
Zápis z 1. jednání VV HB
2.-3. dubna 2022

Zápis 1. jednání výkonného výboru

Hnutí Brontosaurus

2.-3. dubna, kancelář ÚHB v Brně

Přítomni: Rozálie Jandová, Veronika Scholzová, Barbora Stolínová, Kristina Studená, Tereza
Opravilová, Daniela Syrovátková, Martin Kadala, Nelson Dufek (2. 4.), Hana Rosová (2. 4.)
Hosté: Dalimil Toman, Josef Dvořáček
Omluveni: Martin Hájek

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 5 hlasů pro, v případě schvalování
vnitřních předpisů a organizačních pokynů 6 hlasů pro.

Souhrn úkolů a pověření

Zápis

Zprávy z ústředí

Fungování VV v roce 2022

Rozdělení kompetence VV HB x ÚHB

Cíle a kompetence členů VV na rok 2022

Rozdělování dotací MŠMT a financí na dobrovolnické akce

Rada HB, velké akce 2022

Rozpočet na rok 2022

Odměny a zhodnocení

Ukrajina

Mládežnická PsB

Strategický plán - VIZE 50

Přístup do BISu pro KRK

Souhrn úkolů a pověření

● Josef Dvořáček aktualizuje rozpočet po schválení dalších zdrojů a pošle na konferenci VV
HB.

● Dalimil Toman s Josefem Dvořáčkem se podívají na úvazky a kapacity v souvislosti s
novými projekty, které teď budeme uskutečňovat, a aktualizuje návrh úvazků a pošle do
konference VV.

● Josef Dvořáček pošle návrh na zvýšení mezd a aktualizovaný rozpočet do konference VV.
● Veronika Vlačuhová obvolá prostory na Radu.
● Dalimil Toman připraví pozvánku na Radu, FB událost a pošle do týdne (do 8. 4.).
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● Josef Dvořáček vyčlení peníze z MŠMT na příměstské tábory pro ukrajinské děti.
● Dalimil Toman zveřejní nové znění OP 5.4 na mozku
● Josef Dvořáček vyplatí odměny za mimořádné pracovní nasazení ve výjimečných

situacích (pandemie covid-19, tornádo) ředitelům.
● skupina Tereza Opravilová, Kristina Studená, Alena Konečná a Daniela Syrovátková

probere proces hodnocení ředitelů

● pracovní skupina Martin Kadala, Rozálie Jandová, Barbora Stolínová se sejde k
rozdělení dotací MŠMT na činnost v roce 2022

● Tereza Opravilová pošle ke vzetí na vědomí rozpočet HB na rok 2022

● Josef Dvořáček zprocesuje nastavení odměňování a vyplácení odměny předsedkyni

Zápis

Zprávy z ústředí

Dalimil Toman a Josef Dvořáček provedli VV aktuálními tématy, kterými se zabývá ÚHB. Shrnutí
níže.

Aktuálně probíhá příprava na letní akce - letních táborů je spíše méně než v předešlých letech,
nicméně pravděpodobně nebude problém akce naplnit.

Bude snaha o propojení strategických oblastí mezi VV a ÚHB (konkrétními pozicemi).

V současné době vzniká kurz pro vedoucí BRĎO. ÚHB se soustředí také na spolupráci s
brněnským OHB, zejména v oblasti zapojování účastníků a absolventů minulých ročníků.
Dokončuje se také práce Sekce vzdělávání na sjednocování a sladění organizátorských kurzů
vedoucí k sjednocení udělování a ověřování kvalifikací.

Na ÚHB jsou aktuálně 3 dobrovolníci ze zahraničí, soustředí se hlavně na přednášky na školách a
workcampy.

Oblast organizace mezinárodních akcí byla vyhodnocena jako nedostatečná - podle ÚHB chybí
systematičnost a kvalitní komunikace se články.

V oblasti marketingu je aktuálně vypsané výběrové řízení na pozici redaktora*ky. V oblasti se
poměrně daří, jen práce s médii je slabší. Zvažuje se zapojení konzultanta v oblasti komunikace a
PR.

V oblasti individuálního fundraisingu proběhla úprava webu a darujme.cz. Probíhá nastavování a
upevňování procesů péče o dárce. V následujících měsících se bude Adopce obracet na bývalé
členy (které oslovuje od zimy 2021), aktuálně oslovování spíš ustalo, protože filantropickým
tématem je spíše válka a pomoc uprchlíkům.
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Akce Příroda: připravuje se Klima startup. Akce jinak běží jako obvykle, příprava a realizace
probíhají bez problémů.

Akce Památky: nedaří se otevřít kurz péče o kulturní dědictví, tématu se v HB věnují jen cca 3
články. Ve zvažování je zapojení tématu do konference v rámci oslav 50 a také zpracování metodik
péče o kulturní dědictví.

Dobrovolnické centrum, kluby převzal Jakub Kiššík, jde zejména o nastavení péče o dobrovolníky
kolem Brna. V budoucnu převezme také péči o volné členy HB.

Ekostany fungují bez problémů, jsou aktivní zejména díky ZČ Rozruch.

V rámci programu pro středoškoláky máme naplnit celkem 1.000 h - aktuálně máme 300 h, 350 h
je nasmlouvaných, zbytek je potřeba dotáhnout do konce šk. roku 2021/22.