
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 školního roku 2016/17 
2. Plán pro školní rok 2017/18 

Dnešního dne 30. 6. 2017 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž 
programem bylo zhodnocení školního roku 2016/17 a plán na další školní rok.  
 
K bodu 1.  
V rámci prvního bodu zasedání rady byl hodnocen uplynulý školní rok 2016/17. 
Kromě několika výstav, které organizovala Jana Gajdošová proběhla výstava 
Mandala dětem s doprovodným programem. Šestý ročník proběhl z technických 
a personálních důvodů v minimalistické variantě v Café Ambrosia ve spolupráci 
se spolkem Janus. Podařilo se prodat několik obrazů a celkový průběh akce lze 
označit jako podařený.  
Webová prezentace je stále průběžně upravována a probíhá postupná revize 
textů. Ty jsou přizpůsobovány modelovým personám, které byly vytvořeny na 
základě uživatelského průzkumu. Pro další školní rok jsou plánovány PPC 
reklamy.  
 
K bodu 2.  
V rámci druhého programu bylo v návaznosti na bod 1 projednáno několik změn 
pro další školní rok. 
Vzhledem k plánované mateřské dovolené Jany Gajdošové bude počet výstav 
omezen na dvě. Jedna proběhne v Centru Mandala v rámci dnů otevřených dveří 
v září a druhá bude tradiční výstavou k projektu Mandala dětem na jaře. 
V posledním ročníku projektu Mandala dětem došlo k poklesu zapojených dětí. 
Zároveň z uživatelského výzkumu vyplynulo, že hlavními uživatelkami našich 



služeb jsou ženy kolem padesátky, které rády tvoří s dětmi, vnoučaty i 
s kamarádkami. Abychom podpořili jejich snažení a sociální kontakt, kterého 
mají málo, bude další ročník projektu Mandala dětem rozšířen o kategorii pro 
dospělé a bude otevřen široké veřejnosti. 
 
Jednatelka předložila návrh na program pro školní rok 2017/18. 

- Školní rok bude tradičně zahájen dny otevřených dveří s výstavou obrazů 
Hanky Formánkové. 

- Tradičně bude organizován projekt Mandala dětem, podle dokumentu, 
který byl sestaven v červnu roku 2016, která ale bude upraven pro širokou 
veřejnost. 

- Ve spolupráci s marketingovou firmou budou nastaveny PPC kampaně. 
- Bude dokončena revize textů na webu a revize webu. 

 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Brně dne 30. 6. 2017 
 


