Zápis
o jednání valné hromady Občanského sdružení ProCit
Datum konání valné hromady:

3.12.2011 od 14:00 hod.

Místo konání valné hromady:

Prostory o.s. ProCit, Macháčkova 47, Plzeň-Skvrňany , 318 00

Přítomní členové:

Irena Vítovcová, Mgr. Jana Ždimerová, Tereza Vápeníková,
Mgr. Hana Marková, Anna Korděnková, Vjačeslav Korděnko
Miloslav Marek

Přítomní hosté:

Šárka Dvořáková, Miluše Sutnarová, Ing. Lenka Čechmanová, Mgr. Evžen
Korděnko

Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti sdružení za období září - prosinec 2011
3. Změny ve složení Rady Občanského sdružení, odstoupení Mgr. Jany Ždimerové
4. Odsouhlasení změn ve složení Rady Občanského sdružení, rozdělení kompetencí členů Rady,
zvolení nového člena rady Anna Korděnková
5. Priority současné činnosti sdružení
6. Plán činnosti sdružení na rok 2012, záměry a strategické plánování Občanského sdružení
7. Diskuse
8. Závěr
K programu:
ad 1)
Jednání valné hromady zahájila předsedkyně rady Irena Vítovcová. Přivítala přítomné a poté
oznámila, že valná hromada byla svolána podle stanov.
ad 2)
Předsedkyně valné hromady v tomto bodu programu přednesla přítomným zprávu o činnosti
sdružení za období září až prosinec 2011.
- členové rady Občanského sdružení se zúčastnili jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje, jehož
cílem bylo zvážit možnost registrace sociální služby (probíhají také přípravy podkladů nezbytných
pro registraci sociální služby a podklady pro šetření o potřebnosti dané sociální služby)
- členové rady Občanského sdružení představili osobně aktivity sdružení pracovníkům městských
obvodů Plzně 4 a 2, a předali na vhodná místa informační materiály o Sdružení

- členové rady Občanského sdružení připravili prezentaci sdružení a zúčastnili se semináře
k problematice autismu, který pořádala Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni v Šafránkově
pavilonu, předsedkyně sdružení představila prezentaci Občanského sdružení
- členové rady dokončili další projekt a žádost o finanční podporu z grantu města Plzně, neboť v
grantové akci Prazdroj lidem sdružení bohužel v konkurenci jiných projektů neuspělo; grant odboru
školství, mládeže a tělovýchovy na volnočasové aktivity - uzávěrka je 31.12.2011)
- Občanské sdružení získalo finanční podporu od dalších sponzorů (Skřivánek - 20 000,- Kč, Věci
veřejné – rada ohledně sponzorského daru proběhla 30.11.2011, očekáváme písemné vyrozumění
- Občanské sdružení získalo od MMP dotaci v oblasti péče o zdraví (necelých 15 tis. „Rozhýbejme
naše ruce“ ; očekáváme smlouvu)
- Občanské sdružení dále získalo grant od pojišťovny Kooperativa (Relaxační koutek, očekáváme
smlouvu)
- Občanské sdružení navázalo spolupráci s pojišťovnou Kooperativa - oblast Plzeň - každoroční akce
Strom přání (zaměstnanci vybírají do výše 8 500,- na dar = vysavač a tiskárna pro ProCit)
- v období od září do prosince probíhaly pravidelně plánované akce (1x měsíčně sportovní dny, 2x
měsíčně canisterapie, 1x měsíčně beseda se speciálním pedagogem)
- od listopadu probíhají nově také 1x měsíčně tvořivá odpoledne se speciálním pedagogem, 1x
měsíčně integrativní odpoledne a 1x týdně cvičení rodičů s dětmi do tří let )
-> o.s. Procit tak rozšířilo svoje aktivity také do odpoledních hodin
- Občanské sdružení připravilo také některé tématické jednorázové akce (vypouštění lampionů štěstí,
Adventní odpoledne v Procit)
- od září do prosince probíhaly speciálně pedagogické konzultace (které využilo celkem 12 rodin a 4
další odborníci)
- Občanské sdružení navázalo spolupráci v oblasti povinné praxe studentů ZČU a praxe o.s. Hewer
(rekvalifikační vzdělávací program, pracovník v sociálních službách)
- od 5.12.2011 nastupuje studentka 1. ročníku Fakulty zdravotnických studií ZPČ v PM praxi = 20 hod.
- od poloviny listopadu si v ProCit 7 studentů v budoucnu pracujících v soc. službách plní také praxi
20 hod. (Hewer, o.s.)
- Občanské sdružení bylo nuceno zastavit přípravy vánoční benefice (i když akce byla již zcela
manažersky zajištěna), jelikož sponzor (VV) definoval odlišné představy o účelu finanční podpory
- se ZČU v zastoupení s Mgr. Věrou Knappovou, Ph.D. proběhlo navázání spolupráce od ledna 2012:
1-2x týdně cvičení v tělocvičně ZČU na Klatovské třídě pod vedením zkušeného lektora a studentů
(zdarma v rámci praxe studentů)
- provoz herny o.s. je i nadále zajišťován 4 dny v týdnu dopoledne, minimálně jeden den v týdnu
probíhají odpolední akce a středa je vyhrazena pro speciálně pedagogické konzultace
- Anna Korděnková s manželem vyklidili v listopadu atrium (chvojí, šišky)
- aktuálně probíhají přípravy plánovaných akcí, PF, výroční zprávy a dokumentů potřebných pro
registraci sociální služby (plánována na duben 2012)
- dále je dokončována dokumentace (vč. finančního vyúčtování) proběhlých projektů a grantů
(dotace města Plzně, Sportovní koutek, Sportovní dny)
- sanitární den v ProCit je naplánován na 28.12.2011 od 9:00
- do konce roku 2011 vyklidí dobrovolníci a studenti na praxi chodbu, nainstalujeme závěs
- prostory budou pro veřejnost uzavřené od 26.12.2011 – 2.1.2012

