Zasedání Výboru Spolku absolventů a přátel MU
22. 3. 2007

zápis z jednání č. 2/2007

Přítomni
Mgr. Radim Petratur
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc
Mgr. Tomáš Mozga
RNDr. Eva Janouškovcová
doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
Mgr. Vladimír Tůma
Mgr. Marie Jílková
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Omluveni
JUDr. Danuše Spáčilová
PhDr. Jan Pavlík
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
Neomluveni
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Mgr. Jiří Nantl
Přítomni mimo Výbor Spolku:
Ing. Markéta Tikalová
Mgr. Kamila Kvapilová
Lenka Petraturová

Cíl 2007:
- finanční soběstačnost
- nové služby pro členy
- rozšíření členské základny
Návrh hlavního dělení činností:
-

-

1. Zůstaň v kontaktu
1.

registruj se do Spolku a získej členskou kartu

2.

aktualizuj kontaktní a jiné údaje

3.

hledej spolužáky

2. Zdroje informací
1.

online diskusní fórum na ISu MU

2.

aktuality na webu Spolku

-

3.

zpravodaj (online verze na webu Spolku)

4.

IS MU

3. Navštěvuj
1.

fakultní/regionální setkání členů Spolku

2.

Valné shromáždění

3.

MU

4.

5.

-

-

akce pořádané univerzitou

2.

knihovny (sleva)

3.

Univerzitu 3ho věku (sleva)

Brno
1.

cestování do Brna (sleva)

2.

parkování (sleva)

3.

ubytování (sleva)

partnery
1.

kultura

2.

ostatní

4. Podporuj
1.

-

1.

Spolek členskými poplatky
1.

na rok / na více let

2.

sponzorskými dary

3.

dobrovolníci (pomoc při organizování setkání apod.)

5. O nás
1.

vize/poslání

2.

Výbor Spolku

3.

zápisy z jednání

4.

fotoarchiv

5.

čestní členové

6.

partneři

7.

kontakty

8.

Stanovy

6. Další
1.

odkazy na MU apod.

2.

...

Obecné úkoly:
-

členské karty

-

vydávání el. zpravodaje

-

aktualizace webu Spolku

-

financování
1.

výběr čl. poplatků (dopis členům apod.)

2.

stukturální fondy

-

zpřístupnění databáze členů ostatním členům

-

organizace setkání absolventů na jednotlivých fakultách

-

spolupráce s vybranými partnery/čestnými členy

-

1.

péče o současné partnery

2.

napojení Spolku na MU služby (knihovny zdarma apod.)

3.

hledání nových vhodných partnerů (jen vybraných dle cílů Spolku)

aktivní marketing
1.

oslovování čerstvých absolventů (letáky, přítomnost na promocích)

2.

vystoupení v celoplošném magazínu / médiu

-

aktivace regionálních klubů (alespoň kontaktní osoba)

-

komunikace s fakultami

-

právní podpora (Stanovy, smlouvy apod.)

Cíl 2007
-

-

je potřeba určit si procentuální výši, tedy kolik členských poplatků je pro Spolek potřeba, aby
mohl fungovat,
mělo by se určit, jaké náklady Spolek má.

1.,2. Zůstaň v kontaktu, Zdroje informací







proces registrace do Spolku je zatím dostačující,
je potřeba vyzvat členy Spolku, aby si aktualizovali svoje osobní údaje v ISu MU,
při organizování činnosti „hledej spolužáky“ je potřeba, aby členové souhlasili
s uveřejněním osobních svých údajů, otázkou je, zda je kontaktovat při příležitosti
rozesílání MUNI spolu s výzvou k zaplacení,
přihlašování do systému, kde by členové Spolku hledali své spolužáky, musí být
flexibilní,
MU plánuje kampaň pro absolventy na podzim roku 2007, bude se jednat o výzvu, aby
si absolventi aktualizovali svoje údaje a při této příležitosti by je MU mohla upozornit
na Spolek a jeho existenci, činnost a cíle,
závěr:
o tajemnice bude dávat příspěvky do diskusního fóra, na něž by mohli
členové reagovat a o kterých by mohli diskutovat (problémem je složitý
proces při přidávání příspěvků),
o tajemnici zůstává nadále činnost aktualizace webových stránek Spolku,
o hromadným e-mailem budou členové vyzváni k povolení zveřejnění
svých údajů,
o měl by být ustaven šéfredaktor Zpravodaje, popř. redakční rada
Zpravodaje.

