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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. 
 

 

 

Máme za sebou již dva roky od založení naší organizace, s rokem 2011 můžeme být 

spokojeni, protože se nám dařilo plnit stanovené 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. Za to, že se nám v roce 2011 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. S touto aktivitou budeme pokračovat a díky pobytu jsme přišli opět na 

řadu nápadů, které chceme v roce 2012 realizovat a rozšířit tak naše služby pro klienty. 

Budeme rádi, když do našich řad přibudou další kamarádi, protože naši klienti jsou právě i 

našimi kamarády. 

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 
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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 a 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 či 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. 

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Členská schůze 

Předsedkyně 
Kateřina MAXOVÁ 

Místopředsedkyně 
Renáta MAREŠOVÁ 

 
DOBROVOLNÍCI 

 
PRACOVNICI 

externí 

Revizor 
Ing. Petra HLAVATÁ 
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4. PROFIL KATKY MAXOVÉ 
 

V současné společnosti existuje mnoho nadačních i jiných fondů a 
spolků, které se starají či 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, kdy pak po jejím ukončení zůstala doma a starali 
se o ni rodiče. Katka má špatnou chůzi, motoriku rukou a také 
špatně hovoří. Nicméně jejím koníčkem se stal její první počítač. 
Byla to velká bedna, která zabrala celý psací stůl, ale Katka 
postupně vstupovala do tajů tohoto megapřístroje. 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 18ti 
letech jezdila na pobyty pro tělesně postižené. Po pěti letech ji samotní organizátoři oslovili, zda-li 
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. Nicméně časem se zjistilo, že Katka vzhledem k organizování pobytů potřebuje 
větší prostor jak na práci, tak na přijímání návštěv, rozhodla se její sestra k razantnímu kroku. 
Prodala byt v Praze a zakoupila malý byt v Mladé Boleslavi a zařídila tak Katce kancelář. V tuto 
dobu se Katka také 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., JM Taxcon s.r.o., Help Centrum s.r.o., 
Spokojený domov s.r.o., swedDesign – M.Švestka a nadací Sponte Sua. Díky této nadaci se 
sdružení DMO POBYTY zúčastnilo mnoha společenských akcí, o kterých se Katce ani nesnilo a 
získávala tak pro své pobyty nemalé finanční prostředky. 
Občanské sdružení DMO Pobyty organizuje pobyty pro tělesně postižené z celé republiky a je 
neziskové. 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 pobyt ani nemohl být. Cílem jejích pobytů je povzbudit a 
vytrhnout tělesně postižené z denních stereotypů a zažít někdy i to, co nezažije ani zdravý člověk. 
Sdružení se také snaží najít finanční prostředky na pomůcky pro handicapované a usnadnit jim již 
tak těžký život. 
Velkým přáním Katky je zorganizovat pobyt v zahraničí, ale to je úkol, který čeká všechny, kteří 
se na pobytech podílí jak finančně, tak i svým zájmem o tělesně postižené. 
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5. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2011 
 

MĚSÍC TERMÍN ROZPIS AKCÍ 
LEDEN 17.01. -21.01.2011 Pracovní pobyt Paraple -Návštěvy firem 
 17.01. 2011 Konzultace s rodiči v ASISTENCI os 

ÚNOR 03.02. 2011 Členská schůze DMO POBYTY 
12.2. 2011                    Bowlingové odpoledne 13-17hod 

15.02.-18.02 2011 Pracovní pobyt v Praze, Paraple -návštěvy firmy 
Setkání s Veselým L. Vráž Plán o podzimního pobytu  

16.02.2011 Seminář Workshop Muži a ženy, o.p.s. 
BŘEZEN 28.3. – 30.3.2011 Pracovní pobyt v Praze, Paraple -návštěvy firem  Sdružení SDMO  

konzultace v firmě DEFINITY, databáze pro DMO POBYTY.   
Porada asistentů 

DUBEN 19.04.2011 Veletrh HANDICAP PRAHA 
18.04.2011 Kurz "KONFLIKT NÁS NEPORAZÍ"Spiralis, o.s. asistent Klika  

KVĚTEN 07.05.2011           SEMINÁŘ „ŽIVOT S HADICAPEN“ 10-13hod.  Knihovna MB 
14.05.2011 PCT FARMA PTÝROV U MH 13-18h, charitativní akce Dáda Days 
17.05.2011 Benefiční divadlo pořádá Nadace SPONTE SUA o.s. 