ad 3 a 4)
Rada Občanské sdružení pracovala na všech úkolech od měsíce září pouze ve složení předsedkyně
Irena Vítovcová a Mgr. Hana Marková. Mgr Jana Ždimerová se zúčastnila pouze několika akcí o.s.
Z rodinných a osobních důvodů se z práce Rady o.s. omlouvala.
Dne 11.11.2011 Mgr. Jana Ždimerová zaslala členům rady o.s. (Vítovcová, Marková) email, ve kterém
sdělila své rozhodnutí ke dni 31.1.2012 ukončit svoji činnost v Radě Občanského sdružení ProCit.
(svoji další práci definovala pouze v rovině dobrovolnictví).
Dne 2.12.2011 obdržela předsedkyně (a rada o.s.) písemné vyjádření Mgr. Jany Ždimerové o tom, že
tato odstupuje z členství v radě Občanského sdružení ProCit ke dni 3.12.2011, kdy její odstoupení
projedná valná hromada sdružení.
Jako nového člena rady předsedkyně valné hromady navrhla paní Annu Korděnkovou, která se
v pozici dobrovolníka podílela na zajišťování pravidelných akcí (sportovní dny, canisterapie), svoji
další práci, a v případě zvolení i podíl na práci v radě o.s. a zajišťování úkolů o.s., by spatřovala
zejména v dalším zajišťování pravidelných akcí Sdružení (zejména příprava didaktických materiálů,
pomůcek, zajišťování občerstvení pro návštěvníky Sdružení), dále zajišťování úklidu prostorů Sdružení
a pomoc při vyřizování administrativních záležitostí a korespondence Sdružení. Paní Anna
Korděnková se zavazuje, v případě svého zvolení za člena rady, podílet se na rozhodování rady
Občanského sdružení ProCit (tzn. zejména účastnit se minimálně 4x ročně zasedání Rady o.s),
spolupodílet se na plnění úkolů a povinností člena Rady o.s. ProCit, které jsou v souladu se Stanovami
o.s. ProCit a rozhodnutím valné hromady o.s. ProCit. Protože k tomuto bodu programu nebylo
žádných dotazů ani připomínek, přednesla předsedkyně valné hromady tento návrh usnesení:

1. Valná hromada bere na vědomí a akceptuje odstoupení člena rady Mgr. Jany Ždimerové
z funkce ke dni 3.12.2011.
2. Valná hromada volí novým členem rady Annu Korděnkovou, nar. 28.6.1950, bytem Zbůch 486,
330 22 ke dni 3.12.2011.
V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení.

ad5)
Předsedkyně valné hromady přednesla současné priority v činnosti sdružení:
- dokončit administraci realizovaných grantů a projektů o.s. (včetně vyúčtování)
- sestavit plán činnosti a akcí na leden a únor 2012
- vypracovat výroční zprávu o činnosti Občanského sdružení v roce 2011 (zajistit tisk)
- rozeslat výroční zprávu v elektronické podobě (umístit VZ na internetové stránky)
- připravit všechny podklady nezbytné pro registraci sociální služby
(včetně interních odborných směrnic a propagačních materiálů případné sociální služby o.s.)
- hledat možnosti spolupráce při přípravě personální a provozní části interních směrnic
(případné sociální služby o.s.)
- zajistit potřebné podklady a vypracovat rozvahu o potřebnosti zamýšlené sociální služby o.s.

-

připravit a organizačně zajistit všechny plánované akce o.s.
zajistit jednání o možné spolupráci s dalšími institucemi (zejména APLA Praha)
domluvit plán jednání s novými sponzory a firmami, zajistit finanční zajištění činnosti o.s.
domluvit plán jednání na dalších městských obvodech, představit aktivity o.s.
informovat se o nových grantech a dotacích, zajistit finanční zajištění stávajících aktivit o.s.
oslovovat případné nové členy sdružení a další dobrovolníky

ad 6)
Plán práce na rok 2012
- vyklizení chodby k atriu (úprava by měla být dokončena do jara)
- příprava podkladů pro registraci sociální služby
- získat finanční podporu od Plzeňského KÚ a města Plzně na stávající provoz o.s. (herna, aktivity)
- získat finanční prostředky na finanční odměny (pracovníci o.s.- Vítovcová, Marková a minimálně
jednorázové odměny pro dobrovolníky – Javorský, Vápeníková, Králová, Dvořáková, Sutnarová)
ad 7)
V tomto bodu programu proběhla volná diskuse.
ad 8)
Irena Vítovcová sdělila, že program této valné hromady byl vyčerpán, poděkovala přítomným za účast
a jednání ukončila.
Irena Vítovcová, předsedkyně
…………………………………………….
Mgr. Hana Marková, zástupce
……………………………………………..

