
Zápis z valné hromady sdružení Campamento ´99, o. s.
Datum: 27.2.2011

27.2.2011
Valná hromada Campamenta ’99, o. s. se sešla v neděli 27. února 2011 v počtu 15 členů. Byly projednány 
tyto body:

(1) Členská základna
- Valná hromada na svém jednání přijala 2 nové členy (Julii Martínkovou a Evu Prokešovou) 
- 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 2011 je třeba zaplatit nejpozději do 30.6.2011.

(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 2010 bude do konce dubna k nahlédnutí na webových 
stránkách sdružení (www.campamento99.cz). Zpracuje Alžběta Sedláčková.

(3) Volby
Valná hromada zvolila předsedu sdružení: Ondřej Liška
Valná hromada zvolila výbor sdružení:Ondřej Liška, Veronika Jírů, Jakub Vokurka
Výbor sdružení zvolil jednatele sdružení: Veronika Jírů.

(4) Oblasti působení pro rok 2011

a) Dětský letní tábor
- Valná hromada stanovila předběžný termín táborové schůzky na 20. března 2011 v 18:00.
- Hlavním vedoucím tábora 2011 bude Lucie Kábelová. 
- byl konstatován nedostatek vedoucích a praktikantů na LT a valná hromada pro to všechny vyzvala 
k tomu, aby se co nejdříve vyjádřili ke své účasti na táboře. Všichni členové byli také pověřeni hledáním 
nových adeptů na vedoucí a praktikanty. Situace se bude řešit na táborové schůzce. 

b) Aktivity pro děti a mládež z rodin v Praze během roku 
- Mládež nad 15 let se počátkem roku začala scházet pravidelně (1x za 2 týdny), náplň schůzek bude různá. 
Cílem je tuto skupinu před letošním táborem co nejvíce zmapovat a zapojit do aktivit sdružení. Za schůzky 
zodpovídá Ondřej Kozlovský a Jakub Vokurka.
- víkendové akce s dětmi jsou naplánovány do konce školního roku, výbor a pověřené osoby budou 
jednotlivé akce koordinovat.

c) Aktivity pro děti z dětského domova Žichovec
- v roce 2010 proběhly tradiční návštěvy i „Babí léto“ v DDŽ, nicméně je vhodné počet návštěv a akcí v DDŽ 
zvýšit 
- je v plánu další spolupráce s Rozmarýna o.p.s.

d) Aktivity pro mládež z DDŽ 
- sdružení je stále v kontaktu s Michalem Machačem, Honzou Kučerou, Patkou Borovičkovou a dalšími a 
snaží se jim pomáhat ve složitých situacích.
 
f) Administrativa a ostatní činnost
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- Vedením účetnictví včetně pokladny byli pověřeni členové výboru.
- Vedením administrativy byla pověřena Veronika Jírů.
- Všichni členové byli vyzváni k hledání nových možností financování sdružení, jeden člen bude vyslán na 
kurz fundraisingu.

Zapsala: Veronika Jírů
Suchý Vršek 21133
Praha 5, 158 00

Za správnost: Jakub Vokurka
Ladova 3
Praha 2, 120 00
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