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Zápis z valné hromady Campamenta ´99, o. s. 
Datum:15.1.2009 
 
15.1.2009 
Valná hromada Campamenta ’99, o. s. se sešla v neděli 15. ledna 2008 v počtu 14 členů. Byly projednány 
tyto body: 
 
(1) Členská základna 
- Valná hromada na svém jednání přijala jednoho nového člena 
- Valná hromada stanovila výši členských ročních příspěvků: 500,- Kč pro členy (dospělý člen je člen, který 
nejpozději v den valné hromady dosáhl 18 let).  
- Výbor sdružení byl pověřen evidencí zaplacených členských příspěvků.  
- Členské příspěvky je možno platit během celého roku. 
 
(2) Celoroční činnost sdružení – shrnutí loňského roku 
Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných činnostech a vyjádřila poděkování všem, kteří tyto akce 
připravují. Zpráva o činnosti sdružení za rok 2008 bude do konce dubna k nahlédnutí na webových 
stránkách sdružení (www.campamento99.cz).  
 
(3) Volby 
Valná hromada zvolila předsedu sdružení: Jakub Vokurka. 
Valná hromada zvolila výbor sdružení:Jakub Vokurka, Veronika Jírů, Matěj Čadil. 
Výbor sdružení zvolil jednatele sdružení: Veronika Jírů. 
 
(4) Oblasti působení pro rok 2009 
 
a) Dětský letní tábor 
- Valná hromada stanovila předběžný termín táborové schůzky na 1. března v 19 hod.  
- Hlavním vedoucím tábora bude Petr Hoffmann.  
- Přípravou celotáborové hry byl pověřen tým ve složení Ondřej Kozlovský a Veronika Jírů. 
- Veronika Jírů bude kontaktní osobou pro rodiče. 
- Valná hromada vyzvala kompetentní osoby, aby udržely rozpočet LT09 vyrovnaný.  
 
b) Aktivity pro děti a mládež z rodin v Praze během roku  
- Pravidelné schůzky pro děti byly z důvodu nedostatečného zájmu dětí dočasně zrušeny. 
- Mládež se schází nepravidelně, náplní jejích schůzek je například sledování filmů nebo různé přednášky.  
- Jednou měsíčně se konají podle předem připraveného scénáře aktivity mimo Prahu (víkendy, výlety). 
- Za aktivity s dětmi zodpovídá Ondřej Liška, Alžběta Sedláčková, Ondřej Kozlovský a Matěj Čadil 
- Za předtáborové aktivity pro mládež zodpovídá Lucie Kábelová, Anita Kozlovská a Jakub Vokurka.  
 
c) Aktivity pro děti z dětského domova Žichovec 
- proběhly tradiční návštěvy i „Babí léto“ v DDŽ, novinkou byl hudebně–taneční projekt Žichovec Stage. 
- Byly představeny další projekty na podporu dětí z DDŽ, které budou realizovány členy a příznivci 
Campamenta`99 během roku 2009.  
- Za aktivity v DDŽ zodpovídá Petr Hoffmann, Líza Urbanová a Veronika Jírů. 
 
d) Aktivity pro mládež z DDŽ (Petr Hoffmann, Lucie Kábelová) 
- Probíhá komunikace s některými dětmi, které odešly nebo se chystají odejít z DDŽ (Patka Borovičková, 
Michal Machač, Honza Machač, Jan Kučera,) 
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- Členové sdružení jsou s nimi v kontaktu, mají v plánu je navštěvovat a pomoci jim při příchodu do nového 
prostředí – například pomoci s hledáním práce nebo ubytování.  
  
f) Administrativa a ostatní činnost 
- Valná hromada schválila drobnou změnu na webových stránkách a pověřila výbor jejím provedením. 
- Sdružení vyjádřilo přání, aby byly veškeré materiály týkající se táborů (foto, deník atd.) archivovány a 
zamezilo se tak ztrátě těchto dat.  
- Časopis OMPUSE minulý rok nevyšel. Výbor osloví mladé členy a zkusí zajistit, aby časopis letos vyšel. 
- Vedením účetnictví včetně pokladny byli pověřeni členové výboru. 
- Vedením administrativy byla pověřena Veronika Jírů. 
- Valná hromada odsouhlasila změnu stanov v bodě Sídlo a pověřila výbor hledáním a zajištěním nového 
místa pro sídlo sdružení. 
 
g) Oslavy 10. výročí založení sdružení 
- Valná hromada se kladně vyjádřila k návrhu na oslavy, která by měla proběhnout na podzim. Další 
organizací byl pověřen výbor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Veronika Jírů 
 