18.05.-25.05.2011 
20.05.-22.05.2011 

Pracovní pobyt Vráž 
Pracovní seminář asistentů 

30.05.2011 Kadeřnictví Pretty Woman umístěna kasička 
ČERVEN 04.06.2011 Dětský den „POHÁDKOVÁ SOBOTA“ 

16.06.-19.06. 2011 SENIOR – HANDICAP 
ČERVENEC 01.07.-10.07. 2011 Letní pobyt (Třemošná) 
SRPEN 25.08.2011 Rozhovor Já+Helča v rádiu „JIZERA“ 
ZAŘÍ 07.09.2011 Rozhovor do Boleslavského deníku 

17.09.2011 Festival NARUBY 
24.09.2011 "Přijď, tanči, pomáhej"  Zahájení Ml. Boleslav 

ŘÍJEN 
 
 

7.10. – 8.10.2011 FILMOVÝ FESTIVAL  „MOUDROST STÁŘÍ NA PLÁTNĚ“ 
16.10.2011 "Přijď, tanči, pomáhej" Ml. Boleslav 

18.10 - 21.10.2011 Medical Fair Brno / Rehaprotex 
23.10. – 30.10.2011 Lázeňský pobyt Vráž u Písku  

25.10.2011 koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, SPONTE SUA o.s. 
LISTOPAD 13.11.2011 "Přijď, tanči, pomáhej", Mělník prezentace 

26.11.2011 Seminář s handicapem 2 kolo 
27.11.2011 "Přijď, tanči, pomáhej" Liberec prezentace 

PROSINEC 16.12.2011 “Přijď, tanči, pomáhej" PRAHA prezentace 
19.12.2011 Seminář "CO PŘINESE OBČANSKÝM SDRUŽENÍM NOVÝ ZÁKON ? 

"Spiralis, o.s.  
   

 

 

 

DMO POBYTY, o.s. 

POMOHLY  Zajistit příspěvek na nákup zvedáku pro členku sdružení 
Kamilu Sekyrkovou 

NÁVAZALA SPOLUPRÁCE 
Dobrovická internetová televize 
MBNOVINY, BOLESLAVSKÝ DENÍK A RÁDIO „JIZERA“ 
Medvídek Dáda, o.p.s. a Taneční centrum L&P Pik 

SETKÁNÍ SE ZNÁMÝMI 
OSOBNOSTI 

OTA JIRÁK  JOSEF DVOŘÁK 

http://www.czpmb.cz/?page_id=767�
http://www.bvv.cz/medicalfair�
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 5.1 SETKÁNÍ S RODIČI KLIENTŮ ASISTENCE O.S. 
 

Dne 17.1.2011 se uskutečnilo setkání asistentů a rodičů dětí s DMO v Jedličkově ústavě v Praze. Katka 

Maxová se představila a zahájila přednášku životním příběhem. 

Uchazeče zaujala nejen svým přístupem k problematice, ale především zájmem o lidi s DMO a 

organizováním pobytů, které mají za cíl osamostatnit klienta ze závislosti na druhé osobě v návaznosti na 

míru jeho hendikepu.  

Také se vyjádřila k problematice organizačního zázemí, kde ve funkci předsedkyně plně přebírá 

zodpovědnost za chod celé organizace.  Uvedla další možnosti aktivit a pobytů pro letní a podzimní 

sezónu.  Pro výborný ohlas fungování organizace se plánuje rozšíření aktivit a pobytů a také se nabízí 

možnost příjmu dalších klientů. 

 
5.2 ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

Členská schůze se koná v únoru. Jejím úkolem je zhodnotit rok loňský včetně hospodářského výsledku a 

naplánovat rok následující. Poděkování všem členům, kamarádům, asistentům a vyjmenovaným 

sponzorům.  
 

