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    1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

 
Občanské sdružení DMO pobyty Táborská 965, 293 01 Mladá Boleslav bylo založeno dne 
05.02.2010.  Činnost  sdružení  je  zaměřena  především  na  pomoc  dospělým  osobám  s 
handicapem při jejich integraci do společnosti se zaměřením na osoby postižené dětskou 
mozkovou obrnou. 
 
 

Jsem  potěšena,  že máme  za  sebou  1  rok  od  založení  naší  organizace,  že  rok  2010            

byl rokem nejenom počátku, ale především rokem, kdy se nám dařilo plnit vytyčené cíle. 

Náplní činnosti našeho sdružení  je pořádání rehabilitačních pobytů, pracovních setkání s 

asistenty  a  další  aktivity.  Nezbytným  prostředkem  pro  to  je  pochopitelně  získávání 

finančních a věcných darů. V uplynulém roce  jsme se taktéž účastnili veletrhů a výstav a 

máme  za  sebou  organizaci  dvoutýdenního  letního  pobytu,  týdenního  podzimního 

lázeňského pobytu a benefiční koncert. Za to, že se nám v roce 2010 takto dařilo, patří dík 

nejenom  kolektivu  naší  organizace,  ale  především  našim  externím  spolupracovníkům, 

sponzorům  a nadšencům,  kteří  se  rozhodli nás podpořit  a naše myšlenky  a  cíle  s námi 

sdílet.  Největší  radost  všem  udělal  zdárně  proběhlý  lázeňský  pobyt  ve  Vráži  u  Písku. 

S touto  aktivitou  budeme  pokračovat  a  díky  pobytu  jsme  přišli  na  řadu  nápadů,  které 

chceme v roce 2011  realizovat a  rozšířit  tak naše služby pro klienty. Těm  totiž patří náš 

dík, protože bez  jejich úsměvů by  se nám naše práce  jistě nedělala  tak  lehce. Tak  tedy 

ještě jednou díky vám všem a těšíme se na rok 2011, jako na rok, ve kterém se nám bude 

dařit stejně dobře jako v roce 2010! 

 

 

                                                                                               Kateřina Maxová předsedkyně 
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2. O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ DMO POBYTY  
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  
Název: Občanské sdružení DMO POBYTY  
Sídlo: Táborská 965, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: VS/1‐1/78 579/10‐R 
reg. MVČR č.j. VS/1‐1/58449/04‐R  
telefon (mobil): 731 964 784    
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB a.s. číslo účtu Mladá Boleslav 43‐6635300207/0100 
 

Členové sdružení : 
 

Kateřina Maxová – předsedkyně sdružení 
17.listopadu  1386, Mladá Boleslav 
 

Renata Marešová – členka sdružení 
Zahradní 768, 293 06 Kosmonosy 
 

Ing.Petra Hlavatá – členka sdružení, revizor 
Ještědská 171, 293 06 Bradlec 
 
 
 
 

POSLÁNÍ SDRUŽENÍ   
 

Cílem našich akcí a programů je přispět klientovi k jeho osamostatnění. 
 

HLAVNÍ CÍLE NAŠEHO SDRUŽENÍ: 
‐  inkluze tělesně postižených spoluobčanů 
‐  shromažďování finančních a hmotných zdrojů na své aktivity 
‐  podpora všech druhů podnikání se zaměřením na možnosti daňových úlev a sociálních výhod 

u postižených spoluobčanů 
‐  vyhledávaní pracovních příležitostí a uplatnění pro postižené spoluobčany v oblasti zvyšování 

počítačové gramotnosti‐snaha o racionální využívání výpočetní techniky a jejich možností 
‐  navazování kontaktů s obdobnými organizacemi jak tuzemskými, tak i ze zahraničí 
‐  působení v oblasti rodinných vazeb u postižených spoluobčanů 
‐  tvorba a realizace zdravotních programů‐pořádání rehabilitačních pobytů 
‐  pořádání školení a vzdělávacích akcí pro postižené spoluobčany 
‐  pořádat odborné semináře pro zaškolení dobrovolníků 
‐  pomoc klientům při  zajišťování  rehabilitačních kompenzačních pomůcek  zapojení klienta do 

běžného  života  (Jak  vyplnit  složenku?  Jak  jednat  s  úřady?  Zajištění  asistenta  na  základě 
zdravotního stavu klienta) 

