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: 2. 9. 2014 od 7.30
Přítomni: Robert Hejzák, Petr Pazdiora, Jakub Tomšej, Julius Szabó, Jiří Pavlát
Omluveni: Max Blanck
1. Plnění úkolů

K otázce přijetí nových členů JS konstatoval, že ČSAP se pokusilo e-mailem navázat kontakt
s osobami, které si podaly přihlášku do ČSAP na členské schůzi v dubnu 2014, přičemž žádný ze
zájemců na e-mail ČSAP nereagoval ani jinak neprojevil zájem o aktivní členství v ČSAP. JS navrhl
přihlášky zamítnout.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
RH požádal JS, aby vyrozuměl žadatele o zamítavém stanovisku ČSAP.
RH konstatoval, že byl proveden zápis ČSAP do rejstříku spolků. JT informoval členy předsednictva
o přihlašovacích údajích do datové schránky.
JS a JP zkontrolují, zda byli poskytovatelé dotací informováni o změně právní formy, resp. názvu
ČSAP.
RH představil předsednictvu návrh bodů, které budou komunikovány členské základně v rámci informačního e-mailu. JT připraví do 7.9. návrh e-mailu, který bude zaslán členské základně a dobrovolníkům, a umístí jej na Dropbox k doplnění, následně bude do 15.9. rozesláno prostřednictvím
robota.
Předsednictvo si vyžádá od kontrolní komise klíče od skříňky, která byla určena pro předsednictvo
tak, aby tato skříňka mohla být používána nejpozději příští týden.
Popisy práce zaměstnanců byly připraveny a projednány s danými zaměstnanci, kteří je bez výhrad
přijali.
RH informoval o plánované schůzce ohledně životního pojištění HIV pozitivních osob.
2. Informace o proběhlých jednáních

RH informoval o jednání o změnách Národního plánu boje proti HIV/AIDS a o jednání na MZ
k novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví. ČSAP dosáhlo toho, že Ministerstvo zdravotnictví
(po přímluvě MPSV, Úřadu pro ochranu osobních údajů a úřadu veřejného ochránce práv, které si
připomínku ČSAP osvojily) bude iniciovat změnu novely tak, že z ní bude vypuštěna notifikační
povinnost HIV pozitivních osob při příjmu do zařízení sociálních služeb. Změna zatím nebyla dosažena v otázce pozitivního testování, kde MZ zatím připomínky ČSAP zvažuje.
JP informoval o jednání s poslankyní paní Markovou a o její plánované návštěvě v Domě světla dne
2.9.2014.
3. Informace o plánovaných akcích

JP informoval o jednání s dr. Šikolovou týkajícím se Evropského týdne testování.
JP informoval o plánech na organizaci veřejné sbírky Červená stužka.
JP informoval o výsledcích účasti ČSAP v rámci Prague Pride. Podařilo se provést celkem necelých
300 testů na HIV, přičemž největší zájem byl o sanitku na Letné.
4. Revize interních předpisů ČSAP

JP a JT zrevidují seznam vnitřních předpisů a na příštím zasedání předsednictva bude projednáno.
5. Rozpočet
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Předsednictvo projednalo aktuální finanční ukazatele ČSAP k 30.6.2014 předložené JP a diskutovalo o rozpočtu na příští období a o tom, jaké žádosti o dotace budou podány. JP připraví v prvním
zářijovém týdnu návrh rozpočtu na rok 2015.
6. Různé

JP informoval předsednictvo o změně v pracovním poměru sociální pracovnice, kde se podařilo
najít shodu na zkrácení pracovního poměru do 31.1.2015 s možností dalšího prodloužení. Předsednictvo proti danému postupu nevzneslo žádné námitky.
Zapsal:Jakub Tomšej
Ověřil: Robert Hejzák
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