ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY
Malého 282/3
CZ - 186 21 Praha 8 – Karlín

Z Á P I S
z 6. schůze Předsednictva ČSAP konané dne 17.7.2013 od 16:30 hod v DS
Přítomni:

Max Blanck (MB), Robert Hejzák (RH), David Jilich (DJ), Ivo Procházka
(IP), Julius Szabó (JS)
Petr Mach (PM);
XXX

Dále přítomni:
Omluveni:
Program:
1) Výběr nového ředitel DS
2) Personální situace v DS
3) Plánované akce na léto
4) Výroční zpráva 2012
5) Finance sdružení
6) Změna statutu sdružení
7) Různé

1) JS informoval o výsledku prvního kola výběrového řízení na pozici ředitele DS. V termínu prvního kola ČSAP obdrželo celkem 110 nabídek. Předsednictvo se dohodlo na
dvoukolovém výběru – v prvním ústním kole (červenec) proběhnou pohovory s cca 10
vybranými uchazeči, v druhém ústním kole (srpen) s cca 3 finalisty. Ústní pohovory
proběhnou za účasti externího personalisty a psychologa. Za zajištění obou kol zodpovídá JS a RH (termín: do 1.8.2013). Předsednictvo pověřilo JS přípravou dohody
o hmotné odpovědnosti a přebíracích dokumentů k pokladně, skladu, bance apod.
pro nového ředitele DS (termín: do data nástupu nového ŘDS).
2) JS seznámil předsednictvo s personální situací v DS: pokračuje dlouhodobá pracovní
neschopnost webmastera a obchodního manažera, jejich práci zajišťuje zbytek personálu DS. Info o obsazenosti ubytovny a azylového domu rozesláno sociální pracovnicí všem členům předsednictva. Předsednictvo požádalo JS o dohled nad dodržováním pravidel ubytovacího řádu v DS, zejména povinnosti ubytovaných/ klientů hradit
měsíční nájem. V případě více než měsíčního (dvouměsíčního) zpoždění s platbou na
ubytovně (azylové části DS) ztrácí ubytovaný (klient) právo pobytu v DS (garant JS).
RH přednesl návrh na zkušební zřízení pozice „tajemníka“ (přesný název pozice bude
ještě upřesněn), pozice bude zřízena od data nástupu nového ředitele DS zkušebně
na dobu určitou (3-4 měsíce), poté proběhne vyhodnocení její potřeby a případné
úpravy; předsednictvo souhlasilo s návrhem, že v případě zájmu se vedoucím sekretariátu stane na zkrácený úvazek člen předsednictva JS.
3) IP seznámil předsednictvo s akcemi plánovanými na léto 2013 – dvě veřejné besedy
pořádané v srpnu v rámci Prague Pride (15/8 – HIV a coming out, garant besedy IP a
16/8 – HIV a zaměstnávání, garant besedy Jiří Pavlát), rekondiční pobyt v Chotěboři
(zatím přihlášeno 28 osob, garant JS), workshop prevence v rámci MSM komunity v
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Berlíně (účast za ČSAP Tomáš Rieger bez finanční spoluúčasti sdružení) a workshop
COBATEST v Barceloně (účast za ČSAP JS bez finanční spoluúčasti sdružení). RH dále
informoval o nabídce EATG Training Academy a zapojení ČSAP do programu nadace
Vodafone kRok jinak a KPMG Rok spolu.
4) Předsednictvo souhlasilo se spuštěním tří nových služeb ČSAP – občasníku POZITIVNĚ! Pro HIV+ komunitu (garant RH, termín do 1.8.), projektu Průvodců pro nově HIV+
diagnostikované (garant MB, termín do 1.9.) a projekt psychologického poradenství
(RH ve spolupráci s dr. Braunem, termín podzim 2013).
5) JS představil členům představenstva výroční zprávu za rok 2012. Předsednictvo výroční zprávu schválilo, JS zajistí distribuci.
6) RH konstatoval, že pokračují práce na interním závěrečném vyúčtování projektu
OPVK (na příštím setkání předsednictva Jiří Pavlát přednese zprávu o výsledku), JS informoval o vyřešení správního řízení s Vojenskou zdravotní pojišťovnou a vyřešení
opožděného vyúčtování grantu Nadace ČEZ. Do konce měsíce proběhne vyúčtování
grantu GLAXO (garant JS). Předsednictvo se shodlo, že kompletní finanční audit sdružení provede až ke konci účetního období. JS informoval o výsledku sbírkové činnosti
na Letišti Václava Havla v Praze (čistý výnos pro ČSAP 42.000 Kč).
7) DJ vznesl dotaz na změnu právní formy sdružení. Předsednictvo se dohodlo, že vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na nového ředitele DS a s tím spojenou časovou zaneprázdněností všech členů předsednictva se otázka změny právní formy sdružení bude řešit až v září 2013.
8) IP informoval o zácviku dalšího lékaře do před/potestového poradenství do AIDS poradny DS. RH požádal vedoucího poradny o zácvik dvou poradců-žen z řad dobrovolníků, aby mezi poradci byly zastoupeny rovněž ženy (termín podzim 2013). JS informoval o zřízení AIDS hotlinky ve slovenském Domě světla a spolupráci s ČSAP (část
dotazů bude přesměrována k odpovídání do DS).
9) JS požádal předsednictvo o schválení příspěvku 100,- Kč měsíčně na telefonní náklady
tzv. kmenových zaměstnanců. Předsednictvo příspěvek schválilo za podmínky, že zaměstnanec zapojí své číslo do VPN sítě organizace.
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