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strana 2   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 po-

moc dospělým osobám postiženým handicapem dětská mozková obrna 

a jejich integraci do společnosti. V roce 2012 sdružení získalo Osvědčení 

Krajského úřadu Středočeského kraje ke konání veřejné sbírky formou pře-

nosných pokladniček a prodejem předmětů. Výtěžek se sbírky bude použit 

na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním ozdravných pobytů 

pro postižené DMO.

Rok 2012 byl velice plodný a podařilo se nám naplnit stanovené cíle. Náplní 

činnosti našeho sdružení je pořádání ozdravných rehabilitačních pobytů, 

pracovní setkání s asistenty, pomoc jednotlivcům (v roce 2012/2013 Benefi -

ce pro Danu), semináře a spoustu dalších aktivit. Nezbytným prostředkem 

pro to je pochopitelně získávání fi nančních a věcných darů a tím děkujeme 

všem sponzorům novým i stálým, které nás už roky podporují. Velké díky patří 

paní Heleně Šádkové z fi rmy Help Centrum s.r.o. a Školičky kočičky, která je 

přes velké osobní a pracovní vytížení připravena vždy pomoci a je pravou 

rukou předsedkyně sdružení. Dále patří velké dík všem asistentům, kteří už 

roky pomáhají dobrovolně, Rádiu Jizera zejména programovému řediteli 

Lubošovi Dvořákovi, Dobrovické televizi DTV a spoustě dalším externím spo-

lupracovníkům a nadšencům, kteří se rozhodli, že nás budou podporovat 

a sdílet naše myšlenky a cíle spolu s námi. Jejich opravdu spousta a na vy-

jmenování všech by nestačil papír a proto ještě jednou VELKÉ DÍKY VŠEM!!!

Stále přijímáme nové členy sdružení, a proto budeme rádi, když do našich 

řad přibudou další kamarádi, protože i naši klienti jsou právě i našimi kama-

rády. Těšíme se na Vás!!

Kateřina Maxová, 
předsedkyně

Kateřina Maxová, 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

název: DMO POBYTY o.s.

sídlo: Táborská 965, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 22818189

registrace: MVČR č.j. VS/1-1/58449/04-R

telefon (mobil): 731 964 784

webové stránky: www.dmopobyty.cz

mail: katka.maxova@dmopobyty.cz

bankovní spojení: 43-6635300207/0100, KB a.s. číslo účtu Mladá Boleslav

sbírka: Sdružení získalo Osvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje ke 

konání veřejné sbírky č.: 74792/2012/KUSK v době od 1. 6. 2012 do 27. 4. 2015 

formou přenosných pokladniček a prodejem předmětů. Výtěžek ze sbírky 

bude použit na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním ozdrav-

ných pobytů pro postižené Dětskou mozkovou obrnou (zajištění autobusu, 

ubytování, rehabilitační procedury, program v místě pobytu, 24 hodinoví 

asistenti)

předsedkyně: Kateřina Maxová

místopředsedkyně: Renata Marešová

revizor: Ing. Petra Hlavatá

Členská schůze

Místopředsedkyně
Renata MAREŠOVÁ

Revizor
Ing. Petra HLAVATÁ

Předsedkyně
Kateřina MAXOVÁ

Dobrovolníci
PRACOVNÍCI

externí
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POSLÁNÍ SDRUŽENÍ
Cílem našich akcí a programů je ukázat handicapovaným cestu k 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 po-
třebnou pomoc zajistit sám.

HLAVNÍ CÍLE NAŠEHO SDRUŽENÍ:
• inkluze tělesně postižených spoluobčanů
• shromažďování fi nančních 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 

