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 školního roku 2015/16
2. Schválení rozpočtu na rok 2016
3. Schválení podmínek pro spolupracující lektory
4. Stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace plánu pro druhé pololetí
roku 2015/16
Dnešního dne 1. 2. 2016 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž
programem bylo zhodnocení prvního pololetí roku 2015/16, schválení rozpočtu
na rok 2016 a plán na druhé pololetí roku 2015/16.
K bodu 1.
V rámci prvního bodu zasedání rady byla hodnocena první polovina školního
roku 2015/16. Úspěšně proběhly dny otevřených dveří, byla dokončena renovace
prostor, dále byly prováděny změny na webové prezentaci, ale zatím se nepodařilo
prodat nepoužívaný nábytek.
K bodu 2.
Jednatelka sdružení předložila ke schválení rozpočet na rok 2016.

Výdaje v Kč
obchod
150.000,lektorné
100.000,nájem
120.000,asistenti
250.000,materiál
25.000,vybavení
5.000,IT sféra
5.000,reklama
20.000,vzdělání
20.000,----------------------------celkem
695.000,Rozpočet byl jednomyslně přijat.
K bodu 3.
Jednatelka předložila návrh na podmínky pro spolupracující lektory.
Každý lektor centra, pro kterého platí interní ceník splňuje tyto podmínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Má řádně vyplněný lektorský profil na webu Centra Mandala
Má řádně vyplněné všechny své na webu vypsané kurzy
Má alespoň jeden článek na blogu Centra Mandala
Účastní se lektorských setkání
Má alespoň dvě reference na sebe jako na osobu (vyplněné přes náš
formulář)
Má u každého svého proběhlého kurzu alespoň dvě reference (vyplněné
přes náš formulář)
Má u každého svého vypsaného kurzu vyplněné cíle a cílovou skupinu
Po každém svém kurzu u nás posílá náš formulář na zpětnou vazbu
Má reprezentativní fotku ve čtvercovém výřezu min 160x160px

• Má zprovozněný e-mail jmeno@centrum-mandala.cz
Návrh byl jednomyslně přijat.
K bodu 4.
Pro druhé pololetí školního roku 2015/16 byly stanoveny tyto úkoly:
- Revize textů na webu centra – Zuzana ŘL
- Pořádání výstav – Jana G.
- Výstava mandala dětem s doprovodným programem – Markéta Bártová a
Zuzana ŘL
Brně dne 1. 2. 2016

