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

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 8. 4. 2013
v zasedací místnosti o. s. Chráněné bydlení Sokolov od 15:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina
Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášení schopná.

Program:
1. Úvod
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Komunitní nadace
5. DPP – komunitní nadace
6. Spolupráce s podnikateli
7. Evropský rok aktivního občanství
8. Logo/logotyp
9. Informace z cest, povolení cest
10. Nominace do Výborů a komisí kraje
11. Pracovní dokumenty ANNA KK
12. Strategický plán
13. Účast/spolupráce ANNA KK na akcích členů
14. Různé
15. Závěr
1. Úvod
Jednání zahájila předsedkyně sdružení paní Hana Šnajdrová, přivítala všechny
přítomné a poděkovala za milé přijetí v prostorách sokolovské organizace
Chráněné bydlení. Předložila návrh o rozšíření programu o samostatný bod
Logo/logotyp, který byl součástí minulého usnesení.
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 byl zvolen
Stanislav Kříž.
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3. Kontrola usnesení
Hana Šnajdrová provedla všechny přítomné usnesením z minulého jednání.
Strategie ANNA KK – samostatný bod jednání – trvá
Projekt ANNA KK pro KÚKK byl podán 15.3.2013
Loga jako podnět pro grafiky – samostatný bod jednání – splněno
Přijetí nového člena – splněno
Pověření – všichni nominovaní byli pověřeni
Návrh ČSŽ a zapojení do kampaně – trvá
Strategie aktivního stárnutí –
Dokument byl rozeslán k připomínkování – připomínky byly Radou ANNA KK
zapracovány.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové seznámit připomínkovatele
s vypořádáním připomínek – termín- ihned.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zveřejnit tento dokument na webových
stránkách a zároveň zaslat náměstkovi hejtmana pro neziskový sektor.
4. Komunitní nadace
Stanislav Kříž představil vizi a význam Komunitní nadace dle zaslaných podkladů.
Hana Šnajdrová představila typy a doporučení JUDr. Deverové a Ing. Romana
Hakena (CPKP). Bylo argumentováno, že komunitní nadace potřebuje základní
nedotknutelný vklad 500 000,- Kč, což Rada vyhodnotila za nereálné. Alternativou
je pak zřízení „komunitního“ nadačního fondu. Rada ANNA KK se shodla na tom,
že má smysl se zabývat zřízením nadačního fondu s představou o rovném
zastoupení partnerů ve správní radě.
Rada ANNA KK schvaluje zřízení „komunitního“ nadačního fondu a ukládá
Stanislavu Křížovi přípravu materiálů potřebných pro jeho zřízení.
5. DPP – komunitní nadace
Rada ANNA KK, o. s. ukládá Haně Šnajdrové uzavřít DPP dle předloženého
vzoru s opravou popisu práce (Komunitní nadace změnit na Nadační fond).
6. Spolupráce s podnikateli
Hana Šnajdrová představila možnosti úpravy webových stránek, na kterých pracuje
spolu s dobrovolníkem profesionálem. Podmínky profesionála jsou aktivní
spolupráce a zveřejnění jeho jména na webu.
Stanislav Kříž připomněl členům R ANNA KK možnosti spolupráce s Okresní
hospodářskou komorou v Chebu, inzerce v Infolistech OHK. Formulář pro inzeráty
je možné nalézt na webu annakk.cz-> ke stažení->různé.
Prostřednictvím webu, stejně jako aktivní spoluprací s OKH Cheb je možné
propagovat a budovat firemní dárcovství.
Pro spolupráci mezi oběma subjekty je také vhodné propojit webové stránky.
Členové ANNA KK mohou taktéž využívat vzdělávání poskytované OKH Cheb a to
za stejnou cenu, jako jejich členové.
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Do budoucna by mohla ANNA KK vyhlásit soutěž o nejlepší společenska
zodpovědnou firmu v Karlovarském kraji.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připomenout členům ANNA KK, o.s.
možnost inzerovat v Infolistech OKH Cheb.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové dále pracovat na přípravě doplnění
webových stránek.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové propojit stránky ANNA KK s OKH Cheb
proklikem.
Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi propojit stránky ANNA KK s OKH Cheb
proklikem.
Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi pravidelně informovat o připravovaných
vzdělávacích akcích OKH Cheb.
7. Evropský rok aktivního občanství (EYCA)
J. Hernadyová zpracovala šablonu pro prezentaci členů ANNA KK na světelné
tabuli, předložila pozvánku na akci.
Bohužel se nepodařilo zajistit dostatek financí na realizace akce. V současné době
je nutné zapojit všemožné dárce. Akci budeme nadále připravovat v „krizovém“
rozpočtu.
Program bude koncipován jako společensko-kulturní setkání s širokou veřejností, j
jehož součástí bude panelová diskuse s europoslanci a zástupci Europarlamentu.
