Zápis z 11. VALNÉ HROMADY EAPN ČR, z. s.
24. listopadu 2016 od 11 do 15 hodin
zasedací místnost sekretariátu Charity ČR, 1. patro, Vladislavova 12, Praha 1
Přítomni: Soňa Brišová, Milena Černá, Prokop Janoušek, Emil Jíra, Ladislav Krajdl, Iva
Kuchyňková, Petra Lelovičová, Stanislav Mrózek, Lidmila Němcová, Jan Oulík, Karel
Schwarz, Jakub Sekera, Stanislav Skalický, Martina Zikmundová
Omluveni: Petr Haška, Katarína Klamková, Jan František Krupa, Hana Malinová, Olga
Rosenbergerová, Jan Vojvodík
1. Zahájení, zjištění schopnosti usnášení:
Valnou hromadu (VH) zahájil a předsedal jí Karel Schwarz, předseda EAPN
ČR, z. s. Předsedající připomněl, že VH svolal jako statutární orgán EAPN ČR
podle §§ 248 a 249 občanského zákoníku dne 21. 10. 2016, tj. nejméně 30 dnů
před jejím konáním, a to emailem zaslaným všem členům spolku spolu
s pořadem (programem) zasedání. Předsedající po zahájení konstatoval, že
podle prezenční listiny je VH schopna se usnášet, protože jsou přítomni
zástupci 9 členů z celkového počtu 15 členů (od minulé VH v červnu 2015
ukončili členství Nový prostor, z. ú., sdružení Dženo a spolek SKOK, který
vstoupil do likvidace). Na začátku jednání proběhlo představení všech
přítomných.
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise:
Byli navrženi a jednomyslně zvoleni: zapisovatelé – Soňa Brišová, Ladislav
Krajdl, ověřovatelé zápisu - Martina Zikmundová, Karel Schwarz, volební
komise – Lidmila Němcová, Iva Kuchyňková.
3. Schválení programu:
Navržený pořad jednání – program VH (příloha č. 1 k tomuto zápisu) byl
jednomyslně schválen.
4. Jednací řád EAPN ČR, z. s. – projednání a schválení:
K návrhu Jednacího řádu (příloha č. 2 k tomuto zápisu), který byl předem
zaslán spolu s dalšími podklady k zasedání VH, nebyly vzneseny připomínky.
Jednací řád EAPN ČR byl jednomyslně schválen.
5. Kontrola splnění usnesení 10. Valné hromady EAPN ČR, o. s.:
Transformace EAPN ČR, o. s. na EAPN ČR, z. s. byla ukončena 23. března
2016 zápisem údajů do spolkového rejstříku. Spolupráce s Platformou pro
sociální bydlení byla realizována formou členství a aktivního zapojení do její
činnosti. Téma „uprchlíci“ bylo nadále sledováno, avšak nebylo vydáno žádné
stanovisko.
VH vzala jednomyslně na vědomí splnění usnesení 10. VH EAPN ČR, o. s.
6. Přijetí nových členů EAPN ČR, z. s.:
Předsedající seznámil přítomné s písemnou přihláškou Asociace občanských
poraden (AOP) ke členství v EAPN ČR. Statutární orgán – ředitel AOP
Stanislav Skalický pak krátce představil svou organizaci. Po krátké rozpravě

byla Asociace občanských poraden (IČ: 65998642) jednomyslně přijata za
člena EAPN ČR, z. s. (pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0).
Přijetím AOP se počet členských organizací EAPN ČR zvýšil na 16 a počet
zástupců členských organizací, oprávněných ke hlasování na VH, stoupl na 10.
7. Doplňovací volba 2 členů Výkonného výboru a volba 2 revizorů EAPN ČR, z. s.:
Předseda EAPN ČR sdělil, že k dnešnímu dni K. Klamková rezignovala na
členství ve Výkonném výboru (VV). Současně navrhl, aby VV byl doplněn o 2
nové členy. VH vzala jednomyslně rezignaci K. Klamkové na vědomí a
schválila návrh na doplňovací volbu dvou nových členů VV. Předseda EAPN
ČR poděkoval Kataríně Klamkové za její dlouholetou aktivní práci pro EAPN
ČR ve funkci členky VV.
