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PREAMBULE
Festival Mezi ploty si od prvopočátku klade za cíl odtabuizování psychiatrické
léčebny a psychiatrie jako takové. Snaží se nenásilnou formou ukázat
návštěvníkům možnosti řešení jejich případných psychických problémů.
Souborům složeným z handicapovaných umělců umožňuje předvést svoji
tvorbu široké veřejnosti po boku amatérských a profesionálních souborů.
V neposlední řadě je jeho cílem také vytvoření finančního profitu pro
psychiatrickou léčebnu.
Festival Mezi ploty se každoročně odehrává v areálu Psychiatrické léčebny
Bohnice v Praze o posledním květnovém víkendu. Jeho náplň tvoří složka
divadelní, hudební, výtvarná a arteterapeutická.

Jelikož festival Mezi ploty byl jedinou významnou aktivitou sdružení v roce
2011, je obsahem výroční zprávy organizace a průběh tohoto festivalu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ FESTIVALU
Sdružení jakožto ZAKLADATEL festivalu vkládá do projektu tradici a dobré
jméno festivalu, poskytuje ochrannou známku, zahrnující logo a název
festivalu.
Sdružení:
1. Zastřešuje festival MEZI PLOTY.
2. Pověřuje právnické osoby NedomYsleno ČR, s.r.o., a Nedomysleno, s.r.o.,
přípravou a realizací festivalu.
3. Rozhoduje o obsahové náplni festivalu.
4. Schvaluje rozpočet akce.
5. Ukládá oběma realizátorům povinnost plnit základní poslání a cíle
festivalu.
6. Kontroluje přípravu a průběh festivalu.
7. Monitoruje obsahovou náplň festivalu.
8. Iniciuje programovou inovaci festivalu.
9. Vyhodnocuje způsob financování akce a využití získaných finančních
prostředků.
10. Zůstává finančně neaktivní.
11. Prosazuje ZÁSADU ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE a maximální využití finančních
zdrojů, zejména v době ekonomické stagnace a stále se snižujících zdrojů
příjmů.
12. Sledováním nákladů a výnosů a účetním zpracováním akce pověřuje
Nedomysleno, s.r.o.
13. HLEDÁ VEŠKERÉ CESTY K UDRŽENÍ KONTINUITY FESTIVALU MEZI PLOTY.

PROGRAM JUBILEJNÍHO 20. ROČNÍKU FESTIVALU MEZI PLOTY

Termín konání
Ve dnech 28.–29. 5. 2011 se uskutečnil JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK FESTIVALU MEZI
PLOTY v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze. Dvacáté výročí festivalu
jsme chápali jako mimořádný výsledek dlouhodobé práce celého týmu, jako

výraz dlouhodobě pozitivních vztahů mezi sdružením NedomYsleno a léčebnou
Bohnice a především jako projev BOURÁNÍ BARIÉR MEZI PSYCHICKY
NEMOCNÝMI A ZDRAVÝMI UMĚLCI i návštěvníky.

Účinkující
Umělecká úroveň byla vysoká. V rámci hudebního programu vystoupili
například Aneta Langerová, Miro Žbirka, Hradišťan, Dan Bárta, Ivan Hlas,
Divokej Bill, Anna K., The Plastic People of The Universe, Blue Effect, bratři
Ebenové, Žlutý pes, Iva Frühlingová a mnoho dalších (celkově 89 hudebních
skupin a jednotlivců).
Velký úspěch měl orchestr The Tap Tap.

Záštita nad festivalem
Záštitu nad 20. ročníkem převzal primátor HMP Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda,
CSc.

Příprava akce a finanční zajištění
Již v roce 2010 se projevila ekonomická krize. Ta měla dopad i na výsledek
fundraisingu a na celkové finanční zajištění projektu. Realizovali jsme
maximální úspory, díky kterým jsme pokryli všechny nezbytné náklady spojené
s festivalem. Opětovně jsme požádali MHMP o finanční podporu festivalu.

Partnerství MHMP
MHMP nám v rámci PARTNERSTVÍ poskytl dar na zajištění festivalu. Tuto částku
i další dary jsme řádně vyúčtovali a vyúčtování v termínech předali dárcům.

Příprava projektu MEZI PLOTY na rok 2012
Provedli jsme vyhodnocení akce s tímto výsledkem: do další desítky let
připravovat postupně INOVACI PROGRAMU.

ROZPOČET AKCE
Zajistit dostatek finančních prostředků na uspořádání festivalu bylo opět velmi
náročné. Museli jsme maximálně omezovat a vyhodnocovat veškeré náklady,
hledat možnosti k využití recipročního plnění, což se nám s vypětím sil podařilo.
Festival splnil svoje poslání a velmi se vydařil.

PODĚKOVÁNÍ
SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU NEDOMYSLENO děkuje
touto cestou MHMP a všem partnerům, kteří kdykoli v průběhu 20
ti let konání festivalu akci podpořili. Vážíme si všech finančních
darů, sponzorských příspěvků, záštit nad festivalem i mediální
podpory. Zejména si vážíme podpory ze strany VEDENÍ
PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY BOHNICE.
DĚKUJEME!

Za SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU NEDOMYSLENO
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