
Zápis 

o jednání valné hromady Občanského sdružení ProCit 

 

 

Datum konání valné hromady:  19.12.2013 

 

Místo konání valné hromady:    prostory Občanského sdružení ProCit,  

 Macháčkova 47, Plzeň 318 00 
 

Přítomní členové: Irena Vítovcová, Mgr. Jana Ždimerová, Ing. Miluše Sutnarová, Mgr. 

Hana Marková, Anna Korděnková, Bc. Petra Brožková, Ilona Žáková  

Přítomní hosté: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., Petra Duliškovičová, Lucie Rykalová, 

Miloslav Marek, Miroslav Vítovec    

 

Program jednání:      

 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti sdružení za období duben – prosinec 2013 

3. Priority současné činnosti sdružení 

4. Volba nového člena rady 

5. Představení a odsouhlasení nového znění stanov sdružení 

6.  Plán činnosti sdružení na období leden – prosinec 2014 

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. Poté Irena Vítovcová navrhla, 

aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, a to Irenu Vítovcovou. 

 

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení. 

 

ad 2)  

 Předsedkyně valné hromady v tomto bodu programu přednesla přítomným zprávu 

o činnosti sdružení za období duben až prosinec 2013 a přítomné seznámila se současným 

provozem sdružení. Od dubna Sdružení ve spolupráci s MMP – odbor soc. služeb realizuje 

projekt Nácviky soc. dovedností. Na projektu spolupracují: spec. pedagog Mgr. Hana 

Marková, psychiatr MUDr. Jitka Rumlová, psychoterapeut PhDr. Martina Rezková. Do 

projektu je zahrnnuta péče o 10 rodin s dětmi s PAS, 22 rodin projevilo zájem o zařazení do 

dalšího kurzu. Vyhodnocení projektu proběhlo během měsíce prosince 2013. 

Zároveň během dubna až prosince probíhala jednání se sponzory, Plzeňským krajem a 

Magistrátem města Plzně, ÚMO1 a ÚMO3 o podpoře činnosti a zajištění  vybavení sdružení.  

 Pravidelně každé 1. a 3. úterý v měsíci probíhá v bazénu na Slovanech plavání pod 

odborným vedením Bc. Petry Hemzáčkové za asistence studentů ze ZČU pedagogické fakulty 

Plzeň a dobrovolníků z TOTEMU - regionálního dobrovolnického centra. Tuto aktivitu 

můžeme realizovat díky laskavé podpoře ředitele Ing. Tomáše Kotory. 



Pravidelně každý 2. a 4. pátek v měsíci probíhá v tělocvičeně KTV, Pedagogické fakulty ZČU 

cvičení pod odborným vedením Mgr. Věry Knappové, Ph.D. za asistence studentů ze ZČU 

pedagogické fakulty Plzeň a dobrovolníků z TOTEMU - regionálního dobrovolnického 

centra. 

Od září do prosince proběhly 4 sportovní soboty včetně přednášek Mgr. Věry 

Knappové, Ph.D. a Mgr. Hany Markové, které jsme mohli realizovat díky projektu ve 

spolupráci s ÚMO1.  

 Poprvé jsme oslavili Světový den autismu (duben), do akce se zapojili a fotografie 

v modré zaslali lidé z celé ČR (web + Facebook). 

 Sdružení v dubnu navštívili hokejisté HC Škoda Plzeň – vítězové extraligy. 

 Sdružení realizovalo mnoho besed a seminářů pod odborným vedením pro rodiče i 

širokou veřejnost jak v prostorách Sdružení, tak ve spolupráci s ÚMO3, pod záštitou starosty 

Jiřího Strobacha v prostorách centrálního plzeňského obvodu. 

 Ve spolupráci s APLA Praha proběhl v červnu třídenní edukační víkendový KURZ 

PRO RODIČE STARŠÍCH DĚTÍ A MLÁDEŽE S PAS. Kurz v rámci projektu: "Nevědomost 

ubližuje, znalost pomáhá" pro členy sdružení ve Stráži nad Nežárkou.  

V září proběhl v prostorách Sdružení dvoudenní seminář Stojíme na začátku a workshop 

Setkání rodičů s odborníky pořádaný APLA Praha, lektor Bc. Jan Kouřil. 

 Rada Sdružení připravovala a zpracovávala podklady k registraci soc. služby + 

vypracovala žádost o dotaci u MPSV. Výstupy – otázka podpory bude známa během února – 

března 2014.  

