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2. Finanční situace Spolku
•

v současné době je potřeba vyřešit finanční situaci do koce tohoto roku a pro rok 2008,

•

otázkou zůstává, zda bude mít Spolek v příštím roce sídlo na RMU nebo zda to bude jen místo pro doručování pošty,

•

6. listopadu se koná Job challenge – veletrh pracovních příležitostí, kde se Spolek může prezentovat a je zde možnost otevření
cesty k případnému sponzorovi (možnost financování budoucích spolkových aktivit),
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3. Partneři Spolku
Partneři Spolku (Mgr. Tůma):
•

díky spolupráci s knihovnami MU mají členové Spolku, při prokázání členskou kartou, umožněn bezplatný vstup a výpůjčky knih,

•

nabízí se možnost poskytnutí slev na Celoživotní vzdělávání, jednotlivé fakulty zajišťují kurzy CŽV – Spolek tedy může dojednat
tyto slevy přímo s katedrami fakult,

•

systém CŽV není centralizovaný – proto není možné jednat s MU, ale s jednotlivými fakultami, CŽV je zajímavé pro Spolek členové se chtějí zapojovat do aktivit pořádaných MU,

•
•
•
•
•
•
1.
2.

proběhl marketingový průzkum IBA – je zaměřen na zájem o CŽV a Spolek, výsledky budou členům Výboru zaslány,

objevil se nápad, a to posílat časopis Muni každému platícímu členovi, náklady: asi 10 Kč na výrobu časopisu + 20 Kč na zaslání
zásilky – toto řešení je ideální, ale náklady jsou příliš vysoké,
další variantou, jak využít časopisu Muni, je možnost posílat ho členům pravidelně 1x nebo 2x do roka,

proběhne spolupráce s MU v oblasti aktivit směřovaných na absolventy, bude uskutečněno vydání speciální přílohy Muni pro
absolventy, které bude posláno absolventům, na které získá MU nebo Spolek kontakt,

v současné době je zaměstnána nová ředitelka v nakladatelství MU, bylo by dobré vyjednat s ní konkrétní slevy pro členy Spolku,
závěr:

Ing. Tikalová pošle e-mailem všem členům Výboru Spolku výsledky marketingového průzkumu IBA,

Mgr. Petratur zrealizuje „balíček slev“, tedy slevovou nabídku pro platící členy Spolku.

4. Členská databáze
Databáze členů (dr. Šmíd):
•
•

databáze absolventů MU dostává elektronickou podobu, buduje se spektrum lidí, které je možné oslovit, později se z nich mohou
stát členové Spolku,
do konce listopadu 2008 mohou být absolventi z ISu MU k dispozici pro budoucí aktivity MU či Spolku.

5. Členské příspěvky, možnosti služeb Spolku
•

Mgr. Kvapilová zjistila u dr. Peňáze možnost poskytnutí části členského příspěvku na dobročinné účely, je zde možnost přispět
na překlady materiálů apod.,

•

je lepší přispět na něco „hmatatelného“ (např. vozík atp.),

•
•
•
•

RNDr. Janouškovcová: nabízí se otázky, zda by měl Spolek sklouzávat do „spolku nadací“ – členové nemají primární zájem o
poskytnutí příspěvku na dobročinné účely,
není lepší nabídka pro členy, která má souvislost přímo se Spolkem (např. setkávání)?, jedním z cílů registrace je sdružování
členů a ti raději upřednostní pořádání konkrétní společenské akce,
dalším podnětem k zamyšlení je, zda pořádat akci MU a pozvat členy, nebo Spolek bude takové setkání připravovat sám,

dle slov Mgr. Petratura není problém pořádat akci na MU, poté by si tam každý člen našel něco ze svého oboru,

•

názor prorektora Beka: pozvat členy na setkání členů Spolku, např. uspořádat koncert MU, platící členové by dostali lístek a pak
(např. ve večerních hodinách) by měli možnost se setkat s ostatními členy,

•

zapojit Spolek jako aktivní element ve spolupráci s fakultami, např. vhodný typ akce: Noc vědců aj.,

•

nápad Ing. Tikalové: Spolek více propojit s MU a zároveň nabídnout členům něco navíc,

•

pan prorektor Bek: do Spolku nevstoupí jen tak normální lidé, chtějí být v kontaktu nějakým způsobem s MU – uspokojení nějaké
jejich ambice, členové mají různé motivace (např. přátelská setkání s panem rektorem),

•

hledejme cesty, jak uspokojit společenské nebo vzdělávací požadavky absolventů,

•
•

příští rok je 90. výročí MU, můžeme pozvat své členy, prezentovat historii fakult MU, která by mohla přilákat více absolventů,

máme studenty na U3V – nabízí se možnost jejich oslovení s poskytnutím informací a nabídkou členství, v této věci kontaktovat
Ing. Barboru Haškovou a domluvit se na konkrétním postupu, vytipovat „aktivní“ studující důchodce.
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6. Zpravodaj
•
•

Zpravodaj vyjde v prosinci tohoto roku,

Mgr. Petratur přislíbil příspěvek do tohoto čísla.

Zapsala: Lenka Petraturová
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