Poté byly jako kandidátky na členství ve VV EAPN ČR představeny: Martina
Zikmundová z České asociace streetwork, z. s. a Lidmila Němcová z Hnutí
Křesťan a práce, z. s. Jiný návrh nebyl předložen. Navržený způsob volby 2
nových členů VV aklamací byl jednomyslně schválen. Lidmila Němcová byla
zvolena členkou VV EAPN ČR, z. s. (pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0).
Martina Zikmundová byla zvolena členkou VV EAPN ČR, z. s. (pro 9, proti 0,
zdržel se hlasování 1).
Předseda EAPN ČR vysvětlil, že oproti původnímu předpokladu musí podle §
262, odst. 1 občanského zákoníku následovat volba 3 (místo 2) revizorů, kteří
podle Stanov EAPN ČR mají plnit funkci kontrolní komise. S kandidaturou na
funkci revizorů vyslovili souhlas: Jan Vojvodík z organizace Domov důchodců
Ústí nad Orlicí, Hana Malinová ze spolku Rozkoš bez rizika a Iva Kuchyňková
z Charity ČR. Navržený způsob volby aklamací byl jednomyslně schválen. Do
funkce revizorů EAPN ČR, z. s. byli aklamací zvoleni: Jan Vojvodík (pro 10,
proti 0, zdržel se hlasování 0), Hana Malinová (pro 10, proti 0, zdržel se
hlasování 0) a Iva Kuchyňková (pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1).
8. Zpráva o činnosti EAPN ČR, z. s. za období 2015 – 2016:
Všichni členové EAPN ČR obdrželi před VH Výroční zprávu EAPN ČR za
rok 2015 a Zprávu o činnosti EAPN ČR za rok 2016 (za období uplynulé do
konání VH). Předseda EAPN ČR doplnil obě zprávy komentářem.
Nejvýznamnější akcí roku 2015 bylo zářijové setkání ke strategii sociálního
začleňování 2020. Milena Černá zpracovala na objednávku MPSV publikaci,
která shrnula doporučení EAPN ČR ze setkání lidí se zkušeností s chudobou.
V letošním roce byly hlavními akcemi „Národní setkání k podpoře seniorů“
v Brně, setkání představitelů seniorských organizací v Praze a regionální
semináře k podpoře seniorů v Liberci a v Ostravě. Zároveň jsme
spoluorganizovali konferenci k sociálnímu bydlení společně s Platformou pro
sociální bydlení, která se konala 5. 10. 2016 v prostorách Poslanecké
sněmovny. Také jsme připravili a vytiskli (zatím jen 100 kusů) z projektu
MPSV nový leták (skládačku) EAPN ČR.
9. Zpráva o hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok 2015 a 2016 (do 30. 9. 2016):
Zpráva byla rozeslána všem členům EAPN ČR jako součást Výroční zprávy za
rok 2015, respektive Zprávy o činnosti za rok 2016.
10. Rozprava ke zprávám:
Předseda EAPN zodpověděl dotazy k předloženým zprávám.
M. Černá přednesla požadavek na podrobnější členění položky „ostatní
služby“. K. Schwarz seznámil přítomné s konkrétními výdaji v této položce.
Výroční zpráva za rok 2015 bude rozeslána s takto doplněnou účetní závěrkou.
Předseda EAPN ČR navrhl, aby VH v souladu se Stanovami EAPN ČR uložila
VV, aby vydal vnitřní předpis k nabývání a pozbývání členství v EAPN ČR,
Byla diskutována otázka členských příspěvků. K. Schwarz informoval, že
MPSV požaduje příjem z členských příspěvků jako podmínku pro podání
žádosti o dotaci na činnost organizace. Proto navrhl usnést povinnost placení
členských příspěvků ve výši minimálně 100 Kč ročně, popřípadě více.