5.3 BOWLINGOVÉ ODPOLEDNE  

Dne 12.2.2011 se konalo první bowlingové odpoledne, na oslavu 1.výročí založení 

občanského sdružení DMO POBYTY o.s.. Ve spolupráci s Help Centrem jsme 

připravili pro naše klienty, asistenty, sponzory a všechny, co 

naší organizaci pomáhají, skvělé odpoledne s rautem a 

bowlingem.  Všude bylo slyšet smích a povídání. Bylo fajn vidět, jak se baví 

hendikepovaní se zdravími. 
 

 

5.4 VELETRH NON-HANDICAP 2011 - 19.4.2011 
 
 

Letos jsme byli na tomto veletrhu pouze jako návštěvníci, protože úroveň této akce je bohužel rok od roku  
 

horší. Přesto to však to bylo příjemné setkání se starými známými, kteří se akce zúčastnili. 
 

5.5 SEMINÁŘ „ŽIVOT S HANDICAPEM“ 
 

Tento den byl pro nás důležitým mezníkem v naší práci. 

Připravili jsme seminář na téma „Život s handicapem“. Jde o 

to, abychom dospělé postižené dokázali odpoutat od svých 

rodičů a otevřeli jim nové obzory. Není přeci cílem, aby každý 

člověk s tělesným postižením zůstal závislý na svých rodičích. Má prostředky, pomůcky, služby, ale co 
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nemá je možnost svobodně se rozhodovat. A to je téma, které bychom chtěli otevřít. Náš první seminář 

neměl sice velkou účast, čekali jsme větší účast rodičů postižených. Za to jsme se od dospělých dětí 

dozvěděli užitečné informace a tím nás přivedli na nové nápady. 

Velmi zajímavá byla i zpověď maminky, která svůj boj o odpoutání se od dcery svádí. Příběh Katky otevřel 

diskuzi, která se v příjemné atmosféře rozvinula a každý zúčastněný měl k tématu co říci. Výsledek byl 

překvapující, máme nové myšlenky a plány jak v tématu pokračovat. Zajímavé byly konfrontace odborníků 

a samostatných postižených.  

Rádi bychom na otevřenou diskuzi navázali v listopadu tohoto roku a pozvali další organizace, které 

pracují s hendikepovanými. Naší snahou bude lepší oslovení dalších rodičů. Nechceme nikomu kázat, či 

mu cokoliv vyčítat, jen se pokusit vidět svět postiženého dospělého, který je stále v kůži dítěte, z jiného 

úhlu pohledu. 
 

 

 
5.6 BENEFIČNÍ DIVADLO, KONCERT 
 

Ve spolupráci s mladoboleslavskou nadací SPONTE SUA o.s. pořádáme benefiční divadlo či koncert. Naše 

organizace se této nadaci snaží pomáhat a to tím, že tiskneme letáky na nadcházející akce. Účelem těchto 

benefičních divadel a koncertů není jen krásný požitek z kulturního představení, nýbrž to, že se vybere 

finanční příspěvek na dobrou věc (např. na určitého hendikepovaného člověka). Nadace na konci večera 

tento výtěžek předá pod záštitou pana náměstka Adolfa Beznosky. I naše organizace měla to štěstí a byla 

vybrána a to dokonce opakovaně. Dostali jsme finanční příspěvek, za který moc děkujeme, a velká část 

z něj jde na náklady rehabilitačního pobytu. 
 

 
5.7 PRACOVNÍ SEMINÁŘ VE VRÁŽI U PÍSKU 21.–22. 5. 2011 

 
 

Seminář byl určen k plánování letního pobytu v Třemošné. Došlo k  vzájemnému 

seznámení s novými asistenty a jejich přiřazení ke klientům.  Asistenti byli 

seznámeni s praktickými postupy u klientů, například s polohováním, využitím 

kompenzačních pomůcek, správnou organizací času a správnou komunikací 

s klienty. Poučeni byli také o bezpečnosti práce a o správném přístupu ke klientům. 

