
 

 

Zápis z 9. Valné hromady EAPN ČR, o. s. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

  14. 11. 2014 od 11 do 13 hod. 

 

Přítomni:  M. Černá, D. Kocmánková, J. Krupa, I. Bužková, O. Rosenbergerová, L. Janoušková, 
P. Janoušek, J. Šlajs, I. Kuchyňková, L. Benešová, S. Brišová 

EAPN ČR je již 10 let členem EAPN Evropa.  

1. Zpráva o činnosti EAPN ČR, o. s. v roce 2013.: VZ byla zaslána všem členům na jaře 
2014. Byla také přeložena a zaslána do Bruselu. Přítomní neměli žádné připomínky. 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2013: Závěrka je uvedena ve Zprávě o činnosti EAPN ČR, 
o. s. 2013. Výsledek skončil ztrátou 87.845,70 Kč. Ztráta se hradí z fondu rezerv. V roce 
2013 jsme neměli žádné projekty. Nebyly žádné mzdy, vše se hradilo ze služeb. Vše je 
hrazeno z příspěvku EAPN Brusel. Členské příspěvky se od členských organizací 
nevybírají. Sponzory nemáme. Komentář k hospodaření za rok 2013:  

3. Zpráva o projektu EMIN: Koordinátorkou dvouletého projektu k minimálnímu příjmu 
je Dagmar Kocmánková. Cílem projektu je, aby všechny členské státy EU zavedly 
vhodný jednotný systém minimálního příjmu pro lidi, kteří jsou ohroženi chudobou a 
sociálním vyloučením. Nyní žije v Evropě 124 mil. lidí v chudobě, což je každý čtvrtý a 
počet lidí žijících v chudobě stále stoupá.  EAPN Evropa chce zavést, aby minimální 
příjem byl 60% průměrného poměrného příjmu. V prvním roce projektu jsme podali 
národní zprávu o podmínkách, za jakých by se měl minimální příjem v ČR zavést a o 
souvisejících problémech. MPSV se domnívá, že systém dávek v hmotné nouzi dobře 
funguje. Dávky však nepobírají všichni, kdo na ně mají ze zákona právo. Chybí napojení 
výplaty dávek na sociální práci. 7. října 2013 se v Senátu konala konference 
k minimálnímu příjmu pod záštitou místopředsedy Senátu Ing. Z. Škromacha. 
Zúčastnilo se téměř 100 lidí. Problém dostupnosti dávek a jejich případného zneužívání 
byl též předmětem debaty. Konference EMIN měla odezvu v médiích.  ČT připravila 
ucelený 10 minutový blok o chudobě. Projekt bude zakončen konferencí 10. – 11. 12. 
2014 v Bruselu.  

4. Přijetí nových členů EAPN ČR., o. s.: Přišla přihláška do EAPN ČR, o. s. od Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Hlasování: pro 0, zdržel se hlasování 0, proti 10. 



Závěr: Valná hromada neschválila přijetí organizace Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR do EAPN ČR, o. s. 

5. Zpráva z 13. bruselského setkání osob žijících v chudobě: Setkání se konalo 22. – 25. 
září 2014 v Bruselu. Koordinátorem byl S. Mrózek. Setkání se zúčastnily čtyři ženy bez 
domova. Tématem bylo: „chudoba není moje vina“. Setkání se zúčastnil také Miroslav 
Fuchs, sociální atašé Zastupitelského úřadu ČR v EU. Následně se konalo v Ostravě 
setkání s účastnicemi bruselského setkání lidí žijících v chudobě. Tyto ženy jsou zvané 
také na konferenci, kterou pořádá Platforma sociálního bydlení.  

6. Zpráva z valného shromáždění EAPN v Tallinnu v červnu 2014: Zúčastnil se K. Schwarz. 
Příloha. 

1. Aktivity EAPN ČR, o. s. v roce 2014:  

• 15. října 2014 happening k Mezinárodnímu dni chudoby na Masarykově 
náměstí v Ostravě: zúčastnily se M. Černá a S. Brišová.  

• 16. října 2014, Armáda spásy Ostrava: Národní setkání LŽCH. Setkání s 
účastnicemi bruselského setkání osob žijících v chudobě. Zúčastnili M. Černá, K. 
Schwarz, S. Mrózek a S. Brišová. 

• 20. – 21. 11. 2014 konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Bruselu, 
zúčastní se M. Černá a také pracovnice Charity ČR. 

• 10. – 11. 12. 2014 závěrečná konference k projektu EMIN, zúčastní se D. 
Kocmánková a K. Schwarz. 

2. Různé:  

• 26. - 27. 11. 2014 pořádá MPSV konferenci k bezdomovectví. 

• Charita ČR pořádá 26. 11. v 16.30 „charitní polévku“ (kontakt p. Kolorosová) 

• ČAS založil „Restartshop“ s darovanými výrobky - Biskupská 1, Praha 1. 

• Nový Prostor chystá vánoční číslo se zajímavými rozhovory. Tématem bude 
„sdílení“. Nový Prostor oslaví 15 let činnosti. 

 

 
 
zapsala: Soňa Brišová 
ověřila:  MUDr. Milena Černá 


