Zápis z 10. Valné hromady EAPN ČR, o. s.
Zasedací místnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
18. 6. 2015 od 11 do 13 hodin

Přítomni: Milena Černá, Karel Schwarz, Dagmar Kocmánková, Ilona Bužková, Hana Řezáčová
Ludmila Janoušková, Prokop Janoušek, Iva Kuchyňková, Česlav Santarius, Ladislav Krajdl, Jiří
Pěnkava, Olga Rosenbergerová, Andrej Kraina, Soňa Brišová
Bylo konstatováno, že ze 17 členů EAPN ČR je přítomno 9 osob oprávněných k hlasování, tedy
nadpoloviční většina členů, a Valná hromada je schopná usnášení.

1. Kontrola zápisu z 9. Valné hromady EAPN ČR, o. s., která se konala 14. 11. 2014: úkoly
byly splněny.
2. Zpráva o činnosti EAPN ČR, o. s. v roce 2014.: Zpráva byla předem rozeslána členům
EAPN ČR, o. s. Přítomní neměli žádné připomínky.
3. Zpráva o hospodaření za rok 2014: Účetní závěrka je uvedena ve Výroční zprávě EAPN
ČR, o. s. za rok 2014. Hospodaření bylo ovlivněno nedostatkem zdrojů: na základě
smluv s EAPN Evropa byly k dispozici jen příspěvky na setkání lidí žijících v chudobě,
semináře k evropským strategiím boje proti chudobě, na překlady dokumentů EAPN a
na projekt EMIN. V roce 2014 jsme neměli žádné jiné projekty než EMIN. Členské
příspěvky se od členských organizací nevybírají. EAPN ČR, o. s. neobdrželo dary, ani
příspěvky od sponzorů. V roce 2014 jsme podávali 2 projekty, jeden projekt týkající se
sociálního bydlení byl podáván na MPSV a druhý projekt na podporu lidí s duševním
onemocněním byl podáván na Ministerstvo zdravotnictví. Projekty nebyly schváleny. Č.
Santarius připravil zprávu revizora EAPN ČR, o. s. Zpráva o činnosti EAPN ČR, o. s. za
rok 2014 včetně zprávy o hospodaření byla jednomyslně schválena.
4. Zpráva o projektu EMIN: Projekt byl evropský, dvouletý. Byli jsme zapojeni do druhé
části projektu v roce 2014. Cílem bylo zjistit, zda by v ČR byla politická vůle zavést
minimální příjem. První fází byla analýza, kontaktovali jsme NNO a MPSV. Reakce byly
rozdílné, NNO to viděly jako příležitost, MPSV bylo k projektu skeptické. Vyvrcholením
projektu byla konference, která se uskutečnila pod záštitou místopředsedy Senátu

