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Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 16. 9. 2013 
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218 A, od 14:00 hodin 

 

Přítomni: viz prezenční listina 
Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je usnášeníschopná. Přítomny byly 

také 2 členky RK ANNA KK, o. s. 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Kontrola usnesení 
4. Logo ANNA KK – vyhodnocení soutěže 

5. Měsíční zprávy 

6. Informace z cest, povolení cest 
7. Strategický plán 

8. Členské záležitosti 

9. Vzdělávání v ANNA KK 
10. Soutěž osobnost neziskového sektoru 

11. Účast/spolupráce ANNA KK na akcích členů 
12. Cash flow ANNA KK, o. s. 
13. Různé  

14. Závěr 
 
 

1. Úvod 

Jednání zahájila předsedkyně sdružení Hana Šnajdrová, přivítala všechny 

přítomné.  
Materiály k jednání byly členům Rady a Revizní komise dodány elektronicky 
v předstihu, tištěné na místě. 

  
2. Volba ověřovatele zápisu 

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena 
Pavlína Lišková, členka RK ANNA KK., o. s. 

 

Vzhledem k tomu, že pro bod vyhodnocení soutěže byli pozváni hosté, navrhla H. 
Šnajdrová změnu programu tak, aby bod 4. Logo ANNA KK – vyhodnocení soutěže 

byl přesunut před bod Kontrola usnesení. Další program beze změn. 
Rada ANNA KK schvaluje změnu programu. 
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3. Logo ANNA KK – vyhodnocení soutěže 

Hana Šnajdrová předložila návrh postupu, jak bude nové logo voleno. Volby 
nového loga se mohou účastnit všichni přítomní rovným hlasem. Rada ANNA KK 
schvaluje předložený postup. 

Přítomní zvolili ve druhém kole hodnocení vítězné logo. Vítězné logo bylo 
registrováno pod číslem 28.  
Rada ANNA KK, o. s. schvaluje toto logo jako novou značku asociace a 

ukládá Haně Šnajdrová zahájit komunikaci s autorem, zajistit předání ceny a 
připravit návrhy používání nového loga. ANNA KK bude o novém logu 

informovat veřejnost tiskovou zprávou, informace bude zveřejněna na 
webových stránkách a facebooku. 
 

4. Kontrola usnesení z  15. 7. 2013 

 Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi propojit stránky ANNA KK s OKH Cheb 
proklikem. Splněno 

 Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou komunikovat s KÚKK o možnosti 
účasti delegovaných ve výborech a komisích, do kterých nebyli pozváni . 
Splněno, komise a výbory, kde je možné spolupracovat, komunikují, 
ostatní – předáno náměstkovi hejtmana pro neziskový sektor. 

 Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních 
náhrad. 

 Rada ANNA KK bere na vědomí informace o partnerstvích a ukládá Haně 
Šnajdrové realizovat nabízené workshopy. Splněno  

 Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat krajské kolo soutěže 

Osobnost neziskového sektoru v letošním roce. Vyhlášení laureátů doporučuje 
odložit na 1. čtvrtletí 2014. Trvá 

 Rada ANNA KK ukládá svým členům zapojit se do prezentace a vystavovat 
prezentační materiály na jimi pořádaných akcích. Průběžně plněno 

 Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové hledat vhodného partnera, který by 

spolupodal projekt zaměřený na vzdělávání lektorů v NS. 
Splněno, uzavřena smlouva o partnerství pro realizaci projektu PLAN 
Podpora lektorských aktivit v neziskovém sektoru. 

 
4. Měsíční zprávy 

Hana Šnajdrová předložila zúčastněným měsíční zprávy s přehledem dění 
v měsících červenci a srpnu 2013.                                    

 

6. Informace z cest, povolení cest 

Hana Šnajdrová informovala o průběhu jednání VV ANNO ČR 10. 9 .2013, při nichž 

zastupovala členy ANNA KK. ANNO ČR pořádá oslavy 10. Výročí existence, 
pozvánka bude zaslána členům R ANNA KK. 
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Kromě plánovaných cest byla uskutečněna cesta do K. Varů na dnešní Radu 
ANNA KK. Dále se H. Šnajdrová zúčastní setkání krajské Tripartity 23. 9.2013 a 

vzdělávacích programů – Komunitní plánování 24. 9. 2013, 19. 10. 2013 Aktivní 
občanství. 
Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních 
náhrad. 

