Přítomní: Beáta Veisová (BV), Martina Konečná (MoK), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Matěj Kinovič (MiK)
1)
2)
3)
4)

Předsednictvo schválilo zápis ze schůze předsednictva ze dne 21. 2. 2013.
BV přivítala AR na její první schůzi předsednictva.
MoK a BR informovaly předsednictvo o ORGA víkendu NVK14, kterého se zúčastnily.
Národní výběrová konference:
a. MoK zjistí a bude urgovat návratnost Travel Formu CJO (deadline byl 8. února).
b. Na pátek dopoledne se udělá schůze předsednictva s učiteli. Předsednictvo požaduje
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

alespoň 2 hodiny na představení plánu pro příští rok.
MoK zjistí, kdo vystoupí na Opening Ceremony (i.e. Starosta, ředitel, …).
Na NVK dojede MiK a AR ve středu večer, DŠ a BV ve čtvrtek a MoK dle možnosti
minimálně však v úterý večer a bude na zasedání trávit každou volnou chvilku.
BV se spojí s Lorenzem a zjistí, jaký má pocit, ze spolupráce a zjistí, jak to spolupráce
funguje oboustranně. Předsednictvo vyjádřilo obavu, že Lorenzo nepracuje efektivně a
dobře.
Chybí 3 zkušení zahraniční chaiři. BV osloví Jana Václava Nedvídka a EYP Germany
s žádostí o účast.
V pondělí 3. března by měly být hotovy Topic Overviews. Lorenzo ale neplní deadliny.
Téma AFET I o Ukrajině se bude měnit. Tuyet zkontaktuje delegáty komise AFET I a
řekne jim, že se téma bude mírně měnit. Učitele dotčených studentů zahrne do kopie.
BV napíše Budějovické, aby osvětlila problém s pedagogickým doprovodem.
14. březen bude tisková konference. Pojede tam MiK a jeden z HOs. Bude pozván i
Marek Navrátil. PRD zpracuje do 9. března první verzi Press kitu.
Orga team a Finance se budou dále snažit získat tisk do 1,5 Kč na stránku vč. DPH.