‐  účast při pořádání odborných seminářů a školení 
‐  vyhledávání dobrovolníků ze zdravotních a sociálních škol 
‐  zapojit se do dotací a grantů na naší činnost 
‐  odborná rehabilitace Vojtovou metodou‐canisterapie 
‐  cílem našich aktivit je ukázat lidem s handicapem cestu k samostatnému a aktivnímu způsobu 

života, který jim umožní zařazení do společnosti. 
‐  vedeme každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal postarat, nebo aby si byl schopen 

potřebnou pomoc zajistit sám ‐ nezapomínáme ani na náležité kulturní a společenské vyžití. 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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Členská schůze 

Předsedkyně 
Kateřina MAXOVÁ 

Místopředsedkyně 
Renáta MAREŠOVÁ 

Revizor
Ing. Petra HLAVATÁ

 
DOBROVOLNÍCI 

PRACOVNICI 
externí 

 
4. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2010 

 

4.1 Výstava SENIOR HANDICAP AKTIVNÍ ŽIVOT 
Termín konání: 2.4.‐4.4.2010 
Cílem výstavy  je představení organizace ve středočeském kraji. Ve spolupráci se Spokojeným 
domovem  o.s.  jsme    představili  naše  sdružení  v  Lysé  nad  Labem.  Prezentace  byla  úspěšná, 
počítáme, že i v následujícím v roce budeme akci opakovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
4.2 VÝSTAVA NON‐HANDICAP 2010 
Termín: 22.04.2010 
Prezentovali jsme se v Praze na výstavě NON‐HANDICAP. 
Zapojili  jsme  se  do  programu  Život  s dětskou  mozkovou  obrnou  ve  spolupráci  s klubem 
DEMKA. Naší přednášky se zúčastnil  i pan Judr. Hutař, který  je z Národní rady ZP a toto naše 
představení nám rada zajistila.  
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4.3 FESTIVAL NARUBY 
Termín: 12.6.2010 
Kulturní nízkoprahový festival – „místo, kde handicap je výhodou“ 
Festival  má  za  cíl  aktivizovat  lidi  se  zdravotním  postižením,  poskytnout  jim  přátelský 
bezbariérový prostor, kde se mohou realizovat, představit veřejnosti výsledky svého snažení, 
setká se s lidmi, kteří jim fandí. 
Pořádající  organizace:  Centrum  pro  tělesně  postižené  Středočeského  kraje Mladá  Boleslav 
Spolupracují:  Centrum  83  Koordinátor: Magda Hluchá  –  CZP, Hasmik  Valecká   Na  zahradě 
Centra 83 hrála hudba, promítaly se  filmy, hrálo divadlo. Naše organizace se zde představila 
jak  samotným  zdravotně  postiženým,  tak  všem  Návštěvníkům.  Byli  zde  účastníci  i 
z Libereckého kraje. Akce se velmi povedla, počasí nám přálo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.4 LETNÍ REHABILITAČNÍ POBYT  
Termín: 27.06. – 11.07.2010  
Letošní pobyt se konal v Třemošné u Plzně. Prožili jsme zde 14 nádherných dnů za vydařeného 
počasí, zúčastnilo se 14 klientů a 15 asistentů. V prvním týdnu převažovalo cvičení podle Dr. 
Vojty, které doplňovalo plavání, vířivky a perličky v plzeňském bazénu „Na Slovanech“. Každý 
klient  si  vyzkoušel  práci  v  keramické  dílně,  která  je  součástí  domu EXODUS,  kde  jsme  byli 
ubytováni.  Večerní  táboráky  nebo  zábavné  hry  byly  příjemným  zpestřením.  Druhý  týden 
pobytu byl pojat spíše zábavně a výletově. Vytvořili jsme si vlastní casino v domě EXODUS, kde 
jsme hráli jak o život. Jeli jsme na výlet do lanového parku Proud v Plzni, do muzea Techmánie 
v Plzni, plzeňské ZOO, Westernového městečka a na zámecký statek Býkov. 
Mysleli jsme i na to, že budou klienti unaveni a tak jsme pro ně připravili alternativní činnosti 
místo výletu či cvičení. Těmi byla práce na PC, malování, modelování, manuální dovednosti na 
ergoterapeutickém  panelu.  Výběr  byl  na  klientech  a  i  v  tomto  týdnu  jsme  navštěvovali 
plzeňský bazén Na Slovanech. Jednou ze služeb, které nabízí dům EXODUS, jsou masáže, které 
byli všem klientům a asistentům k dispozici, nechyběl ani táborák nebo večerní zábava. Našim 
klientům se pobyt líbil a těší se na další. 
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4.5 SETKÁNÍ S PRIMÁTOREM  
Termín: 23.8.2010  
naše přátelské setkání s primátorem města MB Raduana Nwelatiho bylo výsledkem dohody, 
díky  které, nám magistrát přispěl  finanční  částkou na připravovaný  lázeňský pobyt. Velkým 
pomocníkem a realizátorem byla nadace SPONTE SUA. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.6 TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 Termín: 8.10 2010  
sdružení  DMO,  se  prezentovalo  na  vernisáži  výstavy  paní 
Svatoslavy  Platošové  OS  Spokojený  domov  v kině  Saturn 

