VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU NEDOMYSLENO, z.s.
Praha 4 Hrusická 2510/2
ZAKLADATEL FESTIVALU MEZI PLOTY
(dále jen sdružení)
IČ: 604 35 305

ÚVODEM:
ve dnech 28. a 29. května 2016 se v areálu PNB uskutečnil 24. ročník festivalu
MEZI PLOTY.
I.

Nosná idea nového formátu festivalu

NENÁSILNÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POMOCI VŠEM, KDO MOHOU BÝT OHROŽENI
DUŠEVNÍ NEMOCÍ – vedle stálého prosazování ODTABUIZOVÁNÍ PSYCHIATRIE
-se stala realitou. V tzv. ZÓNÁCH SRDCE se návštěvníci potkávali a
prodiskutovávali s odborníky psychiatry, psychology, psychoterapeuty a
dalšími SVOJE OSOBNÍ TÉMATA.
Vedle odborníků z oboru psychiatrie a psychologie se realizátorovi podařilo
získat desítky neziskových – pomáhajících – organizací, které prezentovaly svoji
činnost a poskytovaly služby návštěvníkům.
II.

Účinkující

Na festivalu vystoupilo více jak 100 jednotlivců či skupin, hudebních,
divadelních a dalších.
III.

Návštěvníci

Mezi návštěvníky dominovaly rodiny s dětmi. Právě na rodiny byl v programu
kladen důraz. Mezi účinkujícími bylo výrazně zastoupeno divadlo pro dětské
diváky a těšilo se obrovské návštěvnosti.

Tématu Rodina se věnoval i generální partner, který vytvořil speciální “rodinnou
zónu“ s mnoha neotřelými tématy.

IV.

SDRUŽENÍ uložilo, jako v předchozích letech, realizátorovi MP
NedomYsleno ČR s.r.o. zejména:

- navázat širší spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice (dále jen PNB)
a získat její představitele jako odborné garanty MP
- vytvořit podmínky pro realizaci MP především získáním partnerů projektu
(finančních, programových, mediálních)
- získat ke spolupráci jednu z celoplošných televizí
V.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Sdružení se podařilo opět získat do veřejné sbírky významný finanční dar.
Sdružení převedlo v r. 2016 ze sbírkového konta 93 93 93 93 69 / 0800
další ČÁSTKU Kč 115 000,- 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.
Sdružení včas a řádně předložilo všechna požadovaná vyúčtování veřejné
sbírky a DMS vůči MHMP, FÓRU DÁRCŮ A Nadaci N-ROS. Splnilo tak
povinnosti vztahující se k pořádání veřejné sbírky.

VI. ČINNOST SDRUŽENÍ v průběhu roku 2016
- 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.
- .

- 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.
VII.

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/innogy 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 12. 2. 2017
Robert Kozler,
předseda sdružení

