ DOPIsY

DMO PObYTY z.s.
Kateřina Maxová

Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena členy výboru spolku DMO POBYTY ze dne 17. 02. 2017.

....................................................
Kateřina Maxová – předsedkyně sdružení
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.............................................................
Renata Marešová – členka sdružení, místopředseda

......................................................
Ing. Petra Hlavatá – členka sdružení, revizor

Spolupracujeme
Spolupracujeme TextilEco a.s. Velice si této vážíme a jsme rádi, že nás podporuje, hlavně umístěním sběrných kontejnerů na oděvy, kdy za jeden takovýto kontejner ročně dostáváme dva tisíce. Tyto peníze jsou
použitý na úhrady spojené s dobrovolníky.

Vánoční jarmark
„Vánoční jarmark“ dne 10. 12. 2016
Poskytnutou dotaci obdrženou z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav č.: QF OSV-002/OSS ve výši
4.000,- Kč jsme použili na výrobu perníčků ve vánočních tvarech (domeček, kometa, zvoneček a kytička)
s logem DMO POBYTY z.s., které jsem rozdávali na akci „Vánoční jarmark“ dne 10.12.2016 jako poděkování
sponzorům a všem lidem, kteří navštívili náš stánek a podpořili naši činnost nejen dobrým a vlídným slovem,
ale i finanční částkou do naší zapečetěné kasičky, kterou máme v rámci veřejné sbírky povolenou Krajským
úřadem. Perníčky nám vyrobila Cukrárna Za rohem, Mnichovo Hradiště, celkem 200 ks.

TEAMBUILDING DOBROVOLNÝCH ASISTENTŮ DMO POBYTY
27.–29. 05. 2016
Na poslední květnový víkend roku 2016 připravil spolek DMO POBYTY dvoudenní teambuilding dobrovolných osobních asistentů, který se konal v Hrozněticích. Během tohoto setkání dostali asistentimožnost se
blíže poznat, profesně se vzdělávat, či v uzavřené společnosti důvěrně prodiskutovat mnohdy složité situace, prožité na uskutečněných pobytech. Dobrovolní osobní asistenti poskytují našim klientům s dětskou
mozkovou obrnou 24hodinovou asistenční službu. Práce těchto lidí je psychicky, fyzicky i časově velmi
náročná a navíc ji vykonávají zdarma. Proto je pro ně každá aktivita tohoto druhu velice důležitá, neboť
posiluje jejich nadšení a odhodlání pracovat v této náročné pomáhající profesi, která je pro naše klienty
naprosto nezbytná.

Věškeré informace a reportáže najdete na odkazEch
www.dmpobyty.cz
https://www.youtube.com/watch?v=yLxmASyMKKA (Beseda na škole - Život s handicapem, 26. 6. 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=lnHr-giaweI (Katka dokument Jakuba Šlambora)
https://www.facebook.com/DMO-Pobyty-zs-117218165021296/ (facebook)
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Otevření domu LUDMILA
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ČSOB JANOVSKÝCH 11 a 19 km ELEVEN
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Pobyt u moře
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DMO POBYTY, z. s.
17. Listopadu 1386/II
293 01 Mladá Boleslav
www.dmopobyty.cz

