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Výsledky hromadného rozesílání členům Spolku
•
•

na přelomu dubna a května bylo zrealizováno hromadné rozesílání dopisů členům Spolku,

bylo rozesláno 1296 obálek, které obsahovaly květnový časopis MUNI, dopis pana rektora, složenku typu A a dopis
místopředsedy Spolku s výzvou k zaplacení,

•

po rozeslání zaplatilo 46 lidí, celkový počet platících členů za rok 2007 je 93 (26.700 Kč),

•

bylo vráceno 38 zásilek (důvody nedoručení byly např. změna bydliště adresáta, adresát na uvedené adrese neznámý apod.),

•

od doby rozeslání se odhlásilo 19 členů,

•

stav účtu je 50.500 Kč k uvedenému datu (viz výše),

•
•

dále byl rozeslán hromadný e-mail členům Spolku, kteří jsou zaměstnanci MU, jedná se 203 členů Spolku,
Spolek má k uvedenému dni 1462 členů,
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Aktuální informace o vlastníků jednotlivých kompetencí
členské karty (RNDr. Janouškovcová):
•

mezi členy VS byla poslána finální varianta vzhledu členských karet – bez připomínek,

•

karty jsou přichystány k distribuci,

•

dále se připravuje banner Spolku (spolupráce s panem Jílkem) – forma prezentace Spolku na promocích v tomto roce,

•

závěr: tajemnice Spolku pošle RNDr. Janouškovcové seznam platících členů Spolku v roce 2007 (k 16.6.07 se již stalo),

•

dále byla navržena realizace samolepek, jejich uskutečnění bude záležet na rozpočtu Spolku

•

závěr: na web Spolku bude dán pohyblivý banner s tím, že jsou již členské karty, které budou posílány členům Spolku po
zaplacení členského příspěvku,

databáze členů Spolku (JUDr. Šmíd):
•

jarchiv IS MU obsahuje 100.000 absolventů,

•

IS MU funguje od roku 1999 a ti absolventi, kteří jsou v IS MU, je možné zkontaktovat, komunikovat s nimi prostřednictvím
e-mailu, po jejich registraci (přidělení uča a hesla) do IS MU (popř. Spolku) zařadit do archivu, teprve pak je možná vzájemná
komunikace navzájem,

•

je možný princip „vyhledávání spolužáků“ – absolvent zpřístupní údaje o sobě a zároveň mu bude umožněno vyhledávání
kontaktů na své spolužáky,

•

je nutný souhlas se zasíláním informací ze strany MU, popř. Spolku,

•

návrh: absolventi by si mohli registraci provést sami pomocí IS MU, bohužel toto není možné, registrace absolventa do IS MU
musí probíhat manuálně (tedy musí být určeny osoby, které budou registrace hromadně provádět),

•

reakce prorektora Beka: databáze by neměla být součástí IS MU, po projevu zájmu absolventa by mu měl být zaslán e-mail s
přístupovými údaji s výhružkou jejich změny do 24 hodin (jinak poté budou tyto údaje neplatné, tedy nebude možná registrace v
IS MU),

•

je nutné dobré načasování kampaně oslovování absolventů ze strany MU (spolu s výzvou k registraci do Spolku), které je
naplánováno na září tohoto roku, potřeba alespoň pěti dobrovolníků určených MU, kteří budou registrace absolventů do IS MU
provádět (i když to znamená časovou náročnost registrace konkrétního absolventa MU),

•

je důležitá evidence přihlášených absolventů jak pro Spolek,tak pro MU,

Zpravodaj (doc. Ondrášková):
•

doc. Ondrášková oslovila osoby zaměstnané na půdě MU a bohužel se nesetkala s pozitivním přístupem ke spolupráci s
vytvářením Zpravodaje Spolku,

•

v současné době přislíbena účast pí Květy Klímové (PdF MU) a pí Linhartové (LF MU),

•
•

•
•
•

otázkou tedy zůstává, kdo by byl ochoten se zapojit do psaní článků a vytváření obsahu Zpravodaje,

reakce Mgr. Mozgy – Spolek by mohl pomoct časopisu MUNI s vyhledáváním absolventů MU pro rozhovory do tohoto časopisu a
byla navržena spolupráce s MUNI formou příspěvků ze strany Spolku, popř. pravidelná rubrika o spolkových aktivitách v každém
čísle MUNI, tento návrh se nesetkal s kladných ohlasem ze strany VS, je lepší oddělovat časopis MUNI a Zpravodaj, který má
přinášet něco navíc absolventům-členům Spolku, časopis MUNI je zaměřen interně, tedy komunikuje na úplně jinou skupinu,
dále je třeba se zamyslet nad tím, jaké rubriky by se měly objevovat ve Zpravodaji, např. vzpomínky apod.,

není tedy potřeba spojovat časopis MUNI se Zpravodajem, MUNI je určen všeobecně lidem na MU, je zaměřen na to, co se
děje,do jisté míry supluje něco navíc, není tedy ideální míchat oba časopisy dohromady,

závěr: Zpravodaj bude vycházet 4x do roka, další Zpravodaj vyjde v září, kde bude zmíněna realizace členských karet a způsob
jejich získání (zaplacením členského příspěvku),

partneři Spolku (Mgr Tůma):
•
•
•

členské karty Spolku nejsou dle názoru Mgr. Tůmy cílovou skupinou většiny partnerů,

nápad Mgr. Petratura: začít spolupracovat s knihovnami na MU, oslovit je a tím vytvořit v prvé řadě zázemí na MU, pak je teprve
možná orientace Spolku navenek,

nápad Ing. Tikalové: jedna z možností – 10% slevy na catering/ubytování (u Správy kolejí a menz), dále např. v CŽV, v e-shopu
(realizace v září tohoto roku – viz minulé zasedání), popř. na nějakých sportovištích,

•

Mgr. Tůma: je možná dohoda s GTS na slevu dálkových letů a ubytování v zemích místa přistání, fáze této činnosti: příprava
rámcové smlouvy (tu podepíše za Spolek Mgr. Petratur),

•

závěr: zpráva o spolupráci s GTS bude v příštím Zpravodaji.

2006 Přehled stanovených cílů

2

Absolventský majáles – prezentace Spolku (shrnutí)
•

Spolek měl na této akci, která se konala 26. května 2007, svůj prezentační stánek s informačními materiály o Spolku, dále také
registrační formuláře pro absolventy, kteří mají zájem o členství a přihlášky pro ty, kteří jsou přátelé MU a chtějí se stát členy
Spolku,

•

této akce se účastnilo přes 200 absolventů, do Spolku se jich přihlásilo šest.

Další
Mgr. Kvapilová (OVVM) odjíždí 24. 6. 2007 do Amsterdamu zjišťovat fungování tamní databáze absolventů, členové VS mohou zaslat
e-maily s dotazy, které by mohly být zjištěny při této návštěvě a které by mohly pomoct Spolku v budoucímu fungování,
závěr: bude zaslán e-mail o konajícím se absolventském setkání na FSS MU, které je plánováno na podzim tohoto roku, příští zasedání
se uskuteční v září, upřesňující e-mail bude zaslán do 14 dní od zasedání VS.
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