
Zápis z valné hromady 24. 4. 2013

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: Petra Spáčilová

Počet přítomných členů: 13

2. Změny v organizační struktuře sdružení

Plánujeme změnu obsazení revizní komise. Hlasování proběhlo ihned. Do revizní komise 
byla zvolena Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D., Jana Ryšavá a Mária Ďurčová. Toto obsazení 
odhlasovala  valná hromada 13 hlasy,  pro:  13 členů,  proti:  0  členů,  zdržení  hlasování:  0 
členů.  

Plánujeme změnu obsazení správní rady. Hlasování proběhlo ihned. Do správní rady byli 
zvoleni  Bc.  Erik  Kovářík,  Mgr.  Jaromír  Maštalíř,  Mgr.  Veronika  Smaženková,  Alžběta 
Kvapilová a Bc. Michal Navrátil. Toto obsazení odhlasovala valná hromada 13 hlasy, pro: 13 
členů, proti 0 členů, zdržení hlasování: 0 členů.

3. Další směřování organizace

Proběhla  diskuze  o  dalším  směřování  organizace  do  budoucna.  Byly  zde  navrženy  tři 
možnosti:  První bylo fungování na podobné úrovni jako doposud, tj.  zajišťování některých 
aktivit, spíše dobrovolnicky, druhou bylo rozšiřování aktivit a větší strukturalizace organizace 
a třetí bylo přestat úplně fungovat. Po diskuzi, která následně proběhla, se valná hromada 
usnesla,  že  organizace  bude  fungovat  dál,  s cílem  postupně  rozšířit  její  fungování 
do budoucna.

4. Minulé, stávající i nové možné aktivity

• Skupina  Sebeobhájců,  která  se  doposud  scházela  v Zábřehu,  je  plánována  také 
do budoucna. Proběhne schůzka ohledně vedení a organizace této skupiny. V plánu 
jsou také informační přednášky, které proběhnou na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého, ohledně fungování této skupiny a ohledně celé organizace Balanc. 

• Tento  rok  probíhají  Společenské  večery  pro  mladé  lidi  se  zdravotním 
znevýhodněním, které vrcholí 28. května závěrečným večerem. V plánu je pokračovat 
v této aktivitě také od září 2013. Je třeba zařídit koordinátora pro tyto večery a zajistit 
jejich lepší strukturu. Jako koordinátor byla navržena Lucie Kopečková, tento návrh 
zůstal otevřený. Je třeba vyřešit, zda se bude v září pokračovat se stejnou skupinou 
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klientů nebo se vytvoří skupina jiná. Byla zde také nastavena otázka, zda pro tuto 
aktivitu  sehnat  sponzoring či  bude vypsán projekt,  který bude následně předložen 
Krajskému úřadu. Tato otázka po diskuzi zůstala otevřená.

• V tomto  roce  proběhl  projekt  plánování  zaměřené  na  člověka.  Padl  návrh 
na pokračování  projektu,  byla  zde  navržena  možnost  víkendové  akce,  kterou 
by vedla  Bc.  Veronika  Škopková,  DiS.,  nicméně  by  následně  měly  probíhat 
individuální konzultace s klienty ohledně jejich individuálního plánu, které by vedli jiní 
členové organizace Balanc.  Tyto členy by bylo  nutné vyškolit.  Tento návrh zůstal 
otevřený.

 
• Startuje projekt pro cílovou skupinu jedinců s tělesným postižením, popř. s tělesným 

a mentálním postižením. Projekt se zaměřuje na podporu talentu v oblasti výtvarné 
činnosti,  kdy  jedinci  výtvarná  díla,  která  vytvoří,  následně  vystaví  ve  veřejném 
prostoru.

• V jednání  je projekt  Zprostředkování  dobrovolníků pro rodiny jedinců s postižením. 
Primární cílová skupina je zde rodina s jedincem s postižením do 15 let,  nicméně 
projekt mohou využít i rodiny mimo cílovou skupinu.

5. Další témata

• V řešení je, zda je interní informační server  www.capsa.cz pro organizaci kapacitně 
dostačující, případně jak ho do budoucna nahradit

• Zda  vytvořit  do  budoucna  emailové  adresy  organizace  koordinátorům  projektů 
a zavézt služební telefonní čísla pro snadnější informovanost veřejnosti

• Závěr Valné hromady, rozloučení 

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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