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.
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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 moz-
ková obrna. Své první vratké kroky udělala ve 4 letech v Lázních 
Košumberk. Základní školu vychodila při Jedličkově ústavu v Liber-
ci. Katka má špatnou chůzi, motoriku rukou a také špatně hovoří. 
Nicméně jejím koníčkem se stal počítač. Kontaktovala Sdružení 
zdravotně postižených v Mladé Boleslavi a nabídla jim své znalos-

ti. Nakonec pro sdružení založila kartotéku klientů a postupem času pro ně sháněla i fi nanční 
prostředky na samotný chod sdružení. Od svých 18ti let 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 prv-
ní 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 Kat-
ku 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 Re-
nata, která opustila svou práci v Praze a přestěhovala se za Katkou, aby jí pomohla. Časem se 
zjistilo, že Katka vzhledem k organizování pobytů potřebuje větší prostor jak na práci, tak na při-
jímání návštěv, rozhodla se její sestra prodat byt v Praze a zakoupila malý byt v Mladé Boleslavi 
a zařídila tak Katce kancelář. V tuto dobu se Katka rozhodla k razantnímu kroku a za pomoci 
svých známých i sestry si založila své občanské sdružení s názvem DMO Pobyty. Od této doby 
začal Katce úplně jiný život. V Mladé Boleslavi začala spolupracovat s fi rmami JM Partners 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 a získalo tak 
pro své pobyty nemalé fi nanční prostředky. Veškeré fi nanční 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 fi nanční 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 fi nančně, tak i svým zájmem o tělesně postižené.
Katka byla v roce 2012/2013 za svou neúnavnou práci nominovaná na cenu Olgy Havlové. 
I když cenu bohužel nezískala, všichni kolem ní ji fandí a je pro ně tou nejlepší.
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MĚSÍC DATUM ROZPIS AKCÍ

LEDEN 13. 1. 2012

25. 1. 2012

27. 1. 2012

30. 1. 2012

FOTOATELIÉR Evička Zajícová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STUDIA MIRROR od 9:00 do 18:00 
studio Mirror, ul. Boleslavská 454, Bakov nad Jizerou 294 01

Pražská mincovna, a.s. věnovala Roční předplatné 
Boleslavského deníku 

Benefi ční divadlo – „Milostný trojúhelník“ pořádala 
Nadace SPONTE SUA o. s.

ÚNOR 13. 2. 2012

25. 2. 2012

Členská schůze DMO POBYTY 

18:00-20:00 Pracovní pobyt – Porada asistentů 
v centru Paraple

BŘEZEN

DUBEN

v průběhu

6. 4. – 9. 4. 2012

14. 4. 2012

19. 4. 2012

Osvětová přednáška pro žáky Základní školy 

Velikonoční pobyt s klienty. Během pobytu se uskutečnila 
návštěva Barrandovských ateliérů (vyzkoušeli jsme si fi lmové 
kostýmy), celodenní výlet Prahou (Pražský hrad, Karlův most 
a Staroměstské nám, Václavské nám.), rehabilitační cvičení 
v bazénu 
Místo konání: Centrum PARAPLE, o.s.p. Ovčárská 471, 
Praha 108 – Malešice, 108 00

Zeměfest – Krásná louka Mladá Boleslav

Benefi ční divadlo – volné skeče divadla Sklep pořádala 
Nadace SPONTE SUA o. s.

KVĚTEN 19. 5. 2012 Dáda Days VII. aneb Zámecké slavnosti 
Zámek Stránov Jizerní Vtelno 83, 294 31 Krnsko

ČERVENEC 30. 6. – 7. 7. 2012 Letní rehabilitační-sportovní pobyt – Sportovní centrum 
Nymburk Sportovní 1801, 288 35 Nymburk

ZÁŘÍ 19. 9. 2012 Benefi ční divadlo – volné skeče divadla Sklep pořádala 
Nadace SPONTE SUA o. s.

LISTOPAD 4. 11. – 11. 11. 2012

23. 11. – 25. 11. 2012

Lázeňský pobyt – Vráž u Písku 

Teambuilding Jánské lázně – setkání asistentů 
a jejich školení

PROSINEC v průběhu

v průběhu

Vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky 

Rozjeli jsme BENEFICI PRO DANU VÁVROVOU
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Ve fotoateliéru Evičky Zajícové vznikly nádher-

né umělecké fotky předsedkyně sdružení Kat-

ky Maxové. V ateliéru ji nádherně namalovali 

a učesali a to vše bez nároku na honorář.

5.2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STUDIA MIRROR
Členové sdružení se dne 25. 1. 2012 zúčastnili dne otevřených dveří ve studiu krásy Mirror 

v Bakově nad Jizerou (masáže, kadeřnictví…). Sdružení se zde prezentovalo a členky sdružení 

si mohli vyzkoušet služby studia.

