Zápis z Valné hromady o.s.Hrádeček-Červený Hrádek 1. 11. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: -----------Program: 1) prezence, přivítání
2) seznámení s programem
3) zpráva o činnosti
4) zpráva hospodářky
5) přijetí nových členů
6) projednání odměňování
7) plán aktivit na rok 2012-2013
7) 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 hospodářky – hospodářka Jiřina Baráková viz.př.2
- Na účtu o.s. je k 1. 11. 2012 68.508,06,-Kč
- V pokladně o.s. je k 1. 11. 2012 23.170,-Kč
5) Přijímání nových členů – Baráková Petra, Damjanovová Lucie, Karbanová Ivana,
Strasserová Milena, Zajíc Zdeněk - všichni členové přijati (viz. příloha č.3)
6) Projednání odměňování – oba body schváleny – viz.příloha č. 3
7) Plán aktivit na rok 2012-2013 – Eva Kozlíková – viz. příloha č. 4
8) Diskuze, závěr
-

Debata s novými členy
Diskuze o podávaných projektech TPCA

Zapsala: Eva Kozlíková

Příloha č. 1
1) Zpráva o činnosti občanského sdružení v roce 2011
-

Aktivity na rok 2011 podle plánu prezentovaného na Valné hromadě

15. 4. 2011

byly splněny.
-

Podle plánu aktivit na rok 2011 byla podána žádost o grant TPCA Partnerství pro
Kolínsko na spolufinancování nákupu elektrohydraulické zvedací plošiny pro potřeby
zdravotně postižených. Projekt s názvem Cesta do života byl podpořen. 22.6.2011 byl
předán symbolický šek v hodnotě 60.000,-Kč. Díky Fondu hejtmana Středočeského
kraje a Domova Na Hrádku, poskytovatel soc. služeb, které se na spolufinancování
také podíleli, mohla být plošina zakoupena. Od října 2011 je elektrohydraulická
zvedací plošina plně k dispozici klientům Domova Na Hrádku, nemalým přínosem je
pro zaměstnance Domova na Hrádku, kterým velmi usnadní manipulaci s imobilními
klienty. Do budoucna se počítá s využitím automobilu se zvedací plošinou i pro
občany okolních obcí. Po vzniku stacionáře, který je vizí Domova Na Hrádku, se auto
využije na dopravu klientů z domácího prostředí.

-

V květnu 2011 se o.s. podílelo na organizaci akce Den otevřených dveří v Domově Na
Hrádku

-

12. 10. 2011 proběhl v Domově na Hrádku Den otevřených dveří konající se v rámci
Týdne sociálních služeb ČR. O.s. se podílelo na organizaci a slavnostním
představením již zmíněného projektu ,,Cesta do života´´.

-

O.s. v průběhu celého roku podporuje terapeutické činnosti a klienty, kteří se do
činností aktivně zapojují.

-

Během roku 2011 o.s. finančně podpořilo 2 klientky Domova Na Hrádku. V červnu
byl paní Aleně A. zaplacen pobyt na sportovních hrách v Třemošnici v rámci
reprezentace Domova Na Hrádku. Paní Marii K. bylo přispěno na zahraniční rekreaci.

-

o.s. Hrádeček v roce 2011 sponzorovali: pan Jaroslav Pavel, Dentimed, Arjo hospital
equipment, Untraco

Příloha č. 2
2) Zpráva hospodářky
V pokladně o.s. Hrádeček je k dnešnímu dni 23.170,-Kč
Na účtu o.s.Hrádeček je 68.508,06,-Kč
Celkem: 91.678,06,-Kč
Dary v roce 2011:

- Jaroslav Pavel: 40.000,-Luboš Tesař: 6.000,-Dentimed: 2.000,-Arjo hospotal Equipment: 2.000,-Untraco: 2.000,-

pro potřeby klientům
DOD
DOD
DOD

Výdaje nad 2.000,- v roce 2011:
- Příspěvek na zajištění občerstvení na DOD v Domově Na
Hrádku 27. 5. 2011: 4.107,- Podpora terapeutických činností a klientů, kteří se do
činností zapojují: 5.690,- Finanční podpora klientky Domova na Hrádku paní Marie K.
na zahraniční rekreaci do Chorvatska (výlohy spojené s ubytováním,
cestovným a pojištěním): 6.787,-

Příloha č. 3
3) Schválení nových členů o.s. Hrádeček – Červený Hrádek
Baráková Petra
Damjanovová Lucie
Karbanová Ivana
Nešporová Taťána
Strasserová Milena
Zajíc Zdeněk

Příloha č. 4
4) Schválení odměňování
- Jednou za čtvrt roku finančně podpořit klienty, kteří se aktivně zapojují do
terapeutických činností. Max. navrhovaná částka na klienta 200,-Kč
- jednou za dva měsíce finančně podpořit slečnu Lucii Damjanovovou, která od října
2012 provozuje cvičení na rehabilitačních strojích pro klienty Domova Na Hrádku.
Finanční podpora se bude odvíjet na základě předloženého cvičebního plánu.

Příloha č. 5
PLÁN AKTIVIT NA ROK 2011-2012
-

Spoluorganizování akce benefiční koncert ,,Život bez bariér´´ - v rámci akce
získávání darů na nákup 7místného automobilu do chráněného bydlení Cerhenic
– akce proběhla 5.3.2012

-

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)

