
VALNÁ HROMADA 2011 
 
 
 

 
Zápis z Valné hromady, konané dne 18.1. 2011 v 16 hodin v centru sdružení 
v Táboře. 
 

Průběh 
 
     Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné 
hromady činnost občanského sdružení APLA Jižní Čechy, o.s. v roce 2010.  

 
Činnosti v roce 2010 

 

 V roce 2010 se náš pracovní tým rozrostl o dalšího člena – Pavla Bestová. 
V APLA Jižní Čechy tedy pracoval tento tým: 

Pavla Bestová  
Petra Marešová – sociální pracovník 
Lucie Straková Jirků - sociální pracovník, terapeut 
 

 stěhování do nových prostor – Farského 887, Tábor 
 

 zahájení činnosti v rámci registrované sociální služby: Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s poruchami autistického 
spektra od 1.1. 2010 
 

 pokračování úspěšného projektu "Poznej náš svět" – Poradenské středisko 
pro lidi s poruchou autistického spektra financovaného Nadací O2 

 

 přednáškový cyklus o problematice lidí s autismem: 
- Bydlení pro osoby s poruchami autistického spektra 
- Poruchy autistického spektra 
- Autismus a hra 
- Screeningová diagnostika u dětí s podezřením na PAS 
- Služby APLA Jižní Čechy, o.s. 
- Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí s PAS 

 

 Světový den informovanosti o autismu - uspořádání informační výstavy v 
Městské knihovně Tábor 
 

 pokračování v přednáškách na středních zdravotnických školách 
 

 projekt "Šance pro lepší start" aneb tašky plné pomůcek 
 

 adventní koncert pro APLA Jižní Čechy 
 

 nominace na cenu Nadace O2 
 



 Letní tábor 2010 
Letní tábor v roce 2010 probíhal od 31. července – 7. srpna. Našli jsme nové prostory 
v areálu Dětského domova se školou v Sedlci Prčice, které vyhovovaly našim 
požadavkům. Měli jsme k dispozici jeden dvojdomek se dvěma samostatnými 
domácnostmi. Celkem nás bylo na táboře 18, rozdělili jsme se do každého domku na 
5 klientů a 4 asistenty. 
 
 

 
Po zhodnocení činnosti v roce 2010 přednesla předsedkyně sdružení Lucie Straková 
Jirků plán organizace na rok 2011. 
 

Činnosti v roce 2011 
 

 pokračování v poskytování sociální služby 

 pokračování v projektu Poznej náš svět – Nadace O2 

 informační kampaň na Světový den informovanosti o autismu dne 2. dubna 

 červenec-srpen 2011 – letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem 
pomůžeme s létem“ (2 turnusy) 

 pokračování v půjčování literatury a pomůcek 

 zařízení kanceláře novým nábytkem 

 přednášky 
 
Finanční prostředky z roku 2010 byly převedeny do účetnictví pro rok 2011. 
     

Členové správní rady a revizní komise 
Členové těchto orgánů se nezměnili. 
 
Správní rada pro rok 2010-2012: 
Lucie Jirků 
Petra Marešová 
Josef Jirků 
 
Revizní komise pro rok 2010-2012: 
Zbyněk Vrtiška 
Michaela Nesvadbová 
Pavel Straka 
 

Členské příspěvky 
Valná hromada se jednomyslně usnesla pro zachování výše členského příspěvku 
200 Kč ročně. 
 
Na závěr předsedkyně sdružení poděkovala členům sdružení za jejich činnost pro 
občanské sdružení a individuálním dárcům za jejich finanční podporu. 
 
 V Táboře dne zapsala: Petra Marešová, místopředsedkyně sdružení 
 
Přílohy: Příloha č.1 – seznam účastníků Valné hromady (podpisový arch)



Příloha č.1 
 

 

Jméno: Podpis: 

Lucie Straková Jirků  
 

Petra Marešová  
 

Pavel Straka  
 

Alžběta Jantová  
 

Josef Jirků  
 

Ivana Jirků  

Michaela Nesvadbová  
 

Zuzana Vaňková  
 

Lenka Jantačová  
 

Miroslav Zálešák  
nepřítomen 

Zbyněk Vrtiška  
 

 
   
 
 
 


