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Prezentace cesty Mgr. Kvapilové na univerzitu v Amsterdamu
•

Mgr. Kvapilová představila amsterdamskou univerzitu a její fungování a organizaci Asociace absolventů (obdoba Spolku
absolventů u nás),

•

poznámka prof. Schmidta – zamyslet se nad fungováním nadačního fondu u nás, který by byl samostatný, stejně tak, jak je
tomu v Amsterdamu u Asociace absolventů,

•

bylo by dobré uvažovat nad způsobem získávání kontaktů od absolventů,

•

zpráva o návštěvě univerzity Mgr. Kvapilovou je součástí tohoto zápisu (viz příloha dole).
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Partneři Spolku
Partneři Spolku (Mgr. Vladimír Tůma):
•

v současné době se jedná o uzavření smlouvy mezi společností GTS a Spolkem, připravuje se obsah této smlouvy, kterou má na
starost JUDr. Spáčilová a Mgr. Nantl, jakožto osoby pověřené právními službami Spolku,

•

je nutné rozlišit partnerství (uvnitř MU) :
1. centrální (např. Správa kolejí a menz, ubytování, kontakt: pan Čížek),
2.

•

celoživotní vzdělávání - není centralizované, organizaci CŽV mají na starosti jednotlivé fakulty MU, nabízí se
možnost vygenerování slevy na určitý kurz u konkrétního pořadatele kurzu (fakulty), poté výběr dle atraktivity a
ceny kurzu, která se pohybuje od 20 Kč do 20.000 Kč,

v září tohoto roku bude spuštěn e-shop (viz minulé zasedání VS), v této věci možné kontaktovat RNDr. Pitnera ohledně možnosti
poskytnutí slev pro Spolek,

•

dále se nabízí využít možnosti slevy v knihovnách v rámci MU, proběhlo již jednání a bylo přislíbeno členům Spolku dobrovolné
uhrazení ročního knihovnického poplatku (který činí 200 Kč/rok),

•

závěr:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

V září 2007 proběhne setkání ředitelů knihoven, jehož se zúčastní Mgr. Tůma s tím, že vyjedná poskytnutí možnosti
placení dobrovolného knihovnického poplatku pro členy Spolku.

Mgr. Nantl přislíbil zajištění slevy v e-shopu, který bude spuštěn v září, a tudíž uplatnění této slevy pro členy Spolku
jako jednu z výhod členské karty.

Na PrF MU přislíbila JUDr. Spáčilová vyjednání slevy na CŽV (informace o počtu členů Spolku z ESF MU a PrF MU
poskytne tajemnice).
Mgr. Tůma zjistí možnosti dohodnutí slev na FSpS MU (např. sportovní kurzy, výlety, sportoviště apod.).

Tajemnice vypracuje výčet aktuálních možností využití členské karty pro členy Spolku, tyto informace budou zveřejněny
na webu Spolku a ve Zpravodaji (který bude rozeslán v září 2007).
Tajemnice napíše dopis, který bude členům poslán spolu s členskou kartou, v tomto dopise zazní informace o využití
karty (viz předchozí bod).

Členské karty
•
•
•

členům VS byly ukázány členské karty, které se budou posílat členům Spolku v následujících dnech, jedná se o první sadu karet,
která čítá 93 ks,

k 1. 8. 2007 má Spolek 150 platících členů, kterým budou postupně karty posílány spolu s informačním dopisem o možnostech
využití karty,
závěr: tajemnice pošle RNDr. Janouškovcové další seznam platících členů, kterým budou vystaveny členské karty.

Zpravodaj Spolku
Zpravodaj Spolku (doc. Ondrášková):
•
•
•
•

Zpravodaj bude členům Spolku rozeslán v druhé polovině září 2007,

nápad JUDr. Spáčilové týkající se pravidelné rubriky vždy představující jednoho partnera Spolku (jednalo by se o jednu z výhod
partnerství),

již je připraven rozhovor s prof. PhDr. Přemyslem Hauserem, CSc. do zářijového Zpravodaje, dále se v tomto čísle objeví
informace o členských kartách a také článek o cestě Mgr. Kvapilové do Amsterdamu,

závěr: do konce srpna bude členům Výboru Spolku poslán obsah Zpravodaje (s vypsáním rubrik a informací, které
k těmto rubrikám jsou již připraveny), možnost členů Výboru připomínkovat obsah, popř. dát nové podněty ke změnám
obsahové stránky Zpravodaje.
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Další
•
•

do budoucna bude nutné zvážit financování Spolku a jeho aktivit, jednou z možností je nabídka sponzoringu potenciálním
spozorům,
další termín zasedání VS bude upřesněn v e-mailu, který bude poslán členům VS do konce srpna 2007.