v Mnichově  Hradišti.  Akce  byla 
zorganizována  k příležitosti  Týdne 
sociálních  služeb. Mými úžasnými 
spolupracovnicemi  byly  paní 
Miluška Pavlíková a Hanka Rejzková, které mi byly  
oporou při mém prvním veřejném vystoupení.  

 

4.7 VELETRH MEDICAL FAIR BRNO 
Termín: 20.10.2010 
spolu  s klienty  jsme  navštívili  výstaviště  Brno,  získali  jsme  další  kontakty  na  organizace  a 
představili naše  aktivity. Navázali  staronovou  spolupráci  s firmou HELP CENTRUM  a  začali 
připravovat  projekt  seminářů  „život  s handicapem“,  který  budeme  realizovat  v dalších 
letech. 

 

4.8 Lázeňský pobyt Vráž u Písku 
Termín: 14.11. – 21.11.2010    
Lázeňský pobyt ve Vráži u Písku byl pro všechny zúčastněné úžasným zážitkem. Ubytování bylo 
příjemné, strava chutná a klienti absolvovali každý den dvě lázeňské procedury. Ač se týdenní 
pobyt v lázních může zdát krátký a ze zdravotního hlediska přinejmenším nedostačující, máme 
potvrzeno, že zbytečný rozhodně nebyl. Shodou okolností absolvovala  jedna klientka po pěti 
dnech  po  návratu  z Vráže,  neurologickou  lékařskou  prohlídku.  Paní  doktorka  byla  velice 
potěšená tím, jak je klientka uvolněná a rozcvičená. Je tedy patrné, že i krátký pobyt v lázních 
rozhodně smysl má. 
Pokud odhlédneme od zdravotního hlediska, pobyt ve Vráži byl velikým přínosem pro všechny, 
kteří se chtěli setkat s kamarády, pobavit se anebo prostě jen prožít aktivní týden někde mimo 
domov. Pobyt se povedl, organizace byla zvládnutá na  jedničku a klienti  i asistenti, odjížděli 
domů spokojení a obohaceni o spoustu nových dojmů. 
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4.9 VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
Termín 19.12.2010 
Nadace  SPONTE  SUA,  o.s.  uspořádala  charitativní  koncert   v  nákupním  centru Olympia 
v Mladé Boleslavi, pod záštitou primátora města Mladá Boleslav, Raduana Nwelatiho.  
 

