
Zápis z valné hromady 28. 11. 2011

1. Přivítání, zvolení funkcí:

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

Zapisovatel:  Veronika Škopová, DiS.

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

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

Počet přítomných členů: 7

2. Změny v organizační struktuře sdružení

V roce 2011 proběhly tyto změny: 

 Změna předsedy Balanc, o.s. – novým předsedou je Bc. Erik Kovářík, bytem Sušice 30,

571  01   Moravská  Třebová,  zvolen  na  schůzce  správní  rady  dne  14.1.2011,

z organizačních důvodů se oficiálně stal předsedou Balanc, o.s. od 1. 4. 2011

 Změna lídra skupiny sebeobhájců v Zábřehu a koordinátora sebeobhajování – Mgr.

Jaromír  Maštalíř  ,  bytem  Mohelnická  279,  789  73  Úsov,  se  stal  lídrem ve skupině

sebeobhájců v Zábřehu a zároveň i koordinátorem sebeobhájců pod naším občanským

sdružením.

Plánujeme změnu obsazení revizní komise. Valná hromada odhlasovala  6-ti hlasy,  že
počet členů revizní komise zůstává – tj. 3 osoby ve funkci revizní komise. Pro: 6 členů, proti:
0 členů, zdrželo se hlasování: 1 člen. 

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D. má na starosti navrhnout správní radě ke schválení nové dva
členy místo Mgr.  Pavla  Biče  a Lukáše Krchňáka.  Výměnu těchto dvou členů také valná
hromada odhlasovala. Pro: 6   členů, proti: 5 členů, zdrželi se hlasování: 1 člen.

3. Sebeobhájci v Zábřehu

Jaromír  Maštalíř  informuje  všechny  přítomné  na  valné  hromadě  o  fungování  skupiny
sebeobhájců v Zábřehu. Nyní tuto skupinu navštěvuje 5 sebeobhájců 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. 
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Důležité akce: na podzim proběhla vzájemná návštěva sebeobhájců ze
Zábřehu  se  skupinou  sebeobhájců  z Olomouce.  V této  spolupráci  se  bude  pokračovat.
Sebeobhájci s lídrem chystají z těchto návštěv tiskovou zprávu.  

Petra Jurkovičová navrhuje uspořádání konference sebeobhájců nebo podobnou akci pro
veřejnost. Veronika Škopová navrhuje nejprve se nějaké konference zúčastnit,  teprve pak
pořádat  svou  vlastní.  P.  Jurkovičová  osloví  studentky  pedagogické  fakulty  ke  spolupráci
s naším sdružením – konkrétně s hnutím sebeobhájců.

4. Další činnosti a události v roce 2011

 Vstoupili jsme do komunitního plánování města Olomouce. 

 Bc. Hana Beránková, DiS. se stala členkou Balanc, o.s. a naše občanské sdružení nyní

na tomto komunitním plánování zastupuje.

 Vstoupili jsme do Unie neziskových organizací, stáli jsme u zrodu dobrovolnické sekce.

 Bc. Erik Kovářík vedl za Balanc, o.s. tři přednášky pro studenty na Univerzitě Palackého

v Olomouci.

 Veronika Škopová, Dis. a Mgr. Jaromír Maštalíř uskutečnili pod občanským sdružením

Quip – Společnost pro změnu a pod Balanc, o.s. kurz „Plánování zaměřené na člověka“,

které probíhalo na podzim v Olomouci a bylo určeno lidem s postižením, sebeobhájcům

a jejich rodinným příslušníkům. 

5. Členské příspěvky

Správní rada již dříve odsouhlasila pěti hlasy, že budeme vybírat členské příspěvky ve výši
200Kč za rok.

Návrh vyloučit člena za nečinnost a neplacení příspěvků po době jeden rok:. Pro: 7 členů,
proti:  0  členů.  Valná hromada tedy odhlasovala,  že neplatící  člen bude po opakovaných
urgencích předsedy vyloučen k 31. 3. následujícího roku.

6. Cíle Balanc, o.s. na rok 2011- 2012:

- vytvořit další skupinu sebeobhájců v Olomouci a v Ostravě

- vzdělávací aktivita pro lidi s postižením a jejich rodiny či blízké – kurzy PZČ

- sebeobhájce pan M. Tomášek webmasterem: proškolení + zaměstnání pana Tomáška
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Podpisy:

Předseda Balanc o.s.: __________________

Předseda revizní komise Balanc o.s.: _________________

Zapsala: Veronika Škopová, DiS. : ___________________
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