
Zápis
o iednání členské schůze spolku občanského sdruŽení ProCit' z.s'

Datum konání členské schůz-e; 77,72, 207s

Místo konání členské schůze: prostnry občanského sdružení ProCit, z.s.
Smetanovy sady 774/75,307 0o, Plzeň

Přítomní členové: Bc. Petra Koukolíková, Lenka Říhová, Irena Vítovcová, Martina Šourková,
Karolína Němcová, |ana Makovcová, Valerie Prokopová, Magda
Dirbáková, Mgr. Věra Knappová, Anna Korděnková

PŤítomní hosté: Mgr. Alena lkálová Mgr. Alena Siváková, Mgr' |ana Pittnerová, Ša*a
Karásková, Dis.

Prosram iednání:

7. Zahájení
2, Nóvrhzměny stanov spolku
3. Volba čIenů rady
4, Zprúva o činnosfr spolkt zaobdobí čenlen - prosinec 207s
5. Prioriý současné činnosti spolkl.t
6. Plán činnosti spolktt na období leden - duben 2aL6
7, Diskuse
8, Závěr

Knrosramu:

ad 1)
Iednání členské schůze zahájila předsedkyně spolku lrena Vítovcová. Přivítala

přítomné a poté oznámila, že členská schůze byla svolána radou podle stanov spolku.

Schůze se účastní osobně nebo v zastoupení zmocněncem 24 členů z celkového počtu 38 všech členů.

členská schůze ie schopná se usnášet. Poté lrena Vítovcová navrhla, aby členská schůze

zvolila předsedu členské schůze, a to lrenu Vítovcovou.

V núsledném hlasování byl tpnto nóvrh přtjat 100 o/o hlasťt přítomných členťt sdružení.

ad 2)
Předsedkyně členské schůze v tomto bodu programu přednesla přítomným návrh

rady na změnu stanov spolku' Podstatou změny stanov ie změna v počtu členů rady, když

předchozí změna z počtu 3 členů na 4 se ukázala iako velmi nepraktická s ohledem na

určité problémy při přijímání rozhodnutí. Navrhuje se tedy vrátit se k původnímu lichému
počtu členů tady ze 4 na 3.

Předsedkyně členské schůze přednesla tento návrh usnesení:

Stanovy spolku se mění takto:

V člúnku III., oddíl B nově zní:



,B.Rada
7. Rada je ýkonným argánem Spolku. Rada zabezpečuje plnění úkolů a cíIti Spolku

v souladu s rozhodnutími čIenské schůze. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve

ýIučné pravomocí členské schťlze.

2. Rada mó 3 čIeny. Funkční období jednotliých čIenů rady je čtyřleté. Jestliže člen rady
zemře, odstoupí z funkce, je odvolón nebo jÍnak skončí ieho funkční období, musí
nejbližší následující čIenskó schůze zvolit nového člena či členy rady tak, aby byla roda
plně personáIně obsazena.

3. V čele rady stají předseda Spolku zvolený členskou schtizí, kteý zdroveň plní funkci
předsedy rady. Předseda rady svolóvó radu podle potřeby, nejméně však čtyřikrót ročně
a je na pozici předsedy Spolku statutórním zástupcem Spolku a rozhoduje v běžných
záIežitostech Spolku samastatně.

4. Člen rady nemůže být současně čIenem kontrolní komÍse.

5. ČIen rady může být ze své funkce odvolón v případě, že nóvrh na jeho odvolání čIenské
schůzi předloží společně nejméně l/* čIenů Spolku, přičemž v návrhu musí být ýslovně
uveden důvod, pro kteý by měl být čIen rady odvolán.

ČIen rady múže ze své funkce odstoupit. Je povinen tuto skutečnost předem písemně
azndmÍt radě' Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednó rada' Rada
je povinna projednat odstoupení na nejbližšim zasedóní poté, co se o'odstoupení z
funkce dozvěděla. Jestliže čIen rady oznómí své odstoupení z funkce na jednání rady,
končí ýkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznómeni, neschváIí-lÍ
rada jíný akamžÍk zániku funkce.