Účastníci VH navrhli doplnit do skládačky stručně ještě téma „chudoba dětí“,
respektive „rodina“. I. Kuchyňková ve spolupráci s L. Krajdlem, L.
Němcovou, M. Černou a J. Oulíkem byla pověřena vytvořením doplňující
formulace. Leták bude vytisknut jen v češtině a bude dotisknuto nejvýše 400
kusů.
11. Schválení činnosti a hospodaření EAPN ČR, z. s. za období 2015 – 2016:
VH schvaluje zprávu o činnosti a výsledek hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok
2015 a 2016 do 30. 9. 2016 (pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0).
12. Zpráva z 15. a 16. Evropského setkání lidí žijících v chudobě:
Informace podal S. Mrózek.
Cílem 15. setkání (19. – 20. 11. 2015) bylo poskytnout expertům a politikům
podněty ze zkušenosti s chudobou. Obtížné bylo, že se téměř po celou dobu
jednalo ve skupinách, takže bylo potřeba simultánně tlumočit. Za všechny
delegáty promluvil při setkání o své zkušenosti s chudobou a sociálním
vyloučením (bezdomovectvím) jeden z českých delegátů Evžen Vojkůvka,
který se zúčastnil setkání i letos. Citace z jeho vystoupení byla loni použita
v tiskové zprávě EAPN Evropa. Kromě něho se zúčastnily z ČR ještě 2 ženy.
Tématem letošního 16. setkání (15. – 16. 11. 2016) byla participace, čeští
delegáti byli zkušení participátoři. Se zkušenostmi ze setkání se s účastníky
VH podělil Emil Jíra z pražské participativní skupiny Platformy pro sociální
bydlení. Setkání bylo úspěšné, nezúčastnil se ho však žádný europoslanec. S.
Mrózek bude i nadále Národním koordinátorem pro setkání lidí se zkušeností s
chudobou. Národní setkání lidí žijících v chudobě s účastí delegátů
bruselského setkání se letos nekonalo z důvodu opožděného rozhodnutí o
konání setkání v Bruselu, pro příští rok zvážíme jeho opětné uspořádání.
13. Informace o další činnosti EAPN Evropa:
Informace podal předseda EAPN ČR, který je členem VV EAPN Evropa,
doplnili ho I. Kuchyňková a S. Mrózek, kteří se s K. Schwarzem zúčastnili VH
evropské sítě EAPN (27. – 29. 10. 2016) v pracovních skupinách pro
inkluzívní strategie EU (S.M.) a pro posilování kapacity sítě (I.K.). K
zamýšlené reorganizaci evropské sítě EAPN nedošlo, byla přijata pouze
úsporná opatření. Trvá strategie dohodnutá na zasedání VV EAPN ČR
v červenci minulého roku, aby se EAPN ČR stala nejpozději do dvou let
ekonomicky nezávislá na podpoře EAPN Evropa. Byl představen nový ředitel
EAPN Evropa (Leo Williams). Do závěrečné deklarace VH celoevropské
EAPN jsme navrhovali doplnit upozornění na problematiku chudoby z dluhů,
pro návrh se v předepsaném časovém termínu nepodařilo získat podporu tří
dalších členů evropské sítě EAPN. Ukázalo se však, že by byl zájem o
uspořádání mezinárodní konference k dluhové problematice. Debatovalo se
také o sociálním bydlení.
14. Plán činnosti EAPN ČR, z. s. na rok 2017:
Plán činnosti EAPN ČR na rok 2017, který byl rozeslán v podkladech k VH,
představil K. Schwarz. Již byl podán projekt na MPSV týkající se podpory
seniorů, který je pokračováním letošního projektu. Zahrnuje priority dohodnuté
na setkání seniorských organizací jako témata odborných pracovních skupin:
funkční a informační gramotnost, bydlení seniorů, příjmy seniorů, sociální
služby seniorům. Bylo navrženo doplnění plánu o strategii řešení chudoby dětí.
15. Projednání návrhů vzešlých z jednání Valné hromady:
• VH ukládá VV informovat revizory, za co zodpovídají (pro 10, proti 0, zdržel se
hlasování 0),
• VH ukládá VV vytvořit vnitřní předpis ke způsobu nabývání a pozbývání členství
v EAPN ČR (pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0),
• VH schvaluje členské příspěvky členů EAPN ČR, z. s. ve výši 100,- Kč ročně
(pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0),

•

VH ukládá VV rozeslat Výroční zprávu za rok 2015 se specifikací položky ostatní
služby (pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0),
• VH ukládá VV doplnit leták/skládačku o prioritu zaměřenou na chudobu dětí a
rodin (pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0),
• VH bere na vědomí předložený plán činnosti na rok 2017 a ukládá VV zapracovat
do plánu činnosti na rok 2017 strategii řešení chudoby dětí (pro 9, proti 0, zdržel
se hlasování 0).
16. Různé:
• L. Němcová informovala o akcích Hnutí Křesťan a práce v roce 2017:
- mezinárodní konference seniorů (8. – 10. 3.),
- setkání na Velehradě s tématem digitální gramotnost (v září).
• VH vyzývá členské organizace EAPN ČR, aby do kanceláře EAPN ČR zasílaly
informace o všech akcích, které pořádají.
Usnesení 11. Valné hromady EAPN ČR, z. s., konané dne 24. 11. 2016:
Valná hromada EAPN ČR
1. schvaluje
- navržený pořad jednání (program) VH,
- navržený Jednací řád EAPN ČR,
- členství Asociace občanských poraden (IČ: 65998642) v EAPN ČR,
- návrh na doplňovací volbu dvou nových členů Výkonného výboru EAPN ČR
(celkový počet 7 členů VV).
- způsob doplňovací volby členů VV EAPN ČR aklamací,
- způsob volby revizorů EAPN ČR aklamací,
- zprávu o činnosti a výsledek hospodaření EAPN ČR za rok 2015 a za rok 2016 do
30. 9. 2016,
- členské příspěvky členů EAPN ČR ve výši 100,- Kč ročně;
2. volí
- zapisovatele VH: Soňa Brišová, Ladislav Krajdl,
- ověřovatele zápisu z VH: Martina Zikmundová, Karel Schwarz,
- volební komisi VH: Lidmila Němcová, Iva Kuchyňková,
- členy Výkonného výboru EAPN ČR: Lidmila Němcová, Martina Zikmundová
- revizory jakožto kontrolní komisi EAPN ČR: Iva Kuchyňková, Hana Malinová,
Jan Vojvodík;
3. ukládá Výkonnému výboru EAPN ČR
- informovat revizory, za co zodpovídají,
- vytvořit vnitřní předpis ke způsobu nabývání a pozbývání členství v EAPN ČR,
- rozeslat Výroční zprávu za rok 2015 se specifikací položky ostatní služby,
- doplnit leták/skládačku o prioritu zaměřenou na chudobu dětí a rodin,
- zapracovat do plánu činnosti EAPN ČR strategii řešení chudoby dětí,
4. bere na vědomí
- splnění usnesení zápisu z 10. Valné hromady EAPN ČR, o. s.,
- rezignaci Kataríny Klamkové na funkci členky Výkonného výboru EAPN ČR,
- předložený plán činnosti EAPN ČR na rok 2017;
5. vyzývá členské organizace EAPN ČR, aby do kanceláře EAPN ČR zasílaly informace
o všech akcích, které pořádají.
Zápis byl vyhotoven 10. prosince 2016.
Zapsali: Soňa Brišová
Ladislav Krajdl
Ověřili: Martina Zikmundová
Karel Schwarz

