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
Klára Balášová
Program:
1. Zhodnocení prvního pololetí školního roku 2018/19
2. Plán pro druhé pololetí školního roku 2018/19
Dnešního dne 10. 12. 2018 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž
programem bylo zhodnocení prvního pololetí a plán na druhé pololetí školního
roku 2018/19.
K bodu 1.
V rámci prvního bodu zasedání rady bylo hodnoceno první pololetí školního roku
2018/19.
Školní rok byl úspěšně zahájen vernisáží obrazů představujících nejrůznější
výtvarné techniky, které jsou v centru nabízeny. Tradičně proběhly dny
otevřených dveří, v rámci kterých jsme se zapojili do Brněnských dní pro zdraví.
Byl zahájen prodej stolního mandalového kalendáře na rok 2019, který je
doprovázen adventním mandalovým kalendářem. Oba kalendáře jsou výsledkem
projektu Mandala dětem.
Pokračujeme ve spolupráci s firmou Proficio v nastavování marketingových
aktivit. Zejména se zaměříme na nastavení mailingu a na co nejlepší využívání
facebooku.
O prázdninách byla nasazena responzivní verze webové prezentace, která je
doplněna např. o mandalový diagnostický test, který je možné nyní nabízet i online. První zkušební provoz již úspěšně proběhl.
V září byla nastavena bezpečnost práce a požární ochrana pro celý spolek a
současně proběhla aktualizace seznamu lektorů, vizitek na nástěnce v centru a
cedulek u dveří.
Jednatelka se začala aktivně zapojovat do podnikatelských setkání SMART klubu,
z čehož plynou nové možnosti spolupráce pro centrum.

Na podzim byla také dokončena dlouho připravovaná kniha Mandaly
sebepoznání, na které pracovala Zuzana ŘL spolu s Ájou Hrozkovou a která je
nabízena v předvánočním prodeji.
K bodu 2.
V rámci druhého bodu programu byl jednatelkou předložen plán na druhé
pololetí aktuálního školního roku.
Vzhledem k účasti na školení od HCA Brno jednatelka navrhla provedení celkové
revize nastavení fungování spolku a jeho služeb podle systému, který vypracoval
pan Hubbard. Revize bude zahrnovat následující body:
•
•
•
•

Vytvoření organizační struktury spolku (tzv. orgboard)
Vytipování klíčových částí struktury a sepsání návodů, směrnic a procesů
Revize poskytovaných služeb spolku a navržení změn
Stanovení prioritních úkolů plynoucích z bodů výše

Vzhledem k zapojení se spolku v podnikatelském klubu SMART se nabízejí nové
možnosti, jako například možnost prodávat zboží přes Amazon, navázat
spolupráci s cizinci žijícími v Brně nebo větší propagace on-line kurzů, které
jednatelka navrhla začít aktivně využívat.
Návrh byl jednomyslně přijat.
Brně dne 10. 12. 2018
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