Zápis z jednání Rady
Centra Mandala z. s.,
se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599 ,
registrace u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. L 16048, ze dne 1. 1. 2014, datum
vzniku 26. 10. 2011
Přítomni:
Zuzana Řezáčová Lukášková
Jana Gajdošová
Kristýna Mikscheová
Program:
1. Zhodnocení první poloviny roku 2015
2. Plán akcí pro první pololetí školního roku 2015/16
3. Stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace plánu pro první pololetí
roku 2015/16
Dnešního dne 1. 9. 2015 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž
programem bylo zhodnocení první části roku 2015 a plán na první pololetí roku
2015/16.
K bodu 1.
V rámci prvního bodu zasedání rady byla hodnocena druhá polovina školního
roku 2014/15, ve které úspěšně proběhl projekt Mandala dětem. Jednatelka
předložila vyúčtování akce, které je součástí také vyúčtování dotací z městské
části Brno střed a Magistrátu statutárního města Brna. Díky této akci se podařilo
nejen mediáně propagovat činnost centra, ale zejména bylo získáno tři a půl tisíce
na podporu činnosti spolku Janus.
Již tradičně byla součástí celé akce příprava mandalového kalendáře na rok 2016.
Během výstavy mandal v jurtě na Obilním trhu proběhl bohatý doprovodný
program, který byl hlavně díky týmu dobrovolníků lépe zorganizován než v
minulých ročnících. Pro další rok lze vylepšit propagaci.
Jednatelka dále odprezentovala změny ve webové prezentaci (provázání
lektorských profile s kurzy a články na blogu) a další plánované práce, které
povedou ke snazší dohledatelnosti centra na internet a k lepší konverzi stránek.
Jednatelka také předložila vyúčtování renovace prostor centra, která proběhla v
letních měsících a navrhla rozprodání stávajícího nepoužívaného nábytku, což
bylo jednomyslně přijato.

K bodu 2.
Pro začátek školního roku byly projednány potřebné kroky k přípravě dnů
otevřených dveří, ke zdárné realizaci dalšího ročníku projektu Mandala dětem a
byly naplánovány závěrečné práce v renovaci centra (položení mozaiky v
předsíni).
Pro správnou funkčnost webu bude nutné provést změny podmínek pro
spolupracující lektory – zejména zdůraznit požadavky na vyplňování a aktualizaci
profile, anotací kurzů a psaní článku na blogu.
K bodu 3.
V návaznosti na bod 2. byly stanoveny tyto úkoly:
- Propagace dnů otevřených dveří – Kristýna M.
- Nafotit a nabídnout nepoužívaný nábytek k prodeji – Jana G.
- Sesbírání dlažby a příprava podlahy pro položení mozaiky – Jana G.
- Dokončení změn na webové prezentaci – Zuzana ŘL
- Návrh změny podmínek pro spolupracující lektory – Zuzana ŘL
Brně dne 1. 9. 2015

