
                                                                   Z á p i s
                              z     členskej schôdze  OZ ŠŤASTIE SI TY 24. 11. 2016

       Návrh programu  ČS dňa 24. 11.2016:

a) Oboznámenie sa s predchádzajúcimi aktivitami OZ od poslednej ČS 
(september 2016)

b)  Priebeh Zbierky Nezábudka a jej výsledky
c) Oboznámenie  sa  so  zmenami  v Stanovách  v OZ,  čo  sa  týka  členstva

nových členov a vytvorením Poradného zboru. 
d) Oboznámenie členov OZ o novo stanovenej výške členského poplatku na

rok 2017 – 10,00 €
e) Odporúčanie  členom  OZ  oboznámiť  sa  s obsahom  Stanov  OZ,  hlavne

v časti Členstvo OZ – jeho vznik (táto časť sa mení), prerušenie a Zánik.
Členom OZ dávame do pozornosti povinnosť účasti VČS OZ, na ktorej sa
budú členovia oboznamovať so všetkými aktivitami a hospodárením roku
2016 . Účasť našich členov by mala byť  pre každého členov povinná. 

f)  R ô z n e

---------------------------------------xxxxxxxxxxx------------------------------------------

            Predsedníčka OZ Mgr. Adriana Karáseková oboznámila prítomných   
            s predchádzajúcim aktivitami OZ. Medzi tie najdôležitejšie patrili:

a)  22. 10. 2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie ODOS-u, na ktorom sa 
 volilo predsedníctvo a určoval sa budúci program tejto organizácie. 
 Do vrcholných štruktúr boli zvolené obe naše členky, tak Mgr. Adriana  

           Karáseková ako aj Mgr. Miriam Krajčíriková. 
           Význam postavenia ODOS-u pre OZ nášho typu možno odsledovať:
           http://www.odos-sk.com/

b)  Kampaň Nezábudka – zbierka.  Táto sa uskutočnila v dňoch 6. – 8. 10.  
           2016 v uliciach nášho mesta.  Aktivisti (členovia OZ) spolu so študentmi 
           v uliciach nášho mesta zozbierali spolu 1109,06 € a rozdali pri tom 1134  
           ks nezábudiek.  Práve dnešným dňom sme na účet OZ v SS obdržali 
           dohodnutý výnos danej zbierky a to sumu 776,48. Túto čiastku vo väčšej 
           miere by sme radi ponechali na výdaje v roku 2018.

c)  Dnes už vieme, že pre činnosť OZ nestačí 3-členný výbor.  Meniť Stanovy 
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 OZ nateraz neplánujeme, nakoľko nás v dohľadnej dobe čaká zmena 
           adresy, resp. budeme sa opätovne sťahovať a až potom odsúhlasíme  
           zároveň aj zmenu v počte členov výboru OZ. Malo by sa to udiať do volieb
            v roku 2018 . 

      Pre terajšie potreby chodu OZ sme sa zhodli na doplnenie trojčlenného
výboru  vytvorením tzv.  poradného zboru OZ.  Stabilne  ho  budú  tvoriť  dvaja
členovia  OZ  a to  –  vedúci/a  klubovej  činnosti  a predseda  RK.  V prípade,  že
niekto  z nich  nebude  môcť  byť  na  stretnutí  výboru  OZ  prítomní,  resp.
zasadnutie výboru OZ bude v párnom počte členov,  poradný výbor sa doplní
o ďalších náhodne vybraných členov OZ. Buďto vzhľadom na riešenie daného
stavu vecí, resp. úplne náhodne oslovenými členmi. Títo však toto jednorazové
členstvo  v poradnom  zbore  môžu  bez  vysvetlenia  odmietnuť,  kdežto  určení
členovia (predseda RK a vedúci klubovej činnosti) tak urobiť bez ospravedlnenia
by nemali. 

              V stredu, 23. 11. sme sa po prvý raz stretli v rozšírenom zložení,  
              nakoľko sme chceli prerokovať a vypracovať aj návrh na „ doplnenie 
              stanov“ do budúcna, čo sa týka prijímania nových členov OZ.

      Na rozdiel od doterajších zvyklostí členovia tohto stretnutia sme sa dohodli
na  novom  postupe  a princípe  prijímania  nových  členov  ako  je  uvedené
v Stanovách  OZ  z roku  2013.  K tejto  zmene  dochádza  aj  kvôli  priestorovým
dôvodom.  Naše  priestory  sú  viac  a viac  obmedzované  a možno do  budúcna
budeme  musieť  riešiť  vzájomné  stretávanie  sa  v skupinách  v jednotlivých
dňoch.

      Ďalšie  neopomenuteľné dôvody  prijímania  nových členov sme zhrnuli
nasledovne:

1.Primeraný zdravotný stav, ktorý si nevyžaduje zvýšenú pozornosť či 
    starostlivosť v porovnaní s našimi členmi ( iné diagnózy, ktorým mi nemusíme
    rozumieť a primerane k nim reagovať – diabetes, epilepsia,  vysoký tlak,     
    a pod.)

2.Súhlas so  spoluprácou s najbližšími rodinnými príslušníkmi, resp. s presne 
    vymedzeným širším rodinným prostredím.  Ide o vzájomné kontakty    
    v prípade poznania či  doplnenia poznatkov o zdravotnom stave danej osoby,  
    jej zvyklostí, či  ostatných charakteristických prejavov toho  - ktorého
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    záujemcu o členstvo  v OZ. 

3. V prípade, že záujemca o členstvo v OZ má trvalé bydlisko v blízkosti iného    
     OZ – charakteristiky identického, ev. blízkeho, odporučíme mu toto 
     OZ. Vychádzame zo skúseností, že podujatia v našom OZ sa uskutočňujú do 
      večerných hodín (ČS, diskotéky, večierky, celodenné výlety, a pod.).      
      V prípade, že by sa ich zúčastnili členovia odkázaní na vlakové, či 
      autobusového spojenia bez  sprievodu rodinného príslušníka, je pre nás
      neprijateľné a nezlučiteľné s členstvom v OZ. Rozhodli sme sa takto kvôli 
      bezpečnosti prepravy daných osôb, nakoľko nie je v silách členov výboru OZ 
      zabezpečiť týmto ľuďom sprievod  do miesta ich bydliska. 

4. O zámere prijať nového člena OZ rozhoduje výbor OZ+poradný zbor (do roku
     2018) a v prípade kladného  odporúčania tento musí byť schválený aj ČS. V 
     prípade, že niekto z členov bude mať k menovanému nejaké vážne výhrady,
     dané orgány OZ sa budú musieť nimi zaoberať a na novo riešiť danú situáciu.

5.  V prípade, že záujemcovi o členstvo v OZ nebude výborom (+poradný zbor)  
OZ členstvo schválené, ďalšie konanie v OZ sa neuskutoční. Menovanému sa 

     oznámi daná skutočnosť písomne, najradšej DL, s krátkym odôvodnením. 
     Nie vždy musí byť uvedený konkrétny dôvod. Proti rozhodnutiu OZ nie je 
     možné sa odvolať. Výbor OZ nebude nikomu zdôvodňovať nesúhlas prečo 
     daný záujemca nebol prijatý. Ide predovšetkým o iné OZ, prípadne lekárom,
      rodinným príslušníkom, a pod.

     V záujme OZ nie  je  „zavrieť  dvere“   novým členom.  Ide  najmä o súlad
doterajšej  členskej  základne  s novými  ľuďmi.  Aj  jeden  „problematický“  nový
člen dokáže „rozbiť“ dochádzanie do klubu našich stálych členov. Aj keď nikdy
neuvedú  pravý  dôvod  odmlčania  sa,  je  to  v mnohých  prípadoch  už  nami
overené.  Z toho  dôvodu  musíme  veľmi  citlivo  pri  prijímaní  nových  členov
pristupovať a to aj vzhľadom na hore uvedené podmienky.

---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------

d) Výbor OZ a poradný zbor sa dohodli v neverejnom hlasovaní o členskom 
príspevku na rok 2017. Zo 7-mich prítomných 4 hlasovali za 10,00 € a traja
členovia boli za zachovanie 8,00 € príspevku. Takže, príspevok   na rok 
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2017  bude činiť 10,00 €. Členom bolo odporučené uhradiť ho v priebehu 
mesiaca január a február 2017.

e) Našim členom znovu odporúčame si prezrieť Stanovy z roku 2013 a to  
           hlavne v kapitole Vznik, členstvo a zánik členstva v OZ. V prípade, že 
           bude väčší záujem o diskusiu, spravíme si k Stanovám OZ rozpravu  
           počas klubových dní. 

 Tiež zdôrazňujeme  našim členom povinnosť zúčastniť sa VČS, ktorá sa  
 bude konať dňa 26. 1. 2017. 

f) Členovia OZ boli vyzvaní na predkladanie návrhov aktivít OZ s cieľom 
v dostatočnom predstihu si na ich účasť zadovážiť finančné prostriedky. 
Tiež sme v rámci diskusie navrhli rôzne témy na klubové rozpravy a jednou
z nich by mohla byť aj finančná gramotnosť. Členovia OZ boli oboznámení 
so zapojením sa OZ zbierať 2% daní. Keďže táto aktivita sa opakuje 
v našom OZ každý rok už nejaký čas, každý vie, o čo ide. Jednotlivým 
členom boli rozdané tlačivá pre prípadných darcov s upozornením, ako 
s týmito tlačivami nakladať. 
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