
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU
NEDOMYSLENO Hrusická 2510/2

ZAKLADATEL FESTIVALU MEZI PLOTY 

(dále jen sdružení)

141 00 Praha 4

IČ: 60 43 53 05

PREAMBULE:

Rok 2013 byl zaměřen na plnění cílů přijatých v předchozím 
roce (viz výroční zpráva za rok 2012), které byly směřovány k 
hledání možností, způsobů a cest jak INOVOVAT celkovou 
koncepci festivalu. 

ZPRACOVÁNÍ NOVÉ KONCEPCE MEZI PLOTY:

Vedení  SDRUŽENÍ  uložilo realizátorovi festivalu 
NedomYsleno ČR s.r.o. 

I. Zpracovat ZCELA NOVÉ POJETÍ FESTIVALU
II. Doporučilo úzce spolupracovat s vedením 

Psychiatrické nemocnice        Bohnice, které 
umožňuje každoroční konání festivalu v areálu 
nemocnice, zejména

- požádat vedení nemocnice o součinnost při mapování 
moderních potřeb psychiatrie, celosvětových trendů a tyto
poznatky promítnout do nové koncepce,  

- dále navrhnout možnosti jak finančně podpořit podpůrnou 
léčbu 



psychicky nemocných klientů nemocnice Bohnice zejména
rozvíjením nemocnicí doporučených terapií a aktivit.

III.   Doporučilo dále hledat cesty, jak původní motto 
festivalu „BOURÁNÍ BARIÉR MEZI ZDRAVÝMI A 
ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI“  nespojovat jen 
s vlastním festivalem, ale s TÉMATIKOU  
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ  SEZNÁMIT CO NEJŠIRŠÍ 
VEŘEJNOST.

IV. Nový koncept festivalu v roce 2013  PROSADIT a 
ověřovat.

V. MEZI PLOTY  představit až v roce 2014.

ČINNOST SDRUŽENÍ v průběhu roku 2013

Sdružení bylo průběžně během roku realizátorem seznamováno
o probíhající spolupráci s vedením Psychiatrické nemocnice 
Bohnice.  Velmi oceňovalo kreativitu, nasazení a vlastní práci 
koordinátorů projektu, kteří v r. 2013 pracovali bez nároku na 
finanční odměnu a přivítalo rozšíření týmu o další odborníky. Do 
týmu byli přizváni odborníci (dramaturg, odborník komunikace, 
odborník na marketing).  Doporučil realizátorovi využít i služeb  
mentoringu.  Sdružení odsouhlasilo i „netradiční“ způsob 
prezentace projektu MEZI PLOTY u potenciálních finančních, 
mediálních a dalších partnerů (tzv. direkt mail). Dále sdružení 
doporučilo realizátorovi požádat MHMP o grantovou  podporu a 
rovněž doporučilo požádat o grant Ministerstvo kultury ČR. 

ZÁVĚR:

Sdružení bylo seznámeno především

1. s novou koncepcí  MEZI PLOTY  formulovanou v 
„PROGRAMU“,

2. s návrhem PROPAGACE PROJEKTU



3. se způsobem oslovování potenciálních partnerů 

a konstatuje, že nemá žádné výhrady k obsahu těchto 
dokumentů. Děkuje realizátorovi a všem jeho spolupracovníkům
za rozsáhlou a náročnou činnost, kterou pro nový koncept  MEZI
PLOTY vykonali. 

S ohledem na autory nové koncepce, PROGRAM ani další 
dokumenty nezveřejňujeme, mohou dostát dílčích změn. 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Tato výroční zpráva byla spolu s finanční zprávou (podanou k FÚ
– Daňové přiznání)  jednohlasně  všemi členy odsouhlasena na 
členské schůzi konané dne 18.4. 2014 v 14:00 na adrese 
sdružení. Členskou schůzi svolal předseda  písemnou 
pozvánkou předanou osobně členům dne 10.3. 2014. Program 
schůze byl navržen takto:

- informace o novém formátu projektu MEZI PLOTY

- informace o transformaci občanských sdružení na spolky 
dle NOZ.

- Přijetí výroční zprávy za rok 2013

- Přijetí finanční zprávy za rok 2013

 Výroční členskou schůzi zahájil a schůzi předsedal předseda 
sdružení, který rovněž vyhotovil tento zápis.

V Praze, dne 18. 4. 2014

Robert Kozler,



předseda sdružení

Jindřich Červený

místopředseda sdružení