Dalšími body programu byly například keramická dílna, výlety, návštěva lanového 

centra či nocování v campu. Účastníci mohli využít mimo jiné bazén či služby 

kadeřnice a pedikérky. Večery byly převážně věnovány seznamovacím 

a aktivizačním hrám. 
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5.8 DĚTSKÝ DEN 
Dětský den každoročně pořádá nadace SPONTE SUA o.s. a ADVERTE s.r.o.. Na této společenské akci byly 

připravené různé soutěže pro děti, stánky a občerstvení. Dostali jsme možnost umístění prezentačního 

stánku našeho sdružení se společností Help centrum a seznámit tak přítomné s naší prací. 
 

 
 
5.9 SENIOR – HANDICAP – VÝSTAVA 

Cílem výstavy je představení naší organizace ve středočeském kraji. Ve spolupráci 

se Spokojeným domovem o.s. jsme  se představili v Lysé 

nad Labem. Prezentace byla úspěšná, počítáme, že i 

v následujícím roce budeme akci opakovat. 

 
 
5.10  LETNÍ POBYT 1.-10.7.2011 
 
 

Letos jsme již pošesté zahájili léto pobytem vozíčkářů a jejich asistentů v Třemošné u Plzně. Měli jsme 

připravený skvělý plán na celých deset dnů pobytu. Počasí sice bylo trošku 

rozmanité, ale s tím jsme si všichni poradili. Díky hodnému panu řidiči 

autobusu, který nás vozil do bazénu a na výlety, jsme mohli i improvizovat 

tak, jak s námi počasí zamávalo. Místo uvítacího táboráku nás uvítal 

ohromný liják a tak jsme první večer trávili diskusemi uvnitř objektu. 

Po celodenním cestování a prvotním ubytování jsme byli unavení, ale to 

nám náladu nezkazilo. Hned ráno začala rehabilitace. Měli jsme novou 

fyzioterapeutku Dášu z Pardubic, která se ukázala jako velmi šikovná. Klienti 

si ji velmi chválili. Po dobu 5-ti dnů prováděla každý den rehabilitaci u 6-7 

lidí Vojtovou metodou. Snažili jsme se také vyrobit keramiku s logem 

organizace, což se i povedlo. Klienti vyrobili vázičky, hrnečky, popelníky, kachle, ale i zvířátka. Dvakrát za 

pobyt jsme se byli koupat v bazénu Na Slovanech v Plzni. Jen škoda, že nám nesvítilo sluníčko a my tak 

nemohli využít i venkovní bazén. Za to jsme si užili vířivky. Dále jsme podnikli výlet do pivovaru a měli 

velké štěstí. Díky hrozně hodnému panu průvodci jsme viděli, jak se vaří pivo, které jsme následně i 

ochutnali. Ve sklepení jsme si nakonec mohli udělat i fotku. Také jsme si prohlédli Synagogu v Plzni. Volné 

chvilky jsme věnovali surfování na PC. Pustili jsme se dokonce i do pečení. Dopoledne jsme váleli těsto a 

tvořili preclíky, které jsme pak večer s velkou chutí snědli. 

Při další návštěvě Plzně jsme vzali útokem cukrárnu, kde jsme mlsali poháry a pili kávičky. V polovině 

pobytu jsme se vypravili do autokempu, kde měli vytoužený táborák. Hráli jsme na kytaru a zpívali. Pak 
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jsme si zkoušeli různé paruky a představovali si, že jsme modelky a modelové. Také jsme pořídili pro 

všechny dort.  Atrakcí pobytu byl elektroskútr. Řada klientů si chtěla vyzkoušet, jak se na něm jezdí a tak 

zkoušeli závodit kolem domu Exodus. Přijela nás také zkrášlit paní kadeřnice, takže někteří razantně 

změnili image. Dva večery jsme strávili sledováním filmu, jiní zase hráli známou hru „aktivity“. Dobrou 

zábavou byly i karty. Nezapomenutelný zážitek jsme měli z poutě v Klatovech, kdy nám přálo i počasí. 

Dokonce někteří byli na ruském kole a lochnesce. Všichni všechno úspěšně zvládli. 

Poslední večer jsme si zahráli na westernové město a sešli jsme se v místní westernové krčmě, kde zněla 

hudba a tancovalo se. 

