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Místo setkání: DDM Větrník, Liberec, p. o., Riegrova 16
Fřítomni:

l Dozorčí rada: Mgr, Rosenbergová Věra - předsedkyně
lng. Novák Jiří

. DDM Větrník: Mgr. Marta Kultová
Zapisavctel: Mgr, Marta Kultová

Zahájeno v 8.a0
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1,, Přerušení a obnovení činnosť organizace
2. lnformace o činnostiV-klubu
3. Letní tábory DDM
4, Opravy a investice

Bod č. 7
V době nouzového stavu bylo DDM jakožto školské zařízení uzavřeno pro klienty a veřejnost,
zaměstnanci docházku nepřerušili.
Činnost byla obnovena dne 11. 5., a to cca ze tří čwrtin. Krotlžky navštěvuje cca 60 až 7a %
klientů.
Z dŮvodu ČásteČrré náhrady neproběhlých hodin bude činnost DDM prodtoužena o měsíc.
Zájmové aktivity neukončí na konci května, ale na koncičervna.
RodiČe dětÍ, které jiŽ v letoŠním školním roce do kroužku nenastoupí, mají možnost požádat
o vrácení porněrné částky platby za zájmorrý útvar.

Ead č" 2
Zaměstnanci V-klubu připravili v době uzavření se veřejnosti programy primární prevence, o
které v PříŠťm Školním roce rozšíří svoji nabídku. Svoji nabídku odprezentují na setkání
metodiků prevence libereckých základních škol.
V-klub svoji Činnost obnoví aŽL.9. a místo své obvyklé činnostio letních prázdninách rozšíří
nabídku příměstských táborů DDM Větrník.

Bod ě.3
Pro letoŠnÍ letní prázdniny DDM Větrník nabízí 63 táborů, ve ktenich je již nahlášeno 1000
klientŮ. VÍce jak Polovina táborrj je zaplacena, ačkoliv byl termín splatnosti posunut na
polovinu čeruna"
Příměstské tábory spadají z hlediska hygienicko-protiepidemických opatření do
jednodenních akcÍ, pobytové tábory mají svá specifická opatření a realizace putovního
tábora bude zvážena dle aktuální epidemiologické situace.



§CIď č. S
V současné chvíli se řeší organizace oprav v DDM (v,ýměna oken, oprava PodlahY, oPrava

elektřiny, vymalování), které jsou každoročně plánovány na měsíc Červen, jakoŽto jediném

měsíci bez zájmových nebo táborových aktivit. Opravy tak budou muset proběhnout za

plného běhu DDM kvůli prodlouženíčinnosti do konce června,

DDM Větrník obdržel poslední díl investičního příspěvku na výstavbu turistického objektu na

souši a bude moci stavbu dokončit v letošním školním roce,

Ubytování na Souši bude obnoveno od 8.6.

Stále palčivým problémem DDM je nedostatek prostor pro zájmové útvary.
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Další setkán í dozorčí rady bylo naplánován a na 25.6. v 8.00

Ukončeno v 09.15

V Liberci dne 28. května 2020

Zupsa§m: Mgr. Marta Kultová
ověřil: lng. Jiří Novák rž7-a-v-/<"_-


