
 

 

Zápis z 8. valné hromady EAPN ČR, o.s. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

  26. 4. 2013, 11 - 13.30 hod. 

Přítomni:  M. Černá, K. Schwarz, S. Mrózek, I. Śniegoňová, L. Němcová, M. Zikmundová, H. Vlčková, S. 
Brišová 

1. Zpráva o činnosti EAPN ČR, o. s v roce 2012.:  Pracovalo se více odděleně než jako celek, je to 
patrně způsobené prací jednotlivých organizací na projektech. EAPN si přeje větší míru 
kooperace, například při naplňování agendy 2020. Členské státy se o ni málo zajímají. Projevilo se 
to i ve studii EAPN, která v loňském roce porovnala národní plány reforem. Viz příloha Výroční 
zprávy. Vlády dělají úsporná opatření, ne reformy.  Pro změnu myšlení a postojů ve společnosti je 
třeba udělat více, než jen oslovovat politiky. Členské organizace EAPN posílají různá stanoviska 
na vládu a parlament. Odezva je nízká. Nejlépe ještě funguje osobní návštěva respektované 
osobnosti. Pohyb ve společnosti je sice pomalý, ale existuje. Aktuálně využijeme pozvání českých 
politiků na národní setkání lidí žijících v chudobě. S. Mrózek je ochoten informovat prezidenta M. 
Zemana o situaci po bruselském setkání lidí žijících v chudobě.  

2. Zpráva o hospodaření za rok 2012: Závěrka je uvedena ve Zprávě o činnosti EAPN ČR, o. s. 2012. 
Výsledek skončil menší ztrátou než v roce 2011. Ztráta se hradí z fondu rezerv. V roce 2012 jsme 
nezískali žádné granty. Nebyly žádné mzdy, vše se hradilo ze služeb. Činnost EAPN je hrazena z 
příspěvku EAPN Brusel. Členské příspěvky se nevybírají. Platí se pouze příspěvek EAPN Brusel od 
účastníků Valného shromáždění.  

3. Přijetí nových členů EAPN ČR., o. s.: Přišly přihlášky do EAPN ČR, o. s. od: 

• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  

• Domov důchodců Ústí nad Orlicí, p. o. 

• Česká asociace streetwork, o. s. 

• Asociace Trigon 

• Šedesátka.cz, o. s. 

Po rozpravě týkající se právního statutu organizací a rozkladu podle stanov došlo k hlasování 
o přijetí na základě konsensu nebo hlasováním. Přihlášené organizace byly přijaty za členy 
EAPN ČR, o. s. na základě konsensu. Nové organizace bude EAPN ČR, o. s. hodnotit podle 
podílu činnosti v národní síti. EAPN ČR, o. s. hodlá zintenzivnit práci v rámci národní sítě take 
tím, že bude ve větší míře přizvávat ke svým akcím také organizace, které nejsou členy 
národní sítě, ale jejich posláním je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  



4. Příprava 12. bruselského setkání osob žijících v chudobě: Setkání se koná zásluhou bývalého 
ředitele EAPN Fintana Farella, který pro letošní rok zajistil finanční prostředky ze zdrojů Evropské 
komise. Akce bude konat od 18. do 20. 6. 2013. Pojede mladý pár z Armády spásy, jeden člověk 
ze Slezské diakonie a jeden z Charity, který se setkání zúčastnil v loňském roce. Letošní téma je: 
“Mladí nezaměstnaní”. S. Mrózek dostal oficiální zvací dopis, který použijeme pro pozvání 
evropských zastupitelů. Letošní setkání lidí žijících v chudobě se koná na náměstí ve stanech.  

5. Národní setkání lidí žijících v chudobě se bude konat 17. května 2013 v Ostravě-Přívozu v sídle 
Prevence bezdomovectví Armády spásy, Palackého 25 od 12 do 14 hodin. Dostupnost je pěšky z 
hlavního nádraží. Setkání se zúčastní účastníci bruselského setkání lidí žijících v chudobě a další 
vybraní mladí lidé. Bude pozván Erik Nedbal/Brno a Jaroslava Marešová/Praha. EAPN ČR jim 
uhradí dopravu. Na setkání vystoupí S. Mrózek a Milena Černá. Pozveme náměstka primátora 
Ostravy p. Strejčka a paní Jungovou z Úřadu práce.  M. Černá napíše pozvánku. S. Brišová najde 
kontakty.  

6. Výroční valné shromáždění EAPN v Srbsku v Bělehradě 14. a 15. června 2013:  Loni se změnily 
Stanovy a přijaly se nové jednací řády. Snížil se počet delegátů.  Valné shromáždění se bude pod 
názvem Strategický kongres konat 1x za tři roky a zúčastní se ho 3 delegáti z každé členské země. 
První Strategický kongres připadá na letošní rok. Na programu je přijetí pracovního programu na 
rok 2014. Ve funkci ředitele končí Fintan Farrell 31. 7. 2013, od 1. 8. 2013 nastoupí nová 
ředitelka, vybraná na základě konkursu. Valné hromady  v Srbsku se zúčastní M. Černá, K. 
Schwarz a S. Mrózek.  

7. Připravované další aktivity EAPN ČR, o. s. v roce 2013: Mimo zasedání Výkonného výboru se 
loňském roce konaly 2 schůzky s členskými organizacemi, kde se diskutovalo o programu na rok 
2013. Na základě výzvy MPSV podáme projekt týkající se síťování NNO. Téma, které nás stále 
zajímá, je sociální bydlení. Přítomní zástupci členských organizací navrhují, abychom v září v 
Opavě uspořádali seminář na téma sociální bydlení. Aktuálně se jedná o protest proti stanovisku 
odborníků, kteří označili ubytovny jako vhodné bydlení pro nižší příjmové skupiny, za které se 
staví MMR. Datum semináře musí být stanoveno co nejdříve! Projedná Výkonný výbor per 
rollam. Dále počítáme s aktivitami kolem Dne za vymýcení chudoby 14. října – společně 
s Armádou spásy a Charitou Ostrava – tradičně v Ostravě. 

8. Různé:  

• Křesťan a práce: L. Němcová připravuje seminář na Velehradě 4. – 6. října 2013 k Rodině a 
životnímu stylu.  H. Vlčková navrhuje oslovit V. Bechyňovou z o. s. STŘEP, která čerstvě 
zpracovala projekt případových konferencí u ohrožených dětí.   

• Transformace občanských sdružení podle Nového občanského zákoníku, který vstoupí v 
platnost dne 1. 1. 2014: Dne 21. května 2013 pořádá Ministerstvo spravedlnosti kulatý stůl. 
Za EAPN ČR, o .s. se zúčastní H. Vlčková, SKOK.  

 

 
 

 
zapsala: Soňa Brišová 
ověřila:  MUDr. Milena Černá 


