
 
Zápis z Valné hromady AKS 

8. dubna 2021 - online 
 

 
 
Prezenční listina: 
 

 Blanka Veškrnová, Prá h již ní  Morává, ž.ú . – pr edsedkyne  sprá vní  rády 

 Aleš Lang, BONA, o.p.s. – č len sprá vní  rády (h) 
 Jan Sobotka, Fokús Práhá – č len sprá vní  rády (h) 
 Jan Rohlena, Lomiká men, ž.ú . (h) 
 Vojtěch Beck, Mens Sáná, ž.ú .  

Jaroslava Saidlová, Mens Sáná, ž.ú . (h) 
 Jana Podrápská, Piáfá Vys kov, ž.ú . (h) 
 S árka Hrušková, Animá Vivá ž.s. (h) 
 Ondřej Pěč, Eset-Help, ž.s. (h) 
 Helena Křemenová, Spirá lá o.p.s. (h) 

Jakub Dvořák, Centrúm slúž eb Slúnče vs em o.p.s. (h) 
Jana Sladká, Anábell, ž.ú . (h) 
Jiří Šupa, Prá h již ní  Morává, ž.ú . (h) 

 Milan Antoš, CSP Zlí n, o.p.s. (h) 
 Jana Dobrovolná, Oblástní  čháritá Polič ká (h) 
 Alena Jbaili, Iske rká o.p.s. (h) 
 Leona Hovorková, Domov ná česte  (h) 
 Kateřina Mozrová, Dús evní  ždráví , o.p.s. (h) 
 Mirka Bubela, Green Doors ž.ú . (h) 
 Radka Votavová, Fokús Práhá, ž.ú . 
 Anna Šimonová, Fokús Vysoč iná, ž.ú . (h) 
 Petr Moravec, Ledoveč, ž.s. (h) 
 Martin Fojtíček, Ledoveč, ž.s. 
 Milan Zanina, CEDR Párdúbiče (h) 
 Zdeňka Kuviková, Fokús C eske  Búde joviče (h) 
 Jan Mácha, Fokús Tá bor (h) 
 Stanislav Turek, Záhrádá 2000(h) 
 Pavel Havelka, Záhrádá 2000 

Jan Fukala, Záhrádá 2000 

Martin Halíř, Pe č e o dús evní  ždráví , ž.s. (h) 
Pavel Novák, č estny  host, koordiná tor Reformy pro Práhú 

Romana Bélová, Sležská  diákonie (h) 
Petra Bartovská, Báobáb, ž.s. (h) 
Aneta Jungbauerová, BONA, o.p.s. 
Helena Břusková 
Monika Kaššaiová 
(h) ú č ástní k s hlásováčí m prá vem 

 



 
Úvod 

- Pr edsedkyne  sprá vní  rády Blánká Ves krnová  pr iví tálá ú č ástní ky válne  hromády. Jde o první  

online válnoú hromádú v historii AKS. 

 

Počet účastníků s hlasovacím právem 26, počet hlasů většiny: 14 hlasujících. 

 

Skrutátorem byl navržen Aleš Lang. 

Hlasování o schválení skrutátora: Schváleno jednomyslně (26 hlasů). 

 

Zapisovatelkou byla určena Monika Kaššaiová. 

 
Program  VALNÉ HROMADY AKS, z.s. 2021 
 
Přivítání oficiální 
 9.30 - 10:00 / Připojování účastníků 
10.00 /  Formální věci  / volba skrutátora / určení zapisovatele / schválení programu 
10:05 /  Zpráva o činnosti AKS v r.2020  (Blanka Veškrnová) 
             Zpráva o hospodaření AKS (Zástupce revizní komise) 
             Zpráva o činnosti pracovních skupin (moderuje  tajemník AKS) 
             Schválení / neschválení valnou hromadou 
             Změna tajemníka AKS, představení nového tajemníka 
             Představení návrhu změny organizační struktury (předem zaslané) 
             Diskuse 
             Představení témat akčního plánu (předem zaslaných) 
             Diskuse 
12:30 / Oběd (každý sám) 
13:30 / Zájemci o členství (Fokus Turnov - obnovení členství, Masopust, z.s. https://www.masopustspolek.cz/kon-
takt) 
14.00 / Aktuální situace  / činnost správní rady/ úkoly, které nás čekají  
            Pokračování diskuse - (bude-li to potřeba k tématům akčního plánu a k organizační struktuře)         
16:00 / Závěrečné usnesení (schválení změny stanov ( organizační struktury)  
Závěr valné hromady 
 

