IV. zasedání: valné hromady EAPN ČR
Datum: 25. 1. 2007
Místo: IQ Roma Servis, Hybešova 41, Brno
Přítomni: viz prezenční listina
Zápis: Ivona Parčiová
Úvod, úvodní zahájení, seznámení s programem: M. Černá, předsedkyně
Vysvětlení k :
- vystoupení Naděje z EAPN ČR (I. Hradecký)
- rezignace P. Vychopně z Výkonného výboru
1. bod programu
Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2006 (M. Černá)
- výbor se v roce 2006 zabýval intenzivně získáním financí na činnost » vypracován
projekt: „STOP SOCÍÁLNÍMU VYLOUČENÍ“ – jednání probíhala od července 2006,
projekt schválen od 1.12.2006 do 30.11.2007 - získáno: cca 380 000 Kč, účel: vytvoření
webových stránek EAPN ČR, zhotovení letáků a informačních materiálů, uspořádání
seminářů, překlady zahraničních materiálů, praxe, vytvoření monitorovacích zpráv,
spolupráce na konferenci o sociálním začleňování
-

česká účast na 5. evropském setkání osob žijících v chudobě a sociálním vyloučení
(Brusel 12.-13. května 2006):zúčastnili se 4 klienti z IQRS doprovázeny vedoucím Centra
komunitní a terénní sociální práce IQRS (J. Kliment). Výprava se zaměřila na
problematiku dostupnosti zdravotní péče, bytových podmínek, zaměstnanosti,
diskriminace a také udržitelnosti rodinných hodnot, zejména pohledem romské sociálně
vyloučené skupiny v ČR. Dobrá odezva v médiích, posíleno dobré jméno EAPN, účastníci
byli nadšeni, (před-akce v IQRS-veřejná příprava na vystoupení, ujasnění témat,…;
výstupná akce v IQRS zpětná vazba: přínos, dojmy..; vytvořena tisková zpráva, zprávy
ČT)

-

členové EAPN se v Praze zúčastnili konference SKOK k očekávaným dopadům zákona o
sociálních službách-přinese spoustu problémů: „služby sociální prevence“ jsou příliš
závislé na dotacích: proběhne regionální monitoring-sledování plnění zákona v praxi (jak
to ovlivňuje klienty, workshop, …)

-

doplnění kalendáře akcí v roce 2006 do Výroční zprávy EAPN 2006 (kdo nevyplnil na
místě, pošle e- mailem M.Černé ) termín ihned!

Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2006 byla schválena.
2. bod programu
Plán na rok 2007:
A)

Projekt STOP sociálnímu vyloučení (K. Schwarz)

