Zápis ze schůze předsednictva ze dnů 21. a 22. 11. 2014
Přítomni: Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Marek Navrátil (MN)
Předsednictvo je usnášeníschopné.
1.
2.

Předsednictvo schválilo zápis ze schůze 19. října 2014.
VH a AR zpravili zbytek předsednictva o zbývajících záležitostech spjatých s Evropským fórem
v Poděbradech, a to zejména debriefing s hlavními organizátorkami a finanční a účetní náležitosti
akce.

České fórum Kroměříž
3.

4.
5.
6.

Předsednictvo diskutovalo v té době právě probíhající České fórum, a to konkrétně:
a. celkový průběh a atmosféru zasedání,
b. situaci v jednotlivých týmech,
c. plány na inventarizaci dostupných zásob materiálu na zasedání.
MN referoval předsednictvu o mediálním pokrytí Českého fóra a nastínil kroky, ke kterým v této
věci dojde po skončení zasedání.
AR informovala o finančních náležitostech spojených s konferencí a aktuálních nutných úkolech.
VH představil svou vizi debriefingu s hlavními organizátory po skončení zasedání.

Národní výběrová konference Zlín
7.
8.

BV shrnovala domluvu ohledně předkol NVK v Praze, VH hovořil o situaci v Brně.
Předsednictvo rokovalo o pozici trenéra/předsedy poroty na zasedání a konkrétní personální
obsazení této pozice.

9. Předsednictvo probíralo právě probíhající přihlašování organizátorů NVK.
10. MN hovořil o chystaném přijímání přihlášek školních delegací.
Evropské fórum Plzeň
11. AR hodnotila situaci ohledně podaných a chystaných grantových žádostí k chystanému Evropskému
fóru.
12. DŠ popisovala předsednictvu plány na shánění zahraničních delegací pro zasedání.
13. Předsednictvo se dohodlo, že v lednu zhodnotí stav projektu a rozhodne společně s hlavním
organizátorem Markem Haislem o jeho budoucnosti.
14. BV informovala o posledních záležitostech spjatých s tréninkem NCMD.
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Projekt Understanding Europe
15. BV hovořila k předsednictvu o aktuálním stavu Projektu, a to zejména o:
a. proběhnutých a plánovaných kurzech na školách,
b. revizi stávajících materiálů pro kurzy.
16. AR mluvila o finančních náležitostech Projektu.
17. MN popsal postup nabízení Projektu středním školám.
18. Předsednictvo se shodlo, že prozkoumá možnosti získání záštity Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) pro Projekt.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Předsednictvo zváží možnosti, jak by EPM mohlo získat statut vzdělávací organizace MŠMT.
DŠ hodnotila situaci ohledně prostorů na plánované tréninky pro členy organizace.
DŠ popisovala plány na letošní Vánoční večeři pro členy a další hosty.
AR nastínila stav tisku vizitek pro koordinátory, hlavní organizátory a předsednictvo.
Předsednictvo diskutovalo metodiku výběru účastníků studijní cesty do Štrasburku.
DŠ a zbytek předsednictva debatovali o plánech akce pro starší členy organizace na jaře.

25. Členové předsednictva hodnotili situaci ve svých koordinátorských týmech.
26. VH představoval předsednictvu svou vizi práce s hlavními organizátory a budoucího rozdělení
odpovědností v přípravách zasedání.
27. VH popsal stav dokončování příručky k organizování zasedání.
28. Předsednictvo rokovalo o archivaci dokumentů spojených se zasedáními a zvažovalo různá
technická provedení této záležitosti.
29. AR představovala svou vizi pro rozpočty jednotlivých zasedání a celé organizace a jejich interaktivní
interní propojení.
30. VH představil předsednictvu systém zaznamenávání důležitých poučení; předsednictvo se shodlo, že
navrhovaný systém bude využívat.
31. DŠ představovala příručku pro porotu na předkolech NVK a NVK samotném, předsednictvo
rozebíralo a upravovalo její obsah.
32. Předsednictvo plánovalo práci od ledna 2015 a případné odstoupení DŠ z funkce členky
předsednictva. Předsednictvo se shodlo na tom, že bude chtít vyslyšet názor členské základny na to,
kdo by měl DŠ případně v její funkci nahradit.
33. Předsednictvo diskutovalo o průběhu přihlašování na hlavní organizátory Českého fóra 2015.
34. DŠ hovořila o výstupech z Tréninku vedení týmu, konkrétně o feedbacku členů organizace na práci
předsednictva. Předsednictvo situaci analyzovalo a dohodlo se na postupu řešení situace.
35. Předsednictvo naplánovalo vytvoření nové platformy pro členy organizace, prostřednictvím které
budou mít možnost se vyjádřit ke směřování organizace.
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36. Předsednictvo formulovalo dlouhodobou strategii organizace, která se opírala o:
a. dlouhodobou strategii EYP International,
b. nekompletní strategii vytvořenou během Letního setkání členy organizace,
c. návrhy koordinátorů k některým specifickým bodům.
37. Členové předsednictva rokovali o akademické kvalitě zasedání a zvážili možnost vytvoření nové
koordinátorské pozice s tímto portfoliem.
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