Celý pobyt se vydařil, pochvalu má samozřejmě i paní 

kuchařka, která nám dobře vařila a navíc nám dovolila 

péct si preclíky a štrúdl. Díky nové kameře jsme akce na 

pobytu natáčeli, takže budeme mít prima film. Těšte se, 

až ho uvidíte. 

Na závěr je třeba ještě za zorganizování celého pobytu 

poděkovat Kateřině Maxové, která již nyní připravuje podzimní pobyt a jiné akce, na kterých se zase 

všichni setkáme a prožijeme mnoho hezkých chvil. 

 

 
   

5.11  FESTIVAL NARUBY – 17.9.2011 
 

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, setkat se s lidmi, kteří jim fandí.  

Velkou atrakcí byla ochutnávka doma připravených naložených sýrů.  

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. 
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 5.12 FILMOVÝ FESTIVAL “ MOUDROST STÁŘÍ NA PLÁTNĚ“ 
 

Ve dnech 7. a 8. října 2011 se naše organizace zúčastnila, jak vlastní propagací a 

účastí našich klientů, tak i spoluorganizováním filmového festivalu „Moudrost stáří 

na plátně“, které se konalo v kině Mnichova Hradiště. 
 

V pátek 7.října v dopoledním bloku určeném pro žáky ZŠ  se dvě stovky dětí 

seznámily s problematikou DMO vyslechnutím přednáškového projevu Katky 

Maxové  a dále měly  děti možnost si vyzkoušet a seznámit se s kompenzačními 

pomůckami partnerské organizace Help centrum Heleny Šádkové. 
 

V odpoledním bloku ve 14 hodin byl spuštěn film Kristián. V 17 hodin bylo slavnostní zahájení, které 

otevřelo dvouhodinový náročný program, ve kterém měla i naše organizace nezastupitelnou roli. V  

doprovodném slovu moderátorky v kostýmu“ Zlaté rybky“ Hany Rejzkové zaznělo motto festivalu, které 

v podstatě vyznělo ve smyslu, že život není vždy snadný, ale i s nesnadným životem se může člověk 

vyrovnat a prožít ho plnohodnotně. 
 

Naše organizace byla perfektně reprezentována předsedkyní Katkou Maxovou v souvislém a upřímném 

monologu. Závěrem Katka vyzvala, jako malé poděkováni, na podium členky 

výboru DMO Pobyty sestru Renatu Marešovou a ing. Petru Hlavatou. Vystoupení 

bylo velmi srdečné. Po té byl spuštěn náš prezentační klip. Velká omluva patří 

v této souvislosti obětavé partnerce a přítelkyni paní Heleně Šádkové, kterou 

Kateřina plná dojmů opomenula. 
 

Celodenní sobotní program byl kromě vysílání filmů plný úžasných kostýmů filmových ateliérů 

z Barrandova. Zajímavá výstava unikátních modelů z českých filmů byla vhodně doplněna stylovými 

klobouky, které si návštěvníci mohli bez obav zkusit. 

O pestrý program a krásný zážitek se postarala skupina 30 dobových postav z různých období dějin české i 

světové literatury. V podání režisérky Ivany Cenefelsové  z kněžmostského divadla Človíček, měli možnost 

zejména děti shlédnout ukázky pohádek, filmových scén, poezie a romantiky. 
 

Zázemí v kinokavárně bylo naprosto úžasné s výbornou obsluhou a vynikajícím 

občerstvením. Setkání v přátelské atmosféře Heleny Šádkové, Mariany  

Šelemberkové,  Kamily Sedlákové a s dámam z nadace Divoké husy, bystře 

dokumentovala fotografka Eva Zajícová. 
 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci festivalu, Daně Tyrichtrové, za výborné rolády a mé 

sestře za upečení šneků. 
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5.13 POMOC KAMILE 

V mimopobytových aktivitách se snažíme pomáhat všem členům o plnohodnotný život. Obrátila se na nás 

členka sdružení Kamila Sekyrková, která se snaží, aby mohla žít samostatně bez nutnosti rodičů či 

asistentů. Poprosila nás o pomoc s pořízením zvedáku do koupelny. Podařilo se nám zajistit na nákup 

zvedáku následující částky od firmy ISOLIT Bravo 10.000,- Kč, od Konta bariéry 5.000,- Kč. 

