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1.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU

Spolek DMO POBYTY, z. s., který sídlí na adrese 17. listopadu 1386/II, 293 01 Mladá Boleslav, byl založen
dne 5. 2. 2010. Zaměřuje se především na pomoc dospělým osobám s diagnózou dětská mozková obrna
při 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, celodenní asistenti) a na individuální výpomoc jednotlivcům s touto diagnózou.
Za prací spolku jsou jednotlivci. Je potřeba poděkovat za celoroční práci především 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 např. celému štábu České televize, pořadu
KLÍČ, časopisu VOZKA, společnosti MALYRA a společnosti Spokojený domov. A zároveň i všem ostatním,
kteří nás podporují a fandí nám!
VELKÉ DÍKY VŠEM!!!
V průběhu roku 2017 jsme také rozšířili pořádání besed na základních a středních školách. Na besedách je
promítán pořad České televize KLÍČ, který pojednává o spolku DMO POBYTY, zároveň se stále také dotýkáme dokumentu Jakuba Šlambory o životě Katky Maxové, který měl premiéru v prosinci 2014. Dokument byl
vysílán i na TV Barrandov a setkal se mezi veřejností s velkým úspěchem. S úspěchem se setkává i u dětí.
Jsem ráda, že se daří mezi mládeží šířit osvětu o životě lidí s handicapem.
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!
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

Kateřina Maxová, předsedkyně

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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O SPOLKU DMO POBYTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
název:

Spolek DMO POBYTY z.s.

sídlo:

17. Listopadu 1386/II
293 01 Mladá Boleslav

IČO:

22818189

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

sbírka: 	Spolek získalo 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 postižené dětskou
mozkovou obrnou a individuální výpomoc jednotlivcům postiženým DMO.
předsedkyně:

Kateřina Maxová

místopředsedkyně:

Renata Marešová

revizor: 		Ing. Petra Hlavatá

Členská schůze

Předsedkyně
Kateřina MAXOVÁ

Místopředsedkyně
Renata MAREŠOVÁ

Dobrovolníci

Revizor
Ing. Petra HLAVATÁ

PRACOVNÍCI
externí
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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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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 Maxová, žena, které je 43 let, prožívá celý svůj život s diagnózou dětská mozková obrna. Následkem toho je postižená
veškerá motorika a obrna poznamenala i Katčiny hlasivky. Přesto Katka chodí, i když s obtížemi a pouze na kratší vzdálenosti,
pracuje na počítači, ale hrubý úklid domácnosti musí zadávat druhým, a telefonuje, což je v jejím případě snad ten nejvyšší úspěch.
Katka prožila, jak už to tak u lidí s handicapem často bývá, složitější dětství. Přestože byla v rodině milována, byla nucena vyrůstat v ústavu a tento zážitek si s sebou nese dodnes. V dospívání,
když už se mohla vrátit domů, zase téměř naráz o oba rodiče
přišla a najednou na všechno zůstala sama. V tomto období ji nejvíce pomohla sestra a nejbližší přátelé. Katka všechno
zvládla. A ještě víc. Rozjela neziskovou organizaci, která pomáhá dospělým lidem se stejnou diagnózou a tato organizace, dnes již spolek, funguje již osm let. Spolek
DMO POBYTY jako svoji základní činnost organizuje rehabilitační pobyty, které jsou známé vysokým komfortem, akční náplní a výborně zorganizovanou asistenční činností. Vše organizuje Katka, která je zároveň
také předsedkyní. Touto aktivitou Katka žije, věnuje jí veškerý svůj čas a dokáže to, co málokdo. Mohla by
sedět doma před televizí a užívat invalidní důchod, ale místo toho telefonuje, zařizuje, jezdí, setkává se
s klienty nebo se sponzory, zkrátka pracuje na plný úvazek.
Protože si Katka zažila i nepochopení ze strany široké veřejnosti, napadlo ji šířit osvětu o životě lidí s handicapem. A nejlépe je začít u dětí. Jezdí po školách a pořádá besedy, kde se promítá film, který byl o Katce
natočen a s dětmi si povídá o svém životě i o své práci. Besedy mají veliký úspěch a Katka už dávno překročila hranice okresu svého bydliště.
Vše výše uvedené by se mohlo zdát jako jednoduchá pracovní náplň někoho, kdo má vlohy pro jednání
s lidmi. Ale věřte, že Katka musí dát do své práce veškerou energii, kterou má. Já si ovšem myslím, že ji mezi
svými klienty zároveň zase naopak čerpá zpátky.
Katka byla v roce 2012/2013 za svou neúnavnou práci nominovaná na cenu Olgy Havlové. V roce 2017
rovněž. I když cenu bohužel nezískala, všichni kolem ní ji fandí a je pro ně tou nejlepší.
V roce 2017 se stala Katka laureátkou celostátní
soutěže REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ!
Vyhrála v kategorii Projekty handicapu. Je to
velké ocenění jejího obrovského úsilí udělat pro
druhé lidi něco pozitivního!
K tomu, aby mohla Katka pokračovat ve svém
úsilí, potřebuje spolehlivé lidi, kteří budou pro věc
stejně zapálení, jako ona sama. V současné době
je stále aktuální potřeba osobních asistentů,
bez kterých se žádná akce realizovat nedá.
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PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2017

