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Cíle občanského sdružení
Ø Cílem sdružení je péče o seniory,převážně seniory nemocné Alzheimerovou demencí.
Činnost sdružení je směrována k prodloužení setrvání nemocného v rodinném
prostředí, oddálení ústavní péče, zachování dovedností a prevenci sociálního vyloučení.
Ø Sdružení organizuje aktivity pro rodinné pečovatele i zainteresovanou
veřejnost,poradenství,svépomocné skupiny,distribuuje informační materiály.
Eliminuje zátěž rodinných pečovatelů.
Ø Sdružení zajišťuje vzdělávání pro poskytovatele sociální péče.
Ø Sdružení poskytuje co nejširší veřejnosti aktivity zaměřené na seniory,jejich pečovatele či
rodiny. Napomáhá zajistit adekvátní péči lidem s Alzheimerovou demencí, jejichž
zdravotní stav ještě nevyžaduje trvalou ústavní péči,ale nemohou už zůstat bez dozoru.
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Vývoj občanského sdružení
18.4.2003 souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Domov důchodců
Bystřany s využíváním prostorů domova občanským sdružením
Deštník
11.6.2003 registrace u Ministerstva vnitra ČR č.j. KI/1-1/54 224/03,R
IČO 266 31 849
25.6.2003 účast na semináři pořádaným Informačním centrem neziskových organizací,o.p.s.
na téma ,,Jak úspěšně řídit neziskovou organizaci“
8.7.2003

svolání 1.Valné hromady,odsouhlasení organizačního a jednacího řádu,
volba předsedy a místopředsedy,volba rady,stanovení výše členských příspěvků
na rok 2003

6.8.2003

smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v Kč Komerční bankou ,a.s.
číslo účtu 78-732307267/0100

září 2003

podání prvních projektů v 6.grantovém kole vyhlášeném Komunitní nadací
v Ústí nad Labem

červen 2004 uzavření smluv o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů příspěvku
Nadačního investičního fondu číslo : 11/027-NIF 3 ve výši 20 000,-Kč
a 8/026-NIF 3 ve výši 5 500,-Kč
svolání 2.Valné hromady, rozhodnutí o výši členských příspěvků, volba
člena Valné hromady, roční uzávěrka za rok 2003, rozpočet na rok 2004
září 2004

uzavření dohody o zapůjčení ergoterapeutického stolu Domovu důchodců
Bystřany

31.5.2005

zpřístupnění internetových stránek http://www.destnik.er.cz

duben 2005 podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu ,,Kufr vzpomínek ''
v rámci programu ,,Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními
neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se
se zdravotním postižením'' vyhlášeném Krajským úřadem Ústeckého kraje
28.7.2005

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace k realizaci projektu ,,Kufr vzpomínek''

26.10.2005 organizace vzdělávacího programu na téma ,,Práce se vzpomínkami''
11-12 / 2005 realizace projektu ,,Kufr vzpomínek ''
únor 2006

svolání 4 .Valné hromady, seznámení s činností v roce 2005, zpráva
o hospodaření a rozpočet na rok 2006
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březen 2006 výstava Vzpomínkových kufrů v prostorách Domova důchodců Bystřany.
Výstava se konala pod záštitou pana Vlastimila Aubrechta,poslance parlamentu
České republiky za ČSSD
duben 2006 výstava Vzpomínkových kufrů v galerii Pod Věží v Bílině
květen 2006 výstava Vzpomínkových kufrů v Praze při příležitosti Pražských
gerontologických dnů
srpen 2006

výstava Vzpomínkových kufrů v Regionálním muzeu v Teplicích

září 2006

spolupráce s Domovem důchodců Bystřany, poradenství při realizaci
petanqového hřiště

prosinec 2006 výstava Vzpomínkových kufrů a přednáška při příležitosti 10.výročí založení
České alzheimerovské společnosti v Praze
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únor 2007

výstava Vzpomínkových kufrů v prostorách Krajského úřadu Ústeckého
kraje

březen 2007 výstava Vzpomínkových kufrů v Městské knihovně v Teplicích
březen 2007 organizace školení pro ředitele domovů pro seniory na téma ,, Zkušenosti
s aplikací zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v praxi“
září 2007

výstava Vzpomínkových kufrů v pobočce Komerční banky v Teplicích

říjen 2007

organizace školení pro ředitele domovů pro seniory na téma ,, Aktuální
informace o připravovaných změnách zákona 108/2006 Sb.

prosinec 2007 svolání 5..Valné hromady, seznámení s činností v roce 2007, zpráva
o hospodaření a rozpočet na rok 2008, rozhodnutí o snížení členského
příspěvku pro členy na mateřské a rodičovské dovolené, diskuze

Členové občanského sdružení
Ø

předseda
místopředseda

Ø členové
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Hospodaření
Příjmy :
•
členské příspěvky
•
tržby
•
úrok

1 605,-Kč
9 605,-Kč
1,-Kč

celkem

11 251,-,-Kč

Výdaje :
•
poskytnutý dar
•
mzdy
•
služby

1 000,-Kč
2 234,-Kč
3 569,-Kč

celkem

6 803,-Kč

Zisk 4 448,-Kč převeden na fondy

Závěr a poděkování
Pomáháme:
Ø pečovatelům či blízkým osobám najít k nemocnému cestu,pochopit změny,kterými
prochází a kterým nemůže zabránit

Ø

pečovatelům zůstat sami sebou,udržet si kvalitu života a nepodléhat malomyslnosti

Ø veřejnosti přiblížit problematiku demencí

Ø

profesionálním poskytovatelům sociální péče osvojit si specifika péče o dementní
klienty,naučit se naslouchat a komunikovat,získat sociální dovednosti

Občanské sdružení Deštník děkuje svým dárcům,
kteří podpořili jeho činnost v roce 2005
Číslo bankovního účtu 78-732307267/0100

