Zápis ze schůze vedení SKS dne 3.7. 2018, místnost SKS
přítomni: L. Němcová, K. Tomek, J. Hulák, M. Volmanová
Program:
1. Rozšířená schůze výboru SKS se bude konat dne 27. 9. v zasedačce Charitasu
(J. Hulák zajistil zasedačku, P.Ing.Fiala osloven předsedkyní, další příprava
programu po prázdninách).
2. Kontakt se Slovenskem proběhl po několika liniích (Hulák, Kasal), s doc.
Mikloškem e-mailem i telefonicky hovořila předsedkyně. Závěry slovenských
seniorů sdělí pan Němeček L. Němcové na Politické akademii ve Vídni.
3. Úprava místnosti SKS - je třeba odevzdat počítač i tiskárnu (Hulák,
Němcová); vyřadit zbytečné dokumenty a časopisy (Volmanová, Němcová),
část písemností dnes vyklidila M. Volmanová.
4. Registrace členů probíhá, dohodnout evidenci v Excelu či jinak s paní
Křivánkovou (Hulák, Němcová).
5. Počátkem září by bylo možné uskutečnit schůzi výboru SKS, protože v září
proběhne několik důležitých akcí (13.9. Svatá Dobrotivá, akce Rady seniorů 28. a 29.9. - vstupenky přinesla M. Volmanová, spolupráce s gymnáziem na
Praze 2, atd.), ještě konání schůze zvážíme.
6. Web SKS je průběžně doplňovaný a k dnešnímu dni v pořádku (Křivánková,
Němcová).
7. K. Tomek informoval o registraci členů na Praze 11, o stavu financí SKS, o
akci Prahy 11 v kostele sv. Františka.
8. L. Němcová informovala o projektu autobusu EMIN, na kterém SKS
participovalo; Podle dr. Schwarze obdržela EAPN po jmenování nového
ministra grant na podporu seniorů v soc. oblasti, ovšem grant byl finančně
zkrácen a bude třeba předělat úkoly vzhledem k nižší částce. Rovněž místo 2
okresů bude pouze jeden. Uvažovalo se o účasti Žďáru n. S., J. Hulák
vzhledem k nové situaci zrušil účast na grantu. Problematika sociálních
služeb ve Žďáru je dobře řešena, uvažuje se o vybudování Domu pro seniory.
9. Bylo konstatováno, že jsme neobdrželi fakturu od ESU na zaplacení ročního
příspěvku za r. 2018. Doporučuje se, aby L. Němcová požádala G. Dumonta,
aby fakturu přivezl do Vídně, není problém ji okamžitě proplatit.
10.Pamětníci -zájemci o spolupráci s gymnáziem se přihlásí během prázdnin u L.
Němcové.
Zapsala L. Němcová

