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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 společnost.
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 fnancí na zvláštní bankovní účet č. 107-2589520277/0100,
vedený u Komerční banky, a.s. Výtěžek ze sbírky bude použit na pokryt nákladů spojených s pořádáním
ozdravných pobytů pro klienty postžené dětskou mozkovou obrnou (zajištění autobusu, ubytování, rehabilitační procedury, celodenní asistent) a na individuální výpomoc jednotlivcům s touto diagnózou.
V roce 2018 se nám podařilo zapojit se do projektu dárcovských SMS, nyní je možné na provoz naší organizace přispívat i touto formou – Vše o DMS na www.darcovskasms.cz k 31. 05. 2019 je ukončená.
Za prací spolku jsou jednotlivci. Je potřeba poděkovat za celoroční práci především Mgr. Heleně Šádkové
z frmy HELP Centrum s.r.o a spolku Péče pro tebe, která je přes velké osobní a pracovní vytžení 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, společnost MALYRA a společnost Spokojený domov. A zároveň i všem ostatním,
kteří nás podporují a fandí nám!
VELKÉ DÍKY VŠEM!!!
V průběhu roku 2018 jsme pokračovali v 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 veřejnost s velkým úspěchem. S úspěchem se setkává
i u dět. 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!

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 9.00–17.00 hod.)

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.
dárcovské SMS:

Nově můžete naší organizaci pomoci i prostřednictvím dárcovských SMS.

předsedkyně:

Kateřina Maxová

místopředsedkyně:

Renata Marešová

revizor: 		Ing. Petra Hlavatá

Členská schůze

Předsedkyně
Kateřina MAXOVÁ

Místopředsedkyně
Renata MAREŠOVÁ

Dobrovolníci
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Revizor
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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.

5

Výroční zpráva za rok 2018
DMO pobyty
5.

PROFIL KATKY MAXOVÉ

V současné společnost existuje mnoho nadačních i jiných fondů
a spolků, které pomáhají tělesně i mentálně postženým lidem. Zároveň však existují i jednotlivci, zdraví či postžení, kteří se také snaží svým postženým 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 postžená veškerá motorika a obrna poznamenala i Katčiny hlasivky. Přesto Katka chodí, i když s obtížemi a pouze na kratší vzdálenost, pracuje
na počítači, ale hrubý úklid domácnost 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 činnost. Vše organizuje Katka, která je zároveň také předsedkyní. Touto aktvitou 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 veřejnost, napadlo ji šířit osvětu o životě lidí s handicapem. A nejlépe je začít u dět. Jezdí po školách a pořádá besedy,
kde se promítá flm, 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 pozitvního!
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 2018

MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR

DATUM

ROZPIS AKCÍ
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty

10.–13. 02. 2018 Pracovní cesta do Maďarska THERMAL
17. 02. 2018 Členská schůze DMO POBYTY z. s.
ASISTENTI porada
23. 02. 2018 PREMIÉRA TEĎ MĚ ZABIJ – Brad Fraser

BŘEZEN

16. 03. 2018 Jak odbourávat předsudky – BESEDA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty

duben

29. 03.–02. 04. 2018 Velikonoční pobyt s klienty.
Místo konání akce: Praha Centrum PARAPLE
11. 04. 2018 NGO Market Veletrh
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty i se sponzory
16. 04. 2018 Jak odbourávat předsudky – SZŠ PÍSEK

květen

26.–27. 05. 2018 MEZI PLOTY – Stánek DMO POBYTY
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty i se sponzory

červen
červenec

16. 06. 2018 Jak odbourávat předsudky – SPOKOJENÝ DOMOV
07.–14. 07. 2018 Letní rehabilitační pobyt
26.–29. 07. 2018 BENÁTSKÁ NOC – stánek DMO

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty i se sponzory
29. 09. 2018 Spot ke kampani „A co vy“
19.–21. 10. 2018 TEAMBUILDING
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty i se sponzory
03. 12. 2018 Projekt k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených
08. 12. 2018 Vánoční jarmark, výborná atmosféra plus „Svařák zdarma“
podpora rodiny a přátel
11.–16. 12. 2018 Lázeňský pobyt Vráž
Vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky
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ČLENSKÁ SCHŮZE

Členská schůze se konala 17. 2. 2018 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.

8.

