JITRO – sdružení rodičů a přátel postižených dětí  Mozartova 43  779 00 OLOMOUC
tel. +420 585 425 781  e-mail: jitro@jitro-olomouc.cz  www.jitro-olomouc.cz

Vážení členové, uživatelé a přátelé našeho občanského sdružení,
dovolte mi pozvat Vás jménem správní rady na valnou hromadu JITRO o.s., která se bude
konat ve středu 14. 9. 2011 v 15:30, v budově č.1, 1.patro (předpokládaný konec v 16:30 - 17:00).
Od poslední mimořádné valné hromady uplynuly pouze čtyři měsíce, ale přesto máme za
správní radu a vedení JITRO o.s. hodně informací, které bychom s Vámi rádi sdíleli, navrhli Vám řešení
pro budoucnost sdružení a společně rozhodli o dalším, věřím že pozitivním, vývoji služeb, které dnes
JITRO o.s. poskytuje. Protože začátek školního roku je po letním prázdninovém období pro všechny
časově velmi náročný, rozhodli jsme se spolu s vedením CREDO o.p.s. zorganizovat setkání, které
Vám poskytne žádané informace jak ze strany školy CREDO o.p.s., tak i stacionáře JITRO o.s.
Je důležité, aby toto setkání mělo počtem účastníků statut valné hromady, protože
potřebujeme znát Váš názor na návrhy dalšího rozvoje sdružení (viz program níže) a vzájemně si
odsouhlasit/odhlasovat další postup. Pro organizaci valné hromady Vás proto žádáme o potvrzení
Vaší účasti, případně delegování Vašeho zástupce pro hlasování, a to do pondělí 12. 9. 2011.

Vaši účast na valné hromadě do 12. 9. 2011 můžete potvrdit:


elektronicky na e-mail adresu jitro.olomouc@atlas.cz



osobně u ředitelky stacionáře JITRO o.s. – Ing. Taclová



osobně u ředitelky základní a střední školy CREDO o.p.s. - Mgr. Vacková

Pěkný den přeje a na Vaši účast se těší,

Ing. Stanislav Birčák
předseda správní rady JITRO o.s.

Program valné hromady:
1. CREDO o.p.s. – informace rodičům žáků
2. JITRO o.s. – personální změny, služby
3. Prezentace možností budoucího financování aktivit JITRO o.s. – zřízení sociální firmy s cílem
přinést zisk pro financování aktivit JITRO o.s.
4. Právní subjektivita stávajícího občanského sdružení - možné alternativy
5. Finanční výhled pro roky 2011 a 2012, diskuze o změně/snížení provozního příspěvku
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