AKS

Zápis z valné hromady AKS 2012
Kavárna Výměník, Mladých 325, Pardubice
Přítomni: 12 k hlasování oprávněných lidí dle prezence, celkem 17
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu, usnášeníschopnost, určení skrutátora a zapisovatele
Výroční zpráva o činnosti 2011 SR, pracovních skupin
Noví zájemci o členství
Návrh činností a rozpočtu na další období
Usnesení VH

Ad 1) Účast potvrdilo nadpoloviční počet organizací. Po uplynutí 30 minut bylo účastno 12
členů s hlasovacím právem, tudíž pro schválení rozhodnutí VH musí hlasovat minimálně 7
členů.
Skrutátorem je zvolen Miloš Havlík, 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:
Správní rada má povinnost kontrolovat, jaké dokumenty se předávají při výměně
tajemníků a při dalších změnách.
Schváleno jednohlasně.
Dozorčí rada bude také pečlivě kontrolovat účetní doklady (Blanka Veškrnová bude
zodpovědná za realizaci kontroly).
Aleš Lang zjistí, kdo řídí skupinu pro zaměstnávání, doplníme na web.
Přednášejí se zprávy pracovních skupin:
- skupina vedoucích rehabilitace
- skupina pro bydlení
- skupina vedoucích organizací
- skupina pro kombinovaný handicap

Koordinátorům pracovních skupin navržena odměna 2000 Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 3) Noví zájemci o členství jsou:
- Charita Olomouc, středisko Sv. Vincence
Hlasování: jednohlasně přijati
- Centrum služeb postiženým Horizont Zlín, sociální rehabilitace (zažádáno 8. 3. 2012)
Hlasování: jednohlasně přijati
- Modré dveře, Kostelec n.Černými lesy (kavárna, volnočasové aktivity)
Navrhujeme odložení přijetí do doby, až budou opravdu nějaké služby poskytovat
Hlasování: jednohlasně – přijetí odložíme. Modré dveře se ale účastnit jednání
skupin
- Fokus Tábor, Fokus Písek, Fokus České Budějovice
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
O ne/přijetí organizace informuje Aleš Lang.
Ad 4) Návrhy cílů na rok 2012
1) zajišťovat činnost pracovních skupin (včetně distribuce dat a výstupů na web)
2) podněcovat členy pracovních skupin k odhalování systémových potíží s následným
zpracováním takových informací vůči kompetentním úřadům
3) pokračování lobbingu za komunitní služby
4) připravit jednání (tlak) na MPSV a kraje v souvislosti s povinným vykazováním
statistických údajů, snížení počtu dotazníků na minimum, rozporovat potřebu úřadů
dokládaní povinných příloh, které samy úřady vydávají (výpisy z registru
poskytovatelů, registru obchodních společností, apod )
5) zapojit se do realizace veřejné zakázky Inovace systémů kvality sociálních služeb
6) monitorovat situaci kolem problematiky zaměstnávání naší cílové skupiny
7) v pracovní skupině vedoucích organizací stanovit naše priority plánované
transformace psychiatrie
Probíhá diskuse k návrhu cílů.
Skupina vedoucích by si měla udělat jasno v základních hodnotách, které chce prosazovat,
v případě reforem psychiatrické péče ČR. Budeme se tomu věnovat na setkání vedoucích
organizací 10. května od 10:00 v ESETu.
Hlasování o cílech: přijato jednohlasně
(jeden z hlasujících odchází – kvorum je 11)
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti AKS v roce 2011 včetně příloh:
9 hlasů pro, 2 se zdrželi, přijato

Ad 5) Usnesení
VH přijímá
1) Výroční zprávu o činnosti AKS za rok 2011 včetně přílohy o hospodaření AKS

2) Nové členy AKS: Charita Olomouc, Centrum služeb postiženým Horizont Zlín, Fokus
Tábor, Fokus Písek, Fokus České Budějovice
3) Cíle na rok 2012 dle článku 4) zápisu

Zapsal: Martin Fojtíček

Ověřil: Aleš Lang

AKS

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011
pro VH AKS
Valná hromada AKS 19.3.2012 v Pardubicích

1. Činnost správní rady
složení: A.Lang, M.Fojtíček, O. Pěč
Proběhla 3 setkání:
31.1.2011, Praha, BONA, o.p.s.
- informování SR o financích roku 2010, o nesrovnalostech ve vyúčtování daně za rok 2009,
kdy AKS musela zaplatit nedoplatek daně, jež vznikl špatným vyplněním formuláře pro
vyúčtování daně. Vše prošetřeno a bylo požádáno o vrácení přeplatku daně,
- příprava materiálů pro valnou hromadu AKS plánovanou na únor 2011
- SR navrhuje valné hromadě, aby si odhlasovala „poučení z krizového vývoje“:
•

zavázat dozorčí radu, aby nejméně jednou ročně zkontrolovala
účetnictví (soulad dokladů a účetních knih)