BESEDY

Besedy se již staly koloritem, minimálně v okolí Mladé Boleslavi. Katka je zvána na základní i střední školy,
ale i do různých zájmových klubů. Již se ví, že kdo chce naslouchat, tomu umí Katka poutavě povyprávět,
co kdy zažila, nebo dokonce ještě i někdy v současnost zažívá. A pomalu, postupně, se jí tak daří měnit
myšlení dět i dospělých a minimálně se zamýšlet nad tm, jak se vlastně k handicapovaným spoluobčanům máme chovat.
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Divadlo Mladá Boleslav

PREMIÉRA TEĎ MĚ ZABIJ – Brad Fraser
Po premiéře Kateřina Maxová s představitelem hlavní role Milanem Ligačem nevěřícně kroutla hlavou. Ještě v noci a druhý den upřímné poděkování za otevření dialogu, ukázání na problematku, vhled do jejich
světa. Jsme též dojat a nesmírně potěšeni.
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Velikonoční pobyt

Od čtvrtka 29. března do pondělí 2. dubna jste mohli v centru hlavního města potkat skupinku lidí z organizace DMO Pobyty. V centru Paraple v Malešicích probíhal totž velikonoční pobyt.
Letošní pobyt nesl podttul „divadelní Velikonoce“. Ve čtvrtek po příjezdu a ubytování se celá skupina klientů a asistentů sešla ve společenské místnost, kde se společně přivítali, nastnili nadcházející program
a povečeřeli. Protože počasí přálo, odebrali se poté k táboráku na zahradě, kde vydrželi až do pozdních
nočních hodin.
V pátek dopoledne se klient s nadšením pustli do výroby princezen – loutek a velikonočního barvení vajec. Po obědě následovala procházka na Olšanské hřbitovy, kde navštvili hrob například Karla Jaromíra
Erbena. Večerní divadelní představení, taneční projekt mladých tvůrců The cube v Nové scéně Národního
divadla, překvapilo a zároveň nadchlo jak klienty, tak asistenty.
Sobotní program začal hned po snídani odjezdem na Letnou a návštěvou Národního zemědělského muzea. Velký úspěch u klientů měla výstava Recykles a přednáška o Grónsku. Protože celý výletní den klienty
i asistenty značně zmohl, večer se nesl v poklidném duchu za tónů kytary ve společenské místnost.
A ani poslední den pobytu nebyla o zážitky nouze. Po snídani klienty naložily bezbariérové mikrobusy a vyjely opět směrem na centrum. Tentokrát na Rašínovo nábřeží, kde na klienty čekala výletní loď a hodinový
okruh po Vltavě. Po plavbě se pak společně vydali pěšky na velikonoční trhy na Náměst míru. Pobyt skončil
po snídani na Velikonoční pondělí.
Velké poděkování patří centru Paraple, díky němuž se mohl pobyt uskutečnit v naprosto bezbariérovém
moderním prostředí.

11.

veletrh „NGO market“!

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

Poslední květnový týden jste mohli potkat naše dobrovolníky ve stánku v Praze. Zúčastnili se 26. ročníku
multžánrového festvalu Mezi ploty, který probíhá v netradičním prostředí psychiatrické léčebny Bohnice.
Pro organizaci DMO Pobyty byla účast na festvalu premiérou. Místo, kde se stánek po dva dny nacházel,
bylo ideální svou polohou, stál totž v hlavním koridoru spojující dvě největší pódia.
Asistent díky tomu měli možnost oslovit
opravdu velké množství lidí a přestavit tak
různorodé aktvity, které organizace nabízí
svým klientům. Návštěvníci festvalu mohli zároveň přispět dobrovolným příspěvkem do veřejné sbírky a odnést si různé
reklamní předměty, balonky nebo velmi
oblíbené náušnice či náramky z dílny našich klientů a asistentů. Velké poděkování
patří pořadatelům festvalu za perfektní organizaci, výbornou komunikaci, jak před,
tak i během festvalu a vůbec za možnost
zúčastnit se něčeho tak skvělého, jako
jsou Mezi ploty.

13.

