Zápis
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

PS Zahraniční aktivity

025

5/2015

Místo

ČKA

Termín

28. července 2015

Od – do

13:00 do 16:00h

Předsedající

Jaroslav Šafer

Sekretář

Dita Pavelková

Hosté

-

Členové PS zahraničí

Pavel Martinek, Josef Smutný, D. Borák (skype)

Následující termín jednání

začátek září

-Visegradské fondy - žádost o podporu schůzek V4 v Brně
-JS slíbil info a akci
-V4
-v tuto chvíli dohody z Brna nefungují. V4 komory nevyplnily tabulku cest, nesdílejí informace,
nesdílejí info o práci jednotlivých WG
-29.5 odešel z ČKA ( KF) věcný a "káravý "dopis všem komorám V4 , který konstatoval, že nikdo
kromě ČKA nic nenahrál na GD.
-PM vloží na GD za ČKA vše, co v tuto chvíli máme
-PS se dohodla, že počká do září, zda ostatní komory prokáží aktivitu
-je možné, že V4 v lednu bude mít především charakter setkání a jednání mezi ČKA a SKA
-DP a kancelář řeší produkci setkání v Brně (pro 2016 pravděpodobně spojené s výjezdem
představenstva). Rozpočet PS bude krýt pouze schůzku V4, setkání představenstev ČKA a SKA bude
kryto rozpočtem představenstva.
-ENACA
-ENACA přislíbila Prahu jako místo konání pro jaro 2016. Kancelář bude muset řešit produkci
pražské akce
-je zásadní, aby kancelář -DP- průběžně řešila agendu ENACA včetně kontaktu s M. Ondrákovou
-ACE
-je dohodnut plán cest na zbytek 2015. Cesty jsou pokryty rozpočtem PS zahraničí. Nutno
kontaktovat další PS, se kterými sdílíme náklady (PS soutěže, - M. Svoboda).
-PM shrne v krátkém aktuálním textu (2015, 2016) evaluaci jednotlivých WG ACE ve smyslu
účasti ČKA na činnosti jednotlivých WG. Co sdílení aktivit komor V4 ?!!!!
-DP bude vyžadovat osobní zápisy z cest na jednotlivé WG. Dále vyžádá oficiální zápisy z jednání
WG
-JS dokončí zápis z květnového jednání ACE. Zprávu JS nabídne PS představenstvu k projednání
-Web ČKA a odkaz na PS obecně, PS zahraničí konkrétně
-všichni členové PS konstatují, že je příliš komplikované se proklikat k PSkupinám obecně a k PS
zahraničí konkrétně.
-členové žádají jednodušší odkaz na PSkupiny
-Kancelář ČKA a Dita
-DP / ACE: kancelář pročítá korespondenci z ACE, komunikuje se sekretariátem ACE. DP část
korespondence řeší sama, část konzultuje s právním oddělení (JP, EF, DR), část s vedoucími
konkrétních PS ČKA (P. Martínek, P. Lešek, M. Fišer, M. Svoboda) atd. Konzultuje se sekretářem ČKA
MŠ.
-DP/ ENACA: kancelář průběžně řeší agendu ENACA. Osoba vyslaná na setkání ENACA bude
řešena zvlášť. Příští setkání ENACA bude nejspíš v Praze. DP může konzultovat s O. Mihálikovou ze
SKA, která je vedoucí ENACA. Setkání ENACA je typově setkání "úředníků" kanceláří komor.
-Agenda ENACA jde z rozpočtu kanceláře. DP spolupracuje s M. Ondrákovou, která řeší konkrétní
registrace.
-DP/ cestovní kancelář: kancelář řeší pracovní cesty členů PS zahraničí.
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