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V Bratislave dňa 19.2.2007

Všetkým členským organizáciám AOZPO SR.

Vec: Výzva k aktivizácii.

Vážení priatelia,

Na základe uznesenia Predsedníctva AOZPO SR, vyplývajúceho z 
odporúčania mimoriadneho Valného zhromaždenia AOZPO SR, ktoré sa konalo dňa
14.2.2007 v Bratislave sa obraciame na Vás s nasledujúcou výzvou:

Predmetom konania mimoriadneho Valného zhromaždenia AOZPO SR bola
nepriaznivá finančná, priestorová a personálna situácia, ktorá ovplyvňuje stabilitu
ďalšieho fungovania Asociácie. Napriek závažnosti problémov, ku ktorým malo Valné
zhromaždenie vyjadriť svoje stanovisko, musíme konštatovať, že zďaleka nie všetky
členské organizácie prejavili záujem zúčastniť sa Valného zhromaždenia a vyjadriť
sa k predmetu rokovania (návrh programu rokovania a informácia o súčasnej situácii
bola každej členskej organizácii zaslaná e-mailom spolu s pozvánkou).

Posledné mesiace priniesli pre AOZPO SR neutešené vyhliadky do
budúcnosti, najmä z hľadiska financovania jej prevádzky a činnosti, Tieto problémy
s financovaním sa ale netýkajú len Asociácie, ale budú sa bytostne týkať všetkých
organizácií zdravotne ťažko postihnutých občanov v každom regióne SR. Podľa
našich predbežných informácií Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na rok
2007 radikálnym spôsobom znižuje dotácie na činnosť našich občianskych združení
a to najmä v oblasti financovania poradenstva, ale aj iných činností. Rovnako
nepriaznivá situácia sa vyvinula aj u dotácií z VÚC, kde boli príspevky už v minulom
roku poddimenzované, a niektoré kraje mnohým organizáciám odmietajú poskytnúť
dotácie na ich činnosť. Výsledkom týchto tendencií je vážne ohrozenie činnosti
a existencie našich občianskych združení.

Na pôde NR OZP sa v minulých dňoch uskutočnilo rozšírené zasadanie jej
Výkonného výboru, kde takisto bol všetkými zúčastnenými konštatovaný nepriaznivý
vývoj financovania našich občianskych združení.

Za danej, komplikovanej situácie je potrebná aktivizácia všetkých občianskych
združení za účelom vytvorenia tlaku voči štátnym a samosprávnym orgánom na
zmenu situácie k lepšiemu. Vyzývame Vás preto k zvýšenej aktivite vo Vašich
regiónoch, ako aj k aktivizácii súčinnosti s AOZPO SR.

Pretože viacero z našich dosiaľ 35 registrovaných organizácií dlhodobo
nevykazuje vo vzťahu k AOZPO SR žiadnu aktivitu ani kontakt, vyzývame týmto
všetky dotknuté organizácie, aby sa písomne jednoznačne vyjadrili či majú aj naďalej
záujem o členstvo v AOZPO SR. Organizácie, ktoré o ďalšie členstvo nebudú mať



záujem, budeme nútení vyškrtnúť z členstva v Asociácii. Vzhľadom na vyššie
uvedené vyzývame všetky členské organizácie aby:

- sa listom vyjadrili či majú naďalej záujem o členstvo
v Asociácii
- uviedli aktuálne kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailovú
adresu a kontaktné osoby

Pretože tento list je určený bez rozdielu všetkým členským organizáciám,
týmto sa zároveň ospravedlňujeme našim aktívnym členom, ktorých sa
predchádzajúca požiadavka netýka.

V prílohe Vám súčasne pre Vašu informáciu zasielame zápis z mimoriadneho
Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 14.2.2007 v Bratislave.

Tešíme sa na ďalšiu, aktívnejšiu spoluprácu.

S pozdravom

Za predsedníctvo AOZPO SR:                             MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
JUDr. Igor Javorský     čestná prezidentka AOZPO SR
Alžbeta Lukovičová      t.č. poverená zastupovaním štatutára AOZPO SR

Prílohy:
Zápis z mimoriadneho Valného zhromaždenia   AOZPO SR 14.2.2007
Zápis zo zasadnutia Predsedníctva AOZPO SR 14.2.2007.
Uznesenia AOZPO SR


