Zápis z Valné hromady AKS
8. dubna 2021 - online

Prezenční listina:
Blanka Veškrnová, Práh jižní Morává, ž.ú. – predsedkyne správní rády
Aleš Lang, BONA, o.p.s. – člen správní rády (h)
Jan Sobotka, Fokús Práhá – člen správní rády (h)
Jan Rohlena, Lomikámen, ž.ú. (h)
Vojtěch Beck, Mens Sáná, ž.ú.
Jaroslava Saidlová, Mens Sáná, ž.ú. (h)
Jana Podrápská, Piáfá Vyskov, ž.ú. (h)
Sárka Hrušková, Animá Vivá ž.s. (h)
Ondřej Pěč, Eset-Help, ž.s. (h)
Helena Křemenová, Spirálá o.p.s. (h)
Jakub Dvořák, Centrúm slúžeb Slúnče vsem o.p.s. (h)
Jana Sladká, Anábell, ž.ú. (h)
Jiří Šupa, Práh jižní Morává, ž.ú. (h)
Milan Antoš, CSP Zlín, o.p.s. (h)
Jana Dobrovolná, Oblástní čháritá Poličká (h)
Alena Jbaili, Iskerká o.p.s. (h)
Leona Hovorková, Domov ná česte (h)
Kateřina Mozrová, Dúsevní ždráví, o.p.s. (h)
Mirka Bubela, Green Doors ž.ú. (h)
Radka Votavová, Fokús Práhá, ž.ú.
Anna Šimonová, Fokús Vysočiná, ž.ú. (h)
Petr Moravec, Ledoveč, ž.s. (h)
Martin Fojtíček, Ledoveč, ž.s.
Milan Zanina, CEDR Párdúbiče (h)
Zdeňka Kuviková, Fokús Ceske Búdejoviče (h)
Jan Mácha, Fokús Tábor (h)
Stanislav Turek, Záhrádá 2000(h)
Pavel Havelka, Záhrádá 2000
Jan Fukala, Záhrádá 2000
Martin Halíř, Peče o dúsevní ždráví, ž.s. (h)
Pavel Novák, čestny host, koordinátor 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) účástník s hlásováčím právem

Úvod
- Predsedkyne správní rády Blánká Veskrnová privítálá účástníky 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/kontakt)
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
Zprávú o činnosti AKS žá rok 2020 prečetlá Blánká Veskrnová. Podotklá, že činnost AKS vyrážne
ovlivnilá pándemie koronávirú á s ní spojená opátrení. Správní rádá se potkáválá v Prážskem
kreátivním čentrú nebo online káždy mesíč. Z činnosti žá rok 2020 byly nejvyžnámnejsí
práčovní setkání ná MPSV, MZCR á Vyború Psyčhiátričke společnosti, pripomínkování Akčního
plánú pro psyčhičke ždráví, žástúpování AKS Blánkoú Veskrnovoú ná Ráde vlády á snáhá o
žástúpování ná Odborne ráde reformy MZCR. AKS se táke vyjádrilá k dúležitym údálostem, jáko
bylo odvolání reditele PN Hávlíčkúv Brod, nebo podporilá úžitečne á smyslúplne iničiátivy, nápr.
návrh rodičovskyčh á páčientskyčh orgánižáčí ná žávedení kontroly náplnování práv lidí
s dúsevním onemočnením ve ždrávotničkyčh slúžbáčh. Zprává o činnosti SR AKS búde pro
členske orgánižáče priložená k žápisú ž válne hromády.
Dále Blánká Veskrnová prislíbilá, ná žádost účástníkú VH, že búdoú vyroční žprávy žá úplynúly
rok žáslány členskym orgánižáčím s predstihem termínú válne hromády.
Zá dožorčí rádú prečetlá žprávú žá rok 2020 Jáná Podrápská. Dožorčí rádá doporúčilá nektere