Letní rehabilitační pobyt

Ve dnech 6.–14. července proběhl tradiční letní pobyt neziskové organizace DMO Pobyty. Cílovou destnací bylo tentokrát Maďarsko. Pobyt v termálních lázních Harkány na jihu Maďarska, pár kilometrů
od Chorvatských hranic, byl jedním z našich nejvydařenějších pobytů vůbec.
Během sedmi dnů jsme vyzkoušeli několik bazénů s léčivou termální sirnou vodou, jejíž teplota přesahovala mnohdy i 35 stupňů. Týden je dostatečně dlouhá doba na to, abychom pocítli její léčivé účinky
a opravdu, naši klient si pochvalovali nejenom uvolnění spastckého svalstva.
Podnikli jsme dva výlety do překrásných měst. Malebné městečko Siklós nás okouzlilo středověkým hradem vypínajícím se na skále nad městem. V historickém městě Pésc jsme strávili celý den, prošli ho křížem
krážem a v jedné z mnoha restaurací jsme ochutnali místní speciality jako je guláš, rybí polévka nebo
plněný zelný list. Nezapomněli jsme ani na výborná maďarská vína.
Večery jsme trávili procházkami lázeňským městečkem nebo ve společenské místnost, kterou jsme měli
v našem hotelu k dispozici. Připravili jsme dva flmové večery, zahráli si pro některé do té doby neznámé stolní hry. Navštvili jsme
i místní tancovačku s lidovou
hudbou. Mimo jiné jsme během týdne s klienty navlékli
na pět desítek korálkových
náramků, které nabízíme
v našem stánku při různých
akcích. Jejich nákupem za
symbolickou cenu mohou
lidé přispět k zajištění chodu
organizace.
Velice děkujeme všem sponzorům, bez kterých by realizace pobytů nebyla možná,
především pak Středočeskému kraji.
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14.

BENÁTSKÁ NOC 2018

Milí přátelé,
chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se podílel se spolkem DMO POBYTY na zajištění a zároveň také na
hladkém průběhu naší účast na letošním festvalu Benátská!
Především chci poděkovat organizátorům festvalu, kteří s námi spolupracují již čtvrtým rokem a i letos nám
umožnili prezentovat naši organizaci. Na stánku, který byl mimochodem na velmi krásném místě, nás navštvilo velké množství lidí a k naší velké radost, nám dávali najevo, že jsou rádi, že nás vidí, že nejsme jenom
nějaké postavy z fotek, anebo z novin. Byla to velice příjemná setkání.
Poděkování patří i všem ostatním, jmenovitě všem dobrovolným asistentům, kteří se zúčastnili, dále frmě
CELTIMA s.r.o. za zapůjčení stánku, frmě HUDY sport a společnost CENTR PCO, s.r.o. Mladá Boleslav za darování spacích pytlů, a v neposlední řadě panu řediteli Pavlu Mikezovi za vstřícnost a příjemné jednání.
Jsem moc ráda, že se na tento festval můžeme vracet a spojit příjemné s užitečným a opět ukázat lidem,
že pro nás bariery neexistují.
Děkuji
S pozdravem a přáním příjemného zbytku léta
Kateřina Maxová
Předsedkyně DMO Pobyty z. s.
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Lázeňský pobyt VRÁŽ u Písku

Vibrační masáž chodidel, perličková lázeň rukou, nohou nebo celého těla, masáže nebo parafnové zábaly – to všechno si naši klient mohli užít v předvánočním čase v Lázních Vráž u Písku. A k tomu všemu každý
den plavání v bazénu. Únava byla bezesporu znát, ale i večerní programy si uměli naši klient užít ve vší
parádě. Čtvrteční večer například zpestřila návštěva místní hasičárny, páteční pak deskové hry. Poslední,
sobotní večer, bylo o zábavu také postaráno. Naši asistent spolu s klienty vystrojili jednomu z našich párů
„DMO Pobyty svatbu“. A veselka to byla opravdu velkolepá – dort, prstýnky, šampaňské... Pilo a tančilo
se do rána. I přesto, že volných chvil se mezi procedurami moc nenašlo, zvládli klient i výrobu vánočních
dekorací, rehabilitační cvičení v posilovně, ping pong nebo procházky zasněženým lázeňským parkem.
Už teď se těšíme na další a doufáme, že i nadcházející pobyty budou stejně vydařené, jako lázeňský pobyt
v jižních Čechách.

16.

spolupráce se Spokojeným domovem

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

17.

