Zápis z II. valné hromady EAPN ČR
24. února 2005
sídlo společnosti Člověk v tísni, Sokolská 18, Praha 2
Přítomní zástupci:
Diakonie ČCE, , Slezská diakonie,Křesťan a práce, Naděje, Armáda spásy, Člověk v tísni, SKOK
Pozorovatelé:
Katerina Klamková, IQ Roma servis Brno
Omluveni:
Dženo
Sdružení Česká katolická charita
1. Předsedkyně přivítala přítomné, byl doplněn program.
2. VH schvaluje program VH:
1)
Zahájení, schválení programu valné hromady
2)
Kontrola zápisu z I. valné hromady dne 3. 11. 2004 v sídle Naděje,
3)
Informace o valné hromadě EAPN v Groningen ve dnech 17. – 21. 11. 2004
4)
Informace o 5. oborové konferenci NNO působících v sociální oblasti, „Sociální služby
jako nástroj sociálního začleňování“, Hradec Králové, 10. – 11. 2. 2005.
5)
Změna stanov
6)
Změna jednacího řádu
7)
Volba výkonného výboru a předsedy EAPN ČR
8)
Diskuze o programovém směřování EAPN ČR
9)
Diskuze o mechanismu přijímání společných stanovisek.
3. VH schvaluje zápis z I. valné hromady dne 3. 11. 2004
4. p. Schwarz informoval přítomné o průběhu konference EAPN v Groningenu. Konference měla
dvě části – odbornou a funkčně-technicko-procedurální. Na konferenci byl přijat dokument EAPN
ke směřování evropských politik k SI. P. Schwarz dokumenty rozešle. P. Černá informovala o
potřebě formulací konkrétních potřeb pro potřeby strategií EAPN směrem k veřejnosti a tvůrcům
politik. Byla vznesena poznámka k nepřekročitelnému vývoji vlastní EAPN ČR.
5. sl. Sniegoniová informala VH o průběhu 5. oborové konferenci NNO působících v sociální
oblasti, „Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování“ v 10. – 11. 2. 2005.
6. VH schvaluje změnu stanov v tomto znění:
Stanovy EAPN ČR

1)
2)
3)
4)

Název: EAPN ČR - European Anti Poverty Network/Evropská síť proti chudobě
Typ právnické osoby: občanské sdružení
Sídlo: Praha 2, Varšavská 37
Působnost: ČR

1. Poslání
Členové EAPN ČR jsou nositeli ideje sociálního začleňování a boje proti chudobě. EAPN ČR
vytváří fórum pro sdílení názorů, informací a zkušeností a je vedena ochotou podílet se na práci
Evropské sítě proti chudobě (EAPN).

2. Cíle
Cílem EAPN ČR je dosáhnout akceptace problematiky sociálního vyloučení veřejností a veřejnou
správou v ČR, odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním
vyloučením a usilovat o jejich začleňování.
3. Činnost
a) Všestranně usilovat o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě a stal prioritou veřejné
správy na všech úrovních.
b) Podporovat, rozvíjet a realizovat aktivity směřujících k sociálnímu začleňování.
c) Šířit přístup k informačním technologiím a vzdělání osob ohrožených sociálním vyloučením.
d) Podporovat rozvoj kvality v sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jako
východiska pro dodržování jejich lidských práv.
e) Sdružovat osobnosti a organizace působící v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
f) Přenášet osvědčené metody práce a přístupy do prostoru Evropské unie a využívat zkušeností
ostatních zemí a participovat při tvorbě národních politik v oblasti sociálního začleňování.
4. Členství
a) Členem se může stát nestátní nezisková organizace s celostátní nebo krajskou působností,
působí v oblasti sociálního začleňování a boji proti chudobě nebo tyto organizace sdružuje.
b) Členem se může stát fyzická osoba, která se významně angažuje v boji proti chudobě a
sociálnímu vyloučení.
c) U právnických osob je podmínkou, aby organizace vznikla za účelem přímé pomoci a
nediskriminujícího přístupu k osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením nebo
osobám sociálně vyloučeným.
d) O přijetí nového člena a jeho vyloučení rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů všech
členů na návrh výkonného výboru. U fyzických osob je podmínkou členství významné angažmá
v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
e) Členství v EAPN ČR zaniká také zánikem organizace nebo vystoupením z EAPN ČR.
5. Práva a povinnosti členů
a) Angažovat se v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
b) Aktivně se informovat o národním a evropském dění v dané problematice.
c) Podle možnosti se podílet na tvorbě a hodnotících procesech Národního plánu proti chudobě a
sociálnímu vyloučení.
d) Podporovat činnost EAPN a EAPN ČR.
e) Účastnit se jednání valné hromady EAPN ČR (právnické osoby v zastoupení pověřeným
zástupcem).
f) Volit výkonné orgány a být do nich volen (právnické osoby v zastoupení pověřeným
zástupcem).

a)
b)
c)
d)

