
 

 

Zápis z jednání Rady ANNA KK 

 
Datum: 18. 11. 2015 od 15:00 do 17 hodin 
Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 121 A.  

 

 Přítomni: viz prezenční listina 

 Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je usnášeníschopná. 

 

Program:  

1. Úvod  
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Měsíční zprávy 
5. Informace z cest, povolení cest 
6. Členské záležitosti, vnitřní záležitosti 
7. Konference 
8. Revize strategického plánu 
9. Projekt ANNA KK 2016 
10. Ostatní 
11. Závěr 

 
 

1. Úvod 

Předsedkyně spolku Hana Šnajdrová přivítala všechny přítomné. 

 

2.  Volba ověřovatele zápisu 

Zapisovatelkou byla zvolena Lenka Čermáková. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena 

Pavlína Taran. 

 

3.  Kontrola usnesení 

Všechny body usnesení byly splněny. 

 

4.  Měsíční zprávy 

Nadále je zasílán informační servis. 

Projekty na podporu zaměstnanosti jsou ukončeny ke konci měsíce října. Čeká se 

na vyhodnocení poslední monitorovací zprávy.  

 

Rada kraje schválila zprávu o zaměstnanosti. Dále ji bude schvalovat Zastupitelstvo 



 

 

kraje. ANNA KK přispěla realizovanými projekty ke zvýšení zaměstnanosti v kraji. 

V rámci projektů vznikly dvě metodiky + databáze, ve které je cca 1300 

zaměstnavatelů, kteří byli obesláni s vysvětlením, co nabízejí projekty na podporu 

zaměstnanosti. V další databázi jsou uvedeni zaměstnavatelé, kteří již mají přímé 

zkušenosti s projekty. 

Zástupce ANNA KK se zúčastnil Stálé regionální konference, kde se projednávají 

projekty, jejich financování, registry projektů. 

 

5.  Informace z cest, povolení cest 

Dne 19. 11. 2015 se bude konat Konference zaměstnanosti. Hana Šnajdrová a pan 

náměstek Čermák budou prezentovat projekt Nestůj a pojď! 

 

6.  Členské záležitosti, vnitřní záležitosti 

Přijetí nového člena - Bludiště o.p.s. - organizace se zabývá vzděláváním, 

zážitkovou pedagogikou, pořádá akce pro rodiny s dětmi –  3 členové Rady ANNA 

KK souhlasili s přijetím. 

 

Členové Rady se na základě platných stanov rozhodli kooptovat za Český svaz žen 

paní Boženu Vávrovou a za MC Klubíčko paní Martinu Paboučkovou - 3 členové 

Rady ANNA KK souhlasili. 

Zásluhou náměstka hejtmana, pana Miloslava Čermáka, je ANNA KK platným 

členem všech komisí Krajského úřadu. 

 

Kurz emoční inteligence, který se bude konat dne 21. 11. 2015 v Chebu – cena 

6000,-  Kč - 3 členové Rady ANNA KK souhlasili. 

 

Dne 14. 1. 2016 v zasedací místnosti 335 A proběhne Workshop pro NNO 

k metodě Local to local dialog. 

 

Členové Rady ANNA KK budou jednat o tom, jakým způsobem ošetřit přihlašování 

členů ANNA KK na pořádané kurzy a to z důvodu, že když se člen elektronicky na 

kurz přihlásí a poté se nedostaví, blokuje tím místa pro nečleny.  

Byl vznesen návrh, že se bude hradit vratný účastnický poplatek. V případě, že se 

člen ANNA KK z kurzu neomluví, poplatek propadne ve prospěch ANNA KK. 

 

Prezentace neziskového sektoru – pravidelné články o NNO, bohužel organizace 

tyto články neposílají. Členové Rady ANNA KK projednají, jakým způsobem tyto 



 

 

organizace oslovit a dále možnosti, jakými lze neziskový sektor prezentovat.  

 

 

7. Konference     

Konference  neziskového sektoru proběhla 25. 9. 2015.  

Konference NNO na téma občanský zákoník se bude konat 10. 12. 2015 od 15:00 

do 19:00 v zasedací místnosti 218A  na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Paní 

Daniela Havlíčková bude pozvána, aby představila Uznávání neformálního   

vzdělávání a zkoušky profesní kvalifikace. Dále bude pozván zástupce ze 

společnosti Sanek ponte o. s., aby prezentoval výsledky Analýzy NNO 

v Karlovarském kraji. 

 

 
8. Revize strategického plánu 

Rada ANNA KK zrevidovala jednotlivé cíle strategického plánu a konstatovala, že 

většina cílů byla naplněna. Dále se bude pracovat na rozvoji členské základny, na 

posílení značky ANNA KK. Proběhne příprava nového strategického plánu a bude 

podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu KK. 

 

 

9.  Projekt ANNA KK 2016 

V rámci nového projektu bude aplikováno uznávání neformálního vzdělávání. Jedná 

se o systém, kdy např. nekvalifikovaná osoba, převážně se základním vzděláním, 

pracuje na stavbě, práci rozumí, dělá ji dobře a zodpovědně, bohužel nemá k této 

práci žádnou kvalifikaci. Stavební firma – autorizovaná osoba, na základě zkoušek - 

bude moci za poplatek prodávat zkoušky profesní kvalifikace. Tato certifikace bude 

sloužit jako osvědčení a rekvalifikace. 

 

 

10.  Ostatní 

 Český svaz žen je nucen řešit otázku sídla. Paní Hana Šnajdrová předjedná    

 s panem Čermákem možnost, zda by sídlem mohl být Krajský úřad Karlovarského   

 kraje. Doručovací adresa může být byt paní Boženy Vávrové. 

 

Zápisy z jednotlivých komisí, které tvoří podklady pro jednání ANNA KK, budou 

zasílány elektronicky spolu s pozvánkou. Pouze zápisy týkající se přímo NNO 

budou v tištěné podobě. 



 

 

11.  Závěr 

 Termín dalšího jednání ANNA KK bude upřesněn v elektronické pozvánce. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 23.11.2015 

 

  

 Zapsala:  Lenka Čermáková 

 

 

 Ověřila:  Pavlína Taran 


