
Co dělá Aliance pro individualizovanou podporu?
- Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) sdružuje převážně rodičovské,

pacientské a zastřešující organizace a spolky.

- Hájí zájmy lidí se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich
pečujících a usiluje o zlepšení jejich životních podmínek.

- Usiluje o to, aby byl systém sociální a zdravotní péče spravedlivý k lidem s
vyššími nároky na podporu a péči, aby pomoc jim směřovaná byla
individualizovaná, tedy respektovala jedinečné potřeby každého jednotlivce bez
ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Co získáte členstvím v AIP?
- Zázemí silné zastřešující organizace, která má rozvinutou spolupráci s

významnými aktéry zejména ze sociální a zdravotní oblasti.

- Propojení s dalšími organizacemi a násobení síly v prosazování zájmů lidí se
zdravotním postižením, chronickým onemocněním a jejich pečujících.

- Participaci na advokační činnosti AIP zaměřenou na systémové změny ve
prospěch cílové skupiny a zprostředkování rychlých advokačních iniciativ.

- Právo se zapojovat do činnosti spolku, předkládat návrhy a připomínky, účastnit
se spolkových akcí, spolupracovat na projektech.

- Přístup k expertním podkladům a strategickým informacím pro své členy a
komunitu o aktuálním dění v sociální politice ČR.

- Newsletter s důležitými informacemi týkající se lidí s postižením a pečujících a s
aktualitami o činnostech spolku.

K čemu se zavážete?
- Podporovat vizi individualizované podpory, stanoviska a advokační aktivity AIP.

- Chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

- Dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

- Účastnit se členských schůzí alespoň jednou do roka.



- Platit členský poplatek.

Kdo se může stát členem?
- Rodičovské, pacientské nebo zastřešující právnické organizace, které hájí zájmy

osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na
podporu a péči a jejich pečujících.

- Právnické osoby podporující pečující osoby.

- Poskytovatelé sociálních služeb, kteří obhajují potřeby svých klientů.

- Fyzické osoby, které jsou sebeobhájci (OZP, pacienti, pečující) a zároveň se
nepodílí na činnosti jiného člena.

- Fyzické osoby, které se dlouhodobě zajímají o sociální problematiku.

Jak se stát členem?
1. Zájemce vyjádří přání stát se členem na kontaktní adresu AIP a přiloží stručnou

charakteristiku, která dokládá soulad žadatele s posláním, vizí a cílovou skupinou
AIP.

2. Po schválení profilu zájemce ředitelem AIP žadatel obdrží přihlášku a další
dokumentaci.

3. Vyplněnou přihlášku žadatele následně posoudí a schválí správní rada.

4. Žadatel bude informován ředitelem o zápisu do seznamu členů AIP do 30 dnů.
Poté se může zapojovat aktivit spolku se všemi svými právy a povinnostmi.

Kompletní informace o činnosti AIP a podmínkách členství
najdete ve stanovách AIP.

Máte zájem o členství v AIP? Napište nám:
info@aipp.cz

https://aipp.cz/wp-content/uploads/2023/01/Stanovy_AIP.pdf
mailto:david.hron@aipp.cz

