Zápis z jednání rady ANNA KK
Datum: 14. 1. 2016 od 15:00 do 17 hodin
Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 335 A.
Přítomni: viz prezenční listina
Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je usnášeníschopná
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvod
Volba ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Vnitřní záležitosti, měsíční zprávy
Informace z cest, povolení cest
Zprávy z komisí a výborů
Projekty ANNA KK
Úkoly a výzvy – kontrola strategického plánu
Kroky k naplnění strategie – Etický kodex
Regionální pracovní skupiny
Vzdělávací cyklus pro NNO
Ostatní
Závěr

1. Úvod
Předsedkyně spolku paní Hana Šnajdrová, přivítala všechny přítomné.
2. Volba ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena
paní Božena Vávrová.
3. Kontrola usnesení
Všechny body usnesení byly splněny. Žádost ČSŽ o předání sídla byla předána
vedení Karlovarského kraje,
4. Měsíční zprávy. Vnitřní záležitosti.
Nadále je zasílán informační servis.
Hana Šnajdrová předložila měsíční zprávu o činnosti ANNA KK.

Projekty na podporu zaměstnanosti jsou ukončeny ke konci měsíce října. Čeká se na
vyhodnocení poslední monitorovací zprávy.
Lenka Čermáková – asistentka pro ANNA KK a Tripartitu rozvázala pracovní poměr,
Hana Šnajdrová představila novou zájemkyni o tuto pracovní pozici.
Žádost o členství předložila organizace Dolmen, z. ú.
Rada ANNA KK schvaluje přijetí Dolmen do ANNA KK a ukládá Haně Šnajdrové
zadministrovat vstup.
O členství v ANNA KK projevila zájem také SOS vesnička Karlovy Vary. Hana
Šnajdrová projednala podmínky členství s vedením organizace a předala přihlášku
do ANNA KK.
5. Informace z cest, povolení cest
Hana Šnajdrová předložila zprávy z těchto cest:
29. 10. 2015 – Praha - výběrové řízení regionální koordinátor DZS
8., 11., 18. 12. 2015 – Praha vedení účetnictví a vyúčtování dotací,
8. 1. 2016 - Praha - vedení účetnictví a oprava monitorovací zprávy
12. 1. 2016 – Karlovy Vary - oprava monitorovací zprávy, SOS vesnička – schůzka
před vstupem, konzultace s uchazečkou o místo asistentky ANNA KK,
Dále informovala o plánovaných cestách:
14. 1. 2016 – Karlovy Vary - Workshop pro NNO – Local to local, Rada ANNA KK
19. 1. 2016 – Karlovy Vary - Komise pro vnější vztahy RKK
20. 1. 2016 – Karlovy Vary - Podpis a odevzdání opravy monitorovací zprávy Zítra
v práci
21. 1. 2016 - Praha - vedení účetnictví a oprava monitorovací zprávy – Společně na
TP v KK
Rada ANNA KK schvaluje tyto cesta a schvaluje vyplacení cestovného.
6. Zprávy z komisí a výborů
Hana Šnajdrová předložila zprávy z komisí a výborů Karlovarského kraje. Zápisy
z jednotlivých komisí, které tvoří podklady pro jednání ANNA KK budou zasílány spolu
s pozvánkou elektronickou cestou. Pouze zápisy týkající se přímo NNO budou
v tištěné formě.
Stále není obsazeno místo v komisi pro životní prostředí. Je nutné zajistit účast.
Obsazení v Krajském akčním plánu středoškolského vzdělávání – jako zástupce do

KAP byla nominována Lenka Čermáková. Vzhledem k tomu, že rozvázala pracovní
poměr, je nutno najít vhodného kandidáta.
Rada ANNA KK bere na vědomí zpráv z komisí a výborů.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou vyhledáním a pověřením zástupce
ANNA KK v Komisi pro ŽP.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou vyhledáním a pověřením zástupce
ANNA KK pro KAP.
7. Projekty ANNA KK
Projekt na činnost ANNA KK od Karlovarského kraje byl podán.
Projekt v partnerství s Karlovarským krajem Nestůj a pojď 2 byl podán.
Hana Šnajdrová předložila projektový záměr projektu Začni znovu, který by mohla
ANNA KK realizovat v partnerství s agenturou bfz.
Hana Šnajdrová předložila projekt s pracovním názvem „automobil pro Václava“.
Cílem projektu je získat finanční prostředky u nadace ČEZ pro hendikepovaného
pana Václava
Rada ANNA KK bere na vědomí informaci o dvou podaných projektech.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou zpracovat projekt, vykomunikovat
partnerské vztahy s bfz a podat projekt Zační znovu.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou a Pavlínu Liškovou zpracovat a
podat projekt „automobil pro Václava“.
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.
9. Kroky k naplnění strategie – Etický kodex
Hana Šnajdrová předložila návrh etického kodexu. Členové Rady ANNA KK
komunikovali návrh a požadují změny ve formulacích.
Rada ANNA KK pověřuje členy Rady ANNA KK k podání návrhů na změny textu
v Kodexu tak, aby bylo možné dokument schválit na příštím jednání Rady.
10. Regionální pracovní skupiny
Regionální pracovní skupiny budou nadále pracovat. Organizace pracovních skupin –
beze změn.

11. Vzdělávací cyklus pro NNO
Rada ANNA KK se dohodla, že vzdělávací semináře budou probíhat na dvou
úrovních.
První – Leader ship podpora managementu organizací – např. Syndrom vyhoření,
Strategické plánování, tvorba projektů EU atd.
Druhá – určená pracovníkům s cílovou skupinou neziskových organizací – např. Práce
s dětmi ADHD.
Rada ANNA KK ukládá všem svým členům navrhnout témata vzdělávání NNO.
12. Ostatní
Členové ANNA KK nepřispěli do bodu ostatní.
13. Závěr
Termín dalšího jednání ANNA KK bude upřesněn elektronickou cestou.
USNESENÍ:
1.
Rada ANNA KK schvaluje přijetí Dolmen do ANNA KK a ukládá Haně
Šnajdrové zadministrovat vstup.
2.
Rada ANNA KK schvaluje tyto cesta a schvaluje vyplacení cestovného.
3.
Rada ANNA KK bere na vědomí zpráv z komisí a výborů.
4.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou vyhledáním a pověřením
zástupce ANNA KK v Komisi pro ŽP.
5.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou vyhledáním a pověřením
zástupce ANNA KK pro KAP.
6.
Rada ANNA KK bere na vědomí informaci o dvou podaných projektech.
7.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou zpracovat projekt,
vykomunikovat partnerské vztahy s bfz a podat projekt Zační znovu.
8.
Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou a Pavlínu Liškovou
zpracovat a podat projekt „automobil pro Václava“.
9.
Rada ANNA KK pověřuje členy Rady ANNA KK k podání návrhů na
změny textu v Kodexu tak, aby bylo možné dokument schválit na
příštím jednání Rady.
10.
Rada ANNA KK ukládá všem svým členům navrhnout témata
vzdělávání NNO.

V Chebu dne 14. 1. 2016

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Božena Vávrová

