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ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE DMO POBYTY, z. s., ze dne 5. 3. 2022 

Místo konání: Restaurace a penzion V Zálesí, Čistá 251, okres Mladá Boleslav  

Program: 

1. Zpráva o činnosti za rok 2021 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2021 

3. Členské příspěvky a volba výboru 

4. Plány na rok 2022 

5. Diskuse 

Členové organizace se sešli v počtu 18 členů z celkového počtu 31. Dohromady tedy 58 % členů, 

tudíž je členská schůze usnášeníschopná. 

 

1. Zpráva o činnosti za rok 2021 

Předsedkyně spolku Kateřina Maxová uvítala všechny přítomné a představila program celé schůze. 

Nezapomněla všem téměř jmenovitě poděkovat za jejich podporu v průběhu roku, ať už to byla 

pomoc jí samotné nebo spolku a členům, klientům či asistentům.  
 

V roce 2021 byly aktivity spolku omezené vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií 

koronaviru. Uskutečnil se pouze jeden pobyt, a to na konci října v Praze v Centru Paraple.  

Během roku se Kateřina Maxová účastnila jako vždy akcí, kterými prezentovala spolek DMO 

POBYTY (veletrhy, markety, jarmarky, přednášky, besedy, festivaly, zajímavé akce jiných 

neziskových organizací...), některé z nich probíhaly on-line. Řada akcí musela být zrušena či se 

konala jen v omezeném rozsahu. 

Po celý rok probíhala distribuce knihy „Nejsme z jiné planety“, která vyšla již v roce 2020. 

V listopadu 2021 se dočkala dodatečného křtu. Probíhaly také on-line a telefonické konzultace 

a psychická podpora klientů. Předsedkyně zároveň oslovovala nové sponzory a hledala možnosti 

spolupráce s jinými NNO.  

Podrobný seznam aktivit je v dokumentu „Uskutečněné akce v roce 2021“, který má předsedkyně 

k dispozici. 
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2. Zpráva o hospodaření za rok 2021 

Účetní organizace Lenka Kracmanová seznámila všechny přítomné s výsledky hospodaření spolku 

za rok 2021:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. příspěvky a volba výboru 

Členské příspěvky byly vybrány od všech členů spolku. 

Byly schváleny jediné předložené návrh na výbor spolku, tedy předsedu, místopředsedu a revizora 

na další období: 

 předsedkyně: Kateřina Maxová (hlasováno 17-0-1) 

 místopředsedkyně: Mgr. Helena Šádková (hlasováno 17-0-1) 

 revizor: Ing. Petra Hlavatá (hlasováno 17-0-1) 

  

Aktiva Pasiva 

finance 168 276,00 Kč závazky 5 582,00 Kč 

zálohy 1 611,00 Kč zaměstnanci 23 605,00 Kč 

  ostatní daně 1 058,00 Kč 

  dohadné účty 1 000,00 Kč 

  nerozdělený zisk 110 604,00 Kč 

  hosp.výsledek 48 038,00 Kč 

celkem 169 887,00 Kč  189 887,00 Kč 

Náklady Výnosy 

materiál 113 812,00 Kč prodej služeb 7 500,00 Kč 

služby  104 992,00 Kč ostatní výnosy 104 073,00 Kč 

mzdy 294 728,00 Kč Příspěvky a dary 285 641,00 Kč 

ostatní náklady 3 594,00 Kč dotace 167 950,00 Kč 

celkem 517 126,00 Kč  565 164,00 Kč 

hospodářský výsledek ke 31.12.2021 48 038,00 Kč 
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4. Plány na rok 2022 

I v roce 2022 budou veškeré aktivity ovlivněny epidemickou situací, ale do plánování může 

zasáhnout i mezinárodní situace a války na Ukrajině (ubytovací kapacity vyčleněné pro uprchlíky, 

možnosti či zájem klientů cestovat do zahraničí…). Z nejvýznamnějších akcí jsou v plánu tyto: 

 kampaň „Nejsme z jiné planety“ (zahájení ve čtvrtek 14. dubna v Centru Paraple). 

 Velikonoční pobyt v Centru Paraple (14. až 18. dubna). 

 Maraton pořádaný organizací Cesta Za snem. (26. až 30. července). 

 Účast na festivalu Benátská! (28. až 31. července). 

 Pobyt v lázních v Tuzensku (16. až 23. září). 

 Pobyt v Třemošné (pravděpodobně přelom lisdopadu a prosince). 

 

Podrobnosti se budou postupně upřesňovat. 

Dále bude spolek pokračovat v dalších aktivitách (distribuce knihy „Nejsme z jiné planety“, 

psychická podpora klientů, on-line konzultace, spolupráce s dalšími NNO, účast na různých 

akcích…). O všech aktivitách bude spolek po celý rok informovat prostřednictvím sociálních sítí 

a webových stránek www.dmopobyty.cz 

 

5. Diskuze 

 

Oficiální část výroční schůze byla zakončena diskusí o aktivitách a problematice dobrovolných 

osobních asistentů, bez nichž by organizace sama o sobě fungovat nemohla. Byla zmíněna nutnost 

oživení kampaně na nábor nových asistentů, která byla v posledních let v útlumu z důvodu 

nemožnosti konat pobyty. 

 

Asistenti se ještě téhož odpoledne sešli při interní poradě a všechny plánované akce společně 

prodiskutovali. Každý měl možnost vyjádřit se k plánům, přinést vlastní návrhy a představy aktivit 

následujícího roku. Prostor byl ale i k reflexi a zhodnocení akcí roku předchozího. 

 

Závěrem znovuzvolená předsedkyně Kateřina Maxová poděkovala všem za účast a nakrojila 

narozeninový dort, čímž symbolicky zahájila oslavu k desátému výročí od založení organizace. 

Všechny přítomné záhy pozvala na pestrý raut. 
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V Mladé Boleslavi dne  5. 3. 2022 

 

Zkontrolovala: Mgr. Helena Šádková   

 

 

 

Kateřina Maxová  Ing. Petra Hlavatá Mgr. Helena Šádková 
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