5.3 PRAŽSKÁ MINCOVNA a.s.
PRAŽSKÁ MINCOVNA a.s. věnovala sdružení roční předplatné Boleslavského deníku na rok 

2012. S tímto deníkem spoustu let spolupracujeme a těšíme se na další spolupráci.

5.4 BENEFIČNÍ DIVADLO „MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK“
Nadace SPONTE SUA o.s. pořádalo jedno z dalších benefi čních divadel. Ve hře „Milostný troj-

úhelník“ vystoupila trojice herců, Pavel Liška, Martin Zbrožek a Josef Polášek. Sdružení Sponte 

Sua o.s. opět předávalo fi nanční dary potřebným. Naše organizace se snaží těmto akcím po-

máhat a to tím, že necháváme tisknout letáky na tyto akce.

5.5 ČLENSKÁ SCHŮZE
Členská schůze se konala 4. 2. 2012 v prostorách fi rmy Abrasiv a.s. Zhodnotil se uplynulý rok 

včetně hospodářského výsledku a hodně se diskutovalo o akcích připravovaných v roce 2012. 

Poděkování patří všem členům, kamarádům, asistentům a vyjmenovaným sponzorům.

5.6 PRACOVNÍ SEMINÁŘ V CENTRU PARAPLE
Seminář proběhl v Centru paraple v Praze ve dnech 23. 3.–25. 3. 2013 a byl určen k plánování 

jarního pobytu v Praze a letního pobytu v Nymburce. Došlo k 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 ko-

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

Dále byl projednán program na těchto pobytech.

strana 7   5.1 FOTOATELIÉR EVIČKY ZAJÍCOVÉ
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V průběhu března jsme s pořádající organizací Domu dětí a mládeže a s partnerskými organi-

zacemi Help centrum s.r.o. a Medvídek Dáda navštíli žáky některých Základních škol v Mladé 

Boleslavi s interaktivní přednáškou na téma: „Život handicapovaného člověka“.

Společným setkáním došlo k účelnému a aktivnímu předání informací o životních zkušenos-

tech lidí s fyzickým handicapem, zrakovým postižením nebo DMO diagnózou. Názorně jsme 

ukazovali a vysvětlovali dětem problémy, které handicap přináší člověku v běžném každoden-

ním životě.

Zpočátku nebyla pozornost dětí příliš soustředěná, někteří žáci si naši akci vykládali jako pří-

jemný útěk od školních povinností. V okamžiku praktických ukázek se děti uvolnily a mohly si 

vyzkoušet např. jízdu na invalidním vozíku, nebo překážkovou dráhu se zavázanýma očima. 

Učily se tak vžít se do role handicapovaného, ale také získat sociální návyk vzájemné toleran-

ce, empatie a ohleduplné pomoci druhému člověku v nesnázích.

Zážitkem byla jízda po městě, zkouška nájezdů s vozíkem na chodník, do autobusu, nebo do 

obchodu. Děti měly možnost spolu se cvičnou scénkou zažít problematiku postižených. Nástup 

do autobusu s vozíkem a nepříjemným řidičem autobusu byla pro děti zkouškou jak pozorně 

sledovaly situaci, kterou závěrem hodnotily. Děti také hovořily o svých zkušenostech, vyjadřova-

ly své emoce, empatii a soucit.

Závěrem Katka Maxová vyprávěla své životní zkušenosti člověka s DMO diagnózou. Upozornila, 

že lidé s touto nemocí jsou úplně normální a právoplatní občané jako každý jiný člověk. Katka 

se snaží být svým aktivním přístupem k životu vzorem pro ostatní lidi, kteří také čelí handicapu 

nebo nemoci.

5.8 VELIKONOČNÍ POBYT
Letos poprvé jsme nově uspořádali Velikonoční pobyt a setkal se s velkým ohlasem u klientů. 

Pobyt proběhl v Praze v Centru PARAPLE o.s.p. ve dnech 6.–9. 4. 2012 a program byl bohatý. 