3.

Navštěvuj








4.

Podporuj







5.

6.

O nás

Další






setkání členů Spolku by mělo být organizováno po fakultách, měla by být ustanovena
kontaktní osoba ze členů Výboru Spolku,
Spolek se může podílet jako spolupořadatel akcí pořádaných MU, popř. jako pořadatel
některé ze svých akcí, např. organizace přednášek čestných členů Spolku apod.,
potřeba monitorovat situaci na MU a dávat o tom zprávy do Zpravodaje,
Spolek by mohl využít možnosti zviditelnění se na akcích MU, např. stánkem, který by
podával informace, nabízel informační materiály apod.,
možnost propojení s MU, která by mohla jednat se svými partnery a zároveň jim
nabídnout možnost partnerství se Spolkem,
závěr:
o Valné shromáždění organizuje Výkonný místopředseda Spolku
s tajemnicí Spolku,
o měla by být zřízena funkce pokladníka, mimo jiné by měl na starost
výběr darovacích příspěvků.
důležití jsou dobrovolníci z řad absolventů, je otázkou, jakou formou je oslovit a
ohledně jaké věci,
nabízí se možnost využít nabídky členů Spolku, kterou uvedli v registračním formuláři,
otázka využití strukturálních fondů, kterou by Spolek nemohl využít, protože by bylo
zapotřebí zahrnout v cílech Spolku „podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“, což
není hlavní náplní činnosti Spolku, který má u svých členů a absolventů velmi nízkou
míru nezaměstnanosti, byla by možnost využití těchto fondů přes MU,
otázka využití dotačních programů města, kraje, Ministerstva školství ČR apod.,
závěr:
o na webu Spolku se bude objevovat aktualita o uskutečněném zasedání
VS, a to 3 řádkovým resumé a programem zasedání VS,
o potřeba ustanovení osoby, která bude mít na starosti komunikaci
s dobrovolníky ve Spolku,
o Mgr. Jílková má na starosti možnosti využití strukturálních a jiných
fondů,
o dále by měla být ustanovena osoba, která by navrhla úpravu webu
Spolku, který je v současné době trochu roztříštěný, komunikace bude
probíhat s grafikem panem Jílkem přes tajemnici,
o místopředseda Spolku rozešle e-mail s konkrétním výčtem úkolů a
návrhem jejich vlastníků

zmíněno- součástí webu Spolku v současné době je:
vize/poslání, výčet členů VS, fotoarchiv, výčet čestných členů a partnerů
Spolku, kontakt a Stanovy Spolku.
diskuse ohledně členských karet,
závěr – členské karty:
o vezme si je na starost RNDr. Eva Janouškovcová, která bude „pečovat“
o členy Spolku, kteří kartu mají nebo ji dostanou,
o je nutné rozvrhnout vzhled této karty, bude to zadáno panu Jílkovi, který
připraví návrhy,
o bude také nutné odlišit kartu řádného člena a čestného člena Spolku,
o obsah přední strany karty: logo, jméno bez titulů, učo,
o platnost karet bude do 31. 12. 2008 (tedy vždy na probíhající kalendářní
rok, ve kterém člen zaplatí + jeden následující rok).

E-mailem bude poslán termín dalšího zasedání Výboru Spolku.

Zpracovala: Lenka Petraturová
Schválil: Mgr. Radim Petratur
Dne 23. 3. 2007