PODĚKOVÁNÍ  

Tímto chceme poděkovat slečně Kateřině Maxové, předsedkyni organizace DMO POBYTY, která zajistila 

sponzorský dar jako příspěvek na zakoupení stropního zvedacího zařízení do koupelny pro naši dceru 

Kamilu. Tato pomůcka pomáhá postiženému člověku zvládnout péči o osobní hygienu ae je finančně dost 

náročná. Dále pak slečna Maxová požádala nadaci CHARTY 77 konto bariery o další pomoc, která byla 

přislíbena. Slečna Maxová ač sama handicapovaná se vzorně stará o klienty této organizace a to i mimo 

pobyty, které dlouhodobě připravuje a dobře zajišťuje.                                                 Děkujeme Sekyrkovi 

5.14 VELETRH  MEDICAL 2011 
 

Dne 18.10 -21.10. 2011 se zúčastnilo brněnského veletrhu  Medical 2011 
 

V příjemné a poklidné atmosféře veletrhu v Brně naše sdružení a jeho 

reprezentační tým s plným nasazením propagoval služby nabízené 

organizací. 

Velké poděkování patří klientovi a členovi sdružení Tomášovi 

Procházkovi, který radostně a neúnavně rozdával úsměvy a propagační tiskoviny.  Podporou mu byli 

asistenti Ludvík a Lucka, kteří ochotně zajišťovali vše potřebné. 

Neopomenutelnou součástí příprav, zajištění přepravy, uspořádání stánku a aranžmá, údržby pořádku a 

spousty dalších nezbytností obětavě zajistila paní Helena Šádková ze spolupracující firmy HELP Centrum. 
 

V polovině konání veletrhu se tým vyměnil a na výpomoc dojela asistentka Katky, Hana Rejzková ze 

spolupracující organizace Spokojený domov, společně pak střídaly stráž ve stánku, zejména v okamžicích 

jednání Katky se sponzory, nebo partnery. Velmi úspěšně probíhal i doplňkový prodej propagačních 

produktů na podporu DMO. 
 

Poděkování patří všem zúčastněný, Katce za organizaci celé akce, Hele 

za obětavou a pilnou práci pro sdružení, Firmě PATRON za pozvání na 

oběd a večeři. 

 Přínosem této účasti je rozšíření klientely z regionu Moravy, dále 

získání sponzorů pro organizaci. Také získání dobrého jména firmy. 
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V oblasti organizování je pro příště vhodné lépe a včas zmapovat možnosti ubytování v dostupnějším 

místě z důvodů dojíždění na místo konání a problémů vzniklých při využívání  městské hromadné dopravy. 
 

 

5.15  CHARITATIVNÍ AKCE PŘIJĎ, TANČI, POMÁHEJ   

Slunného sobotního odpoledne dne 24.9.2011 se naše sdružení  

reprezentovalo v čele s Katkou  na akci amatérské  Taneční školy  v Mladé 

Boleslavi  Mariany  Šelemberkové.  Taneční  instruktoři  a děti se předvedli 

v pěkných tanečních kreacích. Bohatý a plný program měl dynamiku a spád. 

Na své si přišli všichni, od babiček, maminek, tatínků, hbitých dětí, vnoučat 

až po hosty z řad sociálních služeb a nadací. 

Krásným zážitkem byla spontální oslava hostitelky Mariany s krásným dortem a úžasnou prskající svící. 

Oslavila tak veřejně mezník svého života. 

Silným emocionálním zážitkem bylo naprosto dojemné a srdečné vystoupení mladého muže Jindry 

s těžkým hendikepem po operaci nohou.  Sám Jindra intenzivně prožíval 

atmosféru tanečního odpoledne, svým nesobeckým bezeslovním  

projevem dojal nejedno srdce a oko diváků.  Tento velmi silný zážitek se 

hmotně projevil příspěvky do naší kasičky v našem prezentačním stánku 

DMO.  Štědrým dárcům mnohokrát děkujeme. Organizátorům akce děkujeme za pozvání a těšíme sena 

další spolupráci.  

