Zápis z 11. členské schůze PARENT PROJECT, z.s.
Datum konání: 24.11.2018
Místo konání: Prosecká 28, Praha 8 (Restaurace u Felixe)
Účastníci: viz prezenční listina (k dispozici v sídle spolku)

Zápis ze schůze:
Členské schůze se zúčastnilo 29 z 97 členů zapsaného spolku PARENT PROJECT, z.s.
(dále jen PP). Plnou moc podepsalo dalších 17 členů, na základě podepsaných plných mocí bylo
zmocněncům poskytnuto hlasovací právo. Členská schůze tedy byla usnášeníschopná.
Členskou schůzi zahájila předsedkyně výkonného výboru PP Ing. Jitka Reineltová.
Členové měli možnost nahlédnout do výroční zprávy za rok 2017, do účetnictví a případné
dotazy řešit s účetní spolku.
V první části členské schůze nechyběli ani vzácní hosté zástupci MDA RIDE manželé Josef
„Káďa“ a Hanka Kadeřábkovi.
Členské schůze se zúčastnila i odborná garantka MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. která byla
k dispozici zúčastněným pro případné dotazy.
Program:
1. Představení týmu
2. Zhodnocení práce za rok 2017 a 2018
3. Hospodaření za rok 2017
4. Finanční plán na rok 2018
5. Připravované projekty a akce
6. Informace z výzkumu
7. Psychologie pro DMD
8. Diskuze
Všechny prezentace budou dostupné v členské sekci webových stránek spolku PARENT
PROJECT, z.s.

Body programu:
1 Představení týmu
Předsedkyně výkonného výboru spolku Ing. Jitka Reineltová představila členy týmu spolku
PARENT PROJECT, z.s. Dále také představila členy týmu projektu Společná cesta. Kontakt
na jednotlivé členy týmu je k dispozici na webových stránkách spolku.

2 Zhodnocení práce za rok 2017 a 2018
První část bodu byla zaměřena na Společnou cestu, projekt financovaný z grantu Nadace Avast,
který stále probíhá. Projekt představila Mgr. Markéta Vlčková, vysvětlila rodinám, co projekt
přináší a v čem spočívá.
Ing. Jitka Reineltová dále členům shrnula, jaké akce se konaly během roku 2017 a 2018. Konaly
pobytové akce, volnočasové akce, informační akce a také odborné akce (např. konference).
Další bod byl věnován Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Předsedkyně spolku vysvětlila členské schůzi důležitost pacientských organizací a pracovních
skupin. Vysvětlila, jakými tématy se zabývají a jaká je jejich role.
Místopředseda výkonného výboru spolku Ing. René Břečťan se věnoval materiálům, které za
rok 2018 vznikly, jaké proběhly změny na webu a připomněl, že má spolek nové logo.

3 Hospodaření za rok 2017
Předsedkyně výkonného výboru Ing. Jitka Reineltová předložila členské schůzi hospodaření za
rok 2017. Představila členům také hospodaření za část roku 2018 (leden-září), o kterém se bude
hlasovat až v roce 2019. Hospodaření spolku za rok 2017 je součástí výroční zprávy, která je
k dispozici na webových stránkách spolku. K hospodaření neměli účastnící členské schůze
žádné dotazy.
Výkonný výbor spolku jednomyslně schválil hospodaření za rok 2017.

4 Připravované projekty a akce
Ing. Jitka Reineltová přednesla, co členy spolku čeká v novém roce. Upozornila účastníky
členské schůze, aby se více zapojovali a dávali členům týmu zpětnou vazbu. Dále byly
představeny pobytové akce a odborné akce které se plánují na rok 2019. Probírali se také otázky
budoucnosti.
Výkonný výbor spolku jednomyslně schválil roční plán činnosti.

5 Informace z výzkumu
Místopředseda spolku PP Ing. René Břečťan přednesl informace z výzkumu. Nejprve se
věnoval dostupné léčbě v roce 2018. Členské schůzi přednesl informace o aktuální úhradě léků
v České republice, jak by to mohlo být v budoucnu. Dále se věnoval aktualitám a novinkám
z výzkumu.

6 Psychologie pro DMD
Psycholožka Mgr. Simona Dejdarová představila členům spolku PARENT PROJECT, z.s.,
co během roku 2018 vykonávala co může v rámci své praxe nabídnout a jaké jsou její plány a
vize do dalšího roku.

7 Diskuze
Členové spolku měli nakonec možnost diskutovat o nejrůznějších tématech. Hlavními tématy
byla možnost respitní péče a osobní asistence v domácím prostředí.
Další schůze bude sjednána dle potřeby.

V Praze dne 24.11.2018 zapsala Bc. Patricie Rusková.

Zápis schválen:

Originál zápisu, včetně všech příloh, naleznete v sídle spolku PARENT PROJECT, z.s.

Přílohy:
Pozvánka na členskou schůzi
Prezenční listiny
Výroční zpráva za rok 2017
Zpráva revizní komise za rok 2017
Prezentace promítané během členské schůze

