Zápis ze zasedání prezidia ze dne 7. 1. 2013
Přítomní:
Milan Klindera, Klára Hejduková, Magda Černá

Hosté:
Kateřina Kučerová, Peter Lauritzen

Program jednání:
1. Příprava na jednání s koordinátory konference
2. Diskuze s organizátory nad systémem spolupráce a náplní práce
3. Příprava valné hromady 2013
4. Skypový účet ČAKO
7. Nastavení spolupráce a komunikace s tajemnicí
8. Nastavení podmínek pro supervizní klub Magdy Černé a podobné akce
9. Termíny schůzek prezidia

Průběh jednání:
1.
Členové prezidia diskutovali o rolích organizátorů konference 2014 a nastavili podmínky spolupráce.
2.
Členové prezidia seznámili koordinátory konference s nabídkou práce a navrhli podmínky spolupráce.
Existují dvě roviny konference, jedna obsahová a druhá organizační. Je ustanoven kreativní výbor, který
vymyslí program a dramaturgii, osloví osobnosti, které budou na konferenci vystupovat.
Finance budou organizovány prezidiem, bude vytvořen rozpočet na náklady konference, čímž se
usnadní práce organizátorům v otázce financí.
Prezidium má k dispozici veškeré dokumenty z předchozích konferencí, které dostanou organizátoři
k ruce. Oficiální termín konference prezidium stanovilo na 2. - 4. 4. 2014.
Prezidium oběma organizátorům navrhlo společnou odměnu ve výši 30 000 Kč. Objem práce je cca 3
měsíce plného úvazku pro jednoho člověka, čas je ovšem rozložen do celého období příprav.
Do konce února prezidium vytvoří budget pro konferenci.
Oba kandidáti přijali podmínky prezidia a souhlasili se spoluprácí na konferenci ČAKO 2014.
Organizátoři by už mohli začít vyhledávat vhodné místo pro konání konference a zajistit ho co nejdříve.
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Prezidium předá organizátorům výsledný přehled rozpočtu a financí za minulou konferenci-Alžběta
tento dokument získá od účetního.
Organizátoři požadují od prezidia vytvoření rámcové představy ohledně prostorů a počtu lidí, seznam
aktivit, které je potřeba zajistit- toto je potřeba konzultovat s Naďou Grosamovou, členkou
konferenčního výboru.
Tajemnice zkontaktuje Evu Jedličkovou do konce týdne a získá od ní veškeré materiály z konference, do
příští středy pošle tyto materiály Katce i Peterovi.
3.
Prezidium se shodlo na uspořádání valné hromady v prostorách NTK. Tajemnice tyto prostory domluví a
rozešle pozvánku na valnou hromadu a upozornění o zaplacení členského příspěvku do 20. ledna.
4.
Návrh na vytvoření skypového účtu ČAKO a umístění kontaktu na web, zatím zkušební verze 1 hodinu
týdně. Vytvoření úředních hodin tajemnice, které budou zveřejněny na webu asociace.
5.
Členové prezidia s tajemnicí diskutovali o novém nastavení spolupráce a komunikace. Tajemnice navrhla
tyto body, které by mohly vést k efektivní spolupráci:


Stanovení priorit při zadávání úkolů.



Zadávání úkolů s přesným termínem splnění, termín „co nejdříve“ je nedostačující.



Podávání přesného a srozumitelného zadání v podobě očekávaného výsledku.



Zapisování, evidence a kontrola úkolů v google docs.



Zřízení aktivního skypového účtu pro ČAKO – kontakt bude zveřejněn na webu.



Zřízení úředních hodin tajemnice-viz bod 5. Určité dny v týdnu v určitou dobu bude tajemnice
přítomna na ČAKO skype účtu, kde bude moci rychle vyřizovat dotazy, problémy a urgentní úkoly
efektivně a bez prodlev.

6.
Mantinely a pravidla pro supervizní skupinu Magdy Černé budou projednány na nejbližším zasedání
stavovské rady. Prezidium na příštím setkání doporučí konkrétní supervizory na základě osobních
zkušeností.
7.
Termíny schůzek prezidia:


5. 2 - 14:00 RB



4. 3 - 17:30 Klára



2. 4 - 14:00 RB



13. 5 - 18:45 Klára



4. 6. - 14: 00 RB



2. 9 - 17:30 Klára
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10 - 14:00 RB



4. 11 - 18:30 Klára



10. 12 - 14:00 RB

Zapsala Alžběta Grosamová
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