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SOUHRNNÝ ZÁPIS O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA  

ZA OBDOBÍ SRPEN/ZÁŘÍ 2022 

 
NÁZEV  Souhrnný zápis o činnosti předsednictva za období srpen/září 2022 

USKUTEČNĚNÁ 

ZASEDÁNÍ 

• 2. 8. 2022 

• 8. 8. 2022 

• 16. 8. 2022 

• 23. 8. 2022 

• 30. 8. 2022 

• 6. 9. 2022 

• 13. 9. 2022 

• 20. 9. 2022 

• 27. 9. 2022 

Tento zápis je publikován na základě platných stanov Spolku, čl. 14, bodu 7, který ukládá předsednictvu 

povinnost alespoň jednou za dva měsíce zveřejnit zápis ze svého jednání.  

SLOŽENÍ PŘEDSEDNICTVA 
Adam Palivec – předseda 
Giang Mi Nguyenová – místopředsedkyně pro projekty 
Daniel Janda – místopředseda pro finance 

Tomáš Němec – člen předsednictva odpovědný za fundraising 
Sophie Serebryanaya – členka předsednictva odpovědná za lidské zdroje 

Jakub Rech – člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy 

 

AGENDA DLE PORTFOLIÍ 

KANCELÁŘ PŘEDSEDY 

• Práce na strategii spolku pro období 2023-2027; 

• Příprava rámce pro hodnocení plnění strategie a dopadů aktivit spolku (impact assessment); 

• Příprava na říjnové zasedání BNC v Berlíně; 

• Podpora ostatních NCs v rámci Erasmus+ žádostí (primárně podepisování pověřovacích 

dokumentů); 

• V návaznosti na účast na Summer Academy 2022 realizováno ve spolupráci s místopředsedkyní 
pro projekty předání znalostí dalším členům předsednictva. Vyvozeny konkrétní kroky v kontextu 

strategického směřování organizace; 

• Administrace grantu Erasmus+ pro projekt Regional Conferences of EYP CZ; Reflecting on the Czech 

Presidency; 

• Konzultace s Domem zahraniční spolupráce ohledně vstupu organizace do akreditačního 

procesu programu Erasmus+ a následné zahájení práce na žádosti; 

• Dokončena první verze webových stránek ve spolupráci s PR oddělením; 

• Management partnerství s CPI Property Group; 
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• Účast EYP CZ na veletrhu pro aktivní studenty; 

• Účast EYP CZ v projektu Charity ČR, kde jsme sdíleli s mongolskou delegací naši praxi v oblasti 

mládeže; 

• Přípravy akce RTW23 ve spolupráci s místopředsedou pro finance a místopředsedkyní pro 

projekty; 

• Podpora ostatních členů předsednictva (účast na schůzky s partnery, kontrola grantových 

žádostí, konzultace k projektům atd.). 

PROJEKTY 

• RVK22  

o Finalizace finančně-právních záležitostí; 

o Organizační týmy pracují v souladu s plánem projektu; 

o Všechny ostatní facilitátorské týmy jsou kompletní a pracují v souladu s plánem projektu; 

o Uskutečněny první organizátorské víkendy. 

 

• NVK23 

o Uskutečněny první schůzky v místě konání konference; 

o Projekt probíhá dle stanového harmonogramu. 

 

• RTW23  

o Práce probíhají v souladu s plánem, v současné době není možné vzhledem k 

probíhajícím jednáním sdělit další podrobnosti; 

o Spolupráce s předsedou a místopředsedou pro finance. 

 

FINANCE 

• Pravidelná evidence cashflow a odeslání dokladů AUDITě; 

• Dořešování chyb v účetnictví z Q1 a Q2 a dolaďování formalit zasílání dokladů; 

• Mapování overhead výdajů; 

• Příprava EYP25 Merchandise – spolupráce s PR; 

• Založení nového spořícího účtu spolku; 

• Práce na přihlášce pro servisní grant v oblasti řízení finančních toků a reportingu. 

FUNDRAISING 

• Proběhly schůzky s partnery a domlouvání spoluprací pro rok 2023;  

• Podána žádost o financování k Česko-německém fondu budoucnosti; 

• Práce na materiální podpoře pro RVK22; 

• Aktivní vyhledávání nových fundraisingových příležitostí, domlouvání dalších schůzek s 

potenciálními partnery; 

• Příprava dalších grantových žádostí pro nadcházející projekty; 

• Zpřesňování fundraisingového plánu pro rok 2023. 

LIDSKÉ ZDROJE 

• Organizace EYP Dnů – proběhlo cca 16 akcí, zapojeno celkem přes 20 facilitátorů; 

• Příprava přihlašování na RVK; 

• Podpora vysílání českých delegátů do zahraničí; 

• Průběžná práce na členských akcích (plánování a koordinace); 
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• Příprava nadcházející Alumni akce; 

• Rozběhnut mentorship program; 

• Setkání s RVK22 HoJ ohledně kritérií selekce; 

• Facilitace CPI stáží; 

• Discord server EYP CZ bude brzy rozeslán mezi členy; 

• Práce na oslavách 25 let Spolku. 
 

VNĚJŠÍ VZTAHY 

• Pokračování v přípravách RVK materiálů (merchandise, booklety, příspěvky, badges atd.); 

• Práce na grafické identitě NVK23 a RTW23; 

• Brainstorming s koordinátory ohledně fungování soc. sítí (druhy příspěvků, dlouhodobější cíle); 

• Plánování obsahu pro sociální sítě. 

 
Obsah zápisu byl dne 8. 10. 2022 schválen všemi členy předsednictva. 
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