 
8. Strategický plán  

Projednání strategického plánu bylo odloženo. Výstupy budou použity do 

zpravování projektové žádosti na rok 2014. 
 
9. Vzdělávání v ANNA KK 

Knihovna ANNA KK s odbornou literaturou - průběžně 
Připravované workshopy: 

24. září Komunitní plánování  – NNO a jejich klienti, sympatizanti, spolupracovníci, 
veřejnost 

19. 10. Aktivní občanství – NNO a jejich klienti, sympatizanti, spolupracovníci, 

veřejnost 
22.10. Myšlenkové mapy 

5. 11. Komunikační dovednosti 
 Dále - Trénink paměti 2 díl – absolventi 1.části + odborná veřejnost 
 Management NNO, Fundraising, Použití grafických prvků v PR 
Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat uvedené workshopy.  

 
10. Soutěž osobnost neziskového sektoru 

Hana Šnajdrová předložila Radě ANNA KK návrh Asociace NNO v ČR na realizaci 
krajského kola soutěže Osobnost neziskového sektoru. Rada ANNA KK souhlasí 

s předloženým návrhem 
Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat krajské kolo soutěže 

v letošním roce. Vyhlášení laureátů doporučuje odložit na 1. čtvrtletí 2014. 

 
11.  Účast/spolupráce ANNA KK na akcích členů 

Připravujeme: 
20. – 21. září: TyfloArt Ostrov 

15. 10. 2013 Bílá pastelka Sokolov 
Adventní koncerty po celém kraji. 
Připomínáme, že stále platí možnost vypůjčení výstavy pro prezentaci na akcích 

členů. 
Rada ANNA KK ukládá svým členům zapojit se do prezentace a vystavovat 

prezentační materiály na jimi pořádaných akcích. 
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12. Cash-fllow organizace 

Hana Šnajdrová předložila členům Rady ANNA KK a členům RK přehled o čerpání 

dotace na činnost. Vzhledem k tomu, že finanční dotace byla převedena v červnu, 
jsme ve skluzu s čerpáním, přesto po rozpravě bylo konstatováno, že čerpání bude 

v souladu s rozpočtem. 
Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové průběžně informovat o finanční situaci 
organizace. 

 
13. Různé 

Rada ANNA KK projednala možnosti obsahu dalšího projektu. V příštím roce by se 
ANNA KK měla věnovat transformaci NNO a naplňování strategického plánu.  
 

14. Závěr 

Na závěr poděkovala Hana Šnajdrová všem přítomným za účast a pozvala je na 

další jednání Rady ANNA KK, o. s. Termín i místo konání bude upřesněno v 
pozvánce. 
 

USNESENÍ: 
 Rada ANNA KK schvaluje změnu programu. 

 Rada ANNA KK schvaluje předložený postup hodnocení soutěže o nové 
logo. 

 Rada ANNA KK, o. s. schvaluje logo č. 28 jako novou značku asociace a 

ukládá Haně Šnajdrová zahájit komunikaci s autorem, zajistit předání 
ceny a připravit návrhy používání nového loga. ANNA KK bude o novém 

logu informovat veřejnost tiskovou zprávou, informace bude zveřejněna 
na webových stránkách a facebooku. 

 Rada ANNA KK schvaluje pracovní cesty a povoluje proplacení 

cestovních náhrad. 
 Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat uvedené workshopy.  

 Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat krajské kolo soutěže 
Osobnost neziskového sektoru v letošním roce. Vyhlášení laureátů 
doporučuje odložit na 1. čtvrtletí 2014. 

 Rada ANNA KK ukládá svým členům zapojit se do prezentace a 
vystavovat prezentační materiály na jimi pořádaných akcích. 

 Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové průběžně informovat o finanční 
situaci organizace. 

 

 

Zapsala: Hana Šnajdrová     Ověřila: Pavlína Lišková 


