ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
ČERVEN/ČERVENEC 2022
NÁZEV

Pravidelné zasedání předsednictva – období červen/červenec 2022

DATUM, ČAS, MÍSTO

19. 7. 2022, Microsoft Teams

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.

ÚČASTNÍCI
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Obnovení komunikace se studiem Critical, nastavení plánu prací pro finalizaci webových stránek
Jednání s CPI Property Group ohledně realizace protiplnění vyplývajícího z uzavřené smlouvy o
vzájemné spolupráci
Přípravy akce RTW23 ve spolupráci s místopředsedou pro finance a místopředsedkyní pro
projekty
Dořešení všech administrativních záležitostí spojených s předchozím rokem (účetní závěrka a její
podání do SL, daňové přiznání)
Komunikace s Domem zahraniční spolupráce ohledně Erasmus+
Pokračování v pravidelných měsíčních performance reviews se všemi členy předsednictva
Přípravy letního teambuildingu předsednictva
Účast předsednictva na Summer Academy 2022 v Irsku
Ad-hoc podpora jednotlivých portfolií (primárně projekty, fundraising a lidské zdroje)
Příprava podkladů pro strategickou analýzu Spolku
Příprava prací na dlouhodobém financování Spolku
Příprava online prezentace pro koordinátory
Onboarding koordinátorů – koordinátor pro mezinárodní vztahy + executive assistant

PROJEKTY
•

RVK22
o Obě RVK se drží nastaveného plánu prací – přípravy probíhají bez zpoždění
o Finalizace využívaných venues
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o
o
o
o
o
o
o
o
•

•

NVK23
o
o
o
o
RTW23
o
o
o
o

Schůzky v Hradci Králové
Zpřesňování rozpočtů akcí
Příprava závazných objednávek a smluv
Jednání s francouzskou a švédskou NC ohledně spolupráce na projektu
Komunikace s městy a kraji ohledně finanční podpory
Onboarding prezidentů a Editorů
Spuštění callů na Editory, VPs a organizátory
Komunikace s fundraisingovým oddělením v souvislosti se získáváním dalších prostředků

Ukončeno výběrové řízení na hlavní organizátory
Finální selekce hostitelského města
Onboarding hlavních organizátorů
Kick-off tasks - informační materiály, rešerše, nastavení mise a vize
Koordinace příprav akce s předsedou a místopředsedou pro finance
Finalizace předběžného programu
Změna termínu vlivem vyhlášení termínu prezidentských voleb
Příprava informačních materiálů, rešerše ubytování, hostů, komunikace s ÚV ČR ohledně
oznámení záštity českého předsednictví v Radě EU

FINANCE
•
•
•
•
•
•
•

Účetní byly předány doklady za 1Q a 2Q 2022 ke zpracování
Připraveny podklady pro rozhodnutí o zřízení spořícího účtu Spolku
Revize rozpočtů RVK22 ve vztahu k Erasmus+, návrhy úspor a plán distribuce finančních
prostředků na další akce (ve spolupráci s oddělením projektů a fundraisingu)
Reorganizace fyzického archivu Spolku + zahájeny práce na revitalizaci digitálního archivu
Práce na RTW23 ve spolupráci s předsedou a místopředsedkyní pro projekty
Zefektivnění trackingu výdajů Spolku, cashflow forecasting a vývoj interaktivních finančních
dashboardů
EYP CZ Merch

FUNDRAISING
•
•
•
•
•
•
•
•

Revize fundraisingových potřeb pro RVK22 ve spolupráci s oddělením projektů a financí
Vyhledávání nových fundraisingových příležitostí pro dofinancování RVK22
Vytváření strategie financování NVK23, vyhledávání grantů a partnerů pro konferenci
Práce na fundraising dashboard
Schůzky s potenciálními partnery
Příprava setkání se stávajícími partnery
Vyhledávání potenciálních partnerů pro akci RTW23
Dokončen onboarding koordinátorů

LIDSKÉ ZDROJE
•
•

Práce na systému buddies
Přípravy Letkání22 – finální výběr místa konání
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•
•
•
•
•

Průběžná práce na rámcovém plánu členských akcí pro funkční období 2022/2023
Onboarding National Safe Persona a účast na Welfare tréninku od IO, příprava dokumentu pro
Safe Persons (NSP vize), příprava výběru jednotlivých Event Safe Persons
Provedeny alokace delegátů na IS a další zahraniční zasedání
Inicializace příprav aktivit v souvislosti s oslavami 25. let Spolku v roce 2023
Dokončen onboarding koordinátorů

VNĚJŠÍ VZTAHY
•
•
•
•
•

Podpora při spouštění RVK22 callů (tvorba vizí a příspěvků pro sociální sítě)
Příprava materiálů pro akci RTW23, komunikace s ÚV ČR ohledně vizuální identity českého
předsednictví v Radě EU
Účast na koordinačním setkání pro finalizaci webových stránek
Práce na plánu pro sociální média pro zbytek roku 2022
Probíhající onboarding koordinátorů

Obsah zápisu byl dne 24. 7. 2022 schválen všemi účastníky zasedání.

Adam Palivec

Digitálně podepsal Adam
Palivec
Datum: 2022.07.24
13:51:25 +02'00'
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