ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 1. 10. 2015
Přítomni:






Marek Navrátil (MaN)
Michal Koláček (MK)
Nguyen Thi Anh Tuyet (TN)
Michaela Novotná (MiN)
Anna Hagarová (AH)

ZKRATKY
 Předsednictvo – BRD
 finanční oddělení – FIN
 Anna Kremláčková – AK
 Jan Nathaniel Čamaj – JNČ
 XII. České fórum v Jihlavě – CFO15
Předsednictvo je usnášeníschopné.
1. MaN přivítal předsednictvo na další schůzi předsednictva, osobní a s plnou účastí.
2. Předsednictvo schválilo zápis z minulé schůze předsednictva.
3. MaN vyzval členy předsednictva k reflexi práce za poslední týdny:
a. TN poslala Česko-Německý Fond Budoucnosti, Net4Gas, navrátila Tomáše Fárníka do říše
koordinátorů a začala se blížit uzavření jedné kapitoly Erasmu+.
b. MK je spokojen s prací statutárního orgánu a celkem tím že příprava zasedání šlape, není
spokojen s drobnostmi, které v přípravě haprují, s rací FIN a PR.
c. MiN sehnala lidi na poslední Den EPM a prezentaci, neposlal se newsletter a trochu stagnují
(budou stagnovat) lidi na Dny EPM.
d. AH má radost z hojnosti Dnů EPM, dodělává se tisková zpráva pro CFO15, neideálně funguje
designerské oddělení a spolupráce s AK a JNČ.
e. Předsednictvo se shodlo, že je třeba se dívat do budoucna.
4. Předsednictvo se shodlo na nutnosti obnovení pravidelných skype setkáních.
5. Statutární orgán shrnul průběh Erasmu+.
a. MaN se ujistil, že se počítá s diseminací na Dnech EPM.
b. TN najíždí na placení mobilitity, shrnuje trackování a proplácení faktur a připomíná
drobnosti diseminace.
c. MK oznámil Skype s Markem Haislem a připomenul prezenční listiny, navrhl zapojení
organizátorů do závěrečné zprávy.
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6. Předsednictvo se zamyslí nad dozory Dnů EPM.
7. Understanding Europe je pod aktivním vedením Petra Pospíšila a už má vyjednané tři kurzy.
8. MK shrnul přípravy CFO15, a to konkrétně na téma expertů, témat komisí, prostor na práci v
komisích, ubytování delegátů, a otázky editorky.
a. TN se vyjádřila na téma financí a zdůraznila nutnost dotace od Net4Gas. Dále shrnula plán
FIN na příštích několik týdnů.
b. MK shrnul nadcházející orgaweekend a účast organizátorů i členů předsednictva.
c. MK a MiN se vyjádřili ke stavu probíhajícího přihlašování delegátů a oznámil neaktivního
postoje škol k pokrývání delegátských poplatků.
9. MaN předal slovo MK ke shrnutí NVK16, konkrétně tedy:
a. dosavadní práce HOs,
b. uplynulé schůzky, záštity, návrhy na zespecifičtění žádostí o granty (především v rámci
demografické administrativy),
c. nabídka města pokrýt regionálně PR,
d. fakt, že Kraj potenciálně pokryje část prostor konání,
e. personalizovaný přístup ke školám v Libereckém kraji a účast na Sjezdu učitelů LK.
10. MK a MiN shrnuli IS17, především
a. ukončené přihlašování na organizátory,
b. včera odeslaný Erasmus+,
c. plánované oslovení entit.
11. MiN shrnula situaci na HR a předsednictvo se shodlo na aktivním postupu ohledně databáze.
12. TN osvětila situaci ohledně ambasád a postupu v jejich komunikaci.
13. Setkání předsednictev národních komisí se blíží a EPM v ČR bude reprezentováno MaNem a Beátou
Veisovou.
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