 

5.16 LÁZEŇSKÝ POBYT 

V podzimních listopadových dnech v čase dušičkovém, jsme osvěžili svá těla a duše v příjemném prostředí 

vrážského, zámeckého, lázeňského areálu relaxačním 

pobytem. 

V prvé řadě patří poděkování panu Ing.Jiřímu Veselému a 

celému týmu profesionálních ošetřovatelů, lékařů, 

rehabilitačních pracovníků a ostatních zaměstnanců. 

I v letošním roce jsme byli velice spokojeni s pobytem, 

bazénem, relaxací a volnočasovými večerními aktivitami a 

soutěžemi, pod vedením Hely Šádkové a asistentek Lucky a Bětky, se kterými jsme se vůbec nenudili. 

Krásný, osvěžující, podzimní pobyt, byl odměnou za náročný letní pobyt, kdy nás trochu potrápilo počasí a 

byli jsme tak nuceni improvizovaně měnit program. 
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Vyvážené podzimní počasí naopak umožnilo příjemnou procházku a projížďku po zámeckém parku a okolí. 

Měli jsme možnost nastoupit do aristokratického kočáru taženého párem koní. Nevšední zážitek z 

projížďky a příjezdu k zámku vzbuzoval dojem majestátnosti panství a pocit neohroženosti. Vše bylo 

podtrženo velkou ochotou pomoci pana kočího, který obětavě pomáhal nastoupit našim klientům 

z vozíčků.  Tento zážitek byl pátečním dárkem pro všechny. 

Každodenní večerní programy v režii Hely, Lucky a Bětky i dalších šikovných asistentů nás provázeli celým 

pobytem. Hra se zavázanýma očima a dotyková komunikace hádej kdo je kdo, byla zajímavým zážitkem 

pro jedince a způsobem, jak objevit další vlastnosti lidského vnímání dotykem, třeba k určování osob.   

Např. Hádej, kdo jsem, jsem hlava dýně!  

Napětí v nás vzrůstalo v okamžiku, kdy jsme byli nemilosrdně vyhoštěni na chodbu 

a přímo nuceni hodinu čekat.  „Hlavy dýně“ rozzářené svícemi sehrály hlavní roli 

v halloweenské show.  V bílé krabici obřích rozměrů ležela dvě strašidla  obě byla 

dobrosrdečná a hodná  k naší velké radosti a úlevě. 

I další zážitky podzimního pobytu svědčí o perfektní atmosféře a skvělém kolektivu. 

Mimo jiné např. Katka s Helou v úterý opustily pobytovou skupinu odjezdem do 

Mladé Boleslavi na divadelní představení. Vrátily se až druhý den . Katka si pak  

dala pivko a pak po něm prospala celý den, jako šípková Růženka.  Pobyt v lázních Vráž u Písku byl i letos 

jedinečný. 

 
 

6. 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-ti 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 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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 7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 v korunách   
 

 

Náklady  Výnosy  
materiál 102.698,- prodej služ. 150.660,- 
služby 512.434,- ost.výnosy 42.861,- 
mzdy 127.563,- přísp.a dary 436.000,- 
úroky 2.752,- provoz.dotace     95.592,- 
příspěvky 10.000,-   
celkem 755.447,-  725.113,- 
  hosp.výsledek -30.334,- 

 

 

 

8. PŘEHLED AKTIVIT A PLÁNU 2012 
 

LEDEN DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STUDIA MIRROR 
Benefiční divadlo - Milostný trojúhelník, pořádá Nadace SPONTE SUA o. s. 

ÚNOR Členská schůze DMO POBYTY, Pracovní pobyt - Porada asistentů v centru Paraple 
BŘEZEN Workshop pro základní školy 
DUBEN Velikonoční pobyt s klienty Centrum PARAPLE,o.s.p. 

KVĚTEN Dáda Days VII. aneb Zámecké slavnosti  
ČERVEN Senior – Handicap: aktivní život 2012   

ČERVENEC Letní rehabilitační-sportovní pobyt Nymburk 
ZAŘÍ Benefiční divadlo „ BESÍDKA“ Nadace SPONTE SUA o. s.  

