
 
 

 
 
 

Zápis z valné hromady EAPN ČR, o. s. 
dne 20. května 2009 

ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
 
Přítomni: M. Černá, L. Němcová, I. Śniegoňová, K. Klamková, S. Kotibová, 
                P. Šustrová, D. Kocmánková, K. Schwarz, P. Kalus, P. Klingerová, 
                S. Brišová  
  
 
1. Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2008 – je doplněna o zprávu o hospodaření za rok 

2008. V roce 2008 byl jen příspěvek z EAPN Evropa. Hospodaření bylo prakticky 
vyrovnané. Ve spolupráci s IQ Roma servis byly spuštěny webové stránky EAPN ČR. 
Valná hromada EAPN ČR vzala na vědomí Zprávu o činnosti EAPN ČR včetně 
účetní závěrky za rok 2008 bez připomínek. 

 
 
2. Plán práce EAPN ČR na rok 2009 byl předem zaslán všem členům EAPN.  

 EAPN začalo ovlivňovat přípravu Národního akčního plánu prostřednictvím 
projektu PROGRESS „NAPSI spolu!“.  

 Rok 2009 je rokem příprav na rok 2010 – Evropského roku boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení. Bude probíhat kampaň na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech. Bude zpracován spot, který poběţí v autobusech Student 
agency, Palace Cinemas, v metru atd. Proběhne kulatý ministerský stůl pro 
zviditelnění problematiky sociálního vyloučení. Dále budou uspořádány tématické 
regionální workshopy a semináře a podpůrná medializace ČvT.  

 Příprava a organizace českého národního semináře lidí se zkušeností s chudobou 
– 5. 6. 2009 v Evropském domě. Zúčastní se mj. pracovníci IQRS a Vzájemného 
souţití. Medializace ČvT. Přípravná schůzka se uskuteční dne 26. 5. 2009 
v restauraci U dobré myšlenky. 

 EAPN se chce otevřít novým členům a rozšířit počet členů VV. To bylo schváleno 
jiţ poslední valnou hromadou, nicméně pro personální změny, které následovaly 
rychle za sebou, se neuskutečnilo. 

 Finanční zdroje budou z projektu PROGRESS (2009 + 2010). Dále z projektu 
Together and Across bude placen projektový asistent na 0,3 úvazku v Brně. EAPN 
ČR je také v tomto projektu partnerem IQRS. 

 Organizace kulatých stolů k otázkám předluţení –  nejbliţší se bude 18. 6. na 
MPSV,  přislíbila referát A. Běhálková ze SPES. Kulaté stoly – diskusní fórum 
k otázkám předluţení – budou  pokračovat i v druhé polovině roku 2009. 

 
Plán práce s doplňky (zapsala I. Śniegoňová) byl jednomyslně schválen. 

 
 



3. Rozpočet na rok 2009 je sestaven z projektu PROGRESS, kde hlavním partnerem 
je IQ Roma servis a z příspěvku EAPN Evropa, který bude vloţen do projektu 
PROGRESS jako spolufinancování. Ve způsobu financování je zapojena také více neţ 
polovina členských organizací. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný. Rozpočet byl 
jednomyslně schválen. 
Poděkování K. Schwarzovi za zpracování rozpočtů a účetních závěrek EAPN 
ČR a získávání zdrojů financování. 

 
 

4. 8. bruselské setkání osob žijících v chudobě. Za MPSV se zúčastnil R. Suda, M. 
Ţárský, D. Hacaperková a M. Hošek, za Ministerstvo pro lidská práva se zúčastnil 
náměstek Cz. Walek, za Poradnu při finanční tísni D. Šmejkal. Předsedal M. Ţárský. 
Delegaci z ČR tvořili 3 klienti z Armády spásy a 1 klientka z Poradny při finanční tísni. 
Prezentovalo se zadluţení u dopravních podniků a zadluţení u zdravotních pojišťoven. 
Téma:  Problémy u dopravních podniků  jsou hlavně v Praze. U dluţníků by bylo 
vhodné sloučit pokuty, aby se řešily v jednom soudním spise. Enormní nárůst dluhu a 
exekuce za černou jízdu jsou nepřiměřené. Tento druh zadluţení vyvolal v Bruselu 
oprávněný zájem.  EAPN ČR se bude zabývat porovnáním jednotlivých pokut 
v různých našich městech a dopadem na klienty. Zpracuje P. Šustrová (diecézní 
charity), I. Śniegoňová (Ostrava), K. Klamková (Brno), D. Kocmánková (Praha). Je 
třeba navrhnout efektivní řešení pro DP a současně nezadluţování klientů. Koordinuje 
K. Klamková.  
Vyvrcholením bruselského setkání byl strom přání. Česká delegace zavěsila sluníčko 
s přáním pro rodiny, jejichţ členové chodí do práce, aby se dokázali postarat o rodinu 
bez sociálních dávek. V závěru měl projev V. Špidla a L. Horemans – prezident EAPN. 
Vyzvedl kampaň pro adekvátní příjem – www.adequateincome.com a zprávu o 
energetické chudobě. Byla prezentována publikace „Small steps – big changes“ – 
report o bruselských setkáních lidí ţijících v chudobě. K 8. bruselskému setkání vydalo 
MPSV ČR málo obsaţnou tiskovou zprávu, média ji ponechala bez povšimnutí. EAPN 
ČR vydá tiskovou zprávu k národnímu semináři. Zajistí - včetně další publicity - ČvT. 
Poděkování D. Kocmánkové za dobrou reprezentaci EAPN ČR v Bruselu. 