MĚSÍC
LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN
duben

květen

červen
červenec

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

LISTOPAD
PROSINEC
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DATUM
12. 01. 2017
16. 01. 2017
18.–19. 01. 2017
04. 02. 2017

ROZPIS AKCÍ
Rozhovor pro Boleslavský deník – ohlédnutí se za rokem 2016
„ŽIVOT S HANDICAPEM“ KATKY dokument Jakuba Šlambora 5. ZŠ
PRAHA – Pardubice – pracovní den
10. reprezen. ples města výtěžek plesu je určen pro spolek DMO POBYTY

14. 02. 2017 Fórum žen
18. 02. 2017 Členská schůze DMO POBYTY z. s., ASISTENTI porada
16. 03. 2017 „ŽIVOT S HANDICAPEM“ KATKY dokument Jakuba Šlambory
– Gymnázium J. Pekaře
12. 04. 2017 NGO Market Veletrh
13. 4.–17. 04. 2017 Velikonoční pobyt s klienty. Místo konání akce: Praha Centrum PARAPLE
Benefiční divadlo SPONTE SUA o. s.
14. 05. 2017 DMO POBYTY – Den matek akce
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
Pracovní pobyt s konzultanty
22. 06.–25. 06. 2017 Senior – Handicap: aktivní život 2017
30. 06.–2. 07. 2017 Bělá Cup 2017 v areálu městského koupaliště v Bělé pod Bezdězem
DEN PLNÝ HER a PŘEKVAPENÍ HELP CENTRUM – pro děti i dospělé
2. 09.–8. 09. 2017 Letní rehabilitační pobyt – TŘEBOŇ
27.–30. 07. 2017 BENÁTSKÁ NOC – stánek DMO
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, 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. Pro extrémní nepřízeň počasí se závodu
zúčastnilo jen málo našich přátel.
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
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7.

Beseda na 5. Základní škole v Mladé Boleslavi

Besedy Katky na základních školách se již pomalu stávají tradicí. V roce 2017 byla Katka na několika školách, a to i mimo domovské město Mladou Boleslav. Děti se o životní příběh ženy, která celý život bojuje
s handicapem a zároveň i s nepochopením okolí, velice zajímají a dokáží se do něho vcítit. Přestože na začátku besedy se vždy najde nějaké nedůvěřivé dítě, které neví, co může očekávat, na konci se nezřídka
objeví i slzičky v očích a všichni společně Katce přejí spoustu štěstí a mnoho sil.

8.

ČLENSKÁ SCHŮZE

Členská schůze se konala 18. 2. 2017
v restauraci Restaurace „Sukorady“.
Debatovalo se o uplynulém roce,
členové spolku se seznámili s hospodářským výsledkem, hlasovali o zvolení předsedkyně, místopředsedkyně
a revizora a seznámili se s připravovanými akcemi na rok 2018.
Poděkování patří zaměstnancům restaurace Sukorady za obsluhu a připravení rautu.

7

Výroční zpráva za rok 2017 DMO pobyty
9.