Hlasování o programu VH AKS: Program byl schválen jednomyslně (26 hlasů). 

 

Činnost SR AKS za rok 2020 

Zprá vú o č innosti AKS žá rok 2020 pr eč etlá Blánká Ves krnová . Podotklá, ž e č innost AKS vy rážne  

ovlivnilá pándemie koronávirú á s ní  spojená  opátr ení . Sprá vní  rádá se potká válá v Práž ske m 

kreátivní m čentrú nebo online káž dy  me sí č. Z č innosti žá rok 2020 byly nejvy žnámne js í  

práčovní  setká ní  ná MPSV, MZC R á Vy ború Psyčhiátričke  společ nosti, pr ipomí nková ní  Akč ní ho 

plá nú pro psyčhičke  ždráví , žástúpová ní  AKS Blánkoú Ves krnovoú ná Ráde  vlá dy á snáhá o 

žástúpová ní  ná Odborne  ráde  reformy MZC R. AKS se táke  vyjá dr ilá k dú lež ity m údá lostem, jáko 

bylo odvolá ní  r editele PN Hávlí č kú v Brod, nebo podpor ilá úž iteč ne  á smyslúplne  iničiátivy, nápr . 

ná vrh rodič ovsky čh á páčientsky čh orgánižáčí  ná žávedení  kontroly nápln ová ní  práv lidí  

s dús evní m onemočne ní m ve ždrávotničky čh slúž bá čh.  Zprá vá o č innosti SR AKS búde pro 

č lenske  orgánižáče pr ilož ená  k žá pisú ž válne  hromády.  

 

Dá le Blánká Ves krnová  pr islí bilá, ná ž á dost ú č ástní kú  VH, ž e búdoú vy roč ní  žprá vy žá úplynúly  

rok žáslá ny č lensky m orgánižáčí m s pr edstihem termí nú válne  hromády. 

 

Zá dožorč í  rádú pr eč etlá žprá vú žá rok 2020 Jáná Podrá pská . Dožorč í  rádá doporúč ilá ne ktere  

https://www.masopustspolek.cz/kontakt
https://www.masopustspolek.cz/kontakt


formá lní  žme ny á ná právy v dokúmentečh orgánižáče viž. Zprá vá DR 2020. 

 

Hlasování o schválení Výroční zprávy SR AKS 2020, Zprávy DR AKS 2020 a 

Hospodářského výsledku AKS za rok 2020: Zprávy včetně hospodářského výsledku byly 

schváleny jednomyslně (26 hlasů). 

 

Blánká Ves krnová  táke  informoválá o odčhodú Moniky Kás s áiove  ž požiče tájemniče / 

koordiná torky AKS á o vy be rove m r í žení , ktere  ná túto požiči probe hne. Zá roven  se VH AKS 

úsneslá ná žme ne  ná žvú požiče tájemniče. Novy m ná žvem te to práčovní  požiče byl sčhvá len: 

Koordiná tor AKS. 

 

Helená Br úsková  vyjá dr ilá rožhodnútí  vždá t se č lenství  v dožorč í  ráde , protož e odčhá ží  

ž č lenske  orgánižáče Mens Sáná. Po ná sledne  diskúži se VH AKS shodlá, ž e č lenství  v dožorč í  

ráde  není  vá žáne  ná práčovní  pome r v ne ktere  č lenske  orgánižáči AKS, á vyžválá sleč nú Helenú 

Br úskovoú k pokráč ová ní  ve fúnkči č lenky DR. Helená Br úsková  svoji režignáči stá hlá á jáko 

č lenká dožorč í  rády búde pú sobit nádá le.  

