Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2018

1. Činnost správní rady
složení: A.Lang, Z.Kuviková, O. Pěč
Správní rada komunikovala prostřednictvím emailů a telefonátů. Zároveň pravidelně
spolupracuje v rámci setkávání Platformy pro transformaci péče, kde konzultuje problematiku
péče o duševní zdraví a prosazuje zájmy AKS.

Realizace projektu OPZ 041 – Profesionalizace AKS v kontextu reformy psychiatrické péče
V roce 2018 v rámci projektu pokračovalo vzdělávání: Dokončily se Kurzy CDZ a
multidisciplinární týmy, Kurz Recovery model. V závěru projektu (srpen-září) byly
uskutečněny 3 kurzy Peer konzultant v sociálních službách pod vedením Bc. Jana Drobného
z Fokusu Praha.
Daný rok byl ve znamení zahraniční spolupráce:
Itálie.
Byly uskutečněny další 3 exkurze celkem pro 30 osob do Itálie (Palmanova, Latisana,
Monfalcone, Terst a Gorizie).
Holandsko.
V Praze jsme přivítali na zahraničním semináři Jan Berndsena z Listeru a Martijna Kole, z
Recovery College z Utrechtu. Jednalo se o motivační seminář, který předcházel velké výpravě
do Holandska uskutečněné v září pro 40 osob. V rámci 4 denního výletu jsme navštívili
mnoho sociálně zdravotních služeb v organizaci GGZ Noord-Holland-Noord v Alkmaaru a
organizaci Lister a Recovery college v Utrechtu. Vzhledem k velkému počtu účastníků byla
exkurze rozdělena do 6 až 8 skupin. Díky tomu byla možnost poznat FACT týmy, Recovery
problematiku, přístupy open dialogu, peerovské skupiny, služby bydlení a zaměstnávaní a
mnoho dalšího. I přes obrovskou organizační a logistickou náročnost se tato akce velmi
povedla a je inspirací do budoucna, co se týče aktivit AKS.
V daném roce rovněž došlo vytvoření nového loga AKS a prezentačních materiálů (bannery,
letáky), byla zcela přeměněna grafická podoba webových stránek askos.cz.
Realizace projektu byla ukončena 30.září 2018. Definitivní vyúčtování a schválení projektu
proběhlo v lednu 2019.
Podrobné informace v příloze (Přílohy: Zprávy o realizaci projektu MZ3, MZ4)

Kontakty na členy správní rady
Zdeňka Kuviková
Ondřej Pěč
272 940 880
Aleš Lang
736 483 955

z.kuvikova@fokus-cb.cz
eset.pec@volny.cz
ales.lang@bona-ops.cz

2. Činnost AKS za období 2018
Hlavní činností AKS byla realizace projektu OPZ 041 (viz výše). Zde je nutné připomenout a
poděkovat za velkou podporu Fokusu Praha, konkrétně Pavlovi Novákovi, Radce Votavové a
Aleně Procházkové. Velké dík směřuje všem zástupcům a manažerům členských organizací,
kteří se podíleli na realizaci projektu, ať už jejich morální podporou, hostitelstvím
vzdělávacích kurzů a krajských koordinačních setkáních.
Další podstatnou činností AKS byly pravidelné setkávání pracovních skupin AKS (viz přílohyZprávy o činnosti)

3. Aktualizace jednotlivých pracovních skupin a jejich koordinátorů:
Pracovní skupina pro bydlení
Koordinátorka: Bc. Aneta Jungbauerová, email: aneta.jungbauerova@bona-ops.cz
Pracovní skupina pro zaměstnávání
Koordinátorka: Bc.Vladimíra STRÁŇKOVÁ, (FOKUS Tábor), E-mail:
strankova@fokustabor.cz
Pracovní skupina vedoucích rehabilitace
Koordinátorka: Mgr. Jana Dobrovolná, jana.dobrovolna@pol.hk.caritas.cz

Pracovní skupina vedoucích organizací
Koordinátor: Blanka Veškrnová, veskrnova@atlas.cz
Pracovní skupina vedoucích terenních pracovníků
Koordinátorka: Mgr. Kateřina Kolínská, PDZ, 530 09 Pardubice
E-mail: katerina.kolinska-zavinac-pdz.cz

4. Finanční hospodaření AKS v roce 2018
Výsledek hospodaření po zdanění činí 17 000 Kč.
Výběr členských příspěvků: 69 000 Kč.
(více příloha: Výkaz zisku a ztrát, rozvaha ke dni 31.12.2018)

5. Cíle AKS pro rok 2019.


Zvolit novou správní radu AKS



Velmi aktivně se zapojit do reformy psychiatrické péče coby velká střešní organizace
s vizí rovnocenného partnera Psychiatrické společnosti, který bude hájit zájmy a
přístupy sociálních pracovníků, sociálních služeb a sociálně zdravotních služeb, jako
nedílné součásti komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

Kontakty na členy správní rady
Zdeňka Kuviková
Ondřej Pěč
272 940 880
Aleš Lang
736 483 955

z.kuvikova@fokus-cb.cz
eset.pec@volny.cz
ales.lang@bona-ops.cz



Vytvořit finančně důstojné pracovní místo pro tajemníka AKS za účelem vytvoření
efektivního back office pro činnosti AKS



Revidovat členskou základnu, nespolupracující, neplatící, nekomunikující a neaktivní
organizace vyloučit

Za SR AKS
Aleš Lang
24.5.2019
Přílohy:
1. Zprávy o realizaci projektu MZ3, MZ4
2. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha ke dni 31.12.2018
3. Výroční zprávy pracovních skupin

Kontakty na členy správní rady
Zdeňka Kuviková
Ondřej Pěč
272 940 880
Aleš Lang
736 483 955

z.kuvikova@fokus-cb.cz
eset.pec@volny.cz
ales.lang@bona-ops.cz

