AKS

Zápis z valné hromady AKS 2014
27. 3. 2014
Kavárna Výměník, Péče o duševní zdraví, ul. Mladých č.p. 325, Pardubice
Přítomni: k hlasování oprávněných lidí dle prezence 15 (+ 2 zmocnění členové SR
za Lomikámen a Modré Dveře), celkem 20
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu, usnášeníschopnosti, určení skrutátora a zapisovatele
Výroční zpráva o činnosti 2013 SR, pracovních skupin
Noví zájemci o členství
Návrh činností a rozpočtu na další období
Volba člena SR za Martin Fojtíčka, členky dozorčí rady za Lucii Broukalovou
Různé a diskuze
Usnesení VH

Ad 1) Účast potvrdilo nadpoloviční počet organizací, takže se VH může uskutečnit. Po
uplynutí 30 minut bylo účastno15 členů s hlasovacím právem (+ 2 zmocnění), tudíž pro
schválení rozhodnutí VH musí hlasovat minimálně 8 členů.
Skrutátorem je zvolen Petr Hejzlar, zapisovatelem Martin Fojtíček a ověřovatelem zápisu
Aleš Lang.
Hlasování:
Program je schválen jednohlasně.
Ad 2) Výroční zpráva a zprávy ze skupin viz přílohy
Přednáší se výroční zpráva.
Blanka si stěžuje, že v září AKS nepodpořila Práh, když hrozilo velké propouštění dlouho
hospitalizovaných pacientů z PN Brno. Rozproudila se velká debata o tom, co máme dělat.
Přednášejí se zprávy pracovních skupin:
- skupina vedoucích rehabilitace
- skupina pro bydlení
skupiny mají autonomii v tom, pozvat si hosty i z organizací mimo AKS (např.
z léčebny), je ale vhodné rozlišit statut hosta a člena skupiny.
- skupina vedoucích organizací
skupina se v roce nesešla, koordinátor skupiny Martin Fojtíček také z tohoto důvodu
k dnešnímu dni na funkci rezignuje

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

-

-

skupina pro kombinovaný handicap
skupina v roce 2013 nepracovala, skupina se prakticky vyprázdnila, skupina v režimu
hibernace
skupina terénních pracovníků
skupina podpory zaměstnávání bude dodána (schválena) později

Blanka Veškrnová přednáší zprávu dozorčí rady.
Výroční zprávu, prezenční listinu i zprávy sekcí rozešle mailem organizacím Aleš Lang.
Hlasování o schválení výročních zpráv:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
Koordinátorům fungujících pracovních skupin byla navržena odměna 1 000 Kč
za uskutečněné setkání sekce (do výše 4000Kč ročně).
Hlasování:
Pro 15, proti 0, zdržel se 0
Členové správní rady (mimo předsedy) dostanou roční příspěvek 2 000 Kč na náklady spojené
s činností.
Hlasování:
Pro 11, proti 0, se zdržel 3
Členové dozorčí rady dostanou roční příspěvek 2 000 Kč na náklady spojené s činností.
Hlasování:
Pro 7 proti 2 zdržel 6
Předseda správní rady dostane roční příspěvek 7 000 Kč na náklady spojené s činností.
Hlasování:
Pro 13 proti 1 zdržel 1
Ad 3) Noví zájemci o členství jsou:
a.
OCH Polička – středisko Otevřené dveře – SR dospělých osob s duševním
onemocněním
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
b.
OCH Žďár nad Sázavou – klub V devět – SR dospělých osob s duševním
onemocněním
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
c.
Náruč Dobřichovice – Modrý domeček – denní stacionář a sociální firma
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0

Kontakty na členy správní rady
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Ondřej Pěč
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d.
Charita Vsetín, Camino, sociální rehabilitace pro lidi s duš. onemocněním
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
e.
Chráněné bydlení Xaverov, služba chb pro osoby s duš. onemocněním kombinovaným
s mentálním postižením,
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
f.
Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra, Ostrava, služba chb pro lidi s duš.
onemocněním,
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
Ad 4) Návrhy cílů na rok 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
kromě minulých by AKS měla zaujmout stanovisko k lavinovým nekoordinovaným
propouštěním z PN
provést transformaci AKS na spolek a promítnout pravidla kolem výstupu organizací
z AKS (např. pro nečinnost), společně s aktivizací organizací, aby se opravdu
účastnily jednání AKS (jinak bude problém s usnášením schopností podle nového
občana)

Probíhá diskuse k návrhu cílů.
Hlasování o cílech: přijato jednohlasně
Ad 5)
Martin Fojtíček rezignuje na členství v SR AKS a funkci koordinátora sekce vedoucích
organizací k 26. 3. 2014.
Kandidátkou na členku správní rady je Zdeňka Kuvíková z Fokusu ČB.
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
Kandidátkou na členku dozorčí rady je ředitelka Baobabu Tereza Donátová.
Hlasování:
Pro 15 Zdržel 0 Proti 0
Kontakty na členy správní rady
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Koordinátorem sekce vedoucích organizací bude Blanka Veškrnová. Dvakrát do příští valné
hromady svolá vedoucí organizací na setkání. Vhodné lokace jsou Praha, Brno, Pardubice.
Tématy jsou transformace psychiatrie, zákon o sociálních pracovnících, přechod financování
na kraje, …

Ad 6) Různé a diskuze
-

Transformace psychiatrie nejspíš stojí, někteří lidé ze strategické a projektové
kanceláře odešli.
Jediné, co běží, je domlouvání standardů CDZ pod sekcí sociální psychiatrie
Psychiatrické společnosti. Oficiální zasedání této skupiny teprve bude. Výsledek se
přednese na sjezdu ve Špindlerově Mlýně.

-

Konference sociální psychiatrie bude 20.-22. listopadu 2014 v Přerově.

Ad 7) Usnesení
VH přijímá
1) Výroční zprávu o činnosti AKS za rok 2013 včetně přílohy o hospodaření AKS
2) Nové členy AKS podle zápisu a nové členy SR a DR
3) Cíle na rok 2014 dle článku 4) zápisu
Hlasování:
Pro 15 Zdržel se 0 Proti 0
Zapsal: Martin Fojtíček
Ověřil: Aleš Lang
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