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Zápis 

 

ze zasedání Valné hromady Občanského sdružení ProAfázie konaného 16. 12. 2014 

v knihovně Neurologické kliniky FN Brno  

 

Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Program zasedání:  

 
1. volba Výkonné rady  
2. výroční zpráva za rok 2014 
3. plán rozpočtu na rok 2015 
4. plán akcí na rok 2015 
5. diskuze  
 
Zasedání Valné hromady Občanského sdružení ProAfázie (dále jen sdružení) bylo zahájeno a  
vedeno Mgr. Naděždou Lasotovou. Všichni přítomní stvrdili svou účast podpisem na 
prezenční listině, která je nedílnou součástí zápisu z valné hromady. Účastníci byli seznámeni  
s programem zasedání.   
 
1. Výkonná rada sdružení byla jednomyslně zvolena ve složení:  

 
předseda sdružení Mgr. Naděžda Lasotová  
místopředseda sdružení Mgr. Hana Dvořáková  
člen výkonné rady PhDr. Milena Košťálová  
člen výkonné rady Anna Poláková  
člen výkonné rady Ludmila Vlachová  

 
2. Členové sdružení byli Mgr. Naděždou Lasotovou podrobně seznámeni s výroční zprávou a 
hospodařením sdružení za rok 2014. Výroční zpráva bude opět zveřejněna na webových 
stránkách sdružení.  
 
3. Mgr. Lasotová seznámila členy sdružení s plánem rozpočtu na rok 2015, který bude rovněž 
zveřejněn na webových stránkách sdružení.  
 



4. Pravidelné setkávání konverzačních skupin pod vedením klinického logopeda bude v roce 
2015 probíhat v intervalu jednou za dva týdny. Konverzačních skupin se budou i nadále 
účastnit studenti logopedie, kteří budou členům sdružení pomáhat s plánováním a organizací 
výletů, exkurzí apod.  
  
5. Diskuze:  
Členové sdružení kladně hodnotili výlety, které se uskutečnily v průběhu roku, a navrhovali 
další místa, která by chtěli v rámci výletů společně navštívit. PhDr. Milena Košťálová 
přednesla návrh, aby na základě písemné žádosti bylo členovi sdružení umožněno prominutí 
placení členského příspěvku ve výši 1.000,- Kč/rok. Všichni přítomní členové sdružení s tímto 
návrhem souhlasili. 
Po ukončení Valné hromady proběhlo tradiční vánoční setkání členů sdružení a hostů. 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Hana Dvořáková  
 
Správnost zápisu potvrzuje:  
 
 
 
 
Mgr. Nadežda Lasotová                       Mgr. Hana Dvořáková                Ludmila Vlachová 
           předseda                                          místopředseda                               člen rady 
 
 
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina.  
 
 
v Brně dne 17. 12. 2014 