 V říjnu jsme se stali čestným patronem korunáče chocholatého – proběhla společná 

návštěva plzeňské ZOO a BZ. 

 V listopadu pořádalo Sdružení svojí první Benefici – koncert v kostele u sv. Anny. 

Benefiční koncert se uskutečnil pod záštitou starosty ÚMO3 Jiřího Strobacha. Na koncertě 

vystoupila zpěvačka Vlaďka Bauerová a zpěvák Luboš Pospíšil. Výtěžek z koncertu ve výši 

20 000,- kč byl vložen na účet Veřejné sbírky Sdružení. 

V prosinci darovali zaměstnanci plzeňské pobočky Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group fotoaparát. 

 V prosinci proběhlo jednání s radním Mgr. Zdeňkem Honzem z PK o další podpoře 

Sdružení + odprezentován projekt Nácviků soc. dovedností, ve kterém bychom rádi 

pokračovali. Vyrozumění z jednání a vyhodnocení žádosti bude Sdružení zasláno do konce 

ledna 2014. Příspěvek Rady sdružení, směrem k realizovaným „Nácvikům sociálních 

dovedností“: byla definována zvýšená potřeba podpory rodin dětí s PAS v oblasti speciálně 

pedagogické péče (nácviky dovedností, poradenské služby, odborné vedení péče o dítě s PAS) 

často rodiny postrádají. Sdružení představilo výsledky a klíčové výstupy aktivity během 

besedy realizované v listopadu 2013.   

Cílem sdružení bude zajistit finanční prostředky na další kurzy. 

          Otázka k jednání – téma dalšího „strategického plánování“ činnosti Sdružení: možnost 

„zřízení“ alternativního (speciálního) školského zařízení (škola pro žáky s PAS, pracující 

podle nejnovějších metod a poznatků, zejména alternativní přístupy, s využitím maximální 

podpory na základě principů Strukturovaného učení a prvků AAK), zajišťujícího výchovu a 

vzdělávání dětí s PAS - v této oblasti byla definována vysoká poptávka a potřeby cílové 

skupiny Sdružení. Možnosti budou zmapovány v první třetině (leden až březen)  kalendářního 

roku 2014. Diskuse členů Sdružení k tématu – rozvoji aktivit sdružení. 

 

ad 3) 

 Předsedkyně valné hromady přednesla současná priority v činnosti sdružení: 

 

- do 31.12. podat Vyúčtování Veřejné sbírky na PK 



- do 2.1.2014 podat Žádost na PK - Projekt Nácviky soc. dovedností 

- do konce ledna 2014 vypracovat vyúčtování dotace na provoz PK 

- strategické plánování rozvoje o.s. ProCit pro další kalendářní rok 

 

ad 4) 

 V tomto bodu programu předsedkyně valné hromady oznámila přítomným volbu 

nového člena rady a navrhla Miloslava Marka, který od začátku zrodu Sdružení naše aktivity 

plně podporuje. Protože k tomuto bodu programu nebylo žádných dotazů ani připomínek, 

přednesla předsedkyně valné hromady tento návrh usnesení: 

 

Valná hromada volí novým členem rady Miloslava Marka, nar. 26.8.1973,  

bytem Cheznovice 169 ke dni 19.12.2013. 

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení. 

 

ad 5) V tomto bodu programu předsedkyně valné hromady přednesla přítomným nové znění 

stanov sdružení. Úpravu stanov dle rekodifikace provedla Mgr. Alena Králová. Úpravy stanov 

sdružení byly provedeny z důvodu rekodifikace Občanského zákoníku od 1.ledna 2014 a 

volbou nového člena rady. Protože k tomuto bodu programu nebylo žádných dotazů ani 

připomínek, přednesla předsedkyně valné hromady tento návrh usnesení: 

 

Valná hromada souhlasí s novým zněním stanov s platností od 1. ledna 2014. 

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení. 

 

ad 6)  

Plán činnosti Sdružení na leden až prosinec 2014 přednesla předsedkyně valné 

hromady Irena Vítovcová. Přítomní vzali na vědomí tyto body: 

 

- zajistit financování soc. služby a dalších aktivit Sdružení 

- domluvit plán jednání s novými sponzory, firmami, nadacemi, institucemi 

- informovat se o nových grantech a dotacích 

- informovat se o konkrétních krocích vedoucích k zřízení školy, plán otevření září 2015 

- vzdělávání členů rady 

- oslovovat případné nové členy sdružení 

- zajistit administrativní náležitosti, související s legislativními změnami (o.s. - spolek)  

 

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 