Reprezentační ples města Mnichovo Hradiště

V sobotu 4. února 2017 jsme se zúčastnili skvělé a velmi příjemné akce. Jednalo se o výroční 10. reprezentační ples města, připravovaný Klubem Mnichovo Hradiště. Tento ples jsme si velice užili. Hrála výborná
kapela Big Band Unisono, nechyběla ani taneční vystoupení, mnoho párů se zapojilo i do výuky velmi
specifických irských tanců. Vrchol programu spočíval ve vystoupení kouzelníka, který svou magii spojil
s hudebním výletem do muzikálu Pomáda. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. Město Mnichovo Hradiště se rozhodlo podpořit naši organizaci DMO POBYTY a darovalo nám výtěžek z tohoto plesu
a to 15 031Kč.
Při předávání dárkového šeku musela naše předsedkyně Kateřina Maxová přede všemi zúčastněnými
slíbit panu starostovi Mgr. Ondřeji Lochmanovi, Ph.D. a Lubošovi Dvořákovi, že dodá fotografie pořízené
z pořádajícího pobytu, na který budou peníze použity. Všechny pobyty pořádané naší organizací jsou
velmi náročné na přípravu a jsou velmi důležití všichni sponzoři a dobrovolní asistenti, kteří se starají o naše
klienty s těžkým tělesným postižením. Účast na veletrhu neziskovek.

10.

veletrh „NGO market“!

Ve středu 12. 4. se náš spolek zúčastnil veletrhu neziskovek z celé České republiky. Tzv. „NGO market“ se konal v prostorách Fóra Karlín. V tomto nově zrekonstruovaném multifunkčním prostoru se představilo na 250
neziskových organizací nejen těch se sociálním zaměřením. Naše organizace se spolu se společností
HELP Centrum, prezentovala a aktivně zapojila do výměnného informačního dění. Navázané kontakty
a získané inspirace využijeme v dalších plánech a konání našeho spolku.
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11.

Cukrárna „Za rohem“

14. května 2017 byl svátek matek. Kdo měl chuť, oslavil ho společně s námi v cukrárně „Za rohem“ v Mnichově Hradišti. Společně jsme zpívali, hráli hry a mlsali cukrovinky. A zároveň byla celá akce pojata jako
charitativní den, ze kterého byl celý výtěžek věnován našemu spolku.

12.

BENÁTSKÁ NOC 2017

Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se podílel se spolkem DMO POBYTY, na zajištění a také i na hladkém průběhu našeho stánku na letošním festivalu BENÁTSKÁ NOC, který se konal ve dnech od 27. do
30. července 2017, ve Vestci
u Liberce.
Organizátoři festivalu s námi
spolupracují již třetím rokem
a i v roce 2017 nám nechali
krásné místo u hlavní budovy pro umístění stánku.
Na stánku nás navštívilo velké množství účastníků festivalu a k naší velké radosti
nám dávali najevo, že jsou
rádi, že nás vidí, že nejsme jenom nějaké postavy z fotek,
anebo z novin. Byla to velice příjemná setkání.

9
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Pobyt TŘEBOŇ 2017

Spolek DMO POBYTY uspořádal pobyt v malebné třeboňské krajině. Ve dnech 2. až 8. září 2017 byli klienti
ubytovaní v areálu RELAX PARK TŘEBOŇ, kde měli všichni dostatečný komfort i příjemné soukromí. Pobyt
byl, ostatně jako vždy, dokonale naplánován. Společné zážitky, výlety, adrenalin. „Například jsme si sami
uvařili oběd, prohlédli si pivovar, svezli se na bobové dráze, nebo vystoupali na Stezku korunami stromů,“
vzpomíná jeden z účastníků. Bazén, vláček, naučná stezka – o zážitky nebyla nouze.
V roce 2017 nás obrovským způsobem podpořila široká veřejnost, která nám pomohla svým pohybem
s aplikací EPP „Pomáhej pohybem“ nadace ČEZ, a.s. Děkujeme všem, byla to pro nás veliká vzpruha!

