Zápis z valné hromady spolku Campamento ’99, o.s.
Datum: 28.11.2014
Valná hromada Campamenta ’99, o.s., se sešla v neděli 22.9.2013 v počtu 15 členů (ze 17). Byly projednány
tyto body:
(1) Členská základna
- Valná hromada ponechala výši členských ročních příspěvků na 500,- Kč pro členy a pověřila
výbor jejich vybíráním.
- Valná hromada přijmula 3 nové členy: Marka Kozlovského, Vojtěcha Bendu a Vojtěcha
Klána
(2) Celoroční činnost spolku– shrnutí činnosti od předchozí valné hromady
- Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných činnostech, vzala je na vědomí a vyjádřila
poděkování všem, kteří tyto akce připravují. Jedná se zejména o akce během podzimních a
pololetních prázdnin, jarní výpravy do přírody, dramatický kroužek, návštěvy Dětského
domova Žíchovec a speciální akce s předškolními dětmi. Dále probíhají herní odpoledne a
filmová setkání.
- Lucie Kábelová přednesla zprávu o táboře Olšina 2014, která byla vzata na vědomí.
(3) Volba statutárních orgánů sdružení
Valná hromada zvolila předsedu sdružení: Ondřej Liška.
Valná hromada zvolila výbor sdružení: Ondřej Liška, Veronika Jírů, Ondřej Kozlovský.
Výbor sdružení zvolil jednatelkou Veroniku Jírů.
(4) Oblasti působení pro školní rok 2013/2014
(a) tábor 2015
- Valná hromada vzala na vědomí, že tábor 2015 se bude konat v Doubí v jižních Čechách
v termínu od 2.8. do 15.8.2015.
- Valná hromada pověřila přípravou a vedením tábora 2015 Lucii Kábelovou (hlavní vedoucí)
a Jana Šafránka (zástupce hlavního vedoucího).
- Valná hromada vyzvala vedoucí a jejího zástupce, aby do Vánoc informovali všechny rodiče
o novém termínu konání tábora.
(b) akce přes rok
Valná hromada schválila stejné oblasti působení jako v předchozím roce:
- klasické akce v období pololetních a podzimních prázdnin, Hra po Praze, „puťáky“ pro
starší děti
- filmová setkání a herní večery
- akce s předškolními dětmi
- duchovní obnova pro děti a dospělé
- pravidelný dramatický kroužek pro děti
- akce pro děti z DD Žíchovec
(5) administrativa, ostatní
- Nově zvolený výbor navrhl zřízení poradního orgánu, tzv. „stínového výboru“ složeného
z členů a příznivců Campamenta99 ve věku 18 – 20 let, kteří by navštěvovali řádná
setkání výboru, podíleli se na přípravě plánů činnosti sdružení, zprostředkovávali
komunikaci mezi vedením spolku a mladšími členy a příznivci spolku. Tento poradní
orgán nebude mít ale žádné rozhodovací pravomoci, jedná se pouze o neformální a
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nevolenou platformu. O složení tohoto poradního orgánu se rozhodne před první řádnou
schůzí výboru spolku.
Valná hromada vyzvala členy výboru aby s předstihem informovali všechny členy a
příznivce a konání výboru a následně o jeho výsledcích (formou zápisu)
členové spolku Petr Hoffmann a Jan Ludvík vyzvali všechny přítomné, aby se zapojili do
práce s dětským domovech Žichovec, respektive s dětmi, které domov opustily nebo
v blízké době opustí. Bylo navrhnuto, aby se mladší členové a příznivci zapojili do
„monitoringu“ situace kolem těchto dětí a sdíleli zjištěné informace s ostatními.
Valná hromada doporučila všem členům a příznivcům, kteří se podílejí na organizování
akcí pro děti, aby se na jaře 2015 zúčastnili zdravotnického školení, které pro ně připraví
Julie Martínková (studentka medicíny 3. ročníku).

Zapsala a za správnost ručí: Veronika Jírů, jednatelka