 

Činnost pracovních skupin AKS za rok 2020 

Práčovní  skúpiny á jejičh č innost v lon ske m roče úvedlá Moniká Kás s áiová , pode koválá vs em 

koordiná torú m práčovní čh skúpin žá žá pál á energii, s ktery mi jsoú práčovní  skúpiny vedeny. 

Vyždvihlá pr á ní  koordiná torú  skúpiny profesionáližovát á žáme r it se ví č ná prá či než  ná sdí lení .  

 

Práčovní  skúpiny jsoú 4, á jsoú fúnkč ní  á smyslúplne .  

Koordiná torkoú pracovní skupiny pro bydlení v roče 2020 bylá Anetá Dvor á č ková  Júngbáúerová .  

Pracovní skupinu pro terénní týmy a multidisciplinaritu obnovil á vedl Ján Fúkálá.  

Ná požiči koordiná torá Pracovní skupiny pro manažersko-metodickou činnost (dr í ve Práčovní  

skúpiny vedoúčí čh sočiá lní  rehábilitáče) se v prú be hú lon ske ho rokú vystr í dáli Jáná Dobrovolná  

á Pável Hávelká.  

Pracovní skupina pro primární prevenci práčoválá v rá mči projektú Blá žnis ? No á! pod vedení m 

Rádky Votávove . 

Ná sledne  káž dy  koordiná tor žhodnotil č innost práčovní  skúpiny žá minúly  rok. 
 

Anetá Dvor á č ková  Júngbáúerová , koordiná torká Práčovní  skúpiny žá bydlení  

• Ve skúpine  bylo hlávní m čí lem setká vá ní  vy me ná pr í kládú  dobre  práxe, podporá pr i 

r es ení  ná roč ny čh sitúáčí  á vžá jemná  inspiráče. 

• Ze 4 setká ní  se jenom jedno podár ilo ž ive , dáls í  probe hli v online prostr edí . Vždá lenost 

ále párádoxne  č leny práčovní  skúpiny sblí ž ilá. 

• Mnohá  te mátá se ty kálá slož ite  sitúáče ohledne  čovidú; oč ková ní , testová ní , čovid ú 

klientá, klient ú práčovní ká,… Meži dáls í mi te máty, ktery čh se skúpiná dotklá, byly 

úskládn ová ní  ve čí , ktere  si klienti po odčhodú že slúž by nevežmoú seboú, áktivity pro 

ver ejnost á leps í  PR, ú klid bytú, návážová ní  ná tere nní  ty my, mátky s de tmi, trestní  

minúlost klientú , jedná ní  s reálitní mi mákle r i.  

  

Ján Fúkálá, koordiná tor Práčovní  skúpiny pro tere nní  ty my á múltidisčiplináritú  

• Práčovní  skúpiná bylá obnovená ná žáč á tkú rokú 2020, ná první m setká ní  se skúpiná 



žámyslelá nád novy m ná žvem. 

• Skúpiná vidí  smysl v prá či ná krite rií čh dobre  práxe á hledá ní  te mát – dohromády je 

jičh 15, meži nimi spolúprá če s nemočničemi, pr epí ná ní  meži metodámi prá če, 

spá dovost, múltidisčiplináritá, sdí lení  informáčí  meži sočiá lní mi á ždrávotničky mi 

práčovní ky, peer práčovní či, te mátá spojene  s bydlení m. 

• Ján Fúkálá se společ ne  s Anetoú Júngbáúerovoú žámy s leli nád pr esáhy meži obe má 

práčovní mi skúpinámi. Káž dá  práčovní  skúpiná by me lá mí t svoje kompetenče i 

žodpove dnost á te mátá. Vžá jemne  se mohoú inspirovát, ále táke  má  by t pr í tomny  respekt 

k hráničí m jednotlivy čh práčovní čh skúpin. 
 

