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 druhé poloviny školního roku 2015/16
2. Volba jednatelky a místojednatelky spolku
3. Plán pro první polovinu roku 2016/17
Dnešního dne 16. 11. 2016 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž
programem bylo zhodnocení druhého pololetí roku 2015/16, plán na první
pololetí roku 2016/17 a přijetí nové členky spolku Centra Mandala.
K bodu 1.
V rámci prvního bodu zasedání rady byla hodnocena druhá polovina školního
roku 2015/16. Kromě několika výstav, které organizovala Jana Gajdošová
proběhla výstava Mandala dětem s doprovodným programem ve spolupráci
s CVČ Lužánky. Výstava byla doprovázena několika technickými problémy. Na
další rok byly proto naplánovány změny. Výstava bude pořádána přímo ve
spolupráci se spolkem Janus ve veřejném prostoru a jurta bude nabídnuta
k prodeji.
Webová prezentace je průběžně upravována a probíhá postupná revize textů.
Vzhledem k poklesu návštěvníků byla domluvena schůzka se SEO konzultantem,
který navrhl nápravná opatření a provedl analýzu klíčových slov. V úpravách
budeme i nadále pokračovat.
K bodu 2.
Jako jednatelka spolku byla navržena Zuzana Řezáčová Lukášková. Jako
místojednatelka byla navržena Klára Balášová.
Návrh byl jednomyslně přijat.

K bodu 3.
Jednatelka předložila návrh na program pro první pololetí školního roku
2016/17.
- Školní rok bude tradičně zahájen dny otevřených dveří s výstavou obrazů
Žanety Zieglerové.
- Tradičně bude organizován projekt Mandala dětem, podle dokumentu,
který byl sestaven v červnu roku 2016.
- Na základě rozhovorů s lektory budou upraveny služby centra, web a
komunikace centra na venek.
- Ve spolupráci s marketingovou poradkyní bude nastavena nová
marketingová strategie.
- Bude dokončena revize textů na webu.
Návrh byl jednomyslně přijat.
Brně dne 16. 11. 2016
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