AKS

Zápis z valné hromady AKS 2013
21. března 2013, Dendrit Kafé Eset -Help, Hekrova 805, 149 00 Praha 11

Přítomni:

20 osob
z toho k hlasování oprávněných lidí dle prezence: 14 osob

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu, usnášeníschopnost, určení skrutátora a zapisovatele
Výroční zpráva o činnosti 2012 SR, pracovních skupin
Noví zájemci o členství, rušení členství
Návrh činností a rozpočtu na další období
Diskuze
Usnesení VH

Ad 1) Účast potvrdilo nadpoloviční počet organizací. Po uplynutí 30 minut bylo účastno
14 členů s hlasovacím právem, tudíž pro schválení rozhodnutí VH musí hlasovat minimálně
8 členů.
Skrutátorem je zvolena Jana Podhajská, 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.
Hlasování: bude schvalováno souhrnně na konci
Přednášejí se zprávy pracovních skupin:
- skupina vedoucích rehabilitace
- skupina pro bydlení (navrhují zvážit vznik skupiny pro terénní týmy)
- skupina vedoucích organizací (jednání o webu askos.cz)
- skupina pro kombinovaný handicap
Hlasování: bude schvalováno souhrnně na konci
Koordinátorům pracovních skupin navržena odměna 2 000 Kč.
Hlasování: 9 pro (jeden omluven), 0 proti, 4 se zdrželi
Předsedovi je navržena odměna 7 000 Kč.

Kontakty na členy správní rady
Martin Fojt íček
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

Hlasování: 12 pro (jeden omluven), 0 proti, 1 zdržel
Ad 3) Noví zájemci o členství jsou:
-

Modré dveře, Kostelec n.Černými lesy (kavárna, volnočasové aktivity, psychoterapie,
krizová intervence) – (staronoví) podmínka splněna již poskytují registrované sociální
služby, doporučeno SR
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

-

Stacionář RIAPS, Trutnov, sociálně rehabilitační služby
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

-

Lomikámen, o.s., Sociálně terapeutická služba, Sociální rehabilitace
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

-

Fokus Liberec, PSB, CHB,SAS, STD
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zrušení členství v AKS na vlastní žádost:
- Charita Frýdek- Místek
Hlasování: 13 pro (jeden hlasující se omluvil a zmizel), 0 proti, 0 se zdržel
O ne/přijetí organizace informoval Aleš Lang.
Ad 4) Návrhy cílů na rok 2013
Diskutujeme o cílech (a úkolech):
- Minulé cíle chceme dál:
o Angažovat se v připomínkování sociálních reforem
o Podněcovat členy pracovních skupin k odhalování systémových potíží
s následným zpracováním takových informací vůči kompetentním úřadům
- Diskutujeme o transformačních tématech:
o Vítáme spolupráci zdravotnických a komunitních služeb na místní úrovni,
setkání pracovních skupin AKS mají být více metodická celorepubliková
setkání a nemají tuhle místní kontaktní povahu.
o Změníme hesla v sekcích na www.askos.cz (udělá Martin po návrzích
vedoucích skupin)
o Vážně zvažujeme zřízení pracovní skupiny pro terénní práci, návrh agendy
vykopnou Modré dveře, po diskusi a vyladění po mailech skupinu zřídí správní
rada.
- Pavel Novák informuje o projektu Spiralis:
o Projekt 12/12-II. pol. 2014, mezinárodní spolupráce
o Téma: zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, název Paralelní životy
o Má vzniknout tématická síť, metodika, destigmatizační akce, film, spoty atd.
o Co z toho:
 18 regionálních seminářů (např. 6x3, ale není nutné dělat na šesti
místech tři semináře), na nich předjednána účast týmu pro reformu –
1. sada seminářů od května do září
Kontakty na členy správní rady
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-

 Metodika IPS – v prosinci 2013 seminář britských školitelů, půl roku
testování v našich podmínkách, následný seminář, je tam kapacitní
prostor pro další organizace
 Příručka pro zaměstnavatele, výstupy ze skupin, iniciativy směrem
k zákonodárcům, …
 Hledáme lidi se zkušeností s duševní nemocí, které by bavilo hrát ve
spotech, ve filmu, …
Informace k transformaci
Aleš pošle adresář Pavlovi, abychom mohli do Capsy, kde jsou užitečné dokumenty.
Kdo z členských organizací mění IČ, oznámí nástupnictví Alešovi. Neziskovky – ústavy
budou mít právní kontinuitu, takže nemusí nic.
Jsme ochotní přispět 10 tisíc na DPP koordinátora iniciativy kolem Platformy pro
podporu transformace péče o D.N.

- Je třeba oživit petici, nyní je jen cca tisíc podpisů, je
třeba podpisů řádově víc!!! Cíl na rok 2013 je 10 tisíc
podpisů. Petice rozešle Aleš, organizace posbírají další
podpisy – optimálně do prázdnin 300 hlasů každá.
Vítězná organizace bude na další VH odměněna.
Probíhá diskuse k návrhu cílů. Kurzívou jsou cíle, na nichž jsme se shodli.
Hlasování o cílech: přijato jednohlasně (kromě omluvených)
A ještě dlužníci členských příspěvků za rok 2012 (doplní Aleš).
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti AKS v roce 2012 včetně příloh:
přijato jednohlasně (kromě omluvených)

Ad 5) Usnesení
VH přijímá
1) Výroční zprávu o činnosti AKS za rok 2012 včetně přílohy o hospodaření AKS
2) Nové členy AKS:
3) Cíle na rok 2013 dle článku 4) zápisu
Hlasování o us nesení: přijato jednohlasně (kromě omluvených)
Zapsal: Martin Fojtíček
Ověřil: Aleš Lang
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