
Zápis z valné hromady  

Zápis z valné hromady občanského sdružení DONOR, konané dne 4.10.2014 

Na Baště, Pražský hrad  - IV. Nádvoří. 

Počet členů občanského sdružení je ke dni konání valné hromady 75.  

Valné hromady se zúčastnilo 38 členů, valná hromada je usnášení schopná. 

Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení: prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.,  
Pavel Moulis, MUDr.Petra Keslová, PhDr. Marie Choniawková 

Zapisovatelem byla zvolena Renáta Hirková 

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem: 

1. Schválení změny názvu z občanského sdružení Donor na Donor  z.s. 
2. Schválení stanov a změn spolku Donor  
3. Schválení provozování kanceláře spolku na nové adrese  
4. Schválení nových členů 
5. Schválení propagace aktivit Donoru  z.s. (vydávání a distribuce brožur, letáků a 

dalších materiálů) 
6. Schválení aktivit Donoru  z.s. pro rok 2015 
7. Schválení pořádání a finanční podpory seminářů, přednášek, konferencí a další 

vzdělávání SZP lékařů a členů Donoru za účelem zvyšování odbornosti 

 
Valná hromada  
SCHVALUJE: 

1) Změnu názvu na Donor  z.s. 
2) Stanovy spolku Donor a provoz kanceláře spolku 
3) Nové členy a vyloučení stávajících členů, pokud neplatí 3 roky příspěvek a neúčastní 

se akcí a schůzí Donoru minimálně jednou za tři roky 
4) Propagaci a aktivity na rok 2015 
5) Pořádání a finanční podpory seminářů, přednášek atd. 

 

 

V Praze dne 4.10.2014 

 

 

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.    PhDr. Marie Choniawková 

 

 

Pavel Moulis                                                                                  MUDr.Petra Keslová 



Plán činnosti pro rok 2015 

 

� Únor   -  Den s loutkami – 9.2.2015 
Malování s hudbou (Dana Cejpková) na KDHO u lůžka 
(termín bude upřesněn) 

� Březen  - návštěva fotbalistů SK Praha 
 

� Duben  - Slavíme apríl – akce pro personál KDHO (TJ + JlP) 
 

� Květen  - Ryby s Jakubem Vágnerem -termín bude upřesněn 
Den s loutkami – 11.5.2015 

� Červen  - Onkohry Wroclaw  – 13.6.2015 
Rekondi ční pobyt Chrustenice  od 22.6. – 27.6.2015 
 

� Srpen -            Den s loutkami – 10.8.2015 
  
 

� Září  - Ryby – Radnice  (první sobota v září) 
                                Smím prosit? Tane ční – Hrádek na Nisou –termín bude  
                                Upřesněn (2.týden víkend v září ?) 
             

� Říjen  - DSP – Oktoberfest ( 2 týden v říjnu) 
 

� Prosinec - Mikuláš s SK Praha   
 

DSP – vánoční bazar-viz pozvánka na stránkách Donoru 
Vánoční program DSP pro děti a rodiče hospitalizované 
na KDHO- vánoční koledy ( kolem 20.prosince) 
 
 
 

Další akce se budou postupně upřesňovat a zařazovat 

 


