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Zápis z 1. zasedání Grémia

Nadačního fondu „Využij svůj talent, “
zapsaného v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl N ,vložka 561,
IČO 041 56 412
konaného dne 21. 1. 2016 v 10 hodin……………………………………….

v zasedací síni Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Purkyňova 648/125, BrnoKrálovo Pole, PSČ 612 00.
Jednání se zúčastnili: PhDr. Antonín Holubář, Prof. Ing.Petr Vavřín,DrSc, Doc. Ing. Antonín
Malach ,CSc, Ing. Jaroslav Chaloupka,CSc, Doc. Ing.Miroslav Mejzlík, Mgr.Černý

Program:
1. Příprava jednáním na senátu ČR
2. Diskuse k činnosti, stanoviska a podněty k obsahu jednání na senátu,
Projednání struktury hostů na jednání v senátu
3. Závěry ze zasedání

1. Zasedání na senátu
Zasedání na senátu se uskuteční dne 15.3.2016
. Zasedání Grémia a Správní rady v senátu je klíčovou akcí na které je nutné představit
cíle NF a cíle grémia a vymezit úkoly pro plnění plánu činnosti. K účasti budou pozváni
členové Grémia a hosté podle schváleného návrhu

-

Správní rad projedná návrhy na hosty k pozvání .. Kritériem pro pozvání je příslib
krátkého vystoupení k obsahu jednání.
Program jednání:
1.Zahájení jednání místopředsedou Senátu ČR p. Ing. Ivo Bárkem
2. Poslání a úkoly Nadačního fondu a představení Grémia
3.Složení grémia a hostů, galerie talentů
4..Vystoupení k předloženým tématům členy a hosty
5. Plán činnosti Nadačního fondu – příprava a opatření k akcím roku 2016

Pro bod 4 byl projednány 2 návrhy na vystoupení Prof. Vavřína a a Ing. Mezlíka. Další
vystoupení projedná Doc.Malach a připraví návrhy na obsah jednání Grémia do 11.2.2016
vč. tézi jednotlivých vystoupení.
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1.2.Obsah jednání na senátu
Pro jednání na senátu byl předložen k diskusi návrhy na témata. Témata budou
zpracována formou tézí a doporučeno připravit je pro účastníky jednání v písemné formě
jako součást složky dokumentů obsahující základní informace o organizaci a činnosti
nadačního fondu.
Složka bude obsahovat (upřesnit na jednání 11.2.2016):
1.
2.
3.
4.

Organizační schéma správy a Grémia
Vstup do spolupráce – tab. a text
Statut Grémia
Přihláška k diskusi na konferenci

Byl schválen návrh na pozvánku na zasedání v senátu a v jednání Dr.Holubáře vyjasnit
možnosti videozáznamu, způsob zveřejnění informace o jednání a p. Zvážit účelnost
kontaktování vedle paní Štěrbákové Ing.Hoefera a ing. Jeřábka.

2. Diskuse k činnosti
-

-

-

V diskusi byly konstatovány vážné nedostatky v prezentaci činnosti a cílů Plán činnosti
a formy presentace (dosud navrhované formy ) K/D/G Nadačního fondu na web
stránce. Pozitivní výsledky v individuálním projednáváním spolupráce na Úřadu vlády,
MPO a s členy grémia vč. hostů jsou z hlediska perspektiv činnosti významné a
úspěšné ale nejsou dostatečně účinné pro potřebu veřejného postavení a významu
pro pochopení a podporu cílů Nadačního fondu. Jednou z příčin je obsah web
stránky. Proto jsou přijata opatření projednaná na dnešním jednání správní rad
s využitím marketingové strategie předložené naším marketingovým poradcem Mgr.
Černým. Při přípravě nového obsahu webu bude koordinovat obsah změn
navržených Mgr. Černým p.Pinkas.
Není dosud projednán plán činnosti na r. 2016 zejména s ohledem na rozhodnutí o
formě a obsahu konference, diskusního fóra, workshopu a jiných forem presentace
činnosti.
Dosud zvažované formy jsou: -K. konference s vyhodnocením cílů Nadačního fondu
členy a hosty grémia
- D.-diskusní fórum s analýzou podmínek pro rozvoj a
využití talentů (bookinaire) - G.- čtvrtletní zasedání grémia s projednáním návrhů
na galerii talentů a projednání adeptů na podporu talentů

3 Závěry ze zasedání.
Diskusi doplnit formou projednání přípravy na jednání na Senátu 11.2. 2016 a
legalizovat v závěrech Senátního zasedání 15.3. 2016.
Do zasedání zajistit úpravy webu podle zápisu Správní rady.
Zapsal: Chaloupka
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