Pável Hávelká, koordiná tor Práčovní  skúpiny pro mánáž ersko-metodičkoú č innost 

• První  setká ní  práčovní  skúpiny v roče 2020 vedlá jes te  Jáná Dobrovolná , dáls í  vedení  

pr evžál Pável Hávelká že Záhrády 2000. Skúpiná si pod jeho vedení m domlúvilá jiny  

ná žev á ánotáči pro webove  strá nky AKS. 

• Pro č leny práčovní  skúpiny byl velky m te mátem čovid á vs ečhno to, čo do orgánižáčí  

pr inesl. 

• Ná skúpine  se r es ilá táke  nová  metodiká múltidisčiplinárity ž MZ, noveližáče žá koná o 

sočiá lní čh slúž bá čh, te má sve pomočny čh skúpin nebo čo de lát s klienty, kter í  nečhte jí  

nosit roús kú. 
 

Rádká Votávová , koordiná torká Práčovní  skúpiny pro primá rní  prevenči 

• I když  se práčovní  skúpiná neses lá s novy mi č leny ž r ád AKS, projekt Blá žnis ? No á! 

pokráč ovál ve sve  č innosti. Rádká Votávová  vytvor ilá dotážní k, ktere ho ú kolem bylo 

mápová ní  prevenče á prevenč ní čh prográmú  v nežiskovy čh orgánižáčí čh.  

• Ná setká ní čh se r es ilá primá rní  prevenče obečne , podporá pedágogú  online, spolúprá če 

se skúpinoú CDZ, hledálá se čestá, ják práčovát online. Velky m proble mem je to, ž e se 

neústá le mí čhájí  pojmy prevenče, osve tá, destigmátižáče 

• Vytvor il se hodnotny  máteriá l, ktery  pros el pr es nejve ts í  kápáčity ž r ád pedágogú  i 

krájske  koordiná tory pro prevenči, á momentá lne  je ve sčhválováčí m pročesú ná MS MT. 

Dá le byl vytvor en kúrž pro pedágogy, ktery  by me l by t bržy ákreditová n. 
 

Hlasování o schválení Výročních zpráv pracovních skupin: Zprávy byly schváleny 

jednomyslně (26 hlasů). 

 

Změna stanov a organizační struktury AKS 

Zme nú stánov návrhlá sprá vní  rádá AKS. Primá rne  jde o oprávú ádresy sí dlá AKS, kteroú je 

R ehor ová 10, Práhá 3, 130 00.  Ve stánová čh je mylne  úvedeno Kamenická 25, Praha 7, 170 00. 

Zároveň byl správní radou předložen ná vrh ná žme nú orgánižáč ní  strúktúry, která  bylá č lensky m 

orgánižáčí m poslá ná pr edem. 

Projedná vá ny byly i dáls í  body ve stánová čh, vč etne  č lenství  ve spolkú á orgá nú  spolkú, kám 

krome  válne  hromády, sprá vní  rády á dožorč í  rády, by nove  me ly pátr it i vy konny  vy bor, odborná  

rádá á sekče. Sekčemi se rožúmí  práčovní  skúpiny AKS, ty soúč ásne  i plá nováne . 

Ke žme ne  stánov probe hlá bohátá  diskúse, č lenove  válne  hromády společ ne  práčováli ná finá lní  

podobe .  

Ales  Láng podotkl, ž e stánovy se músí  sčhvá lit požde ji, není  mož ne  je sčhvá lit v te to práčovní  

podobe . Probe hlo tedy hlásová ní  o ná vrhú ná žme nú stánov, á tento ná vrh byl jednomyslne  



sčhvá len.  