•

zavázat SR, aby při změně tajemníků a pokladníků kontrolovala předání
materiálů s protokoly

18.4.2011, Praha, Eset Help,
- diskuze nad chystanou sociální reformou, nutno prostudovat návrhy změn jednotlivých
zákonů, zvlášť zákon o zaměstnanosti,
- Aleš Lang bude mít v patrnosti zákon o dlouhodobé péči, účast v konzultační skupině při
MPSV, připomínkování
14.7.2011, Ledce, TC Ledovec
- řešení členských příspěvků za 2010 z 24 organizací zaplatilo 17 a nezaplatili dlouhodobí
neplatiči (Sdružení Filia, Fokus Turnov, MCH ČB Domino, Charita Frýdek Místek, Anima
Opava, Fokus Vysočina) a VIDA, které jsme příspěvek odpustili.
- informace o připomínkování věcného záměru zákona o dlouhodobé péči
- k zákonu o zaměstnanosti neumíme dát relevantní připomínky

2. Činnost AKS za období 2011
dle plánu činností z usnesení VH AKS 2011

 Usilovat o dofinancování dotací pro všechny členy AKS v roce 2011
splněno
Aleš Lang za AKS a Pavel Novák za FOKUS Federal společně odeslali dopis ministru práce a
sociálních věcí Dr.Ing. Jaromíru Drábkovi s upozorněním na potřebu reformy psychiatrické
péče, transformace psychiatrických léčeben, potřebu dofinancování sociálních služeb.
Zároveň byl upozorněn na hrozící negativní důsledky obrovského krácení finančních
prostředků na sociální služby v některých krajích pro rok 2011. Na základě tohoto dopisu se
v únoru uskutečnila schůzka s náměstkem Ing Davidem Kafkou, kterému byly základní body
dopisu nastíněny. Ve věci dofinancování sociálních služeb pro rok 2011 v nejvíce
„postižených regionech“ jsme byli ujištění, že ministerstvo danou situaci sleduje a v rámci
svých možností se pokusí pomoci.

 Angažovat se v připomínkování sociálních reforem
Splněno částečně
AKS se připojila k dokumentu Stanovisko SKOK k sociální reformě – zejm. k novele
zákona o sociálních službách. Dění okolo Zákona o zaměstnanosti bylo monitorováno,
pravidelně se tématem zaobírala SR a pracovní skupina vedoucích organizací, avšak
připomínkovat vlastně nebylo co, neboť do dnešního dne Úřady práce nemají jasné a jednotné
metodické pokyny pro uplatňování zákona v praxi.

 Podněcovat členy pracovních skupin k odhalování systémových potíží s následným
zpracováním takových informací vůči kompetentním úřadům
Splněno?

Další činnost AKS v roce 2011:
- Na základě výzvy Mgr. Tomáše Roubala z Odboru Kabinetu ministra zdravotnictví byl
připomínkován věcný záměr zákona o dlouhodobé péči. Daný záměr zákona vůbec
nezohledňoval charakter duševního onemocnění. Zda byly připomínky zohledněný, není
známo. Nová verze zákona je zatím veřejnosti nepřístupná.

3. Aktualizace jednotlivých pracovních skupin a jejich koordinátorů:
Pracovní skupina pro bydlení
Koordinátorka: Magdaléna Štochlová, E-mail: stochlova(at)bona-ops.cz
Pracovní skupina pro zaměstnávání
Koordinátorka: Iva Pavelková, E-mail: iva.pavelkova(at)pdz.cz,
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

4. Finanční hospodaření AKS v roce 2011
Bankovní účet:
Počáteční stav
1.1.2011
Koncový stav 31.12.2011

75 926,20 Kč
91 634,95 Kč

Pokladna:
Počáteční stav
1.1.2011
Koncový stav 31.12.2011

1 848,- Kč
1 406,- Kč

Celkové příjmy za rok 2011
Celkové výdaje za rok 2011

32 397,75 Kč
17 167,00 Kč

Celkový výsledek
hospodaření 2011

15 230,75 Kč

Podrobné informace v příloze č.1 Hospodaření AKS v roce 2011
V roce 2011 bylo vyplaceno 10 098,- Kč za práci formou DPP.
Daňová povinnost za rok 2011 činila 1 782,- Kč. Vyúčtování srážkové daně podáno
15.3.2012.
V roce 2011 byla vyřízena žádost o vrácení přeplatků srážkové daně za minulá období a FÚ
Praha 3 na bankovní účet AKS vrátil 3 891,- Kč.

Cíle AKS pro období roku 2012.
•
•
•
•

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
připravit jednání (tlak) na MPSV a kraje v souvislosti s povinným vykazováním
statistických údajů, snížení počtu dotazníků na minimum, rozporovat potřebu úřadů
dokládaní povinných příloh, které samy úřady vydávají (výpisy z registru
poskytovatelů, registru obchodních společností, apod )

Za SR AKS všem děkuji za spolupráci
Aleš Lang
18.3.2012