Pokud tisk neseženou, MiK osloví 10. 3. pí. Kinovičovou se žádostní o tiskárnu.
l. Udělat zběžnou inventuru, které má MiK, LV doma a poslat to na nvk14 do 7.3.
m. MiK napíše MrKovi, jestli výhledově pojede do Budějic a pokud by mohl vzít část
kanclu.
5) Předsednictvo se shodlo, že poroty na předkolech a na NVK by se měly spíše zaměřit na výběr
celých delegací spíše než na výběr individuálních delegátů. Děje se tak z důvodu prohloubení
spolupráce se školami, protože dlouhodobá spolupráce s učiteli je pro EPM důležitější, než výběr
několika kvalitních delegátů.
6) Evropské fórum Poděbrady
a. BV napíše plnění do smlouvy pro Město Poděbrady, které pošle MiKovi, aby se sepsala
smlouva.
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b. BV bude urgovat Dimitrise Zacharias na prezidentování, pokud odmítne, obratem osloví
Hanse Maese.
c. Vzhledem k nedostatku podaných přihlášek na pozice organizátorů se prodlouží deadline
do středy 5. března
d. HOs sepíšou informační booklet pro zahraniční delegáty a ten po layoutu pošlou BV. BV
ho následně pošle na BNC. NCs se přihlásí a následně bude otevřený call pro delegáty.
e. Individuální delegáti a NCs s poptávkou po zasedání se budou obracet prozatím na DŠ,
následně na pověřeného organizátora.
f. AR informovala o momentálním rozpočtu. Momentální schodek v rozpočtu je 78 000
Kč.
g. Grant Karel Veliký byl podaný. O české části rozhoduje ZEK, což nám zvyšuje šance na
postup.
h. Fundraising se zaměří na velké firmy.
i. MiK se spojí s Barákovou ohledně mediálního EFO14.
7) BV a MoK informovaly předsednictvo o MDNC trainingu.
a. Byla podána grantová žádost Visegrad Fund na € 5 800.
b. Finance plánují oslovit ambasády.
c. BV zajistí training z hlediska zajištění obsahu a účastníků.
d. MoK udělá závaznou objednávku na ubytování v Břežanech (okr. Rakovník).
e. MiK se pojede podívat na venues.
8) České fórum
a. MoK informovala předsednictvo o stádiu příprav Kroměříž.
b. HOs do 5. 3. informují MoK s tím, kde se bude konat NVK.
c. HOs sdělí MoK, co chtějí po městu.
d. Hlídá se grant na Zlínský kraj, vyplní je finance, HOs poskytnou informace.
e. HOs budou fundraisovat od svých známých.
f. Fundraising se zaměří hlavně na materiální věci.
9) BV pochválila Finance a jejich plán na příští rok.
10) Finance začnou pracovat na grantu na Česko-německý fond budoucnosti, deadline je 31. 3.
11) DŠ a Zuzka Kůstková sestaví profil cílové skupiny, MiK sestaví outreach našich mediálních
výstupů.
12) Tréninky:
a. Lidský a finanční kapitál se vloží do Chair a Journo tréninku,
i. Byl osloven Jan Václav Nedvídek, který má možnost pozvat si druhého trenéra.
b. 12. dubna bude Journo trénink. Povede ho Marek Navrátil a Kristýna Stejskalová.
13) Understanding Europe – Veronika Drzková a BV se zúčastnily tréninku v Berlíně.
a. Projekt je zaměřen na středoškoláky, kterým se představují instituce EU zábavnou
formou.
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b. Cílem je implementace 5 tréninků do 6 měsíců.
c. Vyhlásí se call, který to bude mít na starosti tento projekt.
d. Udělá se pilotní projekt, na který se pozvou zástupci ZEK, IKEP, MŠMT a PrF UK, ze
kterých by se mohli stát potenciální partneři projektu.
14) Debaty – Marek Navrátil a MiK připraví projekt do Strakonic.
a. Zjistí se data, jak moc je reálné, jestli tam přijdou školy, kandidáti, kolik na to bude
zapotřebí financí, kolik bude zapotřebí dalších lidí, zpracovat detailní plán, jak chceme
postupovat.
15) Daniel Černín a Marek Haisl se jsou pověřeni vyjednáváním o vzájemné spolupráci se serverem
ProStredoskolaky.cz.
16) BV pochválila HR za bezchybné splnění cíle zachování přechodných členů.
17) Výroční schůze
a. Začne 11. dubna od 16:30.
b. Bude zapotřebí mít místo pro 50 lidí.
c. MiK se poptá na VŠO, kolik by to stálo, místo zařizuje DŠ a Adam Motloch.
18) AR informovala předsednictvo o programu Erasmus+.
a. EPM spadá do projektu projekty spolupráce/mládež.
b. Více na erasmusplus.cz.
c. AR si zkusí domluvit konzultační schůzku a zjistí více podrobností.
19) Členové předsednictva se optají svých koordinátorů, zda chtějí pokračovat, a aby udělali job
description.
20) AR se spojí s Kateřinou Tlachů a do 10. března si promluví o budoucnosti spolupráce.
21) Předsednictvo mluvilo o teoretické možnosti podat přihlášku na letní IS 2016.
22) AR poptá nabídku pojišťovacích služeb akcí formátu EFO.
23) Budoucí koordinátorské pozice:
a. DŠ doporučuje: Databáze (technicky), Češi vyjíždějící do zahraničí, neformální program,
tréninky
b. MiK: Komunikace se školami, Sociální sítě, grafický koordinátor, mediální pokrytí
c. AR: Tři koordinátoři
d. MoK: EYP dny, Understanding Europe, HOs.
e. BV: International affairs, 2 legal advisor
24) BV a MiK napíšou případovou studii na samepage.
25) Code of Condact v obou verzích zkontrolován a schválen.
26) Alespoň jeden člen organizačního týmu si pořídí Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře a
potravinářský průkaz.
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27) Od NVK14 musí mít alespoň jeden člen organizačního týmu potravinářský průkaz a posudek o
zdravotní způsobilosti od lékaře. Běžná cena se pohybuje kolem 200 Kč a EYP CZ tyto náklady
organizátorům proplatí.
a. Předsednictvo doporučuje opatření těchto dokumentů hlavním organizátorkám, Tuyet a
Koláčkovi.
28) Delegáti a rodiče nezletilých delegátů budou počínaje NVK14 podepisovat nový souhlas s účastí
na projektu, poučení o zpracování osobních údajů a souhlas s pořízením fotografií.
29) Patrik připraví seminář pro učitele o jejich odpovědnosti jako součást jejich programu na NVK.
30) Všichni chválíme Dana Černína.
31) HO guide Marka Navrátila a Václava Huka byl zkontrolován, okomentován a odeslán nazpátek.
Marek a Vašek byli požádáni, aby zapracovali připomínky předsednictva a tento dokument se stal
oficiálním dokumentem.
32) Předsednictvo okomentovalo a schválilo Orgaweekend guide. Ten je dostupný na samepage.

stránka 4 z 4