10
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DMO POBYTY na veletrhu REHAPROTEX 2017

Ve dnech 19.–22. 9. jsme se s naší organizací zúčastnili veletrhu kompenzačních, ortopedických, protetických a rehabilitačních pomůcek REHAPROTEX na brněnském výstavišti. Veletrh nabízí mimo již zmíněné
i prezentaci sociálních služeb. Na veletrhu se prezentují výrobci, prodejci, distributoři ale i organizace z neziskového sektoru. Svým obsahem a velikostí nemá konkurenci nikde ve střední Evropě.
V našem stánku se během čtyř dní zastavilo na 350 lidí. Někteří projevili zájem účastnit se našich pobytů,
někteří se stali novými sponzory, některým se zalíbila nabídka našich propagačních předmětů a jejich
koupí přispěli do naší kasičky.
Velmi milé bylo i setkání s panem Mgr. Janem Vrbickým z Ministerstva práce a sociálních věcí. Diskutovali
jsme o problematice osob se zdravotním znevýhodněním, o dětské mozkové obrně a o jejích dopadech
na životy našich klientů, ale i o aktivitách organizace DMO POBYTY.
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15.

FÓRUM 2000

9. října se naše organizace zúčastnila akce s názvem Festival demokracie.
Na Náměstí Václava Havla v Praze se sešlo několik desítek nestátních neziskových organizací z celé republiky. Jako jedni z mála jsme dostali moznost uspořádat besedu s veřejností, a to přímo v Evropském domě.
Pod heslem „Všichni jsme si rovni“ se zde mohli posluchači seznámit s našimi aktivitami, shlédnout pořad
Klíč České televize, prohlédnout si fotografie z pobytů nebo prolistovat výroční zprávy spolku.
Děkujeme Fóru 2000.

16.

JANOVSKÝCH 11 a 19 km ELEVEN

Této sportovní akce se pro nepřízeň počasí v loňském roce zúčastnilo jenom málo vozíčkářů.

17.

spolupráce se Spokojeným domovem

Spolek DMO POBYTY spolupracuje s organizací Spokojený domov, probíhají vzájemná setkání a výměna
zkušeností.
Za dlouhodobou podporu velice děkujeme!

18.

Besedy Katky

Na besedách ve školách je promítán dokument o Katce, od Jakuba
Šlambory, anebo nově dokument ČT, pořad KLÍČ. Katka sama rovněž
vypráví o svém životě a odpovídá na otázky dětí a studentů. Ti přiznávají,
že je dokument velice zasáhl a že se začali dívat na svět lidí s handicapem jinýma očima. Ukazuje se, že pořádání besed má veliký ohlas, a tím
pádem si myslíme, že je dobré v nich pokračovat.
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19.

PERIODICKÉ AKTIVITY, POVZBUZUJÍCÍ DOPISy

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.
Zamyšlení k natáčení Klíče ve spolku DMO pobyty:
V pořadu Klíč (určeného nejen pro handicapované) jsme se rozhodli představit DMO Pobyty.
Spolek, který každý rok pořádá několik pobytů pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou
lehčího i těžšího typu. Klienti jezdí nejen na rehabilitační pobyty do lázní, ale také poznávají
zajímavá místa celé ČR a jezdí i k moři.
Celou organizaci doslova ze země vydupala Katka Maxová, která má od narození DMO. A i
když toto postižení zasáhlo její řečové centrum, sama po telefonu shání sponzory (což je
velmi obdivuhodné) a stará se o chod celé organizace za přispění sestry a dobrých přátel.
Koordinátorem asistentů je Ludvík Klika, který v DMO pobytech působí už 12 let a je na něm
vidět, že ho asistování stále velmi baví. Jak sám říká: „Těší mne, když jsou lidé spokojení. Je
to o té lásce. Ti lidé mají radost, že mohou být spolu… asistenti i handicapovaní…“
A mohu-li říct za sebe. Já jsem u pana Kliky cítil, že toto upřímné vyznání v jeho případě není
klišé, že je opravdové a upřímné, což nám konec konců potvrdilo i samotné natáčení. Bylo
trochu složitější než obvykle, protože jsme chtěli vidět DMO pobyty v „akci“ kdy se klienti i
asistenti sjedou snad z celé ČR a podniknou zajímavý výlet. Tentokrát spolu s námi navštívili
pražskou ZOO.
Nebylo jistě snadné vše zkoordinovat: ubytování, dopravu, asistenty, ale paní Katka Maxová
vše bez velkých problémů zvládla.
Samotné natáčení se uskutečnilo v den pracovního volna. Navíc bylo pěkné počasí, takže
v ZOO bylo mnoho lidí, a pohyb naší početné skupiny byl tak složitější. Ale pro asistenty
nebylo nic problém, i když museli nachodit mnoho kilometrů. Přitom stále s úsměvem
komunikovali se svými klienty, kteří byli většinou na vozíčku. Mají můj velký obdiv….
Pevně věřím, že mnoho z těchto postřehů se promítlo i do odvysílaného Klíče 12 – 2017,
který se celý DMO pobytům věnoval… Celý štáb pořadu Klíč na toto natáčení rád
vzpomíná…
Tomáš Kapras
scénárista a asistent režie pořadu Klíč
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20.

