Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 691 72 234
Bank.spoj. Pošt. spořitelna, č. ú. 242 821 389/0300

Z Á P I S č. 1
z členské schůze reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ konané dne 25. 3. 2017
v restauraci „U džbánu“´v Dolních Libchavách
Přítomni: viz prezenční listina
1/ Schůzi zahájila předsedkyně p. Hana Pauková. Na úvod seznámila přítomné s organizací dnešní
členské schůze /výběr členského příspěvku na r. 2017 ve výši 150,- Kč/člen/rok, účastnický
poplatek za přednášku Doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D. ve výši 70,- Kč/osobu, a s jejím
programem.
2/ Zprávu o hospodaření organizace v roce 2016 přednesla p. Iveta Nováková.
- organizace vykázala hospodářský výsledek ve výši + 2.171,22 Kč, i přes skutečnost, že
jsme nezískali v roce 2016 státní dotaci na rekondice (schodek v rozpočtu 50 tis. Kč).
- informace o situaci v získávání dotací od Pardubického kraje a okolních měst,
- vyhodnocení ekonomických výsledků za poslední 3 roky – vzestupná tendence,
- rozbor jednotl.nákladových a výnosových položek vykázaných k datu 31.12.2016,
- zhodnocení účasti a průběhu Burzy filantropie v Pardubickém kraji v oblastním kole
v Pardubicích a Ústí nad Orlicí v roce 2016, přínos pro organizaci 17 tis. Kč,
- zapojení do programu společnosti TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“ – v oblastním
kole v Ústí n.O. umístění na 1. místě, získání finanční podpory 30 tis. Kč.
3/ Přednáška Doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D.
4/ Vystoupení hosta p. Petry Klausové, zakládající členky spolku „eReStým ČR, z.s.“, v němž nás
seznámila s činností a programem organizace eReStým ČR a vyzvala nás ke spolupráci a připojení
se do eReStýmu ČR.
5/ Zpráva o činnosti organizace za r. 2016 – hodnocení jednotlivých akcí: Hana Pauková
- účast v celostátní akci MARS 2016 / Letohrad 5.3.2016,
- jednodenní setkání spojené s přednáškou Doc.MUDr. D. Horákovou, Ph.D. /Dolní
Libchavy 11.3.2016
- jarní rekondice /penzion Pastviny 23. až 29. 4. 2016
- podzimní rekondice /penzion Pastviny 24. až 30. 9. 2016
- víkendová minirekondice v penzionu Jangelec u Vysokého Mýta /16. až 18. 9.2016,
- účast na „Integračním dni NNO“ Ústí n.O./22.9.2016
- vánoční setkání / Ústí n. Orl. 6.12.2016
- účast na předvánočních jarmarcích v ÚO spojená s prodejem výrobků (2x)
6/ Návrh plánu činnosti z.p.s. na rok 2017 / Hana Pauková
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7/ Projednání požadavku Unie ROSKA Praha zorganizovat „Besedu s lékaři a fyzioterapeuty MS
centra společně s pacienty s RS“ v Pardubicích. Vzhledem k vyššímu věkovému průměru členů a
vzhledem k jejich zdravotnímu postižení (omezení pohybové schopnosti) není ze strany členů
spolku o tuto akci zájem. Pohybově schopnější členové se připojí k obdobné akci pořádané reg.
org. ROSKA Hradec Králové. Termín bude zájemcům dopředu oznámen.
8/ Celorepubliková organizace Unie ROSKA – česká MS společnost, z.s. Praha slaví v letošním
roce 25. výročí od založení organizace. U této příležitosti bude dne 31. 05. 2017 v Praze uspořádán
benefiční koncert, na němž budou oceněni dlouholetí, aktivní členové regionálních organizací. Za
naši organizaci jsou navrženi Mgr. Alena Svobodová a Ing. Daniela Kopecká. Schváleno.
9/ Životní výročí členů v r. 2017: blahopřání a odměna formou květinového daru.
10/ Diskuse – jednotlivá témata:
- nutnost zajistit z našich řad novou cvičitelku do rezervy. Stávající cvičitelky mají zdravotní
problémy,
- termíny rekondic v roce 2017 – JR 22. – 30.4.2017 penzion Pastviny
PR 16. - 23.9.2017
„
„
Přihlášky potvrzené neurologem - M.Krahulcová
S sebou overbaly, gumy na cvičení, pastelky, nůžky.
- členství v eReStýmu ČR pouze jednotlivci, kteří budou mít zájem. Samotná organizace
nepřistoupí.
- zajištění účasti naší reg. org. na sportovních hrách, které se budou konat ve dnech 15. až 17.
září v Nymburku (celorepubliková akce), potřeba sestavit 6-ti členné družstvo.
11/ Návrh na usnesení

V Dolních Libchavách dne 25. 3. 2017
Zapsala: Iveta Nováková, v.r.
Kontrola zápisu: Hana Pauková, v.r.
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Cink, v.r.
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