Navštívili jsme Barrandovské ateliéry včetně 

skladu kostýmů, kde jsme si vyzkoušeli fi lmo-

vé kostýmy. Dále jsme podnikli celodenní vý-

let Prahou. Navštívili jsme Pražský hrad, Karlův 

most, Staroměstské a Václavské náměstí. Na 

pobytu jsme nezapomínali ani na odpočinek 

a rehabilitaci v bazénu. Stinnou stránkou po-

bytu byla neochota řidičů v dopravních pro-

středcích, ale díky skvělým asistentům jsme 

vše zvládli.

strana 8   5.7 OSVĚTOVÁ PŘEDNÁŠKA
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S fi rmou HELP CENTRUM s.r.o. jsme se zúčastnili 14. 4. 2012 Zeměfestu, pořádaného na Výstavišti. 

Zeměfest je součástí aktivit mladoboleslavského Týdne Země. Ten se především točí kolem pro-

blémů dopravy a sdílení veřejného prostoru ve městě lidmi s různými potřebami a zájmy: řidiči, 

cyklisty i pěšáky, dětmi i seniory, maminkami s kočárky i handicapovanými.

5.10 BENEFIČNÍ DIVADLO
Nadace SPONTE SUA 

o.s. pořádala další be-

nefi ční divadlo dne 

19. 4. 2012 v prostorách 

divadla. Hvězdy tradič-

ního českého humoru 

(Tomáš Hanák, Milan 

Šteindler, Lenka Vychodilová, Jiří Burda a další) přijely do Mla-

dé Boleslavi a přivezly humorné scény z Divadla SKLEP. Toto 

exkluzivní charitativní divadelní představení moderoval pat-

ron nadací Tomáš Hanák. I naše organizace měla to štěstí 

a v rámci této akce nám byl předán fi nanční příspěvek na 

pokrytí nákladů na rehabilitační pobyty, za který moc děku-

jeme.

5.11 DÁDA DAYS
Dne 19. 05. 2012 jsme měli možnost se prezentovat v rámci VII. ročníku Dáda Days a neb Zá-

mecké slavnosti na Zámku Stránov v Jizerním Vtelně, kde byl připraven odpolední program pro 

děti. Odpoledne se neslo v duchu středověku – rytířů, princezen, draků a kovářů

5.12 VEŘEJNÁ SBÍRKA
Sdružení získalo Osvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje ke konání veřejné sbírky 

č.: 74792/2012/KUSK v době od 1. 6. 2012 do 27. 4. 2015 formou přenosných pokladniček a pro-

dejem předmětů. Výtěžek ze sbírky bude použit na částečné pokrytí nákladů spojených s po-

řádáním ozdravných pobytů pro postižené Dětskou mozkovou obrnou (zajištění autobusu, uby-

tování, rehabilitační procedury, program v místě pobytu, 24hodinoví asistenti)
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Výstava proběhla ve dnech 14.–17. 6. 2012 na Výstavišti 

v Lysé nad Labem, kde jsme měli možnost se prezentovat 

díky sdružení Spokojený domov o.s., které nás přizvalo na 

tuto akci. Cílem výstavy je představení naší organizace ve 

středočeském kraji.

5.14 BENEFIČNÍ DIVADLO
Nadace SPONTE SUA o.s. pořádala další benefi ční divadlo dne 26. 6. 

2012 v prostorách divadla. Komedie „Bez předsudků“ v podání Jany 

Paulové a Pavla Zedníčka z Divadla Kalich nenechalo naše bránice 

bez povšimnutí. Výtečná komedie o kamarádství, intrikách, tajemství 

a zvědavosti ze života a úžasné herecké podání obou interpretů poba-

vila opravdu všechny.

5.15 LETNÍ POBYT 30. 6.–7. 7. 2012

Letos jsme poprvé zavítali do Sportovního areálu v Nymburce a celý pobyt jsme také pojali 

sportovně. Stěžejní bylo pořádání Olympijských her, které jsme pořádali se vším všudy. Nejprve 

jsme měli slavnostní nástup ve sportovním stejnokroji s nesením olympijské vlajky, po té došlo 

k zapálení olympijského ohně a pak jsme se pustili do soutěžení například v hodu míčkem 

nebo jízdě zručnosti a další. Moc nás to bavilo a i když nebyl žádný vítěz, vyhráli všichni, protože 

se všichni zúčastnili a bylo to fajn.