6. Rada zejména:
a) řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsoa těmito stanovami

nebo zákonem svěřeny jíným orgónúm,
b) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost,
c) organizuje a řídí hospodářskou činnost Spolku,
d) připravuje podklady pro čIenskou schůzi,
e) dbá o hospodórné využívóní a o údržbu majetku Spolku,
fl zajÍšťuje spolupráci s orgóny obce, státní spróvy, s ostatními organizacemi.

B. Rada je schopna se usnášet, jelÍ přítomna nadpoloviční většÍna jejích členů. K platnosti
usnesení rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většÍny všech čIenů."

V následném hlasovóní byl tento návrh přiiat 7o0 o/o hlasů přítomných čIenťt sdružení.

ad 3)
Předsedkyně členské schůze v tomto bodu programu přednesla přítomným návrh

na volbu členů rady, kteým skočilo funkční období dne 6. 7. 20L5 (Mgr. Hana Marková,
Miloslav Marek) a 3. L2. 2015 (Anna Korděnková). Vzhledem k tomu, Že v předchozím
bodu programu byla schválena změna stanov představující snížení počtu členů rady na 3 a
vzhledem k tomu, že jedním z členů rady je předseda spolku, tedy lrena Vítovcová, která
byla opětovně zvolena dne 6. 6. z0L5, budou při dnešní členské schůzi voleni 2 členové
rady.

Stávajícímu členu rady Anně Korděnkové skončila funkce uplynutím funkčního
období dne 3. L2. 2oL5, další dva členové dozorčí rady Mgr. Hana Marková a Miloslav
Marek z funkce členů dozorčí rady odstoupili ke dni 27.5. 2015.

|ako nového člena rady předsedkyně členské schůze navrhla paní Annu
Korděnkovou, která se v pozici dobrovolníka podíIela na zajišťování pravidelných akcí,
svoji další práci, a vpřípadě zvolení i podíl na práci v radě a zajišťování úkolů Spolku, by



spatřovala zejména v dalším zajišťování pravidelných akcí. Paní Anna Korděnková se
zavazuje, v případě svého zvolení za člena rady, podílet se na rozhodování rady
občanského sdružení ProCit, z.s' (tzn. zejména účastnit se minimálně 4x ročně zasedání
Rady), spolupodílet se na plnění úkolů a povinností člena rady, které jsou v souladu se
stanovami Spolku a rozhodnutím členské schůze.

|ako dalšího člena rady navrhla předsedkyně členské schůze pana Miroslava
Vítovce. Pan Miroslav Vítovec se zavazuje, v případě svého zvolení za člena rady, podílet se
na rozhodování rady občanského sdružení ProCit, z.s. (tzn. zejména účastnit se minimálně
4x ročně zasedání Rady), spolupodílet se na plnění úkolů a povinností člena rady, které
jsou v souladu se stanovami Spolku a rozhodnutím členské schůze.

Protože k tomuto bodu programu nebylo Žádných dotazů ani připomínek, přednesla
předsedkyně valné hromady tento návrh usnesení:

Členskú schťtze volí novýmt čIeny rady ke dni 77,72.2075

Annu Rorděnkovou, nar. 28, 6. 79so, bytem Zbůch 486, 330 22
a
bliroslavaVítovce, Bc, nar,23,4. 1972, bytem Klelsslova 3, Plzeň 307 oa

V nósledném hlasovúní byl tento návrh přijat 7oo o/o hlasů přítomných členťt sdružení.

ad 4)
Předsedkyně čIenské schůze v tomto bodu programu přednesla přítomným Zprávu

o činnosti sdružení za období červen - prosinec ?aLí.

Během měsíce června proběhla výběrová řízení na novou soc. pracovnici a spec' pedagožku
a následovalo jejich zapracování.
V červenci a srpnu proběhl pilotní projekt Léto s ProCitem - tj. příměstský tábor, který měl
u dětí velký úspěch.
V tomto období rada podalažádost o akreditaci organizace a čtyř kurzů.Obsahová práce
na ojedinělých kurzech, které jsou určeny pro další vzděIávání pedagogů, zaplnila celý
červenec. V listopadu jsme akreditaci MŠMT získali' Akreditace organizace je platná do 25.
LL.202L.
Akrediace kprovádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o iejich absolvování je
platná do 25. Lt.20L8.
Vzdělávací programy:
1. Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí
2. Relaxační a dechové technilqy u dětí s PAS
3' Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAs]
4. Plavání a pohybové aktivityve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS]