Při organizaci koncertu naše občanské  sdružení DMO POBYTY, mělo velkou prezentaci, díky 
které se široká veřejnost mohla seznámit s programy rehabilitačních pobytů a zároveň si mohli 
odnést i letáky obsahující účel těchto pobytů. 
Dalším, kdo se účastnil příprav koncertu, byla firma Help Centrum, zastoupená Mgr. Helenou 
Šádkovou, která poskytla slevu na elektrický vozík, jako dar pro vylosovaného výherce.  
 

Samotný  koncert  zahájila  zpěvačka Klára  Šedová  a poté  vystoupil  se  svými písničkami  Filip 
Šubr,  který  zároveň  připomněl  mnoha  divákům  účel  tohoto  setkání.  Následně  byli 
moderátorem koncertu, Lubošem Dvořákem, vyzváni zástupci nadace Sponte Sua,  Ing.  Josef 
Šikýř  a  Martin  Plíhal,  aby  spolu  s radním  města  Mladá  Boleslav,  Miroslavem  Olšákem, 
vylosovali  zájemce o elektrický vozík  v hodnotě 60.000,‐Kč.  Šťastnou majitelkou  se  tak  stala 
Dana Vávrová z Bělé pod Bezdězem, které  tímto gratulujeme k výhře a přejeme  ji s vozíkem 
mnoho šťastných kilometrů.  
 

Za občanské  sdružení DMO  POBYTY,  jako  zástupkyně  tělesně  postižených  jsem  poděkovala 
zástupcům firem JM Partners a Abrasiv za dosavadní spolupráci a předala jim věcné dary.  
 

Nakonec vystoupila úspěšná revivalová kapela ABBA Stars, která nám tak připomněla největší 
hity této švédské skupiny.  
 

Na  koncert  přišlo mnoho  našich  klientů  i  asistenti  a  také  nás  z velké  dálky  přijel  podpořit 
ředitel lázní Vráž u Písku, pan Ing. Jiří Veselý, který byl z koncertu a doprovodných akcí velmi 
nadšený.  

 
5. PERIODICKÉ AKTIVITY 
 

 

PORADY ASISTENTŮ: Naši klienti  jsou dle  své dg. 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 15  asistenty  a          
3 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  Help  centra,  které 
navštěvuje řada lidí se zdravotním postižením, ale i jejich rodinné příslušníci a mohou se o naší 
práci blíže informovat.  
 

 

INTERNETOVÉ  STRÁNKY  www.dmopobyty.cz  :  V dnešní  době  je  základním  informačním 
kanálem  internet. Máme  zpracované  stránky  naší  organizace,  kde  se mohou  všichni  velice 
lehce  informovat  o  naší  práci,  případně  se  zde mohou  přihlásit  nový  členové  či  zajímavý 
odborníci a sponzoři. 

 

http://www.dmopobyty.cz/
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6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 v korunách  

Aktiva    Pasiva   
majetek  8.500,‐  závazky  15.211,‐ 
finance  9.724,‐  hosp.výsledek  3.013,‐ 
celkem  18.224,‐    18.224,‐ 

 

Náklady    Výnosy   
materiál  58.169,‐  prodej služ.  160.860,‐ 
služby  531.437,‐  ost.výnosy  56.005,‐ 
mzdy  50.886,‐  přísp.a dary  430.514,‐ 
úroky  3.874,‐     
celkem  644.366,‐    647.379,‐ 
    hosp.výsledek  3.013,‐ 

 

