Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I.
Karbanová, J. Kšírl, I. Langová, R. Mannelová
Program: 1) prezence, přivítání
2) seznámení s programem
3) zpráva o činnosti za rok 2013
4) zpráva hospodaření za rok 2013
5) přijetí a schválení nových členů, volba předsedy občanského sdružení
6) schválení financování
7) plán aktivit na rok 2014-2015
8) diskuse, závěr
1) Prezence, přivítání – předsedkyně o. s. Eva Kozlíková
2) Seznámení s programem – Eva Kozlíková
3) Zpráva o činnosti – Eva Kozlíková – viz. příloha č. 1
4) Zpráva o hospodaření – hospodářka Eva Kozlíková viz. příloha č. 2
- Na účtu o. s. je k 1. 10. 2014 54.119,17,-Kč
- V pokladně o. s. je k 1. 10. 2014 22.050,-Kč
- Celkem 76.169,17,-Kč
5) Přijetí nového člena – Pavlína Kovaříková – schválena příloha č.3
Volba nového předsedy – Lenka Michalová - zvolena
6) Schválení financování – finančně podporovat klienty, kteří se aktivně zapojují do terapeutických
činností, podpora při zajištění Dne otevřených dveří v Domově - body schváleny – viz.příloha
č. 4
7) Plán aktivit na rok 2014-2015 – Eva Kozlíková – viz. příloha č. 5
8) Diskuze, závěr

- Debata s novým členem a novým předsedou
- Diskuze o právních úpravách o.s.

Zapsala: Eva Kozlíková v Červeném Hrádku dne 15. 10. 2014

Příloha č. 1

Zpráva o činnosti občanského sdružení v roce 2013
-

Aktivity na rok 2013 podle plánu prezentovaného na Valné hromadě 19. 11. 2013 byly splněny.

-

Dne 29. 3. 2013 byla podána žádost o grant TPCA Partnerství pro Kolínsko s názvem ,,
V přírodě jsme si blíž“. Prioritou tohoto projektu byla podpora životního prostředí. Hlavním
cílem bylo upravit rozlehlý park Domova Na Hrádku tak, aby zde vzniklo místo, které budou
využívat nejen klienti Domova Na Hrádku, ale i jejich rodiny, uživatelé jiných poskytovatelů
sociálních služeb, místní občané a občané okolních obcí. Bohužel tento projekt nenásledoval
náš úspěšný projekt ,,Cesta do života“ uskutečněný v roce 2011.

-

Tentýž projekt ,,V přírodě jsme si blíž“ jsme podali na Nadační fond GSK, do společnosti Škoda
auto + odbory kovo a na Středočeský fond hejtmana, kde jsme také neuspěli.

-

31. 5. 2013 proběhla v Domově Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb každoroční akce
Den otevřených dveří, na jehož organizaci se o. s. podílelo. Naši členové se podíleli na
spoluorganizování tohoto dne a finančně jsme podpořili celodenní program, který zajišťovali
např.: paní Denisa Duksová – Pýchová – malování na obličej, Dítě a kůň Miskovice, Šermíři –
páni z Michalovic, Svaz záchranných brigád, hudební skupina S.O.S. Banda.

-

V září 2013 na základě kupní smlouvy a následné darovací smlouvy obstaralo o. s. pro klienty
Domova Na Hrádku dvě zakrslá prasátka pro účely zoorehabilitace.

-

Od 7. 10. 2013 do 11. 10. 2013 probíhal v Domově Na Hrádku Týden sociálních služeb. Každý
den byl tematicky zaměřen a 8. 10. 2013 proběhl slavnostnější Den otevřených dveří, na který
jsme pomohli zajistit občerstvení.

-

Členové o. s. aktivně podporují terapeutické činnosti svou účastí na prodejních výstavách:

-

27. 3. 2013 Velikonoční výstava – KÚSK Praha

-

……..28. 3. 2013

Velikonoční prodej - Kolín

-

4. 5. - 5. 5. 2013

Hrnčířské trhy Beroun

-

31. 5. 2013 ..Den otevřených dveří v Domově Na Hrádku

-

7. 9 – 8. 9. 2013

-

9. 12. 2013 Poděbrady divadlo

-

1. 12. 2013 Bečváry vánoční trhy

-

V průběhu celého roku finančně podporujeme terapeutické činnosti a klienty, kteří se do

Hrnčířské trhy Beroun

činností zapojují.

-

Na závěr roku připravilo o. s. pro klienty Domova Na Hrádku ohňostroj, na který se přišli
podívat i občané Červeného Hrádku.

Příloha č. 2

Zpráva hospodářky
V pokladně o.s. Hrádeček je ke dni 1.10. 2014 22.050,-Kč
Na účtu o.s. Hrádeček je ke dni 1.10. 2014 54.119,17,-Kč

Dary v roce 2013:
•

Apos Brno s. r. o. .........................2.000,- Kč

•

UNTRACO, v. o. s. .....................2.000,- Kč

•

Dentimed s. r. o. ..........................2.000,- Kč

•

ArjoHuntleigh s. r. o.....................2.000,- Kč

Dary pro potřeby klientů Domova Na Hrádku
•

Obec Veltruby ..............................8.000,- Kč
CELKEM ..…………………….16.000,- Kč

Výdaje nad 5.000,- Kč
•

Příspěvek na zajištění Dne otevřených dveří v Domově Na Hrádku: 8.000,- Kč
Podpora terapeutických činností: 6.625,- Kč
Příloha č. 3

Schválení nových členů a nového předsedy o.s. Hrádeček – Červený Hrádek
Pavlína Kovaříková - přijata
Lenka Michalová – zvolena a přijata jako nový předseda o.s. Hrádeček od 16.10.2014

Příloha č. 4

Schválení financování
- Jednou za čtvrt roku finančně podpořit klienty, kteří se aktivně zapojují do terapeutických
činností. Max. navrhovaná částka na klienta 200,-Kč.
- finančně podpořit zajištění Dne otevřených dveří v Domově Na Hrádku, který se koná na jaře
a v rámci něhož proběhnou oslavy k 30. výročí založení Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené ženy a dívky v Červeném Hrádku (nynější Domov Na Hrádku
- a zajištění Dne otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb
- finanční podpora klientů na zajištění zahraniční rekreace

Příloha č. 5

PLÁN AKTIVIT NA ROK 2014-2015
-

Podat žádost o grant na projekt ,,V přírodě jsme si blíž“ – úprava zahrady v Domově Na
Hrádku – na humanitární fond hejtmana středočeského kraje

-

Podat žádost o grant na zakoupení zařízení zajišťující bezbariérový přístup do chráněného
bydlení Cerhenice

-

Spoluorganizování akce Den otevřených dveří Domova Na Hrádku a Den otevřených dveří
v rámci Týdne sociálních služeb ČR

-

Podílení se členů na prodejních výstavách klientů

-

Podpora terapeutických činností

-

Získávání nových členů (za pomoci ostatních členů)

-

Podpora při zajištění zahraniční rekreace

-

Vyhlásit soutěž na logo o.s. Hrádeček (finanční odměna)