PERIODICKÉ AKTIVITY

PORADY ASISTENTŮ
Naši klient jsou většinou velmi těžce tělesně postženi. Je nezbytná spolupráce a pomoc osobních asistentů
na realizovaných pobytech. Důležitá jsou pravidelná setkání, na kterých probereme přípravu pobytu, naplánujeme volno-časové aktvity a rozpis rehabilitace. Průběžné školení a předání si vzájemných informací
o osobních problémech klientů vnímáme jako velmi potřebné. Spolupracujeme s patnáct asistenty a třemi
externími pracovníky.
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PŘEHLED AKTIVIT A PLÁNU 2019

STÁLE S NÁMI SPOLUPRACUJÍ: RÁDIO SIGNAL, 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. Jak odbourávat předsudky – jednání.

• Projekt – příprava BROŽURA (P. Novák) – realizace cca 1,5 roku
• Konference s lidmi ze sociální oblasti – sociální pracovníci, zdravotníci…
• Plánování aktivit v rámci Komise pro speciální školství a péči o děti s handicapem

MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

DATUM

ROZPIS AKCÍ
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty

23. 02. 2019 Členská schůze DMO POBYTY z. s.
25. 03. 2019 Jak odbourávat předsudky – BESEDA
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty

duben

18.–22. 04. 2019 Velikonoční pobyt s klienty.
Místo konání akce: Praha Centrum PARAPLE
10. 04. 2019 NGO Market Veletrh bude otevřen od 9.00 do 18.00 hod., vstup na veletrh i doprovodné akce je pro všechny návštěvníky zdarma. FORUM Karlín

květen

09. 05. 2019 Boříme Předsudky O lidech s handicapem!
25.–26. 05. 2019 MEZI PLOTY – Stánek DMO POBYTY

červen

13.–16. 06. 2019 TEAMBUILDING
Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty i se sponzory

červenec

13.–20. 07. 2019 Letní rehabilitační pobyt MAĎARSKO
25.–28. 07. 2019 BENÁTSKÁ NOC – stánek DMO

SRPEN

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty

ZÁŘÍ

Probíhají různé schůzky, konzultace s klienty i se sponzory

ŘÍJEN

TEAMBUILDING
29. 10.–01. 11. 2019 REHAPROTEX BRNO

LISTOPAD
PROSINEC

Lázeňský pobyt
03. 12. 2019 Projekt k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených
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 11:00–15:00 hodin: 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.

Aktiva
majetek

Pasiva
17 000,00 Kč

závazky

1 500,00 Kč

odpisy

–17 000,00 Kč

dohadná pol.

1 000,00 Kč

finance

137 273,77 Kč

zaměstnanci

27 427,00 Kč

zálohy
celkem

1 611,00 Kč

nerozdělený zisk

188 956,50 Kč

HV

–79 998,73 Kč

138 884,77 Kč

138 884,77 Kč

Náklady

Výnosy

materiál

86 585,00 Kč

prodej služeb

168 800,00 Kč

cestovné

6 420,00 Kč

ostatní výnosy

189 924,00 Kč

dary

463 984,00 Kč

služby

733 478,75 Kč

repre

8 820,00 Kč

mzdy

198 950,00 Kč

úroky

467,98 Kč

celkem

příspěvky

3 800,00 Kč

provozní dotace

1 034 721,73 Kč

128 215,00 Kč
954 723,00 Kč

hosp. výsledek

–79 998,73 Kč

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

20.

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.
DEFINITY SYSTEMS, s.r.o.
EcoGlass, s.r.o.
LÉKÁRNA NA SÍDLIŠTI
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
JOSEF KRACMAN – KJ TRANS
fronte s.r.o.
JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena členy
výboru spolku DMO POBYTY ze dne 30. 06. 2019.

EPOS spol. s.r.o.
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
České asociace paraplegiků – CZEPA
WEDOS a.s.
LEPOR – reklamní agentura Kutná Hora
CUKRÁRNA ZA ROHEM
101 CK Zemek
Benátská Hudební festival – Liberec
PROSTOR CZ
ARIETE GROUP s.r.o.
Středočeský kraj
Metrostav a.s.
BOLESLAVSKY DENIK
AVEFLOR, a.s.
CELTIMA s.r.o.
FOLIANT EU s.r.o.
CENTR PCO v.o.s.
Nadace AGROFERT
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ŠKODA AUTO Region bez bariér
Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.
Nadace SOVA
TEXTILECO A.S.

....................................................
Kateřina Maxová – předsedkyně sdružení
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