7. PŘEHLED AKTIVIT A PLÁNU 2011 
 

LEDEN  Konzultace s rodiči v ASISTENCI os 

ÚNOR  Bowlingové odpoledne 

DUBEN  Veletrh HANDICAP PRAHA 

KVĚTEN 
SEMINAR „ŽIVOT S HADICAPEN“ 10‐13hod.  Knihovna MB  
PCT FARMA PTYROV U MH 13‐18h. charitativní akce Dáda Days 

ČERVEN 
Dětský den „POHÁDKOVÁ SOBOTA“  
SENIOR – HANDICAP 

ČERVENEC  Letní pobyt (Třemošná) 

ZAŘÍ  Festival NARUBY 

ŘÍJEN 
Medical Fair Brno / Rehaprotex  
Lázeňský pobyt Vráž u Písku 

LISTOPAD  Seminář „ŽIVOT S HANDICAPEM“  2 kolo 

PROSINEC  V jednání 
 

 
8. PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkuji  všem  sponzorům, bez  kterých bychom  svůj  sen,  jak pomoci handikepovaným, nemohli 
uskutečnit.  Jmenovitě děkuji !!!! 
»  Nadace Sponte Sua o.s.  »  NOHÝNKOVÁ Jitka  

»  Spokojený domov o.s.  »  JM PATNERS CZ s.r.o. 

»  MALYRA  nestátní zdravotnické zařízení  »  KNIHKUPECTVÍ A PAPÍRENSTVÍ 

»  NADACE CHARTY 77  KONTO BARIÉRY  »  LÉKÁRNA NA SÍDLIŠTI 

»  CENTRUM PARAPLE o.s.p.  »  MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSMONOSY 

»  HELP CENTRUM s.r.o. Mladá Boleslav  »  Magistrát města Mladá Boleslav 

»  FOKUS Mladá Boleslav  »  VERSO, s.r.o. 

»  ABRASIV, a.s.  »  In. Infid. s.r.o. 

»  BOOM TISK, spol. s r.o.  »  LEGUAN s.v.s. 

»  DEFINITY SYSTEMS, s.r.o.  »  TOLIN s.r.o.  

»   JM PARTNERS.CZ, s.r.o.   »  SKANSKA CZ a.s. 

http://www.czpmb.cz/?page_id=767
http://www.bvv.cz/medicalfair
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»  ADVERTE s.r.o.  »  HYDRA a.s. 

»  HACH cz, s.r.o.  »  EPOS spol. s.r.o. 

»  JMM TAXCON, s.r.o.  »  CZ LOKO a.s  

»  LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ »  OLYMPUS C&S s.r.o. 

»  SKLÁRNA ŠKOLA V PŘÍRODĚ »  DYTRON s.r.o. 

»  Sdružení občanů Exodus Třemošná  »  TMobile Czech Republic a.s. 

»  ADENT Web Design  »  SUDOP PRAHA a.s. 

»  Martin Švestka  swedDesign  »  Greek Transport and Logistic, spol.s r.o. 

»  METROSTAV a.s.  »  EcoGlass, s.r.o. 

»  BUSLINE a.s. »  RCD Radiokomunikace spol. s r.o.  

»  AUTOZÍTKA s.r.o.  »  IsolitBravo, spol. s r.o. 

»  CENTR PCO v.o.s.  »  Fujitsu Technology Solutions s.r.o. 

»  EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s.  »  Ofsetová tiskárna Praha  Durabo 

»  FORD BOSPOR     »  Cukrárna "Za rohem"  

»  FOLIANT EU s.r.o.   »  HEWLETTPACKARD CZ  s.r.o  

»  J. BLAŽEK SKLO PODĚBRADY s.r.o.  »  F&S DESIGN grafické práce 
 

http://www.aeg-components.cz/cz/
http://www.lazne-vraz.cz/
http://www.sklarna.eu/
http://www.busline.cz/
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