Dá le byl pr edstáven ná vrh ná vžnik á podobú sekčí , ktery čh búde mí t AKS do búdoúčná 9. Blánká 

Ves krnová  pr ipomne lá, ž e to není  nič definitivní ho, ále sekče se v búdoúčnú mú ž oú rožs ir ovát 

nebo spojovát dle áktúá lní  potr eby. 

Byly pr edstáveny ná vrhy te mát ákč ní ho plá nú, ále kvú li č ásove  ná roč nosti se tí m hloúbe ji búdoú 

žáby vát r editele  č lensky čh orgánižáčí  ná setká ní  r editelú , ktere  má  probe hnoút v kve tnú. 

 

Hlasování o návrzích změn stanov a vzniku nových sekcí AKS: Návrh změn stanov a vznik 

nových sekcí dle předložené struktury byly schváleny jednomyslně (26 hlasů). 

 

 

Zájemci o členství v AKS 

Ná válne  hromáde  2021 byly prežentová ny dvá žá jemči o č lenství  v AKS; Fokús Túrnov, ž.s. á 

Másopúst, ž.s. ž Chomútová. 

Fokús Túrnov pr edstávilá nová  r editelká Lenká Meixnerová .  Orgánižáče úž  bylá č lenem AKS, 

ále v minúle m roče ž AKS vystoúpilá. Lenká Meixnerová  pr edstávilá novinky ž orgánižáče; 

vč etne  nove ho pr í stúpú ke klientú m i k ver ejnosti á polyfúnkč ní ho komúnitní ho čentrá, kám se 

orgánižáče v te čhto dnečh ste húje. 

Másopúst, ž.s. reprežentoválá vedoúčí  Klúbú Esprit Jáná Mátoús ková . Pr edstávilá sočiá lní  

slúž by orgánižáče, pr edevs í m podporú žáme stná vá ní , sočiá lne -terápeútičke  dí lny, kává rnú á 

prevenč ní  prográm. 

 

Hlasování o přijetí nových členů: Přijetí organizací Fokus Turnov a Masopust, z.s. bylo 

schváleno jednomyslně (26 hlasů). 

 

Úkoly a plány na další období 

Ná žá ve r probe hlo žhodnočení  á diskúse o tom, čo AKS č eká  v nejbliž s í m období . Je potr ebne  

úde lát ádministrátivú spojenoú se žme noú stánov, vybrát nove ho koordiná torá AKS, dá le 

žpráčovát čí le k te mátú m ákč ní ho plá nú. 

 Dú lež ite  je, žásádit se o vytvor ení  práčovní  skúpiny, která  búde jednát ná krájí čh o tom, 

áby finánče úrč ene  pro oblást dús evní ho ždráví  byly oprávdú rožde leny tám, kám májí . 

 AKS músí  ví če práčovát á komúnikovát s političkoú reprežentáčí  občí , krájú  á stá tú. 
 Reformú spojenoú s dús evní m ždráví m je potr ebne  údrž et ná čelorepúblikove  ú rovni. 
 Sprá vní  rádá i ne kolik dáls í čh č lenú  vybí ží  č lenskoú žá kládnú o ve ts í  žápojení  

jednotlivy čh orgánižáčí , r editelú  č i mánáž erú , áby ves kerá  prá če á iničiátivá nebylá ná 
bedrečh ú žke ho okrúhú lidí .  

 Mártin Fojtí č ek á Pável Nová k pr islí bili vytvor it ná stroj, prostr edničtví m ktere ho búde 
AKS moči hodnotit ž ádátele o vstúp do AKS dle fúngová ní  á nápln ová ní  hodnot AKS. 

 Blánká Ves krnová  ná žá ve r pode koválá vs em ú č ástní kú m válne  hromády žá ú č ást, dá le 
svy m kolegú m že sprá vní  rády, č lenká m dožorč í  rády, koordiná torú m práčovní čh skúpin 
á koordiná torče AKS. Pr islí bilá setká ní  r editelú  v kve tnú 2021. 

 

Zapsala: Monika Kaššaiová 

 


