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SOUHRNNÝ ZÁPIS O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA  

ZA OBDOBÍ ŘÍJEN/LISTOPAD 2022 

 
NÁZEV  Souhrnný zápis o činnosti předsednictva za období říjen/listopad 2022 

USKUTEČNĚNÁ 

ZASEDÁNÍ 

• 4. 10. 2022 

• 11. 10. 2022 

• 25. 10. 2022 

• 15. 11. 2022 

• 22. 11. 2022 

• 29. 11. 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 (bude k dispozici v Q1 2023); 

• Podpora fundraisingového oddělení při zajišťování finančních prostředků pro 25. Národní 
výběrovou konference EPM v ČR Kolín 2023; 

• Podání žádosti o Erasmus+ akreditaci organizace v oblasti mládeže (ve spolupráci s 

místopředsedou pro finance, fundraisingovým oddělením a Alžbětou Vítkovou); 

• Komunikace s národní agenturou (DZS) v souvislosti s projektem Regional Conferences of EYP CZ 

2022; Europe Inside and Out; 

• Koordinace vývoje webových stránek Spolku; 

• Management partnerství s CPI Property Group; 

• 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 všech finančně-právních záležitostí před samotnými konferencemi 
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o Účast na organizačních víkendech CB22 a HK22 

o Realizace obou RSC v Hradci Králové a Českých Budějovicích 

o Příprava diseminace RSC22 (reporting, vyúčtování grantů, interní diseminace) 

o Projekty proběhly bez zásadních problémů a v současné době jsou v diseminační fázi. 

 

• NVK23 

o Uskutečněny první schůzky v místě konání konference; 

o Předjednána záštita a finanční podpora ze strany města Kolín; 

o Komunikace se školami a dalšími hostujícími institucemi; 

o Schůzka se Středočeským krajem; 

o Onboarding Presidenta a Editorky zasedání; 

o Přípravy projektu probíhají dle stanového harmonogramu. 

 

• RTW23  

o Akademický tým byl sestaven a nyní spolupracuje s předsednictvem na projektu; 

o Zajištěno ubytování; 

o Jednání s dalšími zapojenými zájmovými skupinami (hostující instituce a další 

participující NNO); 

o Spolupráce s předsedou a místopředsedou pro finance. 

o Přípravy projektu probíhají dle stanoveného harmonogramu. 

 

• RSC23 

o Příprava výběrového řízení na Hlavní organizátory. 

 

FINANCE 

• Pravidelná evidence cashflow a odeslání dokladů AUDITě; 

• Ve spolupráci se statutárním orgánem a Kontrolní komisí probíhá revize finančních výkazů za Q1 

až Q3 2023; 

• Přípravy metodiky pro Podpůrný fond; 

• Příprava konceptu aktivity EYP CZ Vox; 

• Mapování výdajů, predikce cashflow; 

• Práce na RTW23; 

• Vylepšování interní evidence výdajů; 

• Vylepšování interních rozpočtů; 

• Revize rozpočtů RSC22 a NSC23; 

• Přípravy vyúčtování Erasmus+ a dalších grantů spojených s RSC22; 

• Podpora fundraisingového oddělení; 

• Příprava EYP25 Merchandise – spolupráce s PR; 

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

FUNDRAISING 

• Schůzky se stávajícími partnery (nastavování spolupráce na RSC22 a rok 2023); 

• Schůzky s novými potenciálními korporátními partnery, vyhotovení nabídek spolupráce; 

• Podány žádosti o financování projektů v roce 2023; MZV, MŠMT, Nadace ČEZ a další; 

• Práce na materiální podpoře pro RVK22 a NVKK23; 
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• Aktivní vyhledávání nových fundraisingových příležitostí, domlouvání dalších schůzek s 

potenciálními partnery; 

• Zpřesňování fundraisingového plánu pro rok 2023. 

LIDSKÉ ZDROJE 

• Práce na organizaci oslav 25. let EPM v ČR (2023); 

• Podpora organizačních týmů při komunikaci se školami zapojenými do RSC22; 

• Podpora Safe Persons před RSC22; 

• Příprava nadcházejících členských akcí (Bowling, Vánoční večeře, lednové Alumni setkání) 

• Založení EYP CZ Discordu; 

• Komunikace se členy; 

• Organizace výjezdů členů na zahraniční zasedání; 

• Facilitace CPI stáží. 

 

VNĚJŠÍ VZTAHY 

• Práce na RSC22 materiálech (merchandise, booklety, příspěvky, badges atd.); 

• Podpora akademických týmů při resotypingu na RSC22; 

• Práce na grafické identitě RTW23; 

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

• Plánování obsahu pro sociální sítě; 

• Přípravy na rezignaci a tranzici ve spolupráci se zbytkem předsednictva. 

 
Obsah zápisu byl dne 13. 12. 2022 schválen všemi členy předsednictva. 
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