Příloha:
Univerzita v Amsterdamu – stručný výtah
116 000 absolventů od r. 1945
75 000 e-mailových kontaktů na absolventy

1. Služby pro VŠECHNY absolventy za univerzitu:
-

magazín SPUI – 3x ročně poštou
univerzitní den – 1x ročně (účastní se cca 1000 absolventů)
www stránky www.alumni.uva.nl
sleva na další vzdělávání

Hledání kontaktů: neposkytují; je možné zveřejnit výzvu, že hledají kontakt na někoho prostřednictvím interaktivního portálu v rámci
asociace
Navázání vztahu s čerstvými absolventy:
po skončení studia (nemají klasické promoce jako u nás, jen předání diplomu na studijním odd.) – dostanou brožuru s informacemi o
vztazích s absolventy a dárek (diář - Bc/tašku na notebook - MA)
2. Asociace absolventů – služby pro ČLENY:
nezávislá na univerzitě
založena 1889
6 000 členů
menší sdružení podle předmětů v rámci velké asociace (historie, právo, medicína, ekonomie, jazyky) – dělají si vlastní nezávislé
programy, některé jsou aktivnější, jiné méně
1 x ročně valné shromáždění – zhodnocení uplynulého roku, je to hodně rychlé, bývá tam tak 20 členů včetně výboru, za 20 minut je to
hotové (posílají pozvánku, ale chodí málo lidí)
4 x ročně se schází výbor – 6 členů
Association Day:
600 – 700 lidí
listopad, sobota 10 – 17 h
1 centrální přednáška (obecněji zaměřená)
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oběd
odpoledne další přednášky organizované jednotlivými kluby – podle zaměření
6 – 7 programů souběžně, aby si mohli vybrat
poplatek 20 EUR za den (občerstvení, oběd), jinak akci financuje dohromady univerzita a asociace
na první přednášce rozdají formuláře (feedback), můžou je hned vyplnit nebo později zaslat poštou
organizátoři se sejdou den poté → zhodnocení

účastní se hlavně starší členové → přemýšlejí, jak zapůsobit na mladší členy, aby se zúčastnili – chtějí podchytit jejich zájem;
přemýšlejí, že jim v budoucnu nabídnou workshopy zaměřené na: rozvíjení kariéry, time management, změna zaměstnání
Členské karty:
dostanou alumnipas, ten ukážou v univerzitní knihovně, na základě toho dostanou další, plastovou kartičku do knihovny a můžou si tam
půjčovat a mít tam přístup zadarmo (hodně lidí se hlásí do asociace právě kvůli tomu!)
muzeum – volný vstup
botanická zahrada
sportovní aktivity – UvA Sport Centre – sleva
univerzitní den (pro všechny absolventy) – sleva na poplatku
snaží se, aby služby pro členy byly vždy spojeny s univerzitou → záruka vysokého standardu
Komunikace s členy:
-

každý měsíc posílají e-mail členům – info o významnějších přednáškách a akcích (např. americký balet)
mají 1 stránku v magazínu SPUI (možnost registrace, info, aktuality)

Vazba na současné studenty: možnost poskytnutí stipendia (např. na studium v zahraničí) → tito studenti pak mají motivaci stát se
členy asociace
žádosti o stipendia velmi přísně posuzují, nedají to každému
platí je z fondů (viz dále)
Partneři: píšou o nich ve SPUI, o akci apod.
domlouvají je nejlépe na základě osobních vazeb
služby pouze pro Amsterdam, ne jinde v Holandsku
mají pobočky v NY, Madridu, Barceloně (30 – 40 lidí) – 1x ročně tam udělají výjezd spojený s přednáškou

Nadační fondy
majetek v hodnotě 12 mil. EUR
35 fondů – zakládají soukr. osoby
jsou nezávislé, ale asociace je kontroluje, některé existují např. 70 let
každý je zaměřen na něco jiného (studijní apod.)
nadační výbor se schází 4x do roka, posuzují žádosti studentů o stipendia
nadace byla odvozena z asociace
Financování činnosti asociace:
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poplatek 30 EUR/rok, majetek odkázaný v poslední vůli
pokud nezaplatí, po 2 výzvách ruší členství (ztratili takto zatím 2 tisíce lidí)
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