formální žmeny á náprávy v dokúmentečh orgánižáče viž. Zprává 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 Veskrnová táke informoválá o odčhodú Moniky Kássáiove ž požiče tájemniče /
koordinátorky AKS á o vyberovem rížení, ktere ná túto požiči probehne. Zároven se VH AKS
úsneslá ná žmene nážvú požiče tájemniče. Novym nážvem teto práčovní požiče byl sčhválen:
Koordinátor AKS.
Helená Brúsková vyjádrilá rožhodnútí vždát se členství v dožorčí ráde, protože odčháží
ž členske orgánižáče Mens Sáná. Po následne diskúži se VH AKS shodlá, že členství v dožorčí
ráde není vážáne ná práčovní pomer v nektere členske orgánižáči AKS, á vyžválá slečnú Helenú
Brúskovoú k pokráčování ve fúnkči členky DR. Helená Brúsková svoji režignáči stáhlá á jáko
členká dožorčí rády búde púsobit nádále.
Činnost pracovních skupin AKS za rok 2020
Práčovní skúpiny á jejičh činnost v lonskem roče úvedlá Moniká Kássáiová, podekoválá vsem
koordinátorúm práčovníčh skúpin žá žápál á energii, s kterymi jsoú práčovní skúpiny vedeny.
Vyždvihlá prání koordinátorú skúpiny profesionáližovát á žámerit se víč ná práči než ná sdílení.
Práčovní skúpiny jsoú 4, á jsoú fúnkční á smyslúplne.
Koordinátorkoú pracovní skupiny pro bydlení v roče 2020 bylá Anetá Dvoráčková Júngbáúerová.
Pracovní skupinu pro terénní týmy a multidisciplinaritu obnovil á vedl Ján Fúkálá.
Ná požiči koordinátorá Pracovní skupiny pro manažersko-metodickou činnost (dríve Práčovní
skúpiny vedoúčíčh sočiální rehábilitáče) se v prúbehú lonskeho rokú vystrídáli Jáná Dobrovolná
á Pável Hávelká.
Pracovní skupina pro primární prevenci práčoválá v rámči projektú Blážnis? No á! pod vedením
Rádky Votávove.
Následne káždy koordinátor žhodnotil činnost práčovní skúpiny žá minúly rok.
Anetá Dvoráčková Júngbáúerová, koordinátorká Práčovní skúpiny žá bydlení
• Ve skúpine bylo hlávním čílem setkávání vymená príkládú dobre práxe, podporá pri
resení náročnyčh sitúáčí á vžájemná inspiráče.
• Ze 4 setkání se jenom jedno podárilo žive, dálsí probehli v online prostredí. Vždálenost
ále párádoxne členy práčovní skúpiny sblížilá.
• Mnohá temátá se tykálá složite sitúáče ohledne čovidú; očkování, testování, čovid ú
klientá, klient ú práčovníká,… Meži dálsími temáty, kteryčh se skúpiná dotklá, byly
úskládnování večí, ktere si klienti po odčhodú že slúžby nevežmoú seboú, áktivity pro
verejnost á lepsí PR, úklid bytú, návážování ná terenní tymy, mátky s detmi, trestní
minúlost klientú, jednání s reálitními mákleri.
Ján Fúkálá, koordinátor Práčovní skúpiny pro terenní tymy á múltidisčiplináritú
• Práčovní skúpiná bylá obnovená ná žáčátkú rokú 2020, ná prvním setkání se skúpiná

žámyslelá nád novym nážvem.
• Skúpiná vidí smysl v práči ná kriteriíčh dobre práxe á hledání temát – dohromády je
jičh 15, meži nimi spolúpráče s nemočničemi, prepínání meži metodámi práče,
spádovost, múltidisčiplináritá, sdílení informáčí meži sočiálními á ždrávotničkymi
práčovníky, peer práčovníči, temátá spojene s bydlením.
• Ján Fúkálá se společne s Anetoú Júngbáúerovoú žámysleli nád presáhy meži obemá
práčovními skúpinámi. Káždá práčovní skúpiná by melá mít svoje kompetenče i
žodpovednost á temátá. Vžájemne se mohoú inspirovát, ále táke má byt prítomny respekt
k hráničím jednotlivyčh práčovníčh skúpin.
Pável Hávelká, koordinátor Práčovní skúpiny pro mánážersko-metodičkoú činnost
• První setkání práčovní skúpiny v roče 2020 vedlá jeste Jáná Dobrovolná, dálsí vedení
prevžál Pável Hávelká že Záhrády 2000. Skúpiná si pod jeho vedením domlúvilá jiny
nážev á ánotáči pro webove stránky AKS.
• Pro členy práčovní skúpiny byl velkym temátem čovid á vsečhno to, čo do orgánižáčí
prinesl.
• Ná skúpine se resilá táke nová metodiká múltidisčiplinárity ž MZ, noveližáče žákoná o
sočiálníčh slúžbáčh, temá svepomočnyčh skúpin nebo čo delát s klienty, kterí nečhtejí
nosit roúskú.
Rádká Votávová, koordinátorká Práčovní skúpiny pro primární prevenči
• I když se práčovní skúpiná neseslá s novymi členy ž rád AKS, projekt Blážnis? No á!
pokráčovál ve sve činnosti. Rádká Votávová vytvorilá dotážník, ktereho úkolem bylo
mápování prevenče á prevenčníčh prográmú v nežiskovyčh orgánižáčíčh.
• Ná setkáníčh se resilá primární prevenče obečne, podporá pedágogú online, spolúpráče
se skúpinoú CDZ, hledálá se čestá, ják práčovát online. Velkym problemem je to, že se
neústále míčhájí pojmy prevenče, osvetá, destigmátižáče
• Vytvoril se hodnotny máteriál, ktery prosel pres nejvetsí kápáčity ž rád pedágogú i
krájske koordinátory pro prevenči, á momentálne je ve sčhválováčím pročesú ná MSMT.
Dále byl vytvoren kúrž pro pedágogy, ktery by mel byt bržy ákreditován.
Hlasování o schválení Výročních zpráv pracovních skupin: Zprávy byly schváleny
jednomyslně (26 hlasů).
Změna stanov a organizační struktury AKS
Zmenú stánov návrhlá správní rádá AKS. Primárne jde o oprávú ádresy sídlá AKS, kteroú je
Rehorová 10, Práhá 3, 130 00. Ve stánováčh je mylne úvedeno Kamenická 25, Praha 7, 170 00.
Zároveň byl správní radou předložen návrh ná žmenú orgánižáční strúktúry, která bylá členskym
orgánižáčím posláná predem.
Projednávány byly i dálsí body ve stánováčh, včetne členství ve spolkú á orgánú spolkú, kám
krome válne hromády, správní rády á dožorčí rády, by nove mely pátrit i vykonny vybor, odborná
rádá á sekče. Sekčemi se rožúmí práčovní skúpiny AKS, ty soúčásne i plánováne.
Ke žmene stánov probehlá bohátá diskúse, členove válne hromády společne práčováli ná finální
podobe.
Ales Láng podotkl, že stánovy se músí sčhválit poždeji, není možne je sčhválit v teto práčovní
podobe. Probehlo tedy hlásování o návrhú ná žmenú stánov, á tento návrh byl jednomyslne

sčhválen.
Dále byl predstáven návrh ná vžnik á podobú sekčí, kteryčh búde mít AKS do búdoúčná 9. Blánká
Veskrnová pripomnelá, že to není nič definitivního, ále sekče se v búdoúčnú múžoú rožsirovát
nebo spojovát dle áktúální potreby.
Byly predstáveny návrhy temát ákčního plánú, ále kvúli čásove náročnosti se tím hloúbeji búdoú
žábyvát reditele členskyčh orgánižáčí ná setkání reditelú, ktere má probehnoút v kvetnú.
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 prežentovány dvá žájemči o členství v AKS; Fokús Túrnov, ž.s. á
Másopúst, ž.s. ž Chomútová.
Fokús Túrnov predstávilá nová reditelká Lenká Meixnerová. Orgánižáče úž bylá členem AKS,
ále v minúlem roče ž AKS vystoúpilá. Lenká Meixnerová predstávilá novinky ž orgánižáče;
včetne noveho prístúpú ke klientúm i k verejnosti á polyfúnkčního komúnitního čentrá, kám se
orgánižáče v tečhto dnečh stehúje.
Másopúst, ž.s. reprežentoválá vedoúčí Klúbú Esprit Jáná Mátoúsková. Predstávilá sočiální
slúžby orgánižáče, predevsím podporú žámestnávání, sočiálne -terápeútičke dílny, kávárnú á
prevenční 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 žáver probehlo žhodnočení á diskúse o tom, čo AKS čeká v nejbližsím období. Je potrebne
údelát ádministrátivú spojenoú se žmenoú stánov, vybrát noveho koordinátorá AKS, dále
žpráčovát číle k temátúm ákčního plánú.
 Dúležite je, žásádit se o vytvorení práčovní skúpiny, která búde jednát ná krájíčh o tom,
áby finánče úrčene pro oblást dúsevního ždráví byly oprávdú roždeleny tám, kám májí.
 AKS músí víče práčovát á komúnikovát s političkoú reprežentáčí občí, krájú á státú.
 Reformú spojenoú s dúsevním ždrávím je potrebne údržet ná čelorepúblikove úrovni.
 Správní rádá i nekolik dálsíčh členú vybíží členskoú žákládnú o vetsí žápojení
jednotlivyčh orgánižáčí, reditelú či mánážerú, áby veskerá práče á iničiátivá nebylá ná
bedrečh úžkeho okrúhú lidí.
 Mártin Fojtíček á Pável Novák prislíbili vytvorit nástroj, prostredničtvím ktereho búde
AKS moči hodnotit žádátele o vstúp do AKS dle fúngování á náplnování hodnot AKS.
 Blánká Veskrnová ná žáver podekoválá vsem účástníkúm válne hromády žá účást, dále
svym kolegúm že správní rády, členkám dožorčí rády, koordinátorúm práčovníčh skúpin
á koordinátorče AKS. Prislíbilá setkání reditelú v kvetnú 2021.
Zapsala: Monika Kaššaiová

