ANNA KK, o. s.
Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 12. 3. 2013
v zasedací místnosti č. 335 od 15:00 hodin, budovy A,
Krajského úřadu Karlovy Vary
Přítomni: viz prezenční listina
Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je usnášení schopná.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Volba ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Projekt ANNA KK pro KÚKK
Komunitní nadace
DPP – komunitní nadace
Evropský rok Aktivního občanství
Zadání logo/logotyp
Různé
Závěr

1. Úvod
Jednání zahájila předsedkyně sdružení paní Hana Šnajdrová, přivítala všechny
přítomné. Omluvila se za chybu v programu a navrhla zařadit bod Koncepce
strategie aktivního stárnutí jako bod č. 9 a posunout tak Různé a Závěr. Materiály
k jednání byly členům Rady a Revizní komise dodány spolu s ostatními materiály.
Rada ANNA KK přijala tento návrh.
2. Volba ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelem zápisu byla zvolena
Jaroslava Hernadyová.
3. Kontrola usnesení
Hana Šnajdrová informovala přítomné o uzavření všech DPP podle usnesení. Byly
zřízeny nové podpisové vzory. Vedení internetového bankovnictví převzala
Jaroslava Hernadyová, oprávnění k výběru hotovosti mají H. Šnajdrová, St. Kříž a
J. Hernadyová, vždy ve dvou.
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Podání projektu na MV na téma drogové prevence bylo zamítnuto. ANNA KK
nebude projet podávat.
Projekt ANNA KK pro KÚKK se zpracovanými podněty radních – H. Šnajdrová
zpracovala a předkládá Radě ke schválení v bodě programu č. 4.
Strategie – Rada ANNA KK prodlužuje termín pro nabídky technického
zajištění akce Revize strategického plánu. Rada ANNA KK navrhuje termín
realizace 12. – 13. 4. 2014 a ukládá H. Šnajdrové zajistit termín také s M.
Šedivým.
Cesta na jednání „Kulatý stůl k přípravě vzdělávání 2020 KV“ nebyla realizována
z důvodu naplněnosti zasedacího sálu.

4. Projekt ANNA KK pro KÚKK
Hana Šnajdrová předložila členům Rady ANNA KK návrh na podání projektu na
KÚKK.
Rada ANNA KK schvaluje předložený návrh projektu a ukládá H. Šnajdrové
podat žádost o dotaci na KÚKK, termín do 18. 3. 2014
5. Komunitní nadace
Členům Rady ANNA KK, o. s. byly zaslány materiály týkající se zřízení komunitní
nadace. Hana Šnajdrová představila dohodnutý princip fungování nadace.
Vzhledem k tomu, že nebyl na jednání přítomen St. Kříž, odkládá Rada ANNA KK
tento bod na příští jednání.
6. DPP – komunitní nadace
Rada ANNA KK, o. s. odkládá tento bod jednání na příští setkání.
7. Evropský rok aktivního občanství (EYCA)
J. Hernadyová podrobně představila členům scénář a obsah akce pořádané
v rámci EYCA, která se bude konat 18. 5. 2013 na Náměstí Budovatelů v Sokolově.
Program bude koncipován jako společensko-kulturní setkání s širokou veřejností,
jehož součástí bude panelová diskuse s europoslanci a zástupci Europarlamentu.
ANNA KK bude partnerem této akce.
Úkolem ANNA KK bude zajistit propagaci NS v KK na připravované akci.
Rada NNA KK ukládá Jaroslavě Hernadyové připravit Power-pointovou
šablonu pro elektronickou prezentaci členských NNO. Termín 12. 4. 2013.
Hana Šnajdrová následně rozešle členům k vytvoření prezentace.
Hana Šnajdrová také předložila výzvu Národní aliance EYCA (NAEYCA) přihlásit
aktivity konané v regionech.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové přihlásit připravovanou akci do
NAEYCA.
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8. Zadání logo/logotyp
H. Šnajdrová komunikovala s grafikem, který doporučil, pro zjednodušení zadání
tvorby loga, jak pro grafika, tak pro soutěž, vypracovat tzv. klientský brief. Podklady
pro tvorbu briefu.
Logo nebo logotyp
Rada ANNA KK se shodla, že potřebujeme logotyp se zapracovanou zkratkou
„ANNA KK“ Pokud bude logotyp obsahovat obrázek, může sloužit jako samostatné
logo.
Kdo bude uživatelem loga – ANNA KK
Kdo bude rozhodovat o konečné podobě logotypu.
Rada ANNA KK se shodla, že konečnou verzi logotypu vyhodnotí členové Rady
ANNA KK na svém zasedání po uzávěrce soutěže a vítěznou verzi přijme za
svou.
Představy a inspirace
Pro lepší orientaci grafikům je dobré nabídnout nějaké odkazy na styl loga/logotypu,
která by nám vyhovoval.
Rada ANNA KK navrhuje zpracovat logo dynamické, vystihující pohyb, rozvoj se
zapracováním symbolů spolupráce, jako například ruce.
Rada ANNA KK ukládá svým členům vyhledat 3 existující loga, která svým
stylem odpovídají jejich představám. Na příštím jednání Rady ANNA KK
rozhodnou její členové o vítězném stylu loga/logotypu. Vítězný styl bude součástí
briefu.

