
Zápis z valné hromady 10. 6. 2014

1. Přivítání, zvolení funkcí:

Vede: Bc. Erik Kovářík, předseda správní rady

Zapisovatel:  Bc. Erika Sychrová, DiS

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

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Petra Spáčilová

Počet přítomných členů: 13

2. Shrnutí uplynulých událostí

K 1. 1. 2014 se změnila právní forma organizace na zapsaný spolek. Dále proběhl úspěšně
další  ročník  projektu  Společenské  večery,  přerušilo  se  fungování  skupiny  Sebeobhájců
v Zábřehu (v plánu je vytvořit skupinu v Olomouci), úspěšně proběhl výtvarný projekt. Od 1.
1. 2014 se připravuje nová služba Podpora rodiny. 

3. Vytvoření nových stanov organizace

Proběhla diskuze o nové podobě stanov organizace. Bylo navrženo několik úprav v textu
stanov, které se budou týkat poslání organizace, její vize, hodnot a dlouhodobých cílů. U cílů
je  třeba  doplnit  informaci  o  sociální  síti  klienta,  dále  je  třeba  si  do  budoucna  vymezit
působení organizace. Poslání organizace je třeba seřadit následovně: 1. rovnost, 2. respekt,
3. transparentnost,  4.  profesionalita.  U poslání  se rozhodlo o druhé navrhované variantě,
která  zní  následovně:  „Posláním  BALANC  je  podporovat  spolupráci  lidí  s  postižením
a bez něj,  napomáhat  k vyrovnávání  jejich  životních  příležitostí  a  dávat  prostor
k vzájemnému obohacování.“ 

4. Organizační struktura

Odhlasovala se nová organizační struktura. Valná hromada hlasovala takto: Pro 13, proti 0
hlasů. V nové organizační struktuře je vytvořena pozice ředitele organizace, která se bude
zodpovídat  správní  radě.  Pod  pozici  ředitele  budou  spadat  v budoucnu  nově  vytvořené
pracovní skupiny. Dále jsou zde termíny členství a členství ve valné hromadě. Ti, co budou
mít členství, budou moci fungovat v organizaci, nicméně nebudou se účastnit valné hromady,
a tedy rozhodovat  o možných změnách v organizaci.  Během valné hromady se ustanovil
termín 15. září, do kdy je třeba rozpracovat přesně nové stanovy. 
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5. Obsazení revizní komise

Proběhlo hlasování o novém členu revizní komise za Máriu Ďurčovou. Hlasující se rozhodli
pro Olgu Šnevajzovou. Toto rozhodnutí odhlasovala valná hromada: Pro 13 hlasů, proti 0
hlasů. Revizní komise má tedy v současné době tři členy, jimiž jsou Olga Šnevajzová, Bc.
Jana Ryšavá a Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

6. Obsazení správní rady

Proběhlo hlasování o počtu členů správní rady. Varianty byly pět členů jako doposud, nebo
tři členové. Byla odhlasována varianta pěti členů. Valná hromada rozhodla následovně: Pro 5
členů 11 hlasů, pro 3 členy 2 hlasy.  Návrhy na nové obsazení správní rady teprve budou
přijímány. 

7. Rozloučení

Podpisy:

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

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

Zapsala: Bc. Erika Sychrová, DiS. : ___________________
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