ŘÍJEN Běh a turistický pochod AMINOSTAR  Janovských 11 a 19 km, vložený závod 
vozíčkářů na 2km, závod se uskuteční v Janově nad Nisou, Cílem naší účasti je 
překonání bariery hor, vozíčkáři zkusí svými stroji, ale i vlastními silami zdolat 
výškové rozdíly terénu. 

LISTOPAD Lázeňský pobyt - Vráž u Písku 
Workshop Team Building  Janské Lázně, přípravě asistentů na celoroční práci je 
velmi důležitá a cenná. Budeme pracovat na kooperaci, profesním růstu, utužování 
vztahů a především prevenci vyhoření dobrovolných osobních asistentů. Semináře, 
diskuze, workshopy, plány na rok 2013. V průběhu listopadu a prosince se bude 
organizace prezentovat na akci, kterou pořádá Medvídek Dáda,o.p.s 
„Přijdˇ,tancuj,pomáhej“. 

PROSINEC BENEFICE PRO DANU VÁVROVOU 
Dana Vávrová je od narození handicapovaná DMO. Nedávno prodělala operaci 
kolena. Rádi bychom zajistily pro naší klientku rehabilitační chodící  pás do 
domácnosti. 
 
 
 
 

 

Aktiva  Pasiva  
majetek 17.000,- závazky 36.745,- 
odpisy -17.000,- nerozd.zisk 3.013,- 
finance 9.424,- hosp.výsledek -30.334,- 
celkem 9.424,-     9.424,- 
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9. PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkuji všem sponzorům, bez kterých bychom svůj sen, jak pomoci hendikepovaným, nemohli 

uskutečnit.   

 

Jmenovitě děkuji!!!! 
 

» Nadace Sponte Sua o.s. » NOHÝNKOVÁ Jitka  
» Spokojený domov o.p.s. » AUTOZÍTKA s.r.o. 
» MALYRA - nestátní zdravotnické zařízení » LÉKÁRNA NA SÍDLIŠTI 
» NADACE CHARTY 77  KONTO BARIÉRY » EcoGlass, s.r.o. 
» CENTRUM PARAPLE o.s.p. » Magistrát města Mladá Boleslav 
» HELP CENTRUM s.r.o. Mladá Boleslav » VERSO, s.r.o. 
» FOKUS Mladá Boleslav » In. Infid. s.r.o. 
» ABRASIV, a.s. » LEGUAN s.v.s. 
» BOOM TISK, spol. s r.o. » SKANSKA CZ a.s. 
» DEFINITY SYSTEMS, s.r.o. » ADVERTE s.r.o. 
» JM PARTNERS.CZ, s.r.o.  » CZ LOKO a.s  
» HACH cz, s.r.o. » OLYMPUS C&S s.r.o. 
» JMM TAXCON, s.r.o. » DYTRON s.r.o. 
» LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ » T-Mobile Czech Republic a.s. 
» Martin Švestka - swedDesign » SUDOP PRAHA a.s. 
» METROSTAV a.s. » Greek Transport and Logistic, spol.s r.o. 
» CENTR PCO v.o.s. » RCD Radiokomunikace spol. s r.o.  
» EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s. » Isolit-Bravo, spol. s r.o. 
» FORD BOSPOR    » Ofsetová tiskárna Praha - Durabo 
» FOLIANT EU s.r.o.  » HEWLETT-PACKARD CZ  s.r.o  
» J. BLAŽEK SKLO PODĚBRADY s.r.o. » F&S DESIGN grafické práce 
» HYDRA a.s. » EPOS spol. s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lazne-vraz.cz/�
http://www.aeg-components.cz/cz/�
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10. PŘÍLOHA – ČLÁNEK Z NOVIN 
Organizaci se snažíme prezentovat nejen v novinách ale i v rádiu formou rozhovorů. 
 

 

Výroční zpráva za rok 2011 byla schválena členy výboru občanského sdružení  

DMO POBYTY ze dne 26.10.2012. 
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