ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, z. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY
Malého 282/3
CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín
Zápis ze zasedání předsednictva ČSAP
Datum: 6. 1. 2015
Přítomni:, Petr Pazdiora, Max Blanck, Jakub Tomšej, Julius Szabó
Hosté: Jiří Pavlát, Petr Mach
Omluveni: Robert Hejzák
1. Úkoly z předchozího jednání:





JT – připravuje dopis členům spolku (k novému roku) do 9. 1. 2015 – termín trvá



JS – na předsednictvo přinesl vytištěné zápisy z předchozích jednání předsednictva, které
byly opatřeny podpisy zúčastněných členů předsednictva 



Akce k 25. výročí ČSAP v r. 2015 – datum konání zatím stanoveno na 17.9.2015 (v
původně navrženém termínu 24.9. má ŘDS dovolenou)
 seznam hostí bude umístěn na DROPBOXu k průběžnému doplňování
 JP (ŘDS) finanční plán akce – bude dodán po dokončení seznamu hostí dle kalkulací
na osobu – termín byl stanoven neurčitě na průběh února



Vnitřní předpisy – JP (ŘDS) – seznam + 3 předpisy do příští schůze předsednictva –
stanoven náhradní termín pro dodání 3. 2.
 JT – do 9. 1. zašle členům předsednictva další 3 vnitřní předpisy k revizi
 JT – do 3. 2. připraví předlohu platového výměru







2. Rozpočet na rok 2015 – čeká se na rozhodnutí o výši jednotlivých grantů dle žádaných dotací –
prozatím odloženo
připravit rozpočet pro členskou schůzi do 30. 3.
3. JT – informoval o připravované schůzi zdravotního výboru PSP ČR o projednávané novele Zákona o
ochraně veřejného zdraví, která se má dle očekávání uskutečnit v lednu – JT bude průběžně
informovat o stavu – návrh je třeba připomínkovat, aby byl finální výstup dokončen do 3.2.






4. Výroční zpráva organizace
 JS zajistí koordinaci přípravy výroční zprávy (vz)
 poslední kolo připomínkování do 9. 1.
 JP dodá finanční ukazatele a statistiky d30. 1. 
 JP (Lucie P. – koordinátor dobrovolníků) dodají texty vytvořené dobrovolnicí –
profesionální tiskovou mluvčí 
 JS rozešle strukturu vz i s připravenými daty členům předsednictva do 1. 2. 
 vyhotovení 1. verze vz do 3.3. 
 termín Výroční schůze spolku předběžně stanoven na 24. 4.




5. JP – informoval:
 Seznam vnitřních předpisů k revizi předloží dne 3. 2. 
 Přehled služeb ČSAP na rok 2015 – předloží minimální variantu do 3. 2. 
 Předsednictvo vzalo na vědomí vyplacení odměn zaměstnancům DS doloženým ŘDS
– o případné odměně pro ŘDS bude rozhodnuto na příští schůzi dne 3. 2.
 Do příští schůze nejsou plánovány žádné akce ČSAP/DS
 Příprava nového webu online poradny



6. PM
- poukázal na výběr těch uživatelů azylové části DS, kteří v minulosti měli vztah k omamným a
psychotropním látkám, vzhledem k riziku jejich možného dalšího užívání
- dále vyjádřil obavu z možného porušení zákona o ochraně osobnosti při uvažovaném rozšíření
kamerového systému v DS
7. JT – požádal JP (ŘDS), aby byli členové předsednictva předem zváni na akce pořádané ČSAP, a
navrhuje, aby o případném rozšíření kamerového systému v DS předem rozhodlo předsednictvo
-

PP - informoval o pokračování plnění Národního plánu boje proti AIDS, kdy bude zvednut roční
příspěvek MZ z 3 na 6 mil. K
předběžně informoval, že v r. 2014 byl počet nově zachycených HIV+ nižší než v r. 2013
požádal o posunutí zahájení úterních schůzí předsednictva na 7:15 hod. vzhledem k potřebě
odchodu JT

Zapsal: Max Blanck
9.1. Schválil: Petr Pazdiora

