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1. změny v OR – nutná transformace do konce r.2015, v našem případě na spolek
Jarmila Voběrková zaměstnancem OR od  září 2014,získala pověření od Jihočeského kraje
pro výkon SPOD – z toho vyplývá i nové účtování

2.  vyúčtování za rok 2014,informace o 2 účtech a dvojím účetnictví
3. akce loňského roku – Ples OR na Hluboké

                                    Vítání jara s Petrem Lutkou v Drahotěšicích
                                     Artetábor v Drahotěšicích pro adolescenty, částečně kombinovaný s    
                                     příměstským táborem v srpnu ve spolupráci s Ivou Ježovou a jejím
                                     výtvarným ateliérem
                                     říjnový výlet pěstounských rodin kolem řeky Blanice
                                     adventní věnce v Drahotěšicích

   (kromě těchto akcí proběhly v Drahotěšicích ještě obecní akce z naší iniciativy – jarní trh s 
prodejem sazenic,dýňobraní a adventní řemeslný trh – podobné akce se mohou stát inspirací i pro 
další obce,v nichž žijete,zítra 14.2.např.u nás proběhne masopustní průvod z iniciativy Marčikovy 
rodiny)

4. plánované akce na letoišní rok
              20.-21.3. proběhne na TF školení pro pěstouny o komunikačních dovednostech a zvládání
              svých emocí,školitelem bude Mgr.Pavel Štursa
              v květnu by mohl proběhnout turnaj v badmintonu nebo volejbal v Drahotěšicích
              v červenci proběhne tábor arte pro adolescenty a v srpnu artetábor pro matky s dětmi
              v rámci své činnosti nabízím setkání pěstounů na Teologické fakultě v Č.B. Za účelem
              sdílení zkušeností z pěstounství
              plánuji také přednášku paní Davidové o rómské mentalitě,sama nabízím přednášky o 
              rodinném systému a zdravé separaci potomků,dále nabízím rodinnou nebo individ.arte-
              terapii,příp.artekurz pro dospělé
              adventní věnce a pozvání na místní adventní trhy

5. dcera Barbora vytvořila naše nové webové stránky : www.otevrenarodina.cz (bylo by dobré 
je sledovat,protože budou pravidelně aktualizovány

6.  hlasování o přijetí nových členů – navrženi jsou Kaprálovi z Nových Hradů a Chvátalovi
 z Chotýčan. Je třeba provéct do transformace reorganizace ve správní radě i v členské 
základně a vyloučit ty,kteří neplatí čp a nezúčastňují se akcí

7. hlasování o usnesení valné hromady vč.hlasování pro trvání předsedy ve funkci pro další 
volební období
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