ANNA KK bude partnerem této akce. Jelikož se ANNA KK stala členem Národní
aliance EYCA (NAEYCA) bylo by vhodné, aby se zástupci Aliance prezentovali na
této besedě.
Úkolem ANNA KK bude zajistit propagaci NS v KK na připravované akci.
Rada ANNA KK ukládá Jaroslavě Hernadyové připravit operativně oslovit
všechny potencionální donory o spolufinancování akce.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové rozeslat všem členům ANNA KK šablonu
pro doplnění prezentace jednotlivých organizací.
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové vyzvat Národní alianci EYCA (NAEYCA)
k účasti na akci a zajištění debatérů – odborníků na Evropské právo a EYCA.
8. Zadání logo/logotyp
H. Šnajdrová předložila členům R ANNA KK všechny návrhy loga, která byla dodána
a vyzvala členy k hodnocení, resp. výběru „nej“ stylu. Z dodaných jednohlasně
zvítězilo logo Svět bez válek a násilí. Druhým „nej“ bylo označeno logo Social media.
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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 ukládá H. Šnajdrové vytvořit „brief“ dle pokynů grafika. 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
Viz obrázky.
Rada ANNA KK navrhuje zpracovat logo dynamické, vystihující pohyb, rozvoj se
zapracováním symbolů spolupráce, jako například ruce.

9. Zprávy z cest
Hana Šnajdrová informovala o realizovaných cestách.
12. 3. 2013 Rada ANNA KK v KV
15. 3. 2013 KUKK Odbor sociálních věcí – doplnění vyúčtování projektu 2012 a
předložení originálů dokladů ke kontrole.
19. 3. 2013 VH ANNO ČR, Praha – schválení nových stanov, schválení počtu členů
výkonného výboru (VV)15. Hana Šnajdrová byla zvolena do VV ANNO ČR.
25. 3. 2013 Jednání předsednictva Tripartity v KV
2. 4. 2013 Karlovy Vary – podání daňového přiznání
Plánované cesty:
18. 4. 2013 VV ANNO ČR, Praha
22. 4. 2013 Plenární schůze – Tripartita, Karlovy Vary
Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních
náhrad.
10. Nominace do Výborů a komisí kraje
Rada ANNA KK nominovala a ukládá Haně Šnajdrové pověřit zastupováním
tato zástupce:
• do Výboru pro národnostní menšiny - Mgr. Evu Halbrštátovou
• do Komise pro tělovýchovu a sport – Hanu Šnajdrovou
• do Komise pro likvidaci nepotřebného majetku – Hanu Šnajdrovou
a ukládá Haně Šnajdrové komunikovat s Komisí pro vnější vztahy.
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11. Pracovní dokumenty ANNA KK
Hana Šnajdrová předložila členům R ANN KK dokument – měsíční zpráva o
činnosti.Jedná se o tabulku s pravidelnými milníky kontroly práce u dlouhodobých
témat, tedy pověřených členů a zástupců. Smyslem je, aby tito pravidelně informovali
Radu o zasedáních ve své oblasti. Tato tabulka bude také sloužit jako administrace
práce ANNA KK, která bude na vyžádání k dispozici členům ANNA KK a Revizní
komisi, souhrnně pak bude prezentována VH ANNA KK.
H. Šnajdrová dále informovala, že byla zřízena tabulka obsahující významná data a
výročí členů a partnerů. Administrací tabulky byla pověřena Zdeňka Králová.
Rada ANNA KK ukládá členům R ANNA a RK ANNA KK dodat data narození do
15.4.2013 na adresy info@annakk.cz a současně na adresu zdenka.kralova@krkarlovarsky.cz. Předmět označte jako Významná data.
Rada ANNA KK schvaluje tento dokument a ukládá Haně Šnajdrové seznámit
s ním také pověření zástupce a sekretariát ANNA KK.
Rada ANNA KK ukládá pověřeným zástupcům pravidelně informovat o dění
v jim svěřených oblastech pomocí tabulky, vždy nejdéle do posledního dne
měsíce a to na adresu info@annakk.cz a současně na adresu
zdenka.kralova@kr-karlovarsky.cz. Předmět e-mailu Měsíční zpráva ANNA KK
jméno a příjmení
Administrativou spojenou s vedením zpráv pověřuje sekretariát ANNA KK, paní
Královou. Měsíční zprávy tak bude vždy k 3. dni v měsíci zasílat na adresu
info@annakk.cz.

12. Strategický plán
Členové R ANNA KK a RK ANNA KK se neshodli na navrženém termínu realizace
Revize strategického plánu ve dnech 30.4 -1. 5. 2013. Bude nutné navrhnout další
termín.
Cenové nabídky na míst konání dle ceny:
1. Dětská léčebna Lázně Kynžvart
2. Mariánská – chata Lesanka
Rada ANNA KK, o. s. ukládá H. Šnajdrové zajistit nové termíny s panem M.
Šedivýma předložit ke schválení.
