Zápis ze schůze předsednictva ze dne 26. 8. 2014
Přítomni: Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Marek Navrátil (MN)
Předsednictvo je usnášeníschopné.
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Na úvod předsednictvo rozhodovalo o volbě předsednictva Rady národních komisí. Dohodlo se na
třech kandidátech, kterým dají hlas.
Dalším bodem programu byla otázka účasti reprezentantů EPM v ČR na říjnovém sjezdu Rady
národních komisí v Berlíně.
VH hovořil o náležitostech spjatých s proběhnutým Evropským fórem, AR mluvila o vyúčtování
akce.
Předsednictvo rokovalo o propagačních videích natočených v průběhu Evropského fóra, jejich
modifikacích a potenciálním využití.
Předsednictvo nahlédlo výsledky feedbacků účastníků Evropského fóra Poděbrady, které zpracovala
DŠ, a vyvodilo z dokumentu závěry.
Předsednictvo hodnotilo práci týmu vedoucích komisí a mediálního týmu Evropského fóra.
VH mluvil o stavu příprav Českého fóra Kroměříž.
Předsednictvo hovořilo o přípravách Projektu Understanding Europe, jeho implementaci ve školách
a možném zapojení členů organizace do procesu oslovování jednotlivých škol.
Předsednictvo koordinovalo dovezení materiálů na Letní setkání konané od 29. do 31. srpna
v Chotěboři. Diskuse proběhla i o náležitostech ubytování účastníků.
MN hovořil o procesu sjednávání Dnů EPM na školách. Předsednictvo plánovalo trénink na vedoucí
komise pro tyto akce, který se odehraje 5. září.
Členové předsednictva si sdělili zprávy o situacích v jednotlivých týmech koordinátorů.
AR poskytla informace o detailech projektu Erasmus+ především ve vztahu k plánovanému
Evropskému fóru 2015.
BV zpravila předsednictvo o stavu komunikace s EYP Germany o potenciální spolupráci.
BV přednesla zbytku předsednictva naděje a úskalí spojené s projektem T4ET.
BV zhodnotila jednání o „business snídaních“ a potenciální účasti organizace.
Předsednictvo plánovalo tvorbu a nákup vizitek pro různé aktivní členy organizace.
MN diskutoval se zbytkem předsednictva záměry na poli online prezentace EPM a dalších cílech
jeho resortu.
Předsednictvo rokovalo o stavu komunikace s kontrolní komisí.
Předsednictvo promyslelo způsob práce v období následujících měsíců v době nepřítomnosti BV
v České republice a stanovilo si pravidla komunikace.
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