Zápis z 7. schůze Předsednictva Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (P-ČSAP) v roce 2014
konané dne 9. června 2014 od 7,30 hod. v Domě světla
Přítomni:
Omluveni:

Max Blanck, Július Szabó, Robert Hejzák, Petr Mach, Jiří Pavlát
Petr Pazdiora, Jakub Tomšej

1. Účast ČSAP na jednání koordinační skupiny Národního programu HIV/AIDS.
Za ČSAP zastupují na jednání skupiny RH a PP. P-ČSAP pověřilo oba účastníky, aby na
jednání skupiny otevřeli témata nedostatečného financování preventivních programů
proti HIV, dotázali se na plánované intervenční aktivity v roce 2015 a navrhli širší
zapojení státu do letošního Evropského HIV testovacího týdne.
2. Rekondiční pobyt HIV+ Chotěboř 2014
Po diskuzi rozhodlo P-ČSAP, že nebude v tomto roce pořádat rekondiční pobyt HIV+
osob v Chotěboři ani jinde s ohledem na konání obdobné akce pořádané Red
Ribbon, o.s. P-ČSAP hlasovalo o využití původně alokované finanční částky na pobyt
jako příspěvek členům ČSAP na účast na této akci Red Ribbon, o.s. s výsledkem PRO:
0, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 0. Důvodem je skutečnost, že pobyt Red Ribbon, o.s. není
pobytem rekondičním, ale setkáním přátel Red Ribbon, o.s.
3. Komunikace s členskou základnou
Člen předsednictva RH informoval o plánovaném projednání podoby s JT. O závěrech
projednání bude P-ČSAP informováno na příští schůzi.
4. Prověrka ochrany osobních údajů v ČSAP
Na základě podnětů některých členů spolku P-ČSAP pověřilo JT provést revizi způsobu
nakládání s osobními údaji ve spolku a jejich ochrany a zároveň mu uděluje plnou moc
k jednání před Úřadem na ochranu osobních údajů ve věci provedení případných
nových registrací. (T: 3.6.)
5. Zpráva kontrolní komise ČSAP
PM informoval P-ČSAP o svém zvolení předsedou kontrolní komise. V návaznosti na
zprávu kontrolní komise podanou PM se ŘDS zavázal předložit do konce srpna 2014
zprávu o způsobu vypořádání nálezů kontrolní komise.
6. Výroční zpráva ČSAP
JS předloží P-ČSAP návrh výroční zprávy za rok 2013 do 10.6.2014. Finální verze
výroční zprávy musí být hotova do konce měsíce.
7. Informace o činnosti DS
ŘDS informoval P-ČSAP o poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci Domu světla,
personálních změnách (úklid DS bude po návratu z pracovní neschopnosti mít na
poloviční úvazek VH, tím tak budou dvě síly na úklid DS v souhrnném úvazku 1,0).
ŘDS dále informoval o odchodu preventisty LM z celého na poloviční úvazek
k 31.7.2014 a záměru vyhlásit výběrové řízení na preventistu ČSAP.
ŘDS avizoval setkání členů a zaměstnanců ČSAP, které se bude konat 12.6.2014
v budově DS.

Účastí na Prague Pride 2014 za ČSAP a programem činností byli pověřeni LM a MJ.

8. Různé
MB informoval o podání návrhu na povolení oddlužení u insolvenčního soudu. PČSAP toto vzalo na vědomí. RH informoval o vystoupení 2 členů z ČSAP.
9. Úkoly
- Zápisy v elektronické podobě na internetových stránkách ČSAP (T: 30.6./JS)
- Uzamykatelná skříňka pro podklady a výstupy činnosti P-ČSAP
- Prověrka ÚOOÚ
Schůze P-ČSAP byla ukončena v 8:45 hod. Příští schůze předsednictva proběhne
v termínu 1.7.2014 (předběžná dohoda, termín ještě bude potvrzen).

Zapsal:
Ověřil:

Max Blanck
Robert Hejzák