-vytvoření webové stránky - domluva s EAPN v Bruselu o možnosti připojení k jejich
doméně (k evropské doméně www.eapn.org), uvítány jsou podněty na obsah stránky, do
15. února 2007 zajistit doménu (koordinátor K. Schwarz, spolupráce Katarína Klamková,
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která se aktivně zapojí po 15. únoru v případě, že nebude možná česká sekce na
www.eapn.org, vytvoří www.eapn.cz)
-semináře, workshopy, monitoring:
Ostrava 12. 6. – monitorovací zpráva do 25. 5. – pořadatelka I. Sniegoňová
Brno 21. 6. – monitorovací zpráva do 8. 6. – pořadatelka K. Klamková
Praha 28. 6. – monitorovací zpráva do 15. 6. – pořadatelka D. Kocmánková
Zprávy z workshopu (report) do konce července, evaluační zpráva do 15. září 2007
Konference v Opavě 4.a 5. října 2007
Koordinační skupina: p. Schwarz, Klamková, Sniegonová, Kocmánková (organizátoři
regionálních seminářů/workshopů),– termín setkání v návaznosti na výkonný výbor 7.2.
Praha od 11:00.
E-mailem se ozvou zájemci o spolupráci jednotlivým regionálním organizátorům
-medializace
-průběžně, TZ k akcím, zviditelnění jména EAPN ČR
-přilákat média na 17. října: vydat tiskovou zprávu, uspořádat tiskovou konference
(společně připravit mediální „bombu“)
-leták EAPN ČR
Ostatní aktivity viz. harmonogram
B) Setkání osob žijících v chudobě (H. Žurovcová) - Česká účast na 6. evropském
setkání osob žijících v chudobě a sociálním vyloučení (Brusel, 4.-6. června 2007)„Ženy žijící v chudobě“ - žena postižená sterilizací, žena postižena lichvou, žena,
která přišla o dítě (odebráno např. z důvodu ztráty bydlení), celkem 4 ženy, jednu
ženu doplnit, nutná příprava
C) Přijetí „FORINT“ za člena EAPN ČR dle doporučení výboru ze dne 18.4.06
vystoupila Katarína Klamková se stručným představením FORINTU
hlasování: jednohlasně odsouhlaseno, 7 hlasů ze 7 hlasů členů valné hromady bylo
PRO, FORINT přijat za člena EAPN ČR
Uvítáme další tipy na členy EAPN (na webu vytvořit „přidejte se k nám“)
Plán EAPN ČR na rok 2007 byl schválen.
3. bod programu
Přenášení informací a metodik z Bruselu -prezentace I. Śniegoňové.
- účast zástupců EAPN ČR na evropských akcích EAPN Europe –možnost nominování
dalších lidí, nutné zajistit aktivní zájem funkčnost nových lidí
(harmonogramy skupin a rozpis účastníků v přílohách)
Prezentace bude rozeslána elektronicky.
- nutné návrhy na účastníky konferencí a pracovních skupin
- je možné delegovat jiného zástupce z organizace, který se orientuje v problematice lépe
- pracovní jazyk-angličtina, francouzština, popř. španělština
- www.eapn.org, heslo: 1515 (pro extranetové stránky určené členům EAPN)
- Výkonný výbor EAPN ČR provede konečnou nominaci po přihlášení zájemců
Informace byly vzaty na vědomí.
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4. bod programu
Změna stanov:
oficiální název: EAPN ČR, o. s. (název nesmí být totožný s názvem evropské sítě, musí se
výrazně lišit), pokud by nebyl povolen, náhradní název: EAPN Česká republika, o. s.
návrhy pro podnázev:
- česká síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení, člen evropské sítě proti chudobě a
sociálnímu vyloučení
česká síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení, člen evropské sítě EAPN
(evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení Česká republika)
Sídlo: dořešit
bod 3 – přeformulování: c) Usnadňovat přístup k informačním technologiím…
bod 4 Členství:
•vyškrtnout bod c)
•bod a) návrhy, kdo se může stát členem: „nechat pouze organizace“ – lobbystické skupiny,
veřejné organizace, komerční subjekty, právnické osoby, nebo řešit partnerskými smlouvami
Všechny změny ve stanovách EAPN ČR, alt. v jednacím řádu EAPN ČR promyslet a zatím
neregistrovat (registraci je možno udělat do tří let od platnosti zákona), členům rozeslat emailem k připomínkování.
Termín: přípomínky shromáždit do konce února 2007, pak se navrhne další postup. Zasílat
členům VV: Mileně Černé, Karlu Schwarzovi, Iloně Sniegoňové, Kataríně Klamkové.
Bod č. 5. programu valné hromady EAPN ČR nebyl dořešen
Bod č. 6. programu valné hromady EAPN ČR se z časových důvodů nestihl
(návrh 1 Novák, Klamková, Sniegoňová - dvoudenní,intenzivní koncepční workshop: pátek, sobota (2
dny) v Ústí na Labem-využít nabídku ubytování Člověka v tísni (K. Novák), návrh 2 Schwarz:
nespojovat s valnou hromadou, návrh 3 Navrátil jednodenní schůzka v Brně nespojená s valnou
hromadou
- spojovat/nespojovat s valnou hromadou, jednodenní/dvoudenní???
Konání další valné hromady: červen nebo září 2007
Shrnutí - Cíle 2007: webová stránka, „mediální bomba 17. říjen“, revize orgánů a dokumentů EAPN
ČR: stanovy, jednací řád, VV, předsednictví ad., SWOT analýza EAPN ČR – nové strategie, vyšší
efekty, kvalitně realizovat projekt STOP sociálnímu vyloučení (semináře, konference ad.)

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------Příští setkání:
Výkonný výbor + 1. termín setkání koordinační skupiny: 7.2. Praha od 11:00, VDV
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