Zápis z 8. schůze Předsednictva ČSAP konané dne 11. 9. 2013 od 16:00 hod v DS
Přítomni:
Dále přítomni:
Omluveni:
Program:

Robert Hejzák (RH), Ivo Procházka
(IP), Julius Szabó (JS)
Petr Mach (PM), předseda kontrolní komise
Max Blanck (MB), David Jilich (DJ),
1) Postup v OPVK
2) Rozpočet na 2014
3) Příprava žádostí o dotace na 2014
4) Postup k změně právní formy ČSAP
5) Úkoly pro tajemníka sdružení na 4Q 2013
6) Newsletter / září a projekt Buddies
7) Akce sdružení na podzim 2013

1. JS informoval o postupu v řešení problémů s projektem OPVK, kteří řeší společně
s Jiřím Pavlátem. Poslední monitorovací zpráva společná se závěrečnou MZ bude
během několika dnů dokončena, budou doplněny všechny požadované podklady.
Probíhá častá komunikace s úředníky MŠMT – CERA. Odevzdání MZ do konce měsíce
9/2013.
2. ŘDS informovala o plánovaném rozpočtu na r. 2014 v souvislosti s žádostmi, které
jsou připraveny ve finální podobě k podání na příslušné úřady, nejprve na MZČR. ŘDS
představila jednotlivé projekty, proběhla diskuze o projektech a jejich detailním
řešení. Upřesnění termínů podání a postupu ŘDS (spolupráce s ostatními
zaměstnanci na projektech).
3. Viz bod 2.
4. RH informace o termínech, které jsou závazné v případě změny na právní formy
platné jen do konce roku 2013. RH navrhl pozvání právníků na příští předsednictvo a
sdělení jejich stanoviska na změnu právní formy sdružení. Nutnost svolání členské
schůze pokud má dojít ke změně právní formy. IP informoval o stanoviskách právníků,
která již zazněla na předchozích předsednictvech a která nebyla jednoznačná. Diskuze
o vytvoření několika právnických osob (dceřiných). RH zastává stanovisko zachování
členské základny.
5. RH představil návrh pracovní náplně tajemníka zejména do konce roku 2013, resp.
podle postupu předávání agendy ŘDS s přesahem do r. 2014: navázání kontaktů a
udržení kontaktu s firemními dárci (korporátní sponzoring), vypořádání zprávy pro
kontrolní komisy, udržování webových stránek do vytvoření stránek nových. JS:
řešení jednotlivých činností a akcí. IP: Vánoční večírek (ve spolupráci s ŘDS).
6. RH: projekt Buddies (úkol MB) – požádal o správu o projektu. RH: newsletter, správa
o prvním vydání newsletteru, vyjde do konce září, bude zaslán čistopis předsednictvu.
7. RH: návrh na besedy (konkrétně trestní odpovědnost HIV pozitivních);
8. Řešení problému razítka v AIDS centru na Bulovce, věci se ujme DJ.
9. RH: úkol pro ŘDS a účetního organizace: sdělení předsednictvu stav hotovosti
sdružení a stav čerpání financí z projektů.