PŘEHLED AKTIVIT A PLÁNU 2018

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
ÚNOR
BŘEZEN
duben

DATUM

ROZPIS AKCÍ
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty

10. 02.–13. 02. 2018 Pracovní cesta do Maďarska THERMAL
17. 02. 2018 Členská schůze DMO POBYTY z. s.
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
29. 3.–02. 04. 2018 Velikonoční pobyt s klienty. Místo konání akce: Praha Centrum PARAPLE
11. 04. 2018 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).
16. 04. 2018 Jak odbourávat předsudky – BESEDA PÍSEK
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty I SE SPONZORY

květen

26.–27. 05. 2018 MEZI PLOTY Stánek DMO POBYTY
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty I SE SPONZORY

červen

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
dětské odpoledne – dle počasí

červenec 07. 07.–14. 07. 2018 Letní rehabilitační pobyt

26.–29. 07. 2018 BENÁTSKÁ NOC – stánek DMO

SRPEN

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty
Pracovní setkání s Nadaci Sova
TEAMBUILDING
dětské odpoledne – dle počasí

ZÁŘÍ

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty I SE SPONZORY

ŘÍJEN

Festival Demokracie

LISTOPAD

BESEDA Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav
Návštěva v Spokojený domov, o. p. s.
Beseda v Jedličkův ústav Liberec
TEAMBUILDING

PROSINEC

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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FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2017

21.

Aktiva
majetek

Pasiva
17 000,00 Kč

závazky

1 500,00 Kč

odpisy

–17 000,00 Kč

zaměstnanci

finance

203 659,50 Kč

dohadné účty

1 000,00 Kč

nerozdělený HV

67 537,5 Kč

HV 2016
celkem

203 659,50 Kč

Náklady
materiál

12 203,00 Kč

121 419,00 Kč
203 659,50 Kč

Výnosy
27 887,00 Kč

prodej služeb

77 900,00 Kč

služby

329 934,00 Kč

ostatní výnosy

20 660,00 Kč

osobní náklady

148 094,00 Kč

příspěvky a dary

407 831,00 Kč

ostatní náklady

1 369,00 Kč

dotace ÚP

122 312,00 Kč

celkem

507 284,00 Kč

zisk

121 419,00 Kč

628 703,00 Kč

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

22.

Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom svůj sen, jak pomoci lidem s handicapem, nemohli
uskutečnit.
Jmenovitě děkujeme následujícím organizacím:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistrát města Mladá Boleslav
Nadace Sponte Sua o.s.
HELP Centrum s.r.o. Mladá Boleslav
LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ
Martin Švestka – swedDesign
Spokojený domov o.p.s.
MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení
CENTRUM PARAPLE o.s.p.
ABRASIV, a.s.
JM PARTNERS.CZ, s.r.o.
DEFINITY SYSTEMS, s.r.o.
FOLIANT EU 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
CZ LOKO a.s.
AUTOZÍTKA s.r.o.
LEGUAN s.v.s.
DYTRON s.r.o
J. BLAŽEK SKLO PODĚBRADY 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
fronte s.r.o.
EPOS spol. s.r.o.
BUSLINE a.s.
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
LEPOR – reklamní agentura Kutná hora
České asociace paraplegiků – CZEPA
WEDOS a.s.
CUKRÁRNA ZA ROHEM
101 CK Zemek
Benátská!2017 – Hudební festival – Liberec
PROSTOR CZ
ARIETE GROUP s.r.o.
Středočeský kraj
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Nadace SOVA a TEXTILECO a.s.
Tiskárna Pratr, a.s.
Metrostav a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
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PŘÍLOHA – OCENĚNÍ

Výroční zpráva za rok 2017 byla schválena členy výboru spolku DMO POBYTY ze dne 17. 02. 2018.

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

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

DMO POBYTY, z. s.
17. Listopadu 1386/II
293 01 Mladá Boleslav
www.dmopobyty.cz

