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ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE DMO Pobyty z. s., která probíhala on-line 27.3.2021 

 

Program: 

1 .   Zpráva o činnosti za rok 2020 

2 .   Zpráva o hospodaření za rok 2020 

3 .   Členské příspěvky a volba zastupitelstva 

4 .   Plány na rok 2021 

 

Členové organizace se sešli v počtu 21 členů z celkového počtu 31. Dohromady tedy 

70% členů, tudíž je členská schůze usnášeníschopná. 
 

1) Zpráva o činnosti za rok 2020 

V roce 2020 se mnoho akcí díky vládním protiepidemickym opatřením, omezením a 
nařízením nepodařilo uskutečnit. Přesto to nebyl rok ani trochu marný.  
V únoru proběhla tradiční výroční členská schůze, které se zúčastnilo na tři desítky členů 
sdružení i přátel organizace. V době první vlny pandemie jsme se snažili zůstat v kontaktu 
s našimi klienty a různými způsoby jim krátit mnohdy stereotypní dny během prvního 
měsíčního lockdownu. Vymysleli jsme online dobročinnou aukci našich výrobků, 
především náramků a náušnic. S klienty si vyměnili fotografie s tématem "Jak trávím dny", 
s mnohými se spojili přes Skype v projektu "Katka na příjmu". Zůstali jsme aktivní i co se 
týče spolupráce s ostatními organizacemi - podařilo se nám zajistit poměrně velké množství 
desinfekce a ochranných pomůcek a tehdy i nedostatkových roušek a reapirátorů.  
V srpnu, v době rozvolnění opatření, se naši dobrovolníci účastnili akce pro neziskové 
organizace s názvem "Lokální lok", na pražském Pankráci. Zde se, mimo jiné, setkali se 
zástupci neziskovky Asistence o. p. s. a mohli tak společně probrat aktuální témata.  
Na konci prázdnin jsme s naším stánkem navštívili Restaurant day v Bakově nad Jizerou. Z 
něj jsme si odnesli úžasný zážitek v podobě setkání s lidmi, kteří se u nás zastavili a dali 
nám tak najevo, že jim nejsou osudy lidí s handicapem lhostejné a mají zájem dozvědět se 
nejen o fungování naší organizace, ale především o životě s diagnózou dětská mozková 
obrna.  
Další vydařenou akci byli zářijové sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti. I zde jsme měli 
s naším stánkem prostor pro představení organizace DMO Pobyty. 
6. října vyšla při příležitosti "Týdne sociálních služeb" kniha o Kateřině Maxové - Nejsme 
z jiné planety. Jejím cílem je ukázat, že i s postižením lze žít život "normálního člověka" a 
že bariéry nejsou ani tak schody, vysoké obrubníky nebo úzké průjezdy, jako spíše 
stereotypní myšlení lidí.  
Na podzim jsme se zúčastnili ještě jedné, pro nás už tradiční akce. První listopadový týden 
odstartoval NGO market - veletrh neziskovek. Kvůli další vlně pandemie Covid-19 proběhl 
tento ročník trochu jiným způsobem - distančně. 
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2) Zpráva o hospodaření za rok 2020 

 Účetní organizace, paní Lenka Kracmanová, seznámila všechny přítomné s výsledky 

hospodaření sdružení za rok 2020:    
 

Aktiva  Pasiva  
majetek 17 000 závazky 5 607 
odpis -17 000 dohadná pol. 1 000 
finance 141 365 zaměstnanci  24 154 
  nerozd.zisk 119 653 
  hosp.výsledek -9 049 
celkem 141 365  141 365 

 

Náklady  Výnosy  
materiál 22 548 prodej služ. 0 
cestovné 3 200 ost.výnosy 24 000 
služby 133 636 dary 239 800 
mzdy 274 088 příspěvky 3 400 
ost.náklady 4 280 provoz.dotace 161 971 
úroky 468   
celkem 438 220  429 171 
  hosp.výsledek -9 049 

 

3) Členské příspěvky a volba zastupitelstva 

Členské příspěvky byly vybrány od všech členů zapsaného spolku. 
Byl jednohlasně schválen jediný předložený návrh na výbor sdružení, předsedy, 
místopředsedy a revizora na další období. 
 
Předsedkyně: Kateřina Maxová 

Místopředsedkyně: Mgr. Helena Šádková 

Revizor: Ing. Petra Hlavatá 
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4) Plány na rok 2020 

 

Začátkem roku 2021 jsme rozjeli bloky online besed s Katkou Maxovou. Ústředním 
motivem bylo téma dětské mozkové obrny a o životě s ní, ale témata nakonec byla 
velmi různorodá. 
Začátkem roku 2022, konkrétně v únoru jsme se zapojili do charitativního projektu 
Souhvězdí pomoci od Alza.cz. 
Přestože během letního rozvolnění by se teoreticky mohl uskutečnit krátký pobyt, 
rozhodli jsme se neriskovat zdraví našich klientů i naše a žádný pobyt jsme tedy v 
"covidovém" rocs 2020 nezrealizovali. Stejně tak tomu bylo i s teambuildingy 
dobrovolných osobních asistentů naší organizace. 
 
O všech aktivitách bude spolek po celý rok informovat prostřednictvím sociálních sítí a 
své webové stránky www.dmopobyty.cz 
 

 

V Mladé Boleslavi dne 15.04.2021 

 

 

Zkontrolovala: Mgr. Helena Šádková 

 

 

 

Kateřina Maxová                   Ing. Petra Hlavatá                  Mgr. Helena Šádková 

 

 
 

 

mailto:info@dmopobyty.cz
http://www.dmopobyty.cz/
http://www.dmopobyty.cz/