9. Koncepce strategie aktivního stárnutí
Radě ANNA KK byl předložen návrh konceptu strategie podporující pozitivní stárnutí
pro období let 2013 – 2017 v Karlovarském kraji.
Rada ANNA KK projednala předložený materiál a shodla se na následovném:
Cílem ANNA KK je zapracování strategie do GI projektu Karlovarského kraje
(Komunitní plán Karlovarského kraje), nebo nějakého jiného strategického
dokumentu připravovaného Karlovarským krajem (KK). Pokud Karlovarský kraj
nepřipravuje obdobný dokument, poskytnout KK zpracovaný koncept, do
kterého přispějí všechny odborové členské organizace, případně členové
pracovních skupin.
Odůvodnění: Prostřednictvím dokumentu očekává ANNA KK dlouhodobou
systematickou podporu zaměstnavatelů, tedy nejen pro NNO, ale především
pro podnikatelský sektor v uplatňování změn v personální politice, při
zaměstnávání seniorů a zavádění alternativních forem zaměstnávání.
Na základě dlouhodobé podpory očekává ANNA KK vyhlášení dotačního titulu
pro vzdělávání lektorského týmu pro dlouhodobé vzdělávání zdravého stárnutí.
Rada ANNA KK ukládá svým členům připomínkovat dodaný dokument a
rozšířit o další podněty.
Rada ANNA KK ukládá členům navrhnout vizi strategie.
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10. Různé
10.1 Přihlášku ke členství v ANNA KK zaslala Sokolská župa Karlovarská.
Rada ANNA KK přijímá tohoto člena a ukládá Haně Šnajdrové
zadministrovat nového člena ANNA; termín 31. 3. 2013.
10.2 Rada ANNA KK byla vyzvána k nominování zástupců NS v komisích a
výborech KK. Členům ANNA KK byl předložen jejich aktuálních přehled.
Rada ANNA KK nominovala do:
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – Hanu Šnajdrovou
Komise pro lázeňství a cestovní ruch – Darinu Kosorinovou
Komise pro kulturu a památkovou péči – Olgu Halákovou
Komise pro životní prostředí – Ing. Václava Lupínka
Komise dopravní – Roberta Koutného
Krajská protidrogová komise – Mgr. Markétu Černou
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci - Pavel Rogaczewski
Výbor pro regionální rozvoj – Ing. Josef Švajgl
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové pověřit nominované
k zastupování ANNA KK, o. s.
10.3 Hana Šnajdrová byla vyzvána k zastupování NS v rámci externí pracovní
skupiny komunitního plánování města Karlovy Vary. Rada ANNA KK
schvaluje delegování do této pracovní skupiny zástupce NNO
z Karlových Varů a schvaluje Žanetu Salátovou.
10.4 J. Hernadyová prezentovala výzvu PSP ČR, kterou inicioval Český svaz žen,
týkající se podpisu „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí
na ženách a domácímu násilí“. Česká republika „Úmluvu“ doposud ani
nepodepsala. Aby „Úmluva“ vstoupila v platnost, musí být ratifikována
8 členskými státy.
Rada ANNA KK schvaluje návrh ČSŽ a připojuje se ke společné výzvě.
Rada ANNA KK ukládá J. Hernadyové zaslat informace o kampani ke
společnému sdílení a propagaci mezi širokou veřejnost.
Rada ANNA KK doporučuje členům ČSŽ zřídit petiční výbor a poskytnout
petiční archy nebo odkaz na elektronickou petici.
11. Závěr
Na závěr poděkovala Hana Šnajdrová všem přítomným za účast a pozvala je na
další jednání Rady ANNA KK, o. s., které se bude konat dne 8. 4. 2013, místo
bude upřesněno v pozvánce.
USNESENÍ
Rada ANNA KK prodlužuje termín pro nabídky technického zajištění akce
Revize strategického plánu. Rada ANNA KK navrhuje termín realizace 12. 13. 4. 2014 a ukládá H. Šnajdrové zajistit termín také s M. Šedivým.
Rada ANNA KK schvaluje předložený návrh projektu a ukládá H. Šnajdrové
podat žádost o dotaci na KÚKK, termín do 18. 3. 2014
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Rada ANNA KK ukládá svým členům vyhledat 3 existující loga, která svým
stylem odpovídají jejich představám.
Rada ANNA KK ukládá svým členům připomínkovat dodaný dokument
„Strategie aktivního stárnutí“ a rozšířit ho o další podněty.
Rada ANNA KK ukládá členům navrhnout vizi strategie.
Rada ANNA KK přijímá Sokolskou župu Karlovarska za svého člena a ukládá
Haně Šnajdrové zadministrovat nového člena ANNA; termín 31. 3. 2013.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové pověřit nominované k zastupování ANNA
KK, o. s.
Rada ANNA KK schvaluje delegování do této pracovní skupiny zástupce NNO
z Karlových Varů a schvaluje Žanetu Salátovou.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové pověřit n Žanetu Salátovou k zastupování
ANNA KK, o. s.

Rada ANNA KK schvaluje návrh ČSŽ a připojuje se ke společné výzvě. Rada
ANNA KK ukládá J. Hernadyové zaslat informace o kampani ke společnému
sdílení a propagaci mezi širokou veřejnost.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Jaroslava Hernadyová
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