 
5. Valné shromáždění EAPN a konference o chudobě pod názvem „Sociální 

pokrok v době krize představující EU, jakou chceme mít“ Vídeň 11. – 13. 
června 2009. Obě akce budou probíhat současně. Bude vytvářena strategie roku 
2010. Chceme dát důraz na participativní přístup – zapojení NNO a větší zapojení 
klientů při tvorbě strategických dokumentů i při rozhodovacích procesech. Z Valného 
shromáţdění vytvoří EAPN ČR výstup pro novináře. Trend: v národních organizacích 
EAPN  by měli být více zapojeni klienti. Na VS bude diskutováno, jakým způsobem by 
participace měla probíhat, a jak financovat národní sítě. VS ve Vídni se zúčastní M. 
Černá, K. Schwarz, K. Klamková, S. Kotibová, K. Novák a S. Brišová.  

 
6. Prezentace projektu „NAPSI spolu“ – EAPN ČR je partnerem v projektu „Rozvoj 

informovaného a participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě 
Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR“ (pracovní název „NAPSI spolu!). 
Hlavním partnerem je IQ Roma servis, dalšími partnery jsou SKOK, Člověk v tísni a 
Socioklub. Projekt začal 1. 1. 2009 a končí 31. 12. 2010. Hlavním výstupem projektu 
je analýza a zpracování podkladu k novému Národnímu akčnímu plánu sociálního 
začleňování. Budou uspořádány semináře na universitách pro studenty sociální 
politiky, sociální práce, politologie a pedagogiky. SKOK sestaví vzdělávací kurz pro 
veřejnou správu, NNO a samosprávu a uspořádá 4 semináře a 2 kulaté stoly. Ke 
konci projektu se bude konat konference s mezinárodní účastí. EAPN ČR pořádá 

http://www.adequateincome.com/


v rámci tohoto projektu setkání osob ţijících v sociálním vyloučení v roce 2009 a 
2010. 
Cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice sociálního 
začleňování a nastavit větší zájem občanů o spolupráci na procesech, které vedou 
k sociálnímu začleňování.  

 
7. Příprava aktivit k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení 2010 – MPSV má na webových stránkách „Národní program 
Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. Obsahuje 
mnoho prvků z „Priorit“, které byly zaslány z projektu „NAPSI spolu!“ administrativě 
Komise pro sociální začleňování MPSV. Národní koordinátorkou Roku za EAPN 
ČR je Katarína Klamková.  Všechny členské organizace EAPN ČR prosíme, aby co 
nejdříve ohlásily K. Klamkové nebo M. Černé (nebo oběma) všechny činnosti, které 
v roce 2010 připravují. Z toho bude sestaven kalendář akcí. Ústředním bodem roku je 
Focus Week - „Národní týden boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ 12. 
– 18. 4. 2010.  EAPN ČR navrhuje prodejkyni Nového Prostoru Majku z Masarykova 
nádraţí jako „tvář chudoby ČR“ a Pavla Zunu jako ambasadora pro rok 2010. Jako 
náhradníky navrhujeme Jiřího Ţďárka a Mahulenu Bočanovou. O získání jmenovaných 
osob se pokusí M. Černá a P. Klingerová. Dodatek: Dr. Ratajová z MPSV, která je 
odpovědná za Národní program, soudí, ţe jména budou aktuální nejdříve za měsíc, aţ 
MPSV vyhlásí tendr na realizaci kampaně pro rok 2010.  

 
8. Schválení změny stanov EAPN ČR, o. s. Sídlo bude na adrese Senováţné nám. 

24, Praha 1. Stanovy doplněné o další drobné formulační změny budou rozeslány se 
zápisem všem členům EAPN ČR. Stanovy byly v pozměněné podobě 
jednomyslně schváleny. Text rozešle členům EAPN ČR Ilona Śniegoňová. M. Černá 
a K. Schwarz odpovídají za podání návrhu na změnu stanov u MV.  

 
9. Různé:  

 

 Nezapomínat na podporu sociálního podnikání jako nástroje k zaměstnávání osob 
obtíţně zaměstnavatelných. Komunitní přístup usnadňuje kontrolu malých, lokálních 
projektů.  

 Rozprava o „minipůjčkách“ pro ţeny 
 S. Kotibová prezentovala publikaci Koncepce mobilní práce s mládeţí, kterou v rámci 

projektu „Kvalifikační kurs mobilní práce s mládeţí v České republice“  vydala Slezská 
diakonie. 

 L. Němcová sdílí kontakty s EZA – organizací, která se zabývá vzděláváním ve všem, 
co má něco společného s prací a sociálním dialogem v zemích EU. Belgická 
organizace EUROMF (Kontaktní osoba: Bruno Machiels) podporuje rozvoj sociálních 
politik v zemích střední a východní Evropy a s EZA spolupracuje. Kontakty předává L. 
Němcová k vyuţití.  

 
 
Zapsala: S. Brišová, M. Černá 


