Valná hromada AKS
18.11.2010 ESET, Praha
Přítomni:
dle prezenční listiny
Program:
1) Schválení programu, usnášeníschopnost, určení skrutátora a zapisovatele
2) Zpráva o činnosti správní rady
3) Zprávy z pracovních skupin
4) Zpráva dozorčí rady
5) Představení a přijetí nových členů
6) Návrh činností a rozpočtu na další období
7) Diskuse
8) Usnesení VH
Ad 1) Jednohlasně přijat program VH, zapisovatelem je navržen Martin Fojtíček, jednohlasně
schválen, skrutátorem je navržen Miloš Havlík, jednohlasně schválen. Jsme usnášeníschopní,
přítomností zástupců 12 členů AKS.
Ad 2) Zpráva o činnosti SR je připojena. Upřesňujeme: koordinátorka skupiny PZ Iva Pavelková,
koordinátor skupiny vedoucích Martin Fojtíček.
Návrh na přesunutí VH AKS na začátek roku (aby se hodnotilo právě uplynulé finančně i fakticky) je
podpořen – schválen: valná hromada 2011 bude tedy opět spolu se skupinou vedoucích organizací –
tzn. 24. 2. od 13:30.
Ad 3)
Magda Štochlová – skupina pro CHB – viz prezentace
Jana Podhajská ústy Ondřeje Pěče – viz prezentace. Skupina chce pracovní skupinu pro terénní týmy
nebo case management.
pí. Šilerová ústy Aleše Langa – viz přiložená zpráva
Martin Fojtíček – skupina vedoucích:
- skupina se sešla 4krát - podle plánu
- sjíždí se lidí dost, asi nás to baví
- zápisy dostali členové skupiny mailem, na web je Fojtíček zavěsí do týdne
Skupina pro zaměstnávání se schází, jeden zápis visí i na webu, další zápisy skupiny je třeba poslat
Fojtíčkovi (ledovec@ledovec.cz), aby je dal na web.

Ad 4)
Zpráva o hospodaření - viz příloha.
Hospodaření za rok 2009 bylo jednohlasně schváleno.
Zpráva dozorčí rady – viz příloha.

Ad 5)
O členství v AKS žádají:
Baobab
Charita Frýdek Místek
Diakonie ČCE – CHB Ovečka

– jednohlasně schváleno, přijat
- jednohlasně schváleno, přijata
- jednohlasně schváleno, přijata

nejsme si jisti Charitou České Budějovice, asi nedodali papírovou žádost, pokud budou chtít,
přijmeme je na VH v únoru.
Ad 6)
Návrh činnosti na rok 2010 je obsažen ve zprávě o činnosti SR a pracovních skupin.
Návrh plánovaných výdajů: odměny koordinátorům skupin a zástupci tajemníka, plánované příjmy –
členské příspěvky AKS
Ad 7)
… nezaplacené příspěvky AKS za 2009 jsme nestihli probrat, probere Aleš Lang s jednotlivými
organizacemi individuálně

Ad 8)
Usnesení:
VH přijímá
- zprávu o hospodaření AKS za 2009
- zprávu SR AKS za uplynulé období
- zprávu dozorčí rady z 18.11.2010
- zprávy z pracovních skupin
- nové členy AKS dle bodu 5) zápisu
VH schvaluje:
- tento plán činnosti
o
o
o
o

-

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 (dopis na MPSV o činnosti AKS)
připravit jednání (tlak) na MPSV v souvislosti s OK systémem, při zdůraznění potřebnosti
jeho větší pružnosti, praktičnosti a kompatibility s jiným softwarem

jednorázovou odměnu předsedovi SR ve výši 4990,- a vedoucím pracovních skupin
odměnu 2000,- Kč
výkon činností tajemníka AKS panem Alešem Langem s odměnou formou DPP (ve výši
4600 Kč za prosinec 2010 a dále 2300 měsíčně)

Hlasování o usnesení: 12 pro, nikdo nezdržel, nikdo proti. Usnesení jsou jednohlasně přijata.
Zapsal Martin Fojtíček

