Zápis ze 6. Valné hromady EAPN ČR
15. října 2010 od 9.00 do 10.45 hod.
VDV, Senovážné nám. 2, II. patro, Praha 1
Přítomni: M. Černá, K. Schwarz, I. Śniegoňová, D. Kocmánková, P. Vopeláková,
M. Stannet, S. Brišová (management)
Omluveni: L. Němcová, K. Klamková, Č. Santarius
Program Valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2009 (M. Černá)
Zpráva o projektu EY 2010 (M. Černá)
Účetní závěrka za rok 2009 a roky předcházející (K. Schwarz)
Zpráva z 9. bruselského setkání osob žijících v chudobě (D. Kocmánková)
Valné shromáždění EAPN a konference „Migrace a migranti v Evropě“
Limassol 10. – 12. června 2010 (K. Schwarz)
6. Aktivity EAPN ČR v roce 2011 (připravil Výkonný výbor EAPN ČR)
7. Různé
Zápis:
1. M. Černá přivítala všechny přítomné. Valná hromada se koná v roce Evropského
roku proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Od ledna se koná mnoho akcí v ČR i
v celé Evropě. Č. Santarius se omlouvá, Revizní zprávu dodá dodatečně. Pro
Valnou hromadu byla připravena Závěrka 2008 a 2009, Přehled hospodaření
EAPN ČR 2006 – 2010. EAPN ČR nevybírá členské příspěvky. Členské příspěvky
EAPN ČR platí EAPN Evropě. Výroční zpráva za rok 2009 byla připravena.
Členové EAPN ČR ji berou na vědomí.
2. K. Schwarz komentoval Závěrku za rok 2008 a 2009. Hospodaření od roku
2004 probíhalo v rámci občanského sdružení SKOK. EAPN ČR začala hospodařit
samostatně od roku 2006 z projektů a v letošním roce z dotace EY 2010..
Financování EAPN ČR bylo schváleno po rozpravě.

3. M. Černá: Projekt EY 2010 získala EAPN ČR v kategorii otázek dluhů, které
vedou k chudobě. Byly to první finanční prostředky, které EAPN ČR dostalo od

MPSV v rámci Evropské unie. EAPN ČR se otázkou dluhů zabývá formou
kulatých stolů – diskusních fór k otázkám předlužení - od října 2008. Z kulatých
stolů se jako výstup zpracovává Balíček opatření, který bude předán centrálním
úřadům státní správy a Parlamentu ČR. Konečnou formu mu dali zejména Daniel
Hůle z Člověka v tísni a David Šmejkal z Poradny pro finanční tíseň a v současné
době je již opatřen komentářem právníků z Úřadu veřejného ochránce práv.
Balíček opatření bude dořešen na kulatém stole 6. 12. 2010 v Praze na MPSV.
Na tento kulatý stůl budou pozvány i bankovní organizace poskytující půjčky.
Aktivity, které jsme si v projektu naplánovali, byly splněny. Průběžná kontrola
z MPSV, která proběhla na počátku září 2010, konstatovala, že nebylo splněno
promítání série dokumentárních filmů o chudobě na MFF v Karlových Varech.
V následujícím období vynahradí tento nedostatek další důležité akce. M. Černá
bude vystupovat na téma chudoby v říjnu na 4. symposiu České prezidentky,
kde bude hovořit o chudobě žen. Se stejným tématem vystoupí na konferenci o
chudobě dne 11. 11. v Ústí nad Labem. Dále se zúčastníme 2 happeningů: 18.
10. v Praze na náměstí Míru a 21. 10. v Ostravě. Účast klientů je jistá. EAPN ČR
vyvinula metodiku, jak využít znalostí a zkušeností lidí žijících v chudobě. Víc než
nedostatek peněz je často trápí
samota a nedostatek komunikace se
společností. Toto dává EAPN ČR jako poselství EY 2010. Pro závěrečnou zprávu
budou připraveny podklady – pozvánky, prezentace, fotografie atd. Prosíme o
zaslání podkladů, ke kterým zde v Praze nemáme přístup.
4. S. Brišová: pověřena výrobou letáku EAPN ČR, texty kontrolovali členové
Výkonného výboru, grafika byla svěřena E. Kocnárové, výroba do 21. 10.
5. D. Kocmánková: V červnu 2010 se konalo 9. Evropské setkání lidí žijících
v chudobě. Bylo významné proto, že se konalo v rámci Evropského roku boje
proti chudobě. Příprava letošního setkání byla jiná. Kandidáti byli vybráni na
Národním setkání lidí žijících v chudobě, které se konalo v dubnu v Praze. Byli
vybráni ti, kteří se nejvíce zapojovali a byli aktivní. 3 účastníci byli z organizace
Podané ruce a 1 klientka z organizace Rozkoš bez rizika. Každá národní
delegace si měla připravit 10tiletý plán boje proti chudobě. Evropského setkání
se zúčastnilo přes 130 klientů a přes 80 zástupců neziskových organizací a
konalo se v Evropském Parlamentu. Setkání bylo pod záštitou Španělského
předsednictví. Prioritami byla dětská chudoba, zapojení médií, finanční inkluze
(zavedení mikrokreditů, hlavně pro mladé), zavedení minimální mzdy,
bezdomovectví a bydlení, služby a služby v obecném zájmu (univerzální právo
k přístupu k sociálním službám, rovné příležitosti ke vzdělání, přístup k
energiím), participace a dialog na všech úrovních Evropské unie. Setkání
probíhalo 2 dny – v pátek a v sobotu, účastníci byli rozděleni do workshopů.
Měsíc po ukončení akce se konalo setkání v Evropském domě v Praze, kde
se delegáti podělili o své zážitky z Evropského setkání.
6. K. Schwarz: 10. – 12. června 2010 se konalo v Limassolu 21. Valné
shromáždění EAPN. Bylo připomenuto 20. výročí založení EAPN. Pohnutkami
založení EAPN bylo vytvoření dlouhodobější strategie boje proti chudobě a aby
se lidé zažívající chudobu sami podíleli na řešení. Hlavním tématem Valného
shromáždění v Limassolu byla strategie do roku 2020. Sešlo se zde 140
delegátů z 26 národních sítí. Na závěr byla přijata závěrečná deklarace –
Budujeme Evropu pro všechny. Hlavní tezí je odstranit nerovnosti v Evropě (jsou

