
Zápis z valné hromady 10. 12. 2012

1. Přivítání, zvolení funkcí:

Vede: Bc. Erik Kovářík, předseda Balanc, o.s.

Zapisovatel:  Erika Sychrová, DiS.

Ověřovatel zápisů:  Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D. 

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Alžběta Kvapilová

Počet přítomných členů: 7

2. Změny v organizační struktuře sdružení

Plánujeme změnu obsazení revizní komise. Valná hromada odhlasovala  7 hlasy, že počet
členů revizní komise zůstává – tj. 3 osoby ve funkci členů revizní komise. Pro: 7 členů, proti:
0 členů, zdržení hlasování: 0 členů.

Hlasování  proběhlo ihned.  Do revizní  komise byla zvolena Mgr. Petra Jurkovičová,  Ph.D.
jako  předsedkyně  revizní  komise,  dále  Alžběta  Kvapilová  a  Mária  Ďurčová  jako  členky
revizní komise.  Toto obsazení odhlasovala valná hromada 7 hlasy, pro: 7 členů, proti:  0
členů, zdržení hlasování: 0 členů.  

Plánujeme změnu obsazení správní rady. Všichni členové společnosti Balanc mají za úkol
promyslet ke schválení nového člena správní rady za Bc. Veroniku Škopovou, DiS., která
funkci nemůže již z časových důvodů vykonávat. Tato změna proběhne v březnu 2013, kdy
proběhne hlasování o správní radě. 

3. Sebeobhájci v Zábřehu

Jaromír Maštalíř informuje všechny přítomné o fungování skupiny sebeobhájců v Zábřehu.
Nyní  tuto  skupinu  navštěvují  3  sebeobhájci  ze  Zábřehu  a  okolí,  schází  se  stále  jednou
za 14 dní. Velký pokrok udělali členové zejména v komunikaci, ale také v dalších oblastech. 

Fungování skupiny sebeobhájců se tedy v praxi ověřilo a ukázalo se, že je velkým přínosem
jak pro sebeobhájce, tak pro společnost. 

Je zde tedy zájem skupinu sebeobhájců rozšiřovat, nicméně je třeba nejdříve zajistit osobní
asistenci  pro  další  sebeobhájce.  Je  zde  možnost  projekt  představit  v rámci  výuky
na gymnáziu v Zábřehu, kde by mohl být zájem studentů účastnit se na tomto projektu. 
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4. Další činnosti a události v roce 2012

 Vystoupili jsme z Komunitního plánování sociálních služeb Města Olomouce. 

 Vystoupili jsme z Unie neziskových organizací Olomouckého kraje (zatím není plánováno
do Unie opět vstoupit). 

 Proběhl další ročník projektu Plánování zaměřené na člověka.

5. Výroční zpráva za rok 2011

V nejbližších dnech bude vytištěna výroční zpráva za rok 2011. Plán je vytisknout 50 kusů.
Dále se vytvoří leták pro projekt Sebeobhájců a pro společnost Balanc. Na informacích, které
budou v letácích obsaženy, se jednotliví členové společnosti dohodnou přes email. 

6. Cíle Balanc, o.s. na rok 2013

 Ujasnit si během roku další cíle společnosti.

 Připravit další ročník projektu Plánování zaměřené na člověka, Bc. Veronika Škopová,
DiS. a Mgr. Jaromír Maštalíř mají za úkol zjistit bližší informace o podání projektu.

 Udělat osvětu na PdF UP ohledně společnosti Balanc, nabídnout studentům spolupráci
při jejich vlastních projektech.

 Vytvořit  na internetu prostor  pro vnitřní  dohodu členů společnosti  Balanc.  Mgr.  Petra
Jurkovičová, Ph.D., vytvoří společný účet na serveru www.capsa.cz.

 Rozšířit  informace  o  společnosti  Balanc  na  sociálních  sítích,  bude  zřízen  účet
na facebooku. 

Podpisy:

Předseda Balanc o.s.: Bc. Erik Kovářík: __________________

Předseda revizní komise Balanc o.s.: Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D. : _________________

Zapsala: Erika Sychrová, DiS. : ___________________
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