Zápis ze setkání Prezidia AMRP ze dne 12.12. 2018 v Praze
Přítomni: Pavel Rataj, Jiří Procházka, Jana Slavíková, Tomáš Blaha, Darina
Skokanová, Martina Jirovská. Omluveni: Peter Kollár

Část setkání společná se členy Stavovské rady
Za SR přítomni: Petra Nebesová, Jiřina Kozoňová, Marcela Škábová, Petr Doležal.
M. Novotná
1. Vize a cíle AMRP
P. Doležal seznámil s výsledky ankety pro členy uskutečněné na konferenci 2018.
Výstupy jsou výsledkem vyhodnocení 96 dotazníků.
3 nejdůležitější priority v očekávání členů od AMRP:
1) Lobing za obor – jednoznačně vyčnívá
2) Pořádání konferencí a setkávání
3) Vzdělávání, metodická podpora, zaujímání postojů a odborných stanovisek
v rámci oboru
Celkové výsledky P. Doležal přepošle, T. Blaha vyvěsí na web
Výše uvedené otevřelo otázku potřebnosti nově definovat poslání a cíle AMRP
Lobing: v současnosti se členové prezidia účastní celé řady jednání, vyvíjí velkou
snahu, zapojují se do vyjednávacích týmů ohledně budoucnosti a definování oboru,
vydávají stanoviska k aktuálnímu dění.
Návrh M. Škábové – zprostředkování informací o uskutečněných aktivitách
pravidelně všem členům
Všichni členové prezidia: zápisy aktivit na google disk do souboru výroční zpráva
T. Blaha: 1x měsíčně rozešle info všem členům, podrobnější informace v odkazech
na web
Vzdělávání: pravidelné konference 1x za dva roky budou pokračovat, od příštího
roku cyklus několika jednodenních konferencí na téma partnerství, rodičovství,
manželství, rodina
Další formy a možnosti vzdělávání omezené – otázka zvýšení profesionality
asociace, nelze realizovat na bázi dobrovolnosti (bez výrazné časové dotace a
honorářů).
Vize: potřeba redefinování AMRP a profese MRP
Společná práce Prezidia a SR: všichni se budou aktivně podílet na specifikaci
výlučnosti / kterou MRP nabízí a reprezentují.
Konkrétně pro všechny: v rámci sdíleného dokumentu – založí T. Blaha
Aktivita všech do 5.1. 2019
P. Rataj: konečná sumarizace následně bez prodlení
Domluveno další společné setkání P a SR na 15.4. 2019 od 10:00

Jednání Prezidia:
1. Ujasnění priorit s ohledem na časovou dotaci – konec volebního období
Vize a cíle – prioritní definovat AMRP a MRP, z toho následně bude vycházet
stanovení kvalifikačních požadavků pro členy a stanovení požadavků na následné
celoživotní vzdělávání.
2. Etická komise – běží lhůta pro stanovení předsednictví, pokud nepřijde
informace do konce roku, M. Jirovská bude kontaktovat EK s dotazem.
Vyjadřování ke stížnostem ze strany Prezidia: Poděkování za doplnění
vyjádření ke stížnosti – M. Jirovská
Nadále Prezidium role zprostředkovatele, posuzování a vyjádření plně
v kompetenci a odpovědností EK.
3. Hlasování o změně stanov: k dnešnímu dni hlasovalo 40 členů. Konec
hlasování bez termínu. M. Jirovská: kontaktovat předsedy oblastí, domluvit
opakované oslovení členů se žádostí o hlasování s připomenutím
přístupového hesla.
4. NTM – otázka propojení i s dalšími org. a uskupeními, např. Jsme fér.
Oddělení propagace a spolupráce. Zvážit a hledat další organizace za účelem
možnosti vzájemného propojení a spolupráce. Domlouvat až na základě
osobních setkání a vyjasnění vzájemných postojů a stanovisek: pro všechny
do příštího setkání návrhy na možné partnery.
5. Provozní záležitosti: třeba důsledně spojovat řešení úkolů s jednotlivými členy
P, souvisí s jejich následnou odpovědností za dokončení úkolu a uvolněním
kapacity ostatních pro další úkoly.
M. Jirovská – najít dohodu/plnou moc k přístupu na účet asociace – možnost přijímat
platby za účast na plánované konference
D. Skokanová: zřízení přístupu Martině na účet asociace

6. Konference 2019: Termíny 12.2., 5.5., a 10.10. 2019. Pro první zajištěn
prostor Rock Café, pro další jednat o dalších možnostech- všichni
D. Skokanová: možnost záštity konferencí – poslanecká, ministerská
7. Platy poradců: Vydané stanovisko Prezidia, na jeho základě D. Skokanová
osloví poslankyni s žádostí o možnost poslaneckého návrhu na změnu
platových tarifů pro sociální služby s důrazem na zařazení MRP do těchto
tarifů.
8. Termíny setkání P v roce 2019: Peter, Pavel, Darina: v doodlu doplní své
možnosti, následně Martina stanoví termíny podle výsledku.
Zapsala: Jana Slavíková
12.12. 2018
Schválila: Darina Skokanová