velké regionální rozdíly). Byl apel na dodržování základních lidských práv. Bylo
usneseno, že EAPN bude apelovat na Evropskou komisi, aby připravila projekt
na odstranění chudoby v Evropě.
7. M. Černá. Na Valné shromáždění navázala konference o migraci a
migrantech v Evropě. M. Černá představila prezentaci o migrantech v ČR. Je
na webu EAPN. Vlády států se snaží, aby byl znemožněn příjezd migrantů a
usnadněn odjezd. Migranti nemají žádné legitimní nároky na zdravotní a sociální
služby, tuto pomoc potřebují bezprostředně děti a ženy. Bydlení se zaručuje
dětem bez rodičů, ne rodinám. Migranti mají špatný přístup ke vzdělání. Státy
tak jednají proti pravidlům EU.
8. Projekt NAPSI spolu! Komise sociálního začleňování při MPSV má 47 členů a
většina z nich si nedovede představit, že by se na tvorbě strategického plánu
podíleli lidé zažívající chudobu. EAPN ČR se prosazuje. Vychází z toho, že
zdravotně postižení lidé mají účast na všech jednáních, kde se rozhoduje o
jejich podpoře, zatímco lidé zažívající chudobu jakoby toto právo neměli. Příští
rok EAPN ČR chce svoje aktivity více zaměřit na sociální bydlení. To souvisí
s politikou a odhodláním vlády věnovat se těmto otázkám jako prioritním.
9. Různé: Armáda spásy je připravena se více podílet na akcích EAPN ČR.
10. Aktivity EAPN ČR v roce 2011:
·
·

·
·

revidovat členství v EAPN ČR
získat nové členy, zejména o ty, kteří byli aktivní v rámci projektu EY 2010, a
posílit součinnost všech členských organizací; síť EAPN ČR tvoří důležitou
součást občanské společnosti. Od počátku usilujeme o harmonizaci cílů EAPN ČR
a EAPN Evropa. EAPN je jediná síť v ČR, která se o chudobu stará. Ukládá se
výkonnému výboru.
regionální setkání LŽCH a 2, národní setkání LŽCH. V regionech využít podporu
členských organizací, jako se to děje v Ostravě, Plzni, Ústí n. L. atd. Pokusíme
se podat projekt do Norských fondů.
personální změny:
- Ve výkonném výboru skončil Karel Novák z Člověka v tísni, místo něho byla
přizvána do výkonného výboru Petra Klingerová z Člověka v tísni
- D. Kocmánková již nebude pokračovat v práci národního koordinátora LŽCH,
zatím jsem nenašli náhradu.
- S. Brišová pracuje pro Asociaci NNO a pro EAPN ČR (projekt).

Příští Valná hromada EAPN ČR se bude konat v prvním pololetí příštího roku a bude
volební.
Zapsala: S. Brišová, eapncr@seznam.cz
Ověřila: M. Černá, cerna@vdv.cz