13. Účast/spolupráce ANNA KK na akcích členů
19. 4. 2013 Cena Křesadlo – Výstava NS v KK
18. 5. 2013
Rok EYCA - Spolupráce na Diskusním fóru k Evropskému roku
občanství – ČSŽ, prezentace všichni členové, výstava NS v KK ANNA KK.
19. 5. 2013 Výstava NS v KK – CHB Sokolov
24. – 25. 5. 2013 Výstava NS v KK - Bambiriáda v KK
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14. Různé
14.1 Výkazy práce
Výkazy práce zaměstnancům ANNA KK schvaluje Hana Šnajdrová,
následně RK.
Výkaz práce Hany Šnajdrové kontroluje Revizní komise, navržena byl P.
Lišková.
Rada ukládá H. Šnajdrové předkládat výkazy práce ke schválení P.
Liškové.
14.2. Vzdělávací semináře
Rada ANNA KK uspořádá pro své členy seminář na téma Trénink paměti.
Lektorem bude Ing. Dagmar Fišerová. Termín byl stanoven na 30.5.2013 na
KUKK. Cílem semináře má být seznámení s pojmem (co to je, jak se to dělá,
pro koho, co to přinese) a následovat bude praktická část.
Rada ANNA KK ukládá D. Fišerové a H. Šnajdrové zajistit tento
vzdělávací seminář.
15. 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 13. 5. 2013, místo bude
upřesněno v pozvánce.
USNESENÍ
1. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové seznámit připomínkovatele
s vypořádáním připomínek – termín- ihned.
2. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zveřejnit tento dokument na webových
stránkách a zároveň zaslat náměstkovi hejtmana pro neziskový sektor.
3. Rada Rada ANNA KK schvaluje zřízení „komunitního“ nadačního fondu a
ukládá Stanislavu Křížovi přípravu materiálů potřebných pro jeho zřízení.
4. Rada ANNA KK, o. s. ukládá Haně Šnajdrové uzavřít DPP dle předloženého
vzoru s opravou popisu práce (Komunitní nadace změnit na Nadační fond).
5. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připomenout členům ANNA KK, o.s.
možnost inzerovat v Infolistech OKH Cheb.
6. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové dále pracovat na přípravě doplnění
webových stránek.
7. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové propojit stránky ANNA KK s OKH Cheb
proklikem.
8. Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi propojit stránky ANNA KK s OKH Cheb
proklikem.
9. Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi pravidelně informovat o připravovaných
vzdělávacích akcích OKH Cheb.
10. Rada ANNA KK ukládá Jaroslavě Hernadyové připravit operativně oslovit
všechny potencionální donory o spolufinancování akce.
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11. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové rozeslat všem členům ANNA KK
šablonu pro doplnění prezentace jednotlivých organizací.
12. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové
vyzvat Národní alianci EYCA
(NAEYCA) k účasti na akci a zajištění debatérů – odborníků na Evropské
právo a EYCA.
13. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové vytvořit „brief“ dle pokynů grafika.
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.
14. Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních
náhrad.
15. Rada ANNA KK nominovala a ukládá Haně Šnajdrové pověřit zastupováním
tato zástupce:
• do Výboru pro národnostní menšiny - Mgr. Evu Halbrštátovou
• do Komise pro tělovýchovu a sport – Hanu Šnajdrovou
• do Komise pro likvidaci nepotřebného majetku – Hanu Šnajdrovou a
ukládá Haně Šnajdrové komunikovat s Komisí pro vnější vztahy.
16. Rada ANNA KK ukládá členům R ANNA a RK ANNA KK dodat data narození
do 15.4.2013 na adresy info@annakk.cz a současně na adresu
zdenka.kralova@kr-karlovarsky.cz. Předmět označte jako Významná data.
17. Rada ANNA KK schvaluje tento dokument a ukládá Haně Šnajdrové
seznámit s ním také pověření zástupce a sekretariát ANNA KK.
18. Rada ANNA KK ukládá pověřeným zástupcům pravidelně informovat o dění
v jim svěřených oblastech pomocí tabulky, vždy nejdéle do posledního dne
měsíce a to na adresu info@annakk.cz a současně na adresu
zdenka.kralova@kr-karlovarsky.cz. Předmět e-mailu Měsíční zpráva ANNA
KK jméno a příjmení
19. Administrativou spojenou s vedením zpráv pověřuje sekretariát ANNA KK,
paní Královou. Měsíční zprávy tak bude vždy k 3. dni v měsíci zasílat na
adresu info@annakk.cz.
20. Rada ANNA KK, o. s. ukládá H. Šnajdrové zajistit nové termíny s panem M.
Šedivýma předložit ke schválení.
21. Rada ukládá H. Šnajdrové předkládat výkazy práce ke schválení P. Liškové.
22. Rada ANNA KK ukládá D. Fišerové a H. Šnajdrové zajistit tento vzdělávací
seminář.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřil: Stanislav Kříž
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