ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE DMO POBYTY z.s. ze dne 27.02.2016
Místo konání: Penzion "Sukorady" Bowling bar - restaurace Sukorady 102, 294 06, Březno
PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)

Ad1)

Ad2)

Zpráva o činnosti za rok 2015
Zpráva o hospodaření za rok 2015
Členské příspěvky
Plány na rok 2016
Diskuse

Členská schůze se sešla v počtu 17 členů z celkového počtu 28, sešlo se tedy 60 % členů,
tudíž je členská schůze usnášeníschopná.
Předsedkyně sdružení pani Kateřina Maxová uvítala všechny přítomné a nezapomněla všem
téměř jmenovitě poděkovat za jejich podporu v průběhu roku, ať už to byla pomoc ji samotné
nebo sdružení a jejich členům či klientům.
Stručně všechny seznámila s proběhlými akcemi v roce 2015. Jako standardně proběhly dva
základní ozdravné pobyty - letní v Hluboké nad Vltavou a lázeňský v listopadu ve Vráži. Klasicky
se konal i velikonoční pobyt v Jedličkově ústavu jako prodloužený víkend. Katce se dařilo
přednášet o handicapu na několika školách v Mladé Boleslavi, kde prezentovala nejprve video
o ní samotné a jejich trampotách mezi ostatními lidmi a pak diskutovala se studenty o přístupu
k takovýmto lidem, o komunikaci s nimi apod. Svou pomocí přispěla třeba i při projektu
„Chodíme pro Davídka“, při dni konaném na den dětí na boleslavském koupališti nebo jako již
po několikáté v Janově nad Nisou, kde zapojila do účasti třeba i vozíčkáře a tím jim
zprostředkovala zase jiný, nový zážitek.
Naše účetní Lenka Kracmanová seznámila všechny přítomné s výsledky hospodaření sdružení
za rok 2015:
Aktiva
majetek
odpisy
finance

Pasiva
17 000,00 Kč závazky
-17 000,00 Kč zaměstnanci
14 810,00 Kč nerozdělěný HV
HV 2015

celkem

14 810,00 Kč

Náklady
materiál

16 941,00 Kč
142 647,00 Kč
-148 316,00 Kč
14 810,00 Kč

Výnosy
36 316,00 Kč prodej služeb

221 830,00 Kč

služby

707 900,00 Kč ostatní výnosy

154 284,00 Kč

osobní náklady

190 735,00 Kč příspěvky a dary

302 500,00 Kč

dotace ÚP

Ad3)

3 538,00 Kč

celkem

934 951,00 Kč

ztráta

-148 316,00 Kč

108 021,00 Kč
786 635,00 Kč

Byl jednohlasně schválen jediný předložený návrh na výbor sdružení, předsedy, místopředsedy
a revizora sdružení na další období.
Předsedkyně: Katka Maxová
Místopředsedkyně: Renata Marešová
Revizor: Ing. Petra Hlavatá
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Ad4)

V současnosti má sdružení 30 členů, kteří platí příspěvek ve výši 200,- Kč za rok, o 16 klientů se
stará 12 asistentů. Stále se snažíme získat nové asistenty a s nimi bychom si mohli přibrat další
nové klienty. Asistenti na sobě musí stále pracovat a chtějí se zlepšovat. To ovšem vyžaduje čas,
který musí najít ve svém volnu.

Ad5)

V roce 2016 by chtěla Katka uskutečnit konečně svůj velký sen a vzít aspoň 10 klientů a spolu
s nimi 10 asistentů k moři. Stačilo by do Itálie, říká Katka. Podle předběžné kalkulace by bylo
potřeba sehnat aspoň 150 000,- Kč. Uvidíme, když tak jsou v záloze některá místa v Čechách.

Ad6)

Tím byla zakončena oficiální část a potom Katka všechny pozvala na raut a bowling, který pro
všechny členy zajistila.

Zapsala dne: 03.03.2016 Ing. Petra Hlavatá

…………………………….
Kateřina Maxová

Zkontrolovala: Renáta Marešová

………………………………..
Ing. Petra Hlavatá
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