Klienti mohli také vyzkoušet například jízdu na kole s ručním pohonem (handbike), zhlédnout 

přednášku paralympijských sportovců o sledge hokeji nebo si zahrát stolní tenis. K dispozici měli 

rovněž velký plavecký bazén i menší bazén s teplou vodou a vířivkou. Čekal je také taneční 
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večer v havajském stylu, který připravila Mariana Šelemberková z organizace Medvídek Dáda.

Další dny jsme postupně navštívili město Nymburk a v rámci celodenního výletu i Poděbrady 

po asfaltové cyklistické stezce. Na pobytu jsme využili masérských, kadeřnických a kosmetic-

kých služeb. Nejvíce se využívá forma terapeutických cvičebních technik zvané Vojtova meto-

da, která klientům velice pomáhá. Celý pobyt se vydařil a za vše mluví fotografi e a hodnocení 

klientů.

A jak hodnotí pobyt klienti? „Líbila se mi vířivka, cvičení a různé hry. Také jsem ráda za to, že 

jsem tu poznala nové kamarády,“ říká jedna z klientek. „Nejvíce mě zaujal velký plavecký ba-

zén. Plavání je mým koníčkem, už v minulosti jsem se zúčastnil několika soutěží v různých pla-

veckých disciplínách,“ dodává nejmladší z účastníků, dvacetiletý Honza Marek z Brna.

Nadace SPONTE SUA o.s. pořádala poslední benefi ční divadlo v tomto roce dne 19. 9. 2012 

v prostorách divadla. Opět nás přijely pobavit hvězdy tradičního českého humoru (Tomáš 

Hanák, Milan Šteindler, Lenka Vychodilová, Jiří Burda a další) a přivezly opět humorné scény 

z Divadla SKLEP. Charitativní divadelní představení moderoval patron nadací Tomáš Hanák.

5.17 LÁZEŇSKÝ POBYT
V podzimních listopadových dnech 4.–11. 11. 2012 v čase 

dušičkovém, jsme osvěžili svá těla a duše v příjemném 

prostředí vrážského, zámeckého, lázeňského areálu rela-

xačním pobytem.

V prvé řadě patří poděkování panu Ing. Jiřímu Veselému 

a celému týmu profesionálních ošetřovatelů, lékařů, reha-

bilitačních 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 šikovných asistentů, se kterými 

jsme se vůbec nenudili.

5.18 TEAMBUILDING DOBROVOLNÝCH ASISTENTŮ DMO POBYTY
Na poslední listopadový víkend tohoto roku připravilo sdružení DMO POBYTY dvoudenní team-

building dobrovolných osobních asistentů v Janských Lázních. Během tohoto setkání dostali 

asistenti možnost věnovat se jen sami sobě, díky cíleným aktivitám prohloubit vzájemné vztahy, 

profesně se vzdělávat či v uzavřené společnosti důvěrně prodiskutovat mnohdy složité situace 

prožité na uskutečněných pobytech. Dobrovolní osobní asistenti poskytují našim klientům s dět-

skou mozkovou obrnou 24 hodinovou asistenční službu. Práce těchto lidí je psychicky, fyzicky 

i časově velmi náročná a navíc ji vykonávají zdarma. Proto každá aktivita tohoto druhu je pro 

ně velice důležitá, neboť posiluje jejich nadšení a odhodlání pracovat v této náročné pomá-

hající profesi, která je pro naše klienty naprosto nezbytná.
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Rozhodli jsme se, že pomůžeme jedné z našich klientek a tak jsme v prosinci 2012 rozjeli akci 

„BENEFICE PRO DANU“, kterou organizuje naše sdružení DMO POBYTY o.s. za mediální podpory 

rádia Jizera. Cílem je zajištění potřebné částky na nákup rehabilitačního chodícího pásu pro 

naši klientku Danu Vávrovou, postiženou dětskou mozkovou obrnou. Na různých akcích je mož-

né zakoupit tužky DMO POBYTY. Celý výtěžek putuje na nákup tohoto pásu do domácnosti. 

