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 druhého pololetí školního roku 2017/18
2. Plán pro první pololetí školního roku 2018/19
Dnešního dne 29. 6. 2018 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž
programem bylo zhodnocení druhého pololetí a plán na první pololetí
následujícího školního roku 2018/19.
K bodu 1.
V rámci prvního bodu zasedání rady bylo hodnoceno druhé pololetí školního roku
2018/19.
Školní rok byl úspěšně zakončen vernisáží a výstavou z projektu Mandala dětem.
Tím byl ukončen další úspěšný ročník tohoto projektu. K projektu byl z vybraných
a vystavovaných mandal vyroben kalendář na rok 2019 a k němu byl udělán
adventní mandalový kalendář, který bude prodáván nejen jako sada se stolním
kalendářem, ale i samostatně.
Pokračujeme ve spolupráci s firmou Proficio v nastavování marketingových
aktivit. Zejména se zaměříme na nastavení mailingu a na co nejlepší využívání
facebooku.
Také byla připravena mobilní verze webové prezentace, která bude o prázdninách
nasazena a bude doplněna o některé nové funkce (mandalový diagnostický test
on-line).
Vzhledem k GDPR byly po právní poradě s Janou Kuřátkovou upraveny obchodní
podmínky pro centrum, e-shop i Mandalu dětem.

K bodu 2.
V rámci druhého bodu programu bylo v návaznosti na bod 1 projednáno několik
změn pro další pololetí.
Vzhledem k GDPR budou po právní poradě s Janou Kuřátkovou začátkem
nového školního roku podepsány dodatky k smlouvám s našimi spolupracujícími
lektory.
S externí firmou bude probrána bezpečnost práce a požární ochrana pro celý
spolek a budou navržena bezpečnostní opatření. Současně proběhne aktualizace
seznamu lektorů, vizitek na nástěnce v centru a cedulek u dveří.
V září 2018 tradičně proběhnou dny otevřených dveří s výstavou a zapojíme se do
brněnských dnů pro zdraví.
Během prvního pololetí bude testována responzivní webová prezentace z pohledů
všech uživatelských skupin (lektoři, účastníci kurzů, nakupující na e-shopu…) na
různých zařízeních (počítač, tablet, telefon) a budou navrženy úpravy pro
zlepšení uživatelské zkušenosti.
Návrh byl jednomyslně přijat.
Brně dne 29. 6. 2018
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