AKS

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013
pro VH AKS
Valná hromada AKS 27.3.2013 v Pardubicích

1. Činnost správní rady
složení: A.Lang, M.Fojtíček, O. Pěč
Proběhla 1 setkání:
Psychoterapeutická klinika, Praha, 12. 12. 2013
1) Do AKS se hlásí tyto organizace:
a. OCH Polička – středisko Otevřené dveře – SR dospělých osob s duševním
onemocněním
b. OCH Žďár nad Sázavou – klub V devět – SR dospělých osob s duševním
onemocněním
c. Náruč Dobřichovice – Modrý domeček – denní stacionář a sociální firma
2) v pokladně má AKS 342 Kč, 114 349 Kč na účtu. Prohlášení „o jasném majiteli účtu“,
jak fyzická osoba je uveden Aleš (SBER BANK, bývalá Volks Bank)
3) Aleš aktualizuje kontakty na členy AKS (aby se rozesílky tolik nevracely).
4) Bude třeba předělat stanovy pro spolek, ale máme na to tři roky. Ověříme, zda ve
spolku mohou být právnícké osoby. Probereme to podrobněji na valné hromadě.
5) Soutěž ve sběru podpisů pod petici Platformy vyhrál Fokus Vysočina.
6) Termín valné hromady stanoven na 27. 3. 2013 ve Výměníku v Pardubicích.
7) Jedna cesta ke změně by mohly být judikáty, pomoci by mohla Liga lidských práv.
http://llp.cz/zdravotnictvi/prava-lidi-s-postizenim/strategicke-zmeny-v-postaveniosob-s-dusevni-nemoci-v-systemu-psychiatrie-prostrednictvim-vedeni-individualnichpripadu/
8) Existuje překlad Strategie transformace do angličtiny? Mohl by pomoci k lobbingu ze
strany zahraničních organizací (WHO, …).

2. Činnost AKS za období 2013
dle plánu činností z usnesení VH AKS 2013
o Angažovat se v připomínkování sociálních a transformačních reforem
Jednotliví členové AKS a SR AKS se účastní setkání Platformy pro transformaci péče o d.z.,
konzultujeme vzájemné postupy a monitorujeme vývoj a hlavní rizika směřování případné
transformace.
Kontakty na členy správní rady
Martin Fojtíček
777 019 834
Ondřej Pěč
272 940 880
Aleš Lang
736 483 955

ledovec@ledovec.cz
eset.pec@volny.cz
ales.lang@bona-ops.cz

o Podněcovat členy pracovních skupin k odhalování systémových potíží
s následným zpracováním takových informací vůči kompetentním úřadům
Neřešeno.
o Vážně zvažujeme zřízení pracovní skupiny pro terénní práci, návrh agendy
vykopnou Modré dveře, po diskusi a vyladění po mailech skupinu zřídí správní
rada.
Dne 19.6.2013 Správní rada AKS schválila vytvoření nové pracovní skupiny:
Pracovní skupina vedoucích terénních pracovníků.
Na webu askos.cz je vytvořen prostor pro tuto sekci. Koordinátorem se stala Marie
Bílková, DiS. z o.s. Modré dveře. marie.bilkova@modredvere.cz

3. Aktualizace jednotlivých pracovních skupin a jejich koordinátorů:
Pracovní skupina pro bydlení
Koordinátorka: Bc. Jiřina Chalupská, jirina.chalupska@bona-ops.cz
Pracovní skupina pro zaměstnávání
Koordinátorka: Dana Javorská, převzetí od Ivy Pavelkové (Nutno ověřit)
Pracovní skupina pro služby klientům s kombinovanou dg. – mentální handicap / psychóza
Koordinátorka: Jiřina Šilerová, E-mail: pochoden.silerova(at)seznam.cz
Pracovní skupina vedoucích rehabilitace
Koordinátorka: Jana Podhajská, E-mail: esethelp(at)volny.cz
Pracovní skupina vedoucích organizací
Koordinátor: Mgr. Mgr.Martin Fojtíček, E-mail: ledovec(at)ledovec.cz
Pracovní skupina vedoucích terenních pracovníků
Koordinátorka: Bc. Marie Bílková, DiS, E-mail: marie.bilkova@modredvere.cz

4. Finanční hospodaření AKS v roce 2013
Bankovní účet:
počáteční stav 1.1.2013 119 461,64 Kč
koncový stav 31.12.2013 109 868,37 Kč

Pokladna:
počáteční stav 1.1.2013
koncový stav 31.12.2013

1070,00 Kč

157,00 Kč

Kontakty na členy správní rady
Martin Fojtíček
777 019 834
Ondřej Pěč
272 940 880
Aleš Lang
736 483 955

ledovec@ledovec.cz
eset.pec@volny.cz
ales.lang@bona-ops.cz

Celkové příjmy za rok 2013
Celkové výdaje za rok 2013
Celkový výsledek hospodaření 2013

19 012,23 Kč
29 518,50 Kč
-10 506,27 Kč

Podrobné informace v příloze č.1 Hospodaření AKS v roce 2013
V roce 2013 bylo vyplaceno 20 910,00 Kč za práci formou DPP.
Daňová povinnost za rok 2013 činila 3 690 Kč. Spolu s doplatkem za rok 2012 ve výši 345
Kč bylo v roce 2013 zaplaceno celkem 4 035 Kč. Vyúčtování srážkové daně podáno
26.3.2013.
Cíle AKS pro období roku 2014.




zajišťovat činnost pracovních skupin (včetně distribuce dat a výstupů na web)
podněcovat členy pracovních skupin k odhalování systémových potíží s následným
zpracováním takových informací vůči kompetentním úřadům
pokračování lobbingu za komunitní služby včetně aktivního sledování procesu
transformace psychiatrické péče

Za SR AKS všem děkuji za spolupráci
Aleš Lang
26.3.2013
Přílohy:
1. Hospodaření AKS v roce 2013
2. AKS bankovní účet 2013
3. AKS pokladna 2013
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