
VALNÁ HROMADA 
 

Zápis z Valné hromady, konané dne 25.10.2007 v Táboře. 
 
 
Průběh: Na začátku představila Mgr. Lucie Jirků účastníkům Valné hromady zakladatele 
neziskové organizace Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. a seznámila 
přítomné s posláním organizace. Dalším bodem bylo představení plánovaného rozvoje a 
aktivit organizace.  

• Podzim roku 2007 – cyklus přednášek o problematice poruch autistického spektra 
(PAS) pro rodiče a odborníky. 

• Vybudování odborné knihovny – knihy o problematice lidí s PAS. 
• Registrace sociálních služeb: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
                                               Odborné sociální poradenství 

 
• Jaro 2008 – zavedení pravidelných konzultačních hodin v pronajatých prostorách 

o.s. Kaňka, ul. Helsinská 2731, Tábor 390 05  
 

Po úvodním slově se členové sdružení navzájem představili a vyslovili svou podporu 
sdružení. 

 
V dalším bodu jednání byli účastníci seznámeni s možností podpory organizace a vyzváni 
k aktivnímu členství (pomoc se sháněním sponzorů, psaní článků na internetové stránky 
apod.). 
 
Poté se přešlo k nejdůležitějšímu bodu jednání Valné hromady: 
 
1) volba rady sdružení 
Valná hromada tajnou volbou navrhla tyto kandidáty:  
Mgr. Lucie Jirků, Petra Marešová, Dis., Josef Jirků 
Celkem hlasovalo:  všichni přítomní, tj. 9 hlasů 
Pro navržené kandidáty: složení rady sdružení bylo jednomyslně odhlasováno, jmenovaní 
přijali své funkce. 
Proti navrženým kandidátům: 0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0  
 

2) volba předsedy a místopředsedy sdružení 
Rada sdružení zvolila ze svého středu za předsedu sdružení Mgr. Lucii Jirků,  jako 
místopředsedu Petru Marešovou, Dis. . 
 
3) volba revizní komise 
Valná hromada tajnou volbou navrhla tyto kandidáty: 
Ing. Zbyněk Vrtiška, Ing. Eva Lukšanová, Ing. Pavla Dvořáková 
Celkem hlasovalo:  všichni přítomní, tj.9 hlasů 
Pro navržené kandidáty: složení revizní komise sdružení bylo jednomyslně odhlasováno, 
jmenovaní přijali své funkce. 
Proti navrženým kandidátům: 0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 
 
Posledním bodem jednání bylo odhlasování výše členských příspěvků. Návrh Lucie Jirků, 
že výše příspěvku bude 200Kč na rok byl jednomyslně odhlasován. 
 
Všichni zúčastnění byli pozváni na cyklus přednášek o problematice lidí s PAS. 
 
 
 
V Táboře dne 26.10.2007 zapsala: Mgr. Lucie Jirků, člen sdružení 


