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Aktuální informace o dění ve Spolku
•
•
•

dne 17. 9. 2007 byl všem členům Spolku (počet: 1528) poslán Zpravodaj, který si zatím přečetlo 805 členů

rozeslali jsme 141 členských karet, z toho 31 karet bylo posláno zaměstnancům MU vnitřní poštou

máme 152 platících členů

•

celkový počet členů ve Spolku: 1531

•

stav účtu k 1. 10. 2007 je 1185 Kč.
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Existence a prezentace Spolku
•

bylo by vhodné promluvit s rektorem, zda by nám nepomohl oslovit nějakého sponzora MU, zkušenost Ing. Tikalové v tomto
směru: oslovované firmy ani neodepisují na e-mail od pana rektora, lepší je možnost osobního jednání

•

nabízí se také pozvání potenciálního sponzora na oběd od pana rektora

•

další možností je obeslání vytipovaných členů Spolku s žádostí o příspěvek do Spolku - tato aktivita byla již v minulosti
zrealizována a bohužel se nesetkala s pozitivním ohlasem

•

MU se snaží podporovat Spolek administrativně, např. poskytnutím prostor apod.

•
•
•
•

dalším z nápadů je zaslání e-mailu všem neplatícím členům s prosbou o zaplacení členského příspěvku, v případě nezaplacení
upozornění, že Spolek již nadále nebude moci provozovat svou činnost a existence Spolku bude nejistá

jedním z nastalých problémů je fakt, že většina zaměstnanců MU nejsou členy Spolku, bylo by dobré dostat Spolek do jejich
povědomí

nápad prof. Schmidta: část peněz z členského příspěvku věnovat na dobročinné účely

Spolek vytváří produkt, který chce prodávat, jsou jím členské karty, vyskytuje se problém v uvažování členů: „zaplatím a co
dostanu?“, absolventi by měli cítit morální povinnost ke Spolku, členové by po zaplacení rádi viděli využití svého členského
příspěvku (např. v Anglii – sbírky na dostavbu budovy), otázkou tedy zůstává účelné využití peněz z členských příspěvků

•

co třeba vybírat členský příspěvek na něco konkrétního? Např. 50% na sochu, postavení počítačové učebny, bezbariérový
přístup do budov apod.

•

závěr:

1.

V pátek 5. 10. 2007 proběhne absolventské setkání FF MU, kde se bude Spolek prezentovat. Na tomto setkání bude
přítomna tajemnice Spolku jakožto zástupce Spolku.

2.

Spolek se bude prezentovat stejně jako loni na Dni otevřených dveří v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích dne
9. 11. 2007 od 15 do 19 hodin. Na tuto akci budou pozváni všichni členové Spolku a bude zde přítomna tajemnice
Spolku.

3.
4.

Zvažuje se zaslání e-mailu zaměstnancům MU s proklikem na náš web, čímž se Spolek pokusí získat nové členy z řad
zaměstnanců - absolventů MU.

Otázkou zůstává, zda nerozpůlit členský příspěvek na administrativní činnost Spolku a na část, ze které by se přispívalo
na konkrétní účel - ponecháno k úvaze do dalšího zasedání Výboru Spolku.

Financování Spolku
•

zůstává otázkou, zda Spolek zrušit, nalézt finanční zdroj pro Spolek nebo si vzít půjčku

•

nápad prof. Schmidta: oslovit partnery MU ke sponzorství ve Spolku, např. finanční podpora 10.000 Kč nebo 20.000 Kč, k tomu
námitka: je nutné to projednat s panem kvestorem, aby nedošlo k tomu, že od jedné instituce, tedy MU, bude požadováno více
příspěvků (tedy od MU, fakult i od Spolku)

•

závěr:

vymyslet a zrealizovat projekt, který by byl nabídnut platícím i neplatícím členům, kde členský příspěvek by byl použit
z části za určitým účelem. Kontaktovat PhDr. Peňáze z Teiresiás s prosbou o vypracování tabulky s uvedením
jednotlivých odstupňovaných částek, prostřednictvím kterých by Spolek přispíval na konkrétní účely (Mgr. Kvapilová)

Zpřístupňování služeb členům Spolku
•

nastínění problému Mgr. Kvapilovou: jak zpřístupňovat služby IS MU členům Spolku; budou tyto služby zpřístupněny jen členům
Spolku nebo všem absolventům MU?

•

diskuse na toto téma:
prof. Schmidt: zpřístupnit všem s poznámkou, že majitelem databáze je MU, která nám umožňuje zveřejnění
inzerátu, že Spolek se podílí na její správě apod.
Mgr. Jílková: jen členům Spolku
Ing. Tikalová: omezením jen na členy Spolku by byla uzavřena možnost kontaktu na všechny absolventy MU
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•

závěr:
Výbor Spolku se dohodl, že tyto kontakty by měly být poskytovány všem absolventům MU.

Partneři Spolku
•

byla uzavřena smlouva se společností GTS

•

v jednání o partnerství je také Národní divadlo Brno, které stojí o spolupráci s MU, potažmo se Spolkem

•
•
•

setkání ředitelů knihoven: nemáme žádné informace o konajícím se setkání, případné informace zjistí Mgr. Tůma

v současné době se projednává zvýhodněné vstupné pro členy Spolku do Moravského zemského muzea, kde se koná
v listopadu výstava,
závěr:
Mgr. Kvapilová kontaktuje Mgr. Nantla z důvodu zjištění možnosti slevy v e-shopu.

Ostatní
•

v současné době jsou podány na MŠMT dva rozvojové projekty týkající se databáze absolventů, a to projekt vývojového týmu
ISu MU a projekt OVVM , které budou finálně zrealizovány v říjnu příštího roku. Jedná se o oslovování všech absolventů MU, do
kterého se může připojit i Spolek

•

jinými možnými finančními zdroji pro Spolek by mohl být i projekt grantového kalendáře, který finančně vypomáhá neziskovým
organizacím s jejich činností; zasílání kalendáře bude pro Spolek zaplaceno od ledna příštího roku,

•

termín dalšího zasedání Výboru Spolku bude upřesněn v e-mailu.

Zapsala: Lenka Petraturová
Schválila: Mgr. Kamila Kvapilová
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