Usnesení
ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR
které se konalo ve dnech 4. – 6. listopadu 2011 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.
Program : 1. Zpráva o činnosti výkonného výboru za období od 15.4. do 5. 11. 2011
2. Zpráva Republikové revizní komise
3. JUDr. Jan HUTAŘ : Sociální reforma – změny od r. 2012
4. Novela Občanského zákoníku a diskuse následných organizačních změn
v rámci SNN:
• Veřejná prospěšnost
• Principy reorganizace specializovaných organizací SNN ( PC, CDS,
Poradenství, tlumočnické služby) na obecně prospěšné společnosti
• Návrhy na územní rozdělení
• Spolkové orgány SNN a spolky
• Časový harmonogram
5. Informace a využití daru fy Siemens Audiologická technika
6. Konzultace návrhu na změnu loga SNN
7. Různé.
Přítomni : členové Republikového výboru SNN v ČR, ředitelé a pracovníci Center denních
služeb, Poradenských center a Středisek poradenství SNN v ČR – viz originál prezenční
listiny.
USNESENO :
K bodu 1. Zpráva o činnosti výkonného výboru za období od 15. 4. Do 5. 11. 2011
Republikový výbor :
Schvaluje po připomínkách zprávu o činnosti Výkonného výboru od 15. 4. do 5. 11. 2011.
K bodu 2. Zpráva Republikové revizní komise.
Republikový výbor:
Bere na vědomí zprávu o provedených revizích Republikovou revizní komisí za období od
15.4. – 5. 11. 2011.
K bodu 3. Sociální reforma ( JUDr. Hutař)
Republikový výbor :
Vyslechl přednášku a odpovědi na dotazy JUDr. Jana Hutaře k připravované sociální
reformě

K bodu 4. Novela Občanského zákoníku a diskuse následných organizačních změn
v rámci SNN:
Výkonný výbor :
a) Podrobně projednal legislativní změny vyplývající z přijetí nového Občanského
zákoníku, především pak :
• Změny v postavení stávajících občanských sdružení a jejich přeměnu na
spolky
• Principy veřejné prospěšnosti
• Zásady reorganizace specializovaných organizací SNN ( PC, CDS,
Poradenství, tlumočnické služby) na obecně prospěšné společnosti
• Návrhy na územní rozdělení OPS
• Časový harmonogram
b) Schvaluje:
• zakládat obecně prospěšné organizace ze statutem veřejné prospěšnosti
do kterých budou převedeny Centra denních služeb, Poradenská
centra, Střediska poradenství a tlumočnické služby.
• Zakladatelem OPS bude SNN v ČR. Krajská územní působnost ( až na
zdůvodněné výjimky) bude jasně stanovena statutem.
• Správní rady v počtu 3 osob jmenuje na návrh reorganizujících se
územních jednotek Výkonný výbor SNN v ČR. Obdobně tomu bude i
se jmenováním dozorčích rad ( 3 osoby). V úvahu přichází jmenovat
dozorčí rady personálně stejné pro všechny OPS ( tj. jednu).
• Veřejná prospěšnost bude zaměřená především na sociální služby pro
sluchově postižené a na podporu činností organizačních jednotek
SNN.
• Organizační změny by měly být provedeny v průběhu roku 2012 tak,
aby činnost OPS mohla začít v roce 2013.
• Každá OPS bude mít ve struktuře pracovníků sociálního pracovníka
s odpovídajícím vzděláním.
• V případě ukončení činnosti bude veškerý likvidační hmotný i
nehmotný majetek převeden na SNN v ČR.
.
c) Ukládá Výkonnému výboru :
• Zpracovat do příštího zasedání Republikového výboru vzor zakládací
listiny a vzor statutu OPS.
• Zjistit možnost přeregistrování stávajících služeb organizačních
jednotek SNN na nově vzniklé OPS – tj. zachování historie.
• Informovat se o možnosti převodu současného IČ na OPS. ( Např.
v případě fúze organizační jednotky a OPS.)

• Zjistit možnost spojit střediska poradenství – Trutnov, Náchod a
Broumov a PC v Hradeckém spolku neslyšících pod jednu krajskou
OPS s detašovanými pracovišti.
• OPS pro Středočeský kraj budovat jako jednu organizaci
s detašovanými pracovišti se sídlem v Praze.
Provede : J. Paur
D. Radilová
P. Šturm
K bodu 5. Informace o využití daru sluchadel f. Siemens Audiologická Technika, s.r.o.
Republikový výbor :
Bere na vědomí informaci o daru 123 sluchadel f. Siemens Audiologická Technika, s.r.o.
Sluchadla budou využita k půjčování klientům v Poradenských centrech SNN.
Provede : J. Paur

Zapsal : J. Paur

