
Zápis z 14. členské schůze PARENT PROJECT, z.s. 
Datum konání: 28.11.2021 

Místo konání: U Vršovického nádraží 30, Praha 10 (v Pacientském hubu) 

Účastníci: viz prezenční listina (k dispozici v kanceláři spolku na adrese: Školní 5336, 
Chomutov 430 01) 

Zápis ze schůze: 

Členské schůze se zúčastnilo 13 ze 137 členů zapsaného spolku PARENT PROJECT, z.s. (PP). 
Plnou moc podepsalo dalších 28 členů, na základě podepsaných plných mocí bylo 
zmocněncům poskytnuto hlasovací právo. Členská schůze byla usnášeníschopná.  

Členskou schůzi zahájila předsedkyně výkonného výboru PP Ing. Jitka Reineltová.  

 

Program: 

1. Zahájení členské schůze 

2. Zhodnocení práce za rok 2020 

3. Výsledky hospodaření za rok 2020 

4. Finanční plán na rok 2022 

5. Připravované projekty a akce 

6. Diskuze 

 

Body programu byly upraveny v závislosti na průběhu schůze. Změny programu byly 
odsouhlaseny všemi zúčastněnými. 

Prezentace budou dostupné v členské sekci webových stránek spolku PARENT PROJECT, z.s.  

Body programu:  

1. Zahájení členské schůze 

Předsedkyně výkonného výboru spolku Ing. Jitka Reineltová představila plán schůze který byl 
schválen všemi členy. 

Také představila členy týmu a zaměstnance spolku PARENT PROJECT, z.s. Kontakt na 
jednotlivé členy týmu je k dispozici na webových stránkách spolku. 



2. Zhodnocení práce za rok 2020 

Ing. Jitka Reineltová členům shrnula, jaké akce se konaly během roku 2020. Tento rok byl 
významně narušen pandemií Covid-19, plánovaná odborná konference a několik pobytových 
akcí musely být zrušeny. I přes to se podařilo uspořádat psychorelaxační víkendový pobyt 
pro rodiny s malými dětmi, týdenní pobyt pro maminky a jejich děti, letní tábor a 
celorepublikové setkání rodin.  

3. Výsledky hospodaření za rok 2020  

Předsedkyně výkonného výboru spolku Ing. Jitka Reineltová předložila členské schůzi 
hospodaření za rok 2020. Hospodaření spolku za rok 2020 je součástí výroční zprávy, která je 
k dispozici na webových stránkách spolku. 

Členové spolku hospodaření za rok 2020 schválili.  

4. Finanční plán na rok 2022 

Ing. Jitka Reineltová představila finanční plán na rok 2022. K tomuto tématu měli členové 
spolku několik dotazů, které byly všechny zodpovězeny. 

Finanční plán na rok 2022 byl členy spolku schválen.  

5. Připravované projekty a akce 

Dalším bodem programu byly připravované projekty a akce na rok 2022, které také 
představila Ing. Jitka Reineltová. Nově by Parent Project chtěl zavést pobyty pro dospělé 
klienty bez rodičů.  

6. Diskuze 

Členové spolku měli nakonec možnost diskutovat o nejrůznějších tématech. 

 

Další schůze bude sjednána dle potřeby.  

 

V Praze dne 28.11.2021 zapsala Barbora Vaňková. 

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



Přílohy:  

Pozvánka na členskou schůzi 

Prezenční listina 

Prezentace promítané během členské schůze 
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