6. Orgány
Nejvyšším orgánem EAPN ČR je valná hromada tvořená všemi členy. Schází se nejméně
jednou do roka. Zastoupen více členů EAPN ČR jednou osobou je nepřípustné.
Valná hromada rozhoduje prostou většinou všech členů s výjimkou rozhodnutí o zániku EAPN
ČR a změně stanov.
Valná hromada volí předsedu EAPN ČR jako statutární orgán a členy výkonného výboru.
Valná hromada je oprávněna rozhodovat 2/3 většinou o změně stanov a prostou většinou o
změně jednacího řádu.
7. Jednací řád

Jednací řád EAPN ČR upravuje úkoly a kompetence valné hromady, výkonného výboru, revizorů,
přípravu, četnost a termíny jednání výkonného výboru, způsob voleb a další otázky. Jednací řád
schvaluje VH.

8. Organizační struktura
EAPN ČR se nečlení na organizační jednotky.
8. Zásady hospodaření
EAPN ČR hospodaří s vlastním i svěřeným majetkem. Za správnost hospodaření odpovídá
statutární orgán. EAPN ČR pověřuje hospodařením s vlastním a svěřeným majetkem hospodáře.
Kontrolou hospodaření EAPN ČR pověřuje revizory, které volí valná hromada.
9. Zánik EAPN ČR
EAPN ČR může zaniknout dobrovolným rozpuštěním. Platnost takového rozhodnutí je vázána na
souhlas dvou třetin řádných členů EAPN ČR. EAPN ČR může také zaniknout úředním
rozhodnutím podle zákona.
8. VH ukládá předsedovi EAPN ČR registrovat stanovy podle zákona.
9. VH schvaluje Jednací řád v tomto znění:
JEDNACÍ ŘÁD
EAPN ČR - European Anti Poverty Network/Evropská síť proti chudobě
Čl.1
Úvodní ustanovení
Jednací řád EAPN ČR upravuje úkoly a kompetence valné hromady, výkonného výboru, revizorů,
přípravu, četnost a termíny jednání výkonného výboru, způsob voleb a další otázky. Jednací řád
schvaluje VH.
Čl.2
Úkoly a kompetence valné hromady (VH)
Do působnosti VH EAPN ČR patří zejména:
- schvalovat změny a doplňky stanov a jednacího řádu
- projednávat a schvalovat aktivity a koncepci činnosti sdružení
- volit a odvolávat výkonný výbor a revizory
- rozhodovat o výši členských příspěvků
- přijímat nové členy sdružení na doporučení výkonného výboru

1.
2.
3.
4.
5.

Čl.3
Úkoly a kompetence výkonného výboru (VV)
VV řídí činnost EAPN ČR v období mezi VH
VV doporučuje VH přijetí nových členů
Statutárním zástupcem je předseda
Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje člen VV v rozsahu určeném předsedou.
Předseda EAPN ČR:
- jedná a podepisuje jménem sdružení
- svolává a řídí VH
- svolává zasedání VV a řídí jeho jednání
- rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti sdružení v období mezi
zasedáním VV

ustanovuje v případě potřeby pracovní skupiny, které zpracovávají dílčí úkoly
má právo delegovat své pravomoci v rozsahu a s časovou působnosti, které svým
usnesením schválila VV
VV je ze své funkce odpovědný VH
VV pořizuje ze svého zasedání zápis
VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
K usnesení VV je potřeba souhlas prosté většiny všech členů.
Na zasedání VV mohou být se souhlasem svolávajícího přizváni i další účastníci bez práva
hlasovat.
O počtu členů VV rozhoduje VH.
-

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Čl.4
Úkoly a kompetence revizorů
Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními
vnitřními předpisy

1.
2.

3.
4.

Čl.5
Četnost a termíny jednání
Valná hromada je svolána minimálně jednou ročně předsedou EAPN ČR.
Mimořádná zasedání valné hromady bude svoláno, požádá-li o to minimálně 5 členů
EAPN ČR. Toto mimořádné zasedání je nutné svolat nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení žádosti.
Výkonný výbor se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však třikrát za rok
Revizoři se schází minimálně jedenkrát ročně

Čl.6
Příprava jednání
1. Předseda EAPN ČR je odpovědný za přípravu podkladů pro zasedání valné hromady.
2. Předseda EAPN ČR vede zasedání valné hromady a řídí diskusi.
Čl.7
Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád vstupuje v platnost a účinnost okamžikem schválení VH.

10. VH přijímá na doporučení VV za člena EAPN ČR IQ Roma servis.
11. VH potvrzuje volbou stávající členy VV a předsedu EAPN ČR.
12. VH volí dalším členem VV Katarinu Klamkovou a Pavla Vychopeně.

Zapsal: Jan Černý

Prezenční listina II. valné hromady EAPN ČR
24. února 2005
sídlo společnosti Člověk v tísni, Sokolská 18, Praha 2

Diakonie ČCE

Slezská diakonie

Křesťan a práce

Naděje

Armáda spásy

Člověk v tísni

SKOK

IQ Roma servis

V Praze dne 24.2 2005