adzátí do prosince probíhali nadále terapie, nácviky soc. dovedností, volnočasové aktivity
i aktivizační služby.
30. zátí proběhl 3. Benefiční koncert ve Staré synagoze. V říinu jsme s Galeriií Dvořák a Fit
centrem realizovali Benefiční cvičení. V prosinci proběhla slavnostní vernisáž k putovní
benefiční výstavě obrázků dětí s PAS, které děti namalovaly během Léta s ProCitem.
Během záií _ října rada podala několik žádostí o dotaci. Výbor Dobré Vůle poskytne
10 000,- na nákup edukačních a didaktických pomůcek, CITI BANK 20 000,- na nákup
odborné literatury a edukačních a didaktických pomůcek. Díky těmto dotacím rozšíříme
odbornou knihovnu ProCitu a spec. pedagožka bude mít na terapeutickou práci s dětmi



další pomůcky + vybavení terapeutické místnosti. Na Žádost rodičů v prosinci podáme
žádost u PK o rozšíření věkové struktury klientů soc. sl. na dorost 16-18 let.
I. Vítovcová prosadila u soc. odboru Úuor proiekt na realizaci seminářů pro pedagogy a

besed pro žáky.
V podzimním období proběhlo vyúčtování dotací na soc. službu a projekty MMP odboru
soc. sl. a Útuor. Rada podala žádost o dotaci na provoz u PK a soc. sluŽbu u MMP soc. sl. a
MPSV.
ProCit měl dvě kontroly během listopadu z MMP - qýsledek kontroly ýborný.
28.1z. - 3t. L2.2015 proběhne v prostorách ProCitu výměna všech oken.
Během podzimu Alena Siváková, Petra Koukolíková a Irena Vítovcová absolvovaly školení,
a konferenci v Praze.
Poděkování člence Martině Šourkové, která nakontaktovala firmu SUPTel, která darovala
notebookpro spec. pedagoga azabezpečovací systém do prostor ProCitu.
Rotari club Plzeň Beseda darovala výnos z nákupu 3 laviček.

ad 5)
Současné priority spolku jsou:
- [pracovat a podat vyúčtování dotace na provoz, soc. služby a veřejné sbírky (max

31. 1. 2016!)
- Podat žádost o zvýšení věkové struktury klientů soc. sl.

Rozeslat leták semináře ZŠ ÚMo1, PF 2016
Rozeslat rodičům pozvánku a přihlášku na kurz soc. nácviků, plavání a cvičení 2.

Pol.
- Aktualizovat web (akreditace)
- Vyrvořit a rozeslat leták (akreditace) na ZS, SS v PK
- Zaiistit před a po úklidové činnosti v prostorách ProCitu fqýměna oken!)
_ šířit i nadále osvětu autismu

ad 6)
Předsedkyně členské schůze v tomto bodu programu přednesla přítomným plán

činnosti spolku na období leden - duben 2016
V lednu budou probíhat krom pravidelných volnočasoých a SAS akcí semináře a

besedy na!7. ZŠ v Plzni' Spec. pedagog spolu s pedopsychiatrem připraví úvodní seminář
pro rodiče dalšího kurzu nácvilry soc. dovedností kteý bude probíhat od února do června.

lrena Vítovcová v lednu musí podat vyričtování dotací na PK a MMP + do března
max! podat Žádost o dotaci na Benefiční koncert, Světoqý den porozumění autismu,
provozní a mzdové náklady.

Ukončit stávající VS, vyčerpat prostředky a zrealizovat novou VS na pobyty pro
rodinysdětmi-PK.

Na Světový den porozumění autismu plánuje rada společně s agenturou SKŘIVÁNEK
s.r.o. charitativní běh v centru Plzně a v Praze (Stromovka).

ad7)
Předsedkyně členské schůze Irena Vítovcová v tomto bodu programu otevřela

prostor k diskusi.

ad 8)
Předsedkyně členské schůze lrena Vítovcová v tomto bodu programu oznámila

konec zasedání členské schůze.

lrena Vítovcová, předs edwně


