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Zápis 

ze zasedání Valné hromady Občanského sdružení ProAfázie konaného 18. 12. 2012 
v knihovně Neurologické kliniky FN Brno 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program zasedání: 
 
1. přijetí nových členů 
2. volba Výkonné rady 
3. výroční zpráva za rok 2012 
4. schválení výše členských příspěvků 
5. plán rozpočtu na rok 2013  
6. plán akcí na rok 2013 
7. 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. Na základě vyplněné přihlášky se jednomyslně novým členem sdružení stala paní Jiřina 
Bílková. 

2. Výkonná rada sdružení byla i nadále 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 
 
3. Členové sdružení byli podrobně seznámeni s Výroční zprávou sdružení za rok 2012, včetně 
hospodaření za rok 2012. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách sdružení. 
  
4. Výše členského příspěvku byla jednomyslně odsouhlasena ve stávající výši 1.000 Kč / 
kalendářní rok. Členský příspěvek hradí pouze osoby s afázií, účastnící se konverzačních 
skupin. Komunikační partneři a ostatní členský příspěvek neplatí. Člen, který získá 



sponzorský dar ve výši nad 2.000 Kč, bude od platby členského příspěvku osvobozen. Úhrada 
členského příspěvku může být během kalendářního roku rozdělena do několika splátek. 
 
5. Členové sdružení byli seznámeni s plánem rozpočtu na rok 2013, který bude taktéž 
zveřejněn na webových stránkách sdružení. 
 
6. Plán akcí v roce 2012 bude zaměřen na pravidelné pokračování setkávání konverzačních 
skupin pod vedením klinického logopeda a výletů, organizovaných samotnými členy sdružení 
či studenty logopedie. Paní Šrámková navrhla setkání skupiny v prostorách jejich rodinné 
firmy s možností prohlídky, se kterou členové sdružení souhlasili. 

 

7. Diskuze: členové sdružení neprojevili žádné námitky či připomínky k chodu sdružení. Paní 
Kalinová vznesla otázku k fungování AIA (Association Internationale Aphasia) (viz Výroční 
zpráva) a jejímu případnému vztahu ke sdružení. 
 
 
Po ukončení Valné hromady proběhlo tradiční vánoční setkání členů sdružení.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Naděžda Lasotová 
 
 
 
Správnost zápisu potvrzuje: 
 
 
 
Mgr. Naděžda Lasotová  PaedDr. Milena Košťálová  Ludmila Vlachová 

předseda               člen rady         člen rady 
 
 
 
 
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

V Brně dne 18. 12. 2012 
  

 


