
Valná hromada AKS
18. červen 2020

Prezenční listina:

Blanka Veškrnová, Práh jižní Morava – předsedkyně správní rady
Aleš Lang, BONA, o.p.s. – člen správní rady
Jan Sobotka, Fokus Praha – člen správní rady

Jitka Styblíková, VIDA z.s.
Jan Rohlena, Lomikámen, z.ú.
Vojtěch Beck, Mens Sana, z.ú.
Antonín Liška, Mens Sana, z.ú.
Tereza Tomanová, Piafa Vyškov, z.ú.
Šárka Hrušková, Anima Viva z.s.
Pavlína Halamová, Anima Viva z.s.
Jan Brabenec, Eset-Help, z.s.
Petr Hejzlar, Péče o duševní zdraví
Milan Antoš, CSP Zlín, o.p.s.
Jana Dobrovolná, Oblastní charita Polička
Tereza Klvaňová, Iskérka o.p.s.
Jitka Navrátilová, Diakonie ČCE – středisko Brno
Barbora Votavová, Sdružení Filia z.s.
Mirka Bubela, Green Doors z.ú.
Radka Votavová, Fokus Praha, z.ú.
Anna Šimonová, Fokus Vysočina, z.ú.
Petr Moravec, Ledovec, z.s.
Milan Zanina, CEDR Pardubice
Zdeněk Staněk, Charita sv. Alexandra
Zdeňka Kuviková, Fokus České Budějovice
Jan Mácha, Fokus Tábor

+ Zahrada 2000 – hlasovací právo B. Veškrnová
+ Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. – hlasovací právo A. Lang



Činnost AKS za rok 2019

– Valná hromada 2020 proběhla v Café Práh Brno. Přítomných bylo 25 organizací.

– Předsedkyně správní rady Blanka Veškrnová zahájila valnou hromadu 2020, přivítala

členské organizace AKS v Café Práh Brno.

– Po přivítání se jednohlasně odsouhlasil program valné hromady.

– Dále se probrali organizační a technické věci ohledně valné hromady, jako skrutátor byl

zvolený Jan Sobotka (1 člen se zdržel, všichni ostatní bylo pro).

– Účastníci valné hromady byli požádání o aktualizaci kontaktů a kontaktních údajů.   

– Zprávu o činnosti AKS za poslední rok přednesla Blanka Veškrnová. V rámci této zprávy

informovala  Anna  Šimonová  členy AKS  o  situaci  ohledně  odvolání  ředitele  v  PN

Havlíčkův Brod.

– Dále podala zprávu o hospodaření za rok 2019 za revizní komisi  Anna Šimonová.

– Odsouhlasení zprávy o hospodaření: valná hromada schvaluje všemi přítomnými členy

účetní závěrku spolku k 31.12.2019 (a k 31.12.2018) a schvaluje převedení výsledku

hospodaření do fondu – všemi schválené.

– Zpráva o činnosti AKS za rok 2019 byla jednohlasně odsouhlasená.

Pracovní skupiny AKS

– Téma  pracovních  skupin  AKS  uvedla  Blanka  Veškrnová.  Informovala  členy  AKS  o

nových pracovních skupinách; PS pro prevenci, PS pro CDZ a PS s názvem Koordinační

a odborná rada.

– Představa  spolupráce  s  CDZ:  podílet  se  na  změnách  standardů,  podpora,  propojení

zdravotní a sociální  části, s přijetím psychiatrických nemocnic do AKS je potřeba ale

počkat

– Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin referovali o činnosti pracovních skupin

• Jana Dobrovolná z PS vedoucích rehabilitace

• za Anetu Jungbauerovou z PS pro bydlení zprávu přednesl Aleš Lang

• Jan Sobotka informoval o PS pro zaměstnávání

• Blanka Veškrnová o PS pro vedoucí organizace

• a Monika Kaššaiová krátce informovala o novém vedení a činnosti PS pro terénní týmy

a multidisciplinaritu.

– Následně  Johann  Pfeifer  představil  koncepci  nové  pracovní  skupiny:  Koordinační  a

odborná rada, zkráceně KOR.



– Hlasovaní  o  zprávách  o  činnosti  pracovních  skupin  a  zároveň  o  vzniku  nových

pracovních skupin pro prevenci, CDZ a KOR - 2 se zdrželi, ostatní hlasovali pro.

Zájemci o členství v AKS

– 5 zájemců o vstup do AKS a jejich prezentace. Zúčastnili se organizace a jejich zástupci:

• Centrum Anabell, z. ú. – Jana Sladká Ševčíková,

• Spirála Ostrava z.ú. – Eva Krestová

• FOKUS-Opava, z.s. – Ivana Štrossová

• Duševní zdraví, o.p.s. – Kateřina Mozrová

– Pátá  organizace  Charita  Kroměříž:  Sociální  rehabilitace  Kroměříž  si  členství  v  AKS

nakonec rozmyslela.

– Hlasování o členství: všechny organizace byly přijaty jednohlasně všemi členy.

Další body valné hromady

– Jan Sobotka a Jan Mácha představili koncepci 30 let komunitních služeb.

– Změna stanov nakonec nebude potřebná.

– Návrh na zvýšení a sjednocení členského příspěvku AKS na 5000,-Kč ročně. Hlasování:

2 členové proti, 1 se zdržel

– Stáže – možnost domluvit se na recipročních partnerských smlouvách.

– Vytvoření seznamu odborníků za organizace na webu AKS.

– Představený plán pro AKS na příští období.  Schválený program pro příští rok na 2020

všemi přítomnými.

– z diskuse: dostupnost AKS, necentrovat se na Prahu


