
Zápis 

o jednání valné hromady Občanského sdružení ProCit 

 

Datum konání valné hromady:   14.4.2012 od 14:00 hod. 

 

Místo konání valné hromady:    Prostory o.s. ProCit, Macháčkova 47, Plzeň-Skvrňany , 318 00 

 

Přítomní členové: Irena Vítovcová,   Tereza Vápeníková, Martin Vápeník 

Mgr. Hana Marková, Anna Korděnková, Vjačeslav Korděnko, Miloslav Marek,  

Miroslav Vítovec, Ing. Lenka Čechmanová, Mgr. Evžen Korděnko  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti sdružení za období leden – březen 2012 

3. Priority současné činnosti sdružení 

4. Plán činnosti sdružení od března do června 2012, záměry a strategické plánování o.s. 

5. Diskuse  

6. 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 leden – březen 2012.  

-  obdržení dotace Plzeňského kraje na provozní náklady na období leden – srpen 2012 + víkendový    

   pobyt pro 5 rodin s dětmi s PAS  

- členové rady Občanského sdružení se zúčastnili jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje, jehož 

cílem bylo zkonzultovat správnost připravených podkladů k registraci sociální služby  

- členové rady Občanského sdružení navázali spolupráci s o.s. TOTEM – regionální dobrovolnické 

centrum 

- členové rady Občanského sdružení se zúčastnili vysílání v Českém rozhlase a odprezentovali záměr 

a činnost sdružení 

- Česká televize navštívila prostory o.s. a natočila reportáž, která byla odvysílaná v Událostech na ČT1 

- články o Občanském sdružení v několika novinách a na webstránkách: Plzeňský kraj, Seznam,  

   I-novinky, portál ÚMO3 



- Výroční zpráva o činnosti o.s. je v tisku a čeká na distribuci 

- účetní uzávěrka za rok 2011 byla vyhotovena účetní pí. Vápeníkovou a podána na FÚ Plzeň v březnu 

2012 

-  Vzdělávání pracovníků: Relaxační techniky: ACZ, spol. s r.o., vzdělávací centrum,   
   Business Park Košíře, Jinonická 80, 158 00 Praha 5 - Košíře 
-  v období od ledna do března probíhaly pravidelně plánované akce (1x měsíčně Maškarní rej, 2x 

měsíčně Canisterapie, 4x měsíčně Cvičení pro rodiče a děti 1-3 roky, 2x měsíčně Cvičení ve 

spolupráci se ZČ na Klatovské tř., 1x měsíčně Beseda se speciálním pedagogem)  

-  od ledna do března probíhaly speciálně pedagogické  

-  provoz herny o.s. je i nadále zajišťován 4 dny v týdnu dopoledne 9:00-12:00, minimálně jeden den 

v týdnu probíhají odpolední akce a středa je vyhrazena pro speciálně pedagogické konzultace  

-  aktuálně probíhají přípravy plánovaných akcí, dokumentů potřebných pro registraci sociální služby 

(plánována na duben 2012) 

-  sanitární den v ProCit je naplánován na květnovou středu – přijedou zaměstnanci firmy Deloitte z 

Prahy 

 

ad 3 ) a 4) 

Předsedkyně valné hromady přednesla současné priority v činnosti sdružení:  

- příprava projektu „Pomozte dětem“ 
- možnost EU projektu  
- naplánovat víkendový pobyt pro 5 rodin s dětmi s PAS ve spolupráci s Plzeňským krajem 

-  dokončit administraci realizovaných projektů o.s. 

- očekávané rozhodnutí grantu Plzeňského kraje „Volný čas“ 

- možnost jednání Apla Praha 

-  sestavit plán činnosti a akcí na květen - červen 2012 

-   rozeslat výroční zprávu v elektronické podobě (umístit VZ na internetové stránky) 

-  odevzdat všechny podklady nezbytné pro registraci sociální služby do konce dubna 2012 

 (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. 

- další vzdělávání pracovníků:  Školení I-Pady, Kurz I-IV 
-  připravit a organizačně zajistit všechny plánované akce o.s.  

-  zajistit jednání o možné spolupráci s dalšími institucemi  

-  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 5) 

V tomto bodu programu proběhla volná diskuse.  

 

 

 



ad 6) 

Irena Vítovcová sdělila, že program této valné hromady byl vyčerpán, poděkovala přítomným za účast 

a jednání ukončila.  

 

       Irena Vítovcová, předsedkyně 

 

       ……………………………………………. 

 

       Mgr. Hana Marková, zástupce 

 

       …………………………………………….. 


