
VALNÁ HROMADA 
 

Zápis z Valné hromady, konané dne 29.1.2009 v Táboře. 
 
Průběh:  
     Na začátku představila Mgr. Lucie Jirků účastníkům Valné hromady činnost 
občanského sdružení APLA Jižní Čechy, o.s. v roce 2008. Zdůraznila úspěchy v podobě 
získání prvních finančních prostředků na aktivity občanského sdružení, a to zejména na 
projekt letního tábora a na projekt poradenského střediska. 

 
Činnosti v roce 2008: 

• jaro 2008 – probíhal další cyklus přednášek 
• jaro 2008 – vyhledávání vhodných finančních zdrojů a psaní projektů 
• červen – září 2008 probíhal projekt letní tábor pro děti s autismem s názvem 

„Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ – podpora nadace T-mobile, Tesco Stores, 
Konta Bariéry 

• září 2008 – září 2009 – projekt „Poradenské středisko“ – podpořeno nadací OKD 
• říjen 2008 – uspořádání prvního benefičního koncertu ve spolupráci s Café 7 a 

kapelou Tarapaca Jazz – výtěžek akce bude použit na pokrytí nákladů spojených 
s terénní prací v rodinách dětí s autismem 

 
    V druhé polovině jednání byli vyslechnuti členové sdružení, kteří zhodnotili činnost 
občanského sdružení v uplynulém roce. Poté bylo předáno slovo opět předsedkyni 
sdružení Mgr. Lucii Jirků, která účastníkům Valné hromady představila plánované činnosti 
v roce 2009. 
 
Činnosti v roce 2009: 

• pokračování projektu s názvem „Poradenské středisko“ 
• prosinec 2008 – prosinec 2009 – projekt „Poznej náš svět“ – podpořeno nadací O2 
• cyklus přednášek od ledna do června a po prázdninách od září do prosince 
• informační kampaň na Světový den autismu dne 2. dubna 
• jaro 2009 - vyhledávání vhodných finančních zdrojů a psaní projektů 
• červenec 2009 – letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme 

s létem“ 
• září 2009 – ukončení projektu „Poradenské středisko“ 
• prosinec 2009 – ukončení projektu „Poznej náš svět“ 

 
Paní Ing. Eva Lukšanová a slečna Ing. Pavla Dvořáková se vzdaly své funkce v revizní 
komisi APLA Jižní Čechy, o.s., bylo tedy nutné zvolit dva nové členy komise. 
Stávající člen komise: Ing. Zbyněk Vrtiška 
 
Navržení kandidáti: Pavel Straka a Michaela Nesvadbová. Účastníci Valné Hromady jejich 
kandidaturu podpořili a jednomyslně odhlasovali. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo 
nebyl proti. 
 
Stávající revizní komise: Ing. Zbyněk Vrtiška, Michaela Nesvadbová, Pavel Straka  
 
Finanční prostředky z roku 2008 byly převedeny do účetnictví pro rok 2009. 
 
Na závěr předsedkyně sdružení poděkovala členům sdružení za jejich činnost pro 
občanské sdružení a individuálním dárcům za jejich finanční podporu. 
 
Zároveň poděkovala dobrovolnému správci webu Zbyňku Vrtiškovi za jeho práci, rovněž i 
grafikům Vilému Klabíkovi a Tomášovi Grygarovi za zpracování informačních materiálů 
APLA. 
 
 V Táboře dne 29.1.2009 zapsala: Petra Marešová DiS., člen sdružení 


