Zápis ze schůze předsednictva ze dne 27. 9. 2014
Přítomni: Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Marek Navrátil (MN)
Předsednictvo je usnášeníschopné.
1.
2.

3.

Předsednictvo schválilo zápis ze schůze 26. srpna 2014.
Předsednictvo hovořilo o záležitostech spojených s proběhnuvším Evropským fórem Poděbrady, a to
zejména o:
a. zpětné vazbě VH směrem k hlavním organizátorkám zasedání,
b. vyúčtování akce (hovořila AR),
c. zpětných vazbách účastníků, k nimž se vyjadřovala DŠ,
d. vizuálních materiálech vzniklých na zasedání, o nichž referoval MN.
Předsednictvo diskutovalo o lokaci kancelářských potřeb a materiálů organizace a koordinaci jejich
přesunu na jednotné místo.

České fórum Kroměříž
4.

5.
6.
7.
8.
9.

VH zpravil zbytek předsednictva o stavu příprav Českého fóra v Kroměříži (dále ČF) a konkrétních
výstupech posledních schůzek ve městě. V rámci ČF také zhodnocoval situaci ohledně
připravovaných workshopů a komunikace s hlavními organizátory, Michaelou Novotnou a
Michalem Koláčkem.
VH a MN hodnotili průběh organizátorského víkendu ČF, který se konal od 19. do 21. 9.
MN hovořil o stavu komunikace s editory ČF a o připravovaném mediální pokrytí akce.
DŠ hovořila o přípravách na výběr žurnalistů ČF.
AR popisovala situaci ohledně shánění tiskárny na ČF a také finanční situaci zasedání.
MN popisoval plány na propagaci přihlašování delegátů na ČF.

Národní výběrová konference Zlín
10. VH informoval o výstupu schůzky s hlavní organizátorkou Národní výběrové konference Zlín (dále
NVK) Kristýnou Stejskalovou a zprostředkovaně také o vizi předsedy zasedání Hugo Dürra ze
Švédska.
11. BV popsala předsednictvu situaci ohledně pořádání předkol NVK v Praze. Předsednictvo rokovalo o
připravovaných předkolech v Brně.
12. DŠ shrnovala plánované počty a národnostní skladbu zahraničních delegátů NVK.
13. AR hovořila o finančním výhledu pro NVK a předsednictvo se pobavilo o poplatcích účastníků.
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14. VH referoval o komunikaci s hlavním organizátorem Evropského fóra v Plzni (dále EF) Markem
Haislem.
15. AR zpravila předsednictvo o stavu vyúčtování tréninku NCMD.
Projekt Understanding Europe
16. Předsednictvo hovořilo o umístění materiálů k Projektu Understanding Europe a budoucí
manipulaci.
17. DŠ a MN informovali o domluvených workshopech Projektu.
18. Předsednictvo diskutovalo celkovou vizi pro Projekt pro následující školní rok a roky další.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

BV hovořila o nadcházejícím setkání Rady národních komisí v Berlíně a potvrdila svoji účast.
MN informoval o stavu domluvených Dnů EPM na školách.
Jednotliví členové předsednictva hovořili o práci v rámci jejich týmů koordinátorů.
DŠ vyložila plán tréninků pro členy na následující měsíce.
Předsednictvo probíralo dopady neuskutečněného koordinátorského setkání a řešilo možnosti jeho
náhrady.
Předsednictvo rokovalo o záležitosti poroty na 17. NVK a budoucí vizi pro poroty na Národních

výběrových konferencích.
25. BV informovala o vyhlídkách spolupráce
a. se sesterskou národní komisí EYP Germany a
b. se společností CIEE.
26. Předsednictvo naplánovalo finální zformulování dlouhodobé strategie organizace.
27. Předsednictvo probralo otázku možné studijní cesty do Štrasburku pro členy organizace.
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