Parlamentu ČR ing. Zdeňka Škromacha dne 7. října 2015. Zúčastnil se Fintan Farrell
z EAPN. Projekt byl na celoevropské úrovni zakončen konferencí 10. – 11. 12. 2014
v Bruselu. Závěrečná zpráva projektu EMIN byla schválena Evropskou komisí, je
umístěna na webových stránkách EAPN ČR, o. s.
5. Přijetí nových členů EAPN ČR, o. s.: Přišla přihláška do EAPN ČR, o. s. od Plzeňské
potravinové banky. Hlasování: pro 7, zdržel se hlasování 0, proti 2. Závěr: Valná
hromada schválila přijetí Plzeňské potravinové banky do EAPN ČR, o. s. Počet členů
EAPN ČR, o. s. se tím zvýšil na 18, přítomno je tedy 10 členů Valné hromady EAPN ČR,
o. s. s hlasovacím právem.
6. 14. bruselské setkání osob žijících v chudobě: Není rozhodnuto, zda se bude konat,
pokud, tak na podzim 2015 a v redukované podobě. Informaci po VH podá S. Mrózek.
7. Valné shromáždění EAPN ve Španělsku v Bilbau v červenci 2015: Již třetí rok je jiný
systém valných shromáždění a účasti členů na činnosti EAPN. Jen jednou za 3 roky je
shromáždění rozšířené o strategický kongres se 3 delegáty z každé národní sítě,
v ostatních 2 letech se účastní jen 1 delegát z každé sítě. Letos se bude poprvé konat
Strategický kongres na téma „Jaké jsou vize pro Evropu a svět bez chudoby“, který
předchází Valnému shromáždění. Strategický kongres a VH bude projednávat
Strategický program EAPN na léta 2015 – 2018, Plán práce EAPN na rok 2016 a
Závěrečnou deklaraci. Zúčastní se K. Schwarz, S. Mrózek, K. Klamková. Před
Strategickým kongresem proběhne paralelně zasedání Výkonného výboru EAPN
(zúčastní se člen VV EAPN K. Schwarz) a zasedání EUISG (Pracovní skupina pro
inkluzívní strategie Evropské unie – zúčastní se členka EUISG K. Klamková). Výkonný
výboru EAPN zvolí po skončení Valného shromáždění nové předsednictvo EAPN včetně
prezidenta na období 2015 – 2018.
8. Aktivity EAPN ČR, o. s. v roce 2015: Čekáme na schválení kontraktu z Bruselu. Těžiště
akcí je jako obvykle v říjnu k Mezinárodnímu dni chudoby. VV jedná o nových
webových stránkách (nový redakční systém), kde budou aktuální informace z EAPN
Evropa, z členských organizací i z nadnárodních organizací jako je Social Platform aj.
9. Nové Stanovy EAPN ČR, o. s.: Návrh nových stanov zpracovala I. Bužková. Připomínky
zaslal K. Schwarz, které byly zapracovány do nových stanov. Stanovy byly jednomyslně
schváleny. Příloha č. 1: Stanovy EAPN ČR, z. s.
10. Přeregistrace EAPN ČR, o. s. na zapsaný spolek: Podklady jsou připraveny. Žádost o
přeregistraci bude v nejbližší době podána na rejstříkový soud.
11. Volba předsedy a Výkonného výboru EAPN ČR, o. s. (respektive po přeregistraci
EAPN, z. s.): Předsedkyně EAPN ČR, o. s. M. Černá sdělila, že podala rezignaci na funkci
předsedkyně EAPN ČR, o. s. Do Výkonného výboru EAPN ČR, o. s., respektive po
přeregistraci EAPN ČR, z. s. byli navrženi: S. Mrózek, K. Schwarz, M. Černá, K.
Klamková, O. Rosenbergerová, I. Kuchyňková. Valná hromada schválila jednomyslně,
že Výkonný výbor bude mít 6 členů. Poté bylo všech šest navržených členů VV zvoleno
jednomyslně aklamací. Následně proběhla volba předsedy EAPN ČR. Pro první kolo

volby bylo rozdáno 10 hlasovacích lístků. Volební komise (D. Kocmánková a S. Brišová)
sečetla odevzdané hlasy s tímto výsledkem: K. Schwarz – 4 hlasy, S. Mrázek – 2 hlasy,
M. Černá – 1 hlas, K. Klamková – 1 hlas, O. Rosenbergerová – 1 hlas, 1 hlasovací lístek
byl odevzdán prázdný. V druhém kole bylo hlasováno aklamací o kandidátu, který
v tajné volbě obdržel v 1. kole nejvíce hlasů. Předsedou EAPN ČR, o. s., respektive po
přeregistraci EAPN ČR, z. s. byl zvolen PhDr. Karel Schwarz většinou 8 hlasů, 1 hlasující
se zdržel hlasování a jeden se 2. kola volby nezúčastnil.
12. Různé:
•

Platforma pro sociální bydlení se transformovala v právní subjekt. M. Černá
navrhuje zapojit EAPN ČR do Platformy pro sociální bydlení vzhledem
k přibývajícímu počtu vyloučených lokalit v ČR a ohrožení přípravy zákona o
sociálním bydlení. Projedná Výkonný výbor EAPN ČR.

•

Uprchlíci do ČR: EAPN ČR situaci sleduje, prozatím však nezaujímá vlastní
stanovisko.

Zapsala: Soňa Brišová
Ověřila: MUDr. Milena Černá

