
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015 

SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU NEDOMYSLENO, z.s. 

Praha 4 Hrusická 2510/2

ZAKLADATEL FESTIVALU MEZI PLOTY 

(dále jen sdružení)

IČ: 60 43 53 05

ÚVODEM:

I. Po úspěšném zahájení realizace MEZI PLOTŮ  v novém formátu  v roce 

2014, vysoce kladném hodnocení nové koncepce odborníky, 

Psychiatrickou nemocnicí Bohnice i veřejností  přijalo sdružení pro rok

2015 a další léta tuto nosnou ideu MEZI PLOTY:

TĚŽIŠTĚM DNES NENÍ JEN ODTABUIZOVÁNÍ PSYCHIATRIE, ALE NENÁSILNÉ 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POMOCI VŠEM, KDO MOHOU BÝT OHROŽENI DUŠEVNÍ 

NEMOCÍ.

Pro rok 2015 bylo zásadní ZREALIZOVAT PROJEKT MEZI PLOTY (dále jen MP) a  

zapojením co nejširší odborné veřejnosti, neziskového sektoru a občanské 

společnosti a dalších pomáhajících organizací a profesí 

NAPLŇOVAT A ROZVÍJET NOVÉ POJETÍ MEZI PLOTY  NENÁSILNÝM 

ZPROSTŘEDKOVÁVÁNÍM  POMOCI VŠEM, KDO MOHOU BÝT OHROŽENI 

DUŠEVNÍ NEMOCÍ.  Šířit informace o lidské psychice, jejím ohrožení, o 

duševních nemocech  a možnostech jejich předcházení a řešení.

II. SDRUŽENÍ  uložilo realizátorovi MP NedomYsleno ČR s.r.o. :

- vytvořit podmínky pro realizaci MP především získáním partnerů projektu

(finančních, programových, mediálních)



- navázat širší spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice (dále jen PNB)

a získat její představitele jako odborné garanty MP    
-  získat ke spolupráci jednu z celoplošných televizí 

III. Sdružení bude pokračovat ve VEŘEJNÉ SBÍRCE

IV. Sdružení provede změnu názvu  (dle povinnosti vyplývající z Nového 

občanského zákoníku)

ČINNOST SDRUŽENÍ v průběhu roku 2015

- Členové Sdružení se v průběhu roku pravidelně zúčastňovali pracovních 

schůzek realizátora. Jako dozorující orgán aktivně ovlivňovali přípravné 

činnosti související s realizací MP. 
- Vyjadřovali  se  a  usměrňovali  programovou skladbu vlastního  festivalu,

zejména  ovlivňovali  skladbu  odborníků,  neziskových  organizací,

neziskového  sektoru. Spolupracovali  s realizátorem  na  tvorbě

programového portfólia MP.
- Podíleli se na vyhledávání potenciálních finančních partnerů projektu,  

seznamovali tyto partnery s programovými portfólii a s možnostmi jejich 

mediálního zviditelnění.
- Spolupracovali nadále s Nadací BONA, která je konečným uživatelem 

výtěžku veřejné sbírky a DMS.
- Sdružení  přivítalo rozhodnutí Psychiatrické nemocnice Bohnice stát se 

spolupořadatelem MEZI PLOTY.
- Sdružení zpracovalo všechny podklady pro provedení právní úpravy 

názvu, předalo je Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze na 

základě správně připravených podkladů rozhodl o provedení změny 

názvu sdružení na:

Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s

VEŘEJNÁ SBÍRKA    a DMS



- sdružení  dne 28. 1. 2016 převedlo ze sbírkového konta

93 93 93 93 69 / 0800   ČÁSTKU Kč 100 000,- na účet Nadace BONA. 
Nadace BONA opět použije tuto částku na úhradu nákladů spojených 
s provozem specializovaného pracoviště – grafického studia, ve kterém
je zřízena DÍLNA POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. 

ZÁVĚR:

Sdružení děkuje realizátorovi a všem jeho spolupracovníkům za rozsáhlou a 

náročnou činnost, kterou pro realizaci nového konceptu MEZI PLOTY vykonali. 

Děkuje generálnímu partnerovi RWE a všem partnerům za podporu, bez 

kterých by se realizace MEZI PLOTY neuskutečnila. Děkuje za spolupořadatelství 

PNB.

KONSTATUJE dále, že realizace MP byla velmi úspěšná a splnila přijaté cíle.  

V Praze, dne 5. 3. 2016

Robert Kozler,

předseda sdružení 


