Zápis
ze 7. valné hromady EAPN ČR
2. února 2012 od 11.00 do 13.30 hod.
VDV, Senovážné nám. 2, Praha 1
Přítomni: K. Schwarz, I. Śniegoňová, D. Kocmánková, S. Mrózek, A. Plachý,
S. Brišová
Omluveni: M. Černá, L. Němcová, H. Malinová

Program valné hromady:
1) Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2011 (M. Černá)
2) Zpráva o hospodaření za rok 2011 (K. Schwarz)
3) Příprava 10. bruselského setkání osob žijících v chudobě (S. Mrózek)
4) Pracovní skupina EAPN Strategie sociálního začleňování (K. Klamková, I.
Śniegoňová)
5) Další informace o EAPN Evropa: Výroční valné shromáždění v Norsku v červnu
2012 aj. (K. Schwarz)
6) Připravované další aktivity EAPN ČR v roce 2012 (připravil Výkonný výbor
EAPN ČR)
7) Různé

Zápis:
1. Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2011: Návrh připravila M. Černá, I.
Śniegoňová doplnila informace, aby vše souhlasilo se Stanovami a doplnila
kalendář akcí. Výroční zprávu za rok 2011 s těmito úpravami vzala VH na
vědomí.
2. Zpráva o hospodaření za rok 2011: V roce 2011 EAPN ČR nezískalo
žádnou dotaci. Vypořádání projektu NAPSI spolu proběhlo v pořádku na
podzim roku 2011. EAPN Brusel zbývající peníze vyplatil. Výsledek
hospodaření skončil se ztrátou. Měl by se udělat dotaz, zda by některá
členská organizace nepřipojila telefony ke své síti. Byl podán projekt na
sociální bydlení na MPSV v rámci evropských fondů. Rozpočet na rok 2012
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bude připraven pro výkonný výbor. Zprávu o hospodaření za rok 2011 vzala
VH na vědomí. Informace o hospodaření bude součástí Zprávy o činnosti
EAPN ČR v roce 2011, která bude zveřejněna na webových stránkách EAPN
ČR.
Příprava 10. bruselského setkání osob žijících v chudobě: Druhá schůzka
k přípravě bruselského setkání lidí žijících v chudobě (LŽCH) v Bruselu se
konala 14. ledna 2012, zúčastnil se S. Mrózek. Setkání LŽCH v Bruselu se
bude konat 10. – 11. května 2012. Hlavní téma: „Cítit se v EU jako doma“
(bydlení). 29. března 2012 musí být nahlášeni do Bruselu účastníci. Účastníci
si mohou připravit prezentaci podle svých představ. S. Mrózek se zeptá
v Bruselu kolik účastníků LŽCH by mělo jet v letošním roce na setkání do
Bruselu. Rozhodnutí, kdo pojede do Bruselu nebude spojené s Národním
setkáním LŽH. Výběr účastníků bude proveden nezávisle. Účastníci se budou
vybírat z Armády spásy, Charity Ostrava a Slezské diakonie. Zda se bude
konat Národní setkání LŽCH v Ostravě oznámí I. Śniegoňová po schůzce
v Ostravě po 13. únoru 2012.
Pracovní skupina EAPN Strategie sociálního začleňování: nový
strategický plán bude předložen v červnu 2012. Tři skupiny byly zrušeny a
nahrazuje se jednou skupinou pro tvorbu strategického začleňování, každá
země bude mít 1 člena – K. Klamková je členem této pracovní skupiny, I.
Śniegoňová je náhradníkem. Pracovní skupina se setká poprvé 10. – 11.
února 2012.
EAPN Evropa: Výroční valné shromáždění v Norsku se bude konat v červnu
2012. Za Českou republiku pojede opět 6 delegátů. Je připravován nový
strategický plán, nová struktura orgánů EAPN a nové stanovy a jednací řád,
které budou projednávány a schvalovány v Norsku. Členským organizacím
EAPN ČR bude podána informace o konečném návrhu po jeho schválení
Výkonným výborem EAPN v březnu.
Další aktivity EAPN ČR v roce 2012: Národní setkání LŽCH (říjen), kulatý
stůl k sociálnímu bydlení (květen), seminář pro obce (listopad). Agentura pro
sociální začleňování má zkušenosti, zkontaktuje A. Plachý. Podrobnosti
k akcím zašle Výkonný výbor EAPN ČR včas členským organizacím.
Různé: D. Kocmánková zašle článek z Mladé fronty Dnes o Pražském setkání
LŽCH v říjnu 2011. Dopis M. Černé předsedovi vlády zašle členským
organizacím K. Schwarz.

Zapsala : Soňa Brišová
Ověřil : K. Schwarz