Po prozkoumání těchto pásů a vzhledem k její zdravotní situaci je pás Steelfl ex PT 10 jednou 

z nejúčinnějších pomůcek, vedoucí ke zlepšení jejího stavu. Nejedná se o pouhé krátkodobé 

rozhýbání, ale o celoživotní potřebu udržování pohyblivosti kloubů a celého pohybového apa-

rátu. Dana Vávrová je od narození handicapovaná, má dětskou mozkovou obrnu ve formě 

kvadruparézy, což je částečné ochrnutí všech končetin, doprovázené spasmy a mentálním 

postižením, spolu s postižením zrakovým. I přes tak rozsáhlý handicap je Dana veselá holka, co 

se dokázala na nohy postavit.

Bohužel, její kolena dostávají velmi zabrat a jejich stav, spolu s ostatními klouby v těle, odpovídá 

základnímu postižení. Proto potřebují podpořit. Nedávno tedy prodělala ortopedickou operaci 

a s největší pravděpodobností ji ještě nějaké další neminou.
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PORADY ASISTENTŮ: Naši klienti jsou dle své dg. většinou velmi těžce tělesně postiženi. Je ne-
zbytná spolupráce a pomoc osobních asistentů na realizovaných pobytech. Důležitá jsou pra-
videlná setkání, na kterých probereme přípravu pobytu, naplánujeme volno-časové aktivity 
a rozpis rehabilitace. Průběžné školení a předání si vzájemných informací o osobních problé-
mech klientů vnímáme jako velmi potřebné. Spolupracujeme s 15ti asistenty a třemi externími 
pracovníky.
KONZULTAČNÍ HODINY: Naše organizace se potřebuje více přiblížit veřejnosti, a proto jsme za-
jistili konzultační hodiny 2x za měsíc na celý čtvrtek v provozně Help centra, které navštěvuje 
řada lidí se zdravotním postižením, ale i jejich rodinní příslušníci a mohou se o naší práci blíže 
informovat.

7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 v korunách 

8. PŘEHLED AKTIVIT A PLÁNU 2013
LEDEN        Zvonění do nového roku – akce “BENEFICE PRO DANU“

Ples města Mladá Boleslav – akce “BENEFICE PRO DANU“
Benefi ční divadlo – pořádá Nadace SPONTE SUA o. s.

ÚNOR         Členská schůze DMO POBYTY
Vernisáž fotek DMO POBYTY v obchod. centru Olympia

BŘEZEN      Setkání s náměstkem Adolfem Beznoskou
DUBEN        Velikonoční pobyt s klienty Centrum PARAPLE, o.s.p.

Benefi ční divadlo – pořádá Nadace SPONTE SUA o. s.
Prezentace na slavnostním otevření Výstaviště

KVĚTEN       Výstava REHAPROTEX Brno
Dáda Days VII. v Bakově nad Jizerou

ČERVEN  Koupákfest – akce „BENEFICE PRO DANU“                    
Středověký jarmark – akce „BENEFICE PRO DANU“

Aktiva Pasiva
majetek  17 000,- závazky  37 333,-

odpisy -17 000,- nerozd. zisk -27 321,-

fi nance  18 672,- hosp. výsledky    8 660,-

celkem  18 672,-  18 672,-

Náklady Výnosy
materiál   63 097,- prodej. služby 265 381,-

služby 540 655,- ost. výnosy  16 992,-

mzdy  137 411,- přísp. a dary 375 200,-

úroky        315,- provoz. dotace  92 565,-

celkem 741 478,- 750 138,-

hosp. výsledky    8 660,-
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ČERVENEC    Odpolední akce pro děti na koupališti – prezentace sdružení

Letní rehabilitační-sportovní pobyt Nymburk

ZAŘÍ              Svatováclavská jízda – akce“ BENEFICE PRO DANU“

ŘÍJEN             Týden sociálních služeb – prezentace

Běh a turistický pochod AMINOSTAR – závod vozíčkářů na 2 km v Janově nad 

Nisou

LISTOPAD       Lázeňský pobyt – Vráž u Písku

Team Building Jánské Lázně

PROSINEC    Vánoční akce a vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky

9. PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem sponzorům, bez kterých bychom svůj sen jak pomoci handicapovaným, nemohli 

uskutečnit.

