
Zápis z jednání Rady  
 

Centra Mandala o.s., 

se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, 

IČ 22768599 , 

registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn. VS/1-1/86199/11-R  

 

Přítomni:  

Zuzana Řezáčová Lukášková 

Jana Gajdošová 

Kristýna Mikscheová 

 

Program:  

1. Vyhodnocení projektu Mandala dětem 

2. Vyhodnocení školního roku 2013/2014 

Dnešního dne 8. 7. 2014 byla svolána schůze Rady Centra Mandala o.s., jejímž programem 

bylo vyhodnocení projektu Mandala dětem a také celého uplynulého školního roku.  

 

K bodu 1. 

Jednatelka předložila vyúčtování projektu Mandala dětem. Projekt je celkově 1103,- v plusu. 

Tyto finanční prostředky budou použity pro odeslání výstavy do škol. Jednotlivý členové 

organizačního týmu předložili pozitiva a negativa celé akce. 

 

Pro příští rok bylo zaznamenáno, že je potřeba vylepšit: 

o je potřeba někde vyvěsit list na zapisování se k objednávání kopií 

o obrazy očíslovat a dát k nim cenovky + info o kopiích 

o rozdělit ceny originálů a kopií 

o domluvit kdo a kdy bude dělat úklid 

o dát někomu na starost obchůdek v jurtě 

o jurtonocování - stanovit termín převzetí a odevzdání klíčů, rozdělit ceny na všední den 

a na víkend, chtít po lidech platbu předem 

o udělat marketingovou strategii - co kam kdy poslat, jak lidi více informovat 

o včas zajistit dost dobrovolníků - možná i přes nějakou firmu? 

o program v jurtě - udělat časové bloky a ty nabízet k rezervaci, všechno to zaplnit 

o pro lektory - doporučit cenu (max. 100,-/os), jasně komunikovat nájemné a kam a kdy ho 

mají platit 

 

K bodu 2. 

Školní rok 2013/2014 byl vyhodnocen jako úspěšný. Podařilo se realizovat řadu výstav a 

kurzů. Celkově jsme byli zmíněni 14x v médiích, podařilo se získat část financí formou darů 

a došlo k nárůstu návštěvníků webu, stejně jako k nárůstu počtu odběratelů občasníku 

informujícího o akcích v centru a odběratelů mandal zdarma. V první polovině roku 2014 

však došlo k nárůstu finančních výdajů, což bylo zapříčiněno zejména potřebou nákupu zboží 

do obchůdku.  

 

V Brně dne 8. 7. 2014 


