
Zápis z ustavující valné hromady ROZALIO -  

Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování o.s.
konané v sobotu 6.ledna 2007 v A-centru, Vítkova 8,186 00, Praha 8 - Karlín

  

Valné hromadě předcházelo, na podzim minulého roku, očkovací fórum v Sedlištích, kde se sešli rodiče a 
diskutovali o očkování. Na tomto setkání jasně vyvstala potřeba založení sdružení rodičů jako platformy pro 
předávání si informací, pro vzájemnou podporu při prosazování individuálních požadavků v očkování a v 
neposlední řadě i pro snahu o změnu zákona o veřejném zdraví, který ukládá povinnost očkovat.

Byly zde nastíněny cíle nového sdružení, jako podklad pro přípravu stanov.

 

 

Valné hromady se zúčastnilo 36 lidí

 

Valnou hromadu zahájila Martina Suchánková, která shrnula dosavadní situaci kolem vývoje 
zakládání sdružení a předložila návrh stanov a program valné hromady

 

Program valné hromady:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->Výběr názvu a  jeho schválení

<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->Schválení stanov – zapracování navrhovaných změn, 

odhlasování

<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->Představení zájemců o práci ve výboru

<!--[if !supportLists]-->4)      <!--[endif]-->Volba výboru

 

Průběh hlasování o podobě stanov sdružení

 

Na počátku hlasování – 36 přítomných

 

 1 - Název sdružení

ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodu volby v očkování o.s.

/ještě projde jazykovou korekturou/

Pro:34, Proti:2, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 



 2 – Sídlo sdružení

Pro: 36, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 3 – Působnost sdružení

Pro: 36, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 4 – Cíle a činnost sdružení

Cíle ROZALIO

„ podporovat zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o zdravý vývoj dětí

Pro:36, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

„shromažďovat a šířit informace o problematice očkování“

Pro:36, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

„vytvářet prostor pro otevřenou diskusi o této 
problematice“                                                                               

Pro:25, Proti:8, Zdrželo se:3, Výsledek: návrh přijat

 

odliv hlasujících – 26 přítomných

 

„vytvářet prostor pro veřejnou diskusi o této problematice“      
                                                                     Pro:12, Proti:6, Zdrželo se:8, Výsledek: návrh přijat

 

rozšíření čtvrtého bodu / aktivně se jako zástupci veřejnosti podílet na změně právních předpisů/ a 
vypuštění pátého, šestého a 
sedmého                                                                                                                                Pro:23, 
Proti:3, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

Činnost ROZALIO

Připojit poslední bod – lobbying (ovlivňování legislativy z pozice zástupců 
veřejnosti)                            Pro:26, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 



 5 – Členství                                                                                                                             
                 Pro:36, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

 6 –Práva a povinnosti členů 

Pro:25, Proti:1, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 7 – Orgány sdružení 

Pro:26, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

odliv hlasujících – 19 přítomných

 

 8 – Valná hromada 

Pro:18, Proti:1, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 9 – Výbor 

Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

 10 – Revizor 

Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

 11 – Zastupování 

Pro:19, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

 12 – Zásady hospodaření 

Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

 13 Zánik sdružení 

Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

 Hlasování o výši členského příspěvku – 120 Kč 

Pro:13, Proti:6, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat



 

Představení zájemců o práci ve výboru

 

Martina Suchánková

V současnosti na mateřské dovolené, má 2 děti, bydlí v Praze, je jí 33 let. O očkování se zajímá od 
narození  první dcery. Je aktivní členkou výboru HAMu (Hnutí za aktivní mateřství), kde aktivně 
působí v její očkovací sekci. Spolupodílela se na přípravě několika setkání, besed a přednášek, kde 
se hovořilo o očkování

E-mail: martina.such@seznam.cz 

Caroline Kovtun, M.A.

pracuje jako překladatelka na volné noze, v současnosti je doma s dvouletým synem. Je Američanka českého
původu, nyní žije v Praze. O očkování se začala zajímat až po narození syna. 

E-mail: cmkovtun@yahoo.com

 

Kateřina Sejčková, B.c.

vystudovala fakultu humanitních studií FHS na UK, při studiu pracovala jako lektorka angličtiny. 
V současnosti je na mateřské. O problematiku očkování se aktivně zajímá od r.2005. 

Email: katerinasejckova@seznam.cz 

Šimon Kubec

Narodil se a bydlí v Praze, věk 28 let, dcera Nila. Profesí grafický designer. O očkování se začíná hlouběji 
zajímat v souvislosti s narozením dcery. Soustředí se na právní a společenská hlediska problematiky 
svobodné volby očkování a zdravotní péče.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen 
Javascript.">simonkubec@centrum.cz  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její 
zobrazení musíte mít povolen Javascript.">   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro 
její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

Ing. Jan Třasák, M.B.A. 
narozen v roce 1971, má dva syny, bydlí v Pardubicích. Pracuje jako projektový manažer. O očkování se 
zajímá od roku 2004 v souvislosti s narozením staršího syna. 

E-mail: jan.trasak@email.cz
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Volba výboru

Celkem přítomno 19 přítomných
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Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO

Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 

Hlasování o zvolení Caroline Kovtun do výboru ROZALIO.

Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 

Hlasování o zvolení Kateřiny Sejčkové do výboru ROZALIO.

Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 

Hlasování o zvolení Šimona Kubce do výboru ROZALIO.

Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 

Hlasování o zvolení Jana Třasáka do výboru ROZALIO.

Pro:18, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

 

 

Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Caroline Kovtun – předsedkyně, Martina 
Suchánková a Jan Třasák – místopředsedové, Kateřina Sejčková a Šimon Kubec – členové.

Pro:13, Proti:0, Zdrželo se:0, Výsledek: návrh přijat

 

Funkci revizora přijala Petra Sovová

 

 

Po zapracování odhlasovaných změn, budou stanovy podány na ministerstvo vnitra k 
zaregistrování, poté bude založen účet v bance (vyberou jí členové výboru podle nejvýhodnějších 
finančních podmínek) a sdružení bude přihlášeno k registraci na finanční úřad.

 

Prvním úkolem nového sdružení je tvorba webových stránek, které by měly být jednak diskusním 
fórem, měly by se zde shromažďovat osobní zkušenosti (očkovací příběhy) a úvahy rodičů a měly 
by být dalším zdrojem informací, které shromáždili rodiče pro ostatní rodiče.

 

 

Zapsala: Martina Suchánková, 6.1.2007
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