
Asociace manželských a rodinných poradců v ČR, z.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

VALNÉ HROMADY AMRP 
(20. 5. 2021)

Virtuálně přítomni: viz Seznam účastníků

Program VH: 
1. Přivítání, seznámení s novým Prezídiem, program VH - Darina Mórocz
    (00:01:41 videozáznamu)

- úvodní slovo, přivítání;
- nové složení Prezídia -  Darina Mórocz,  Pavel Rataj,  Tomáš Blaha,  Jiří

Procházka, Jana Slavíková, Hana Heindorferová, Marie Freiwaldová;
- seznámení s programem VH.

2. Jak obsluhovat počítač během VH - Tomáš Blaha
    (00:06:13 videozáznamu)

- technická podpora, jak komunikovat, jak využít možnosti Zoomu.

3. Co nového “v zámku” aneb krátké zprávy z orgánů AMRP
•  Prezídium (stručný výtah z Výroční zprávy) - Jana Slavíková

 (00:09:42 videozáznamu)

- poděkování minulému Prezídiu - v současném už nepokračuje Martina
Jirovská a Peter Kollár;

- volby do orgánů AMRP on-line;
- změna sídla AMRP, zápis do spolkového rejstříku;
- Cesty partnerství;
- konference AMRP;
- psychoterapie - její ukotvení, spolupráce s ČAP a APSS;
- spolupráce s APSS - podpora v otázce odměňování MRP.

• Etická komise - Alena Hujerová
(00:17:49 videozáznamu)

- 5 členů -  Václav Chytrý (předseda),  Olga Hinková,  Markéta Blumová,
Jana Štindlová, Alena Hujerová;

- zpráva o činnosti listopad 2020 - květen 2021 - 4 on-line setkání, přijetí
první stížnosti, projednání stanoviska kolegyně Imlaufové.

• Revizní komise - Darina Mórocz
(00:22:06 videozáznamu)

- v roce 2020 zvolena RK ve složení  Jaromír Zíka,  Jana Kotková,  Lenka
Vyskočilová;
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- v  roce  2021  J.  Kotková rezignovala  na  funkci  v  RK,  nahradila  ji
Alexandra Lazarov;

- v  roce  2020  nebyly  provedeny  žádné  kontroly  z  důvodu  vládních
opatření kvůli pandemii Covid 19;

- kontrola hospodaření AMRP a jednoho OS proběhnou letos.
4. Sdělení plánů Stavovské rady (viz kompetenční model)
• Sdělení SR (stručně z příspěvku do VZ), plány nové SR - Petra Nebesová

(00:23:47 videozáznamu)

- ve SR skončila  Marcela Škábová - poděkování,  nová členka SR a její
předsedkyně Šárka Poupětová, dalším novým členem je Marek Kolařík;

- projednávání žádostí i přidělování kvalifikačních stupňů;
- zlepšení orientace členů v široké nabídce vzdělávání, posuzování kurzů

a výcviků;
- diskuse o koncepci modelu MRP - práce na kompetenčním modelu,

vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí, spolupráce s Prezídiem.
• Kompetenční model - Petr Doležal

(00:30:26 videozáznamu)

- odbornost,  profesní  identita,  profesní  know  how,  profesionální
introspekce, umění duševní hygieny;

- možnost členů vyjádřit  se k jednotlivým kompetencím na stránkách
AMRP (viz e-mail členům 20. 5. 2021 z adresy vh.amrp@gmail.com).

5. Zvýšené členské příspěvky a co s nimi? Aneb kam můžeme investovat?
    - Tomáš Blaha
    (00:51:37 videozáznamu)

 zvýšení členských poplatků - 1000,- Kč (400,- Kč pro nepracující); 
 možnost  využití  -  rozvojové  programy,  právní  služby,  medializace,

členství v UPA, licence Zoom např. pro jednání oblastních sněmů - na
rok nebo např. měsíc nebo dva (pro sněmy OS – ekonomické bude,
když se více OS domluví na termínu konání);

 návrhy a náměty členů a Oblastních sdružení na Prezídium.

6. Na papíry nezapomínáme aneb Plánované změny ve Stanovách
    - Jiří Procházka
    (00:59:42 videozáznamu)

- jak  implementovat  návrhy  předchozí  EK  do  Stanov  a  do  fungování
AMRP;

- přijímání nových členů a členek;
- téma kvalifikačních požadavků;
- odborná stanoviska, kompetence Prezídia - ukotvení ve Stanovách;
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- Diskuse účastníků - návrhy a představy o činnosti AMRP, kompetence
Prezídia  (např.  zjistit  názor  VH,  dovoluje-li  to  čas  nebo pokud by  se
jednalo o návrhy navázané na změnu zákona – je obtížné, řada věcí je
navázána  na  změny  zákona,  např.  připomínkování  novely  ZoSS,  PT
v soc. službách…);

- zatraktivnění  AMRP,  několika  diskutujícími  doporučeno  využití
zvýšených  členských  příspěvků  na  větší  „profesionalizaci“  činnosti
AMRP.

7. Host konference - prezident APSS ČR Jiří Horecký
    (01:31:06 videozáznamu)

- spolupráce APSS a AMRP - akceptace MRP, medializace v časopisech
vydávaných APSS;

- změna odměňování MRP - podpora odborů, souhlasné stanovisko MF,
podpora  Asociace  krajů,  jednání  na  MPSV  (Prezídium  AMRP  dodá
hlubší argumentaci -  úkol pro OS - dodat Prezídiu údaje z regionů,
nárůst klientů, chybějící personál…);

- novelizace  zákona  o  soc.  službách  -  shoda  parlamentních  stran  -
zjednodušení registračních podmínek, povinnost 24 hodin vzdělávání -
změna na 48 hodin za 2 roky, možnost zahrnutí supervize.

8. Jak to tenkrát vzniklo? A jak je to teď? Co dál? aneb Jak přemýšlíme
v  Prezídiu? - Pavel Rataj
     (01:42:35 videozáznamu)

    - VIZE - stále nemáme;
    - zatraktivnění MRP;
    - primární prevence;
    - kompetence;
    Diskuse účastníků VH, ocenění odborných a vzdělávacích aktivit, náměty
na  “modernizaci”  AMRP,  oblast  náhradní  rodinné  péče,  investovat  do
profesionalizace…

Rozhovory  se  3  zakládajícími  členy AMRP  -  všem členům zaslán  odkaz,
bude na webu AMRP i pro veřejnost (viz e-mail členům 20. 5. 2021 z adresy
vh.amrp@gmail.com).

Zapsala: Marie Freiwaldová

Schválila: Darina Mórocz

Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, 110 00, IČO: 00539384, www.amrp.cz