Jmenovitě děkujeme!!!      » Nadace Sponte Sua o.s.   
» CZ LOKO a.s      » VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, Sezemice 
» Spokojený domov o.p.s.    » AUTOZÍTKA s.r.o.
» MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení  » LÉKÁRNA NA SÍDLIŠTI
» CENTRUM PARAPLE o.s.p.    » EcoGlass, s.r.o.
» HELP CENTRUM s.r.o. Mladá Boleslav  » Magistrát města Mladá Boleslav
» FOKUS Mladá Boleslav    » LEGUAN s.v.s.
» BOOM TISK, spol. s r.o.    » DYTRON s.r.o.
» ABRASIV, a.s.     » SUDOP PRAHA a.s.
» JM PARTNERS.CZ, s.r.o.    » Greek Transport and Logistic, spol.s r.o.
» JMM TAXCON, s.r.o.     » Ofsetová tiskárna Praha – Durabo
» DEFINITY SYSTEMS, s.r.o.    » J. BLAŽEK SKLO PODĚBRADY s.r.o.
» LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ     » EPOS spol. s.r.o.
» Martin Švestka – swedDesign   » F&S DESIGN grafi cké práce
» FOLIANT EU s.r.o.     » PASSERINVEST GROUP a.s.
» ADVERTE s.r.o.     » AXIOM REAL s.r.o.
» METROSTAV a.s.     » REALIZACE ZAHRAD DOKSY
» CENTR PCO v.o.s.     » NAKO-MB s.r.o.
» EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s.   » ONDŘEJ-MEISSNER s.r.o.
» FORD BOSPOR     » MARANTHA o.s.
» AEG COMPONENTS a.s.    » Pharm Dr. FR. STÁNĚ Lovosice
» ALENA NOVOTNÁ     » LE CHEQUE DÉJEUNER s.r.o.
» ADLER CZECH a.s.     » ČEZ a.s.
» BIO VAVŘINEC s.r.o.     » JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA a.s.
» SKARTIA ČR s.r.o.     » JOSEF KRACMAN – KJ TRANS
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Dopis, který vždy Katku nabije energií a povzbudí do další práce. Tento je od dlouholetého sponzora. 

Výroční zpráva za rok 2012 byla schválena členy výboru občanského sdružení

DMO POBYTY ze dne 27. 06. 2013

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

...........................................................................................
Renata Marešová – členka sdružení, místopředseda

...........................................................................................
Ing. Petra Hlavatá – členka sdružení, revizor
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DMO POBYTY ze dne 27. 06. 2013

...........................................................................................
Renata Marešová – členka sdružení, místopředseda

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

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

Milá Katko,
chtěl jsem Ti to už několikrát říct nebo napsat, ale pořád není dostatek času.
Zaznít to každopádně musí...

Moc Ti děkuji za to, jaká jsi a za to, s jakým nadšením všem pomáháš.

Při Tvém handicapu by většina lidí jen čekala na pomoc ostatních.
Ty nejen, že na nic nečekáš, ale sama pomáháš, organizuješ pobyty 
a asistenty pro jiné.

Tvá aktivita, činorodost a nadšení jsou obdivuhodné. Přiznávám se, že nad tím
někdy uvažuji a nejsem si jistý, zda bych já sám, být ve Tvé kůži, měl Tvou sílu
a odhodlání. Hluboce před Tebou smekám. Věřím, že Tě to vnitřně naplňuje,
ale vím, že to v určitých momentech musí být hodně těžké.

Kéž Ti Bůh dá sílu, abys pokračovala.

Ještě jednou bych Ti rád za sebe a vlastně za všechny, jak ty pro které vyvíjíš
všechny své aktivity, tak pro ty, kteří Tvou sílu nemají, od srdce poděkoval.

Drž se.

Zdraví Tě

Alexandros Koranis
Generální ředitel a jednatel společnosti
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všechny své aktivity, tak pro ty, kteří Tvou sílu nemají, od srdce poděkoval.

Alexandros Koranis
Generální ředitel a jednatel společnosti

GTL spol. s r. o.
Černokostelecká 1701 / 6
251 01 Říčany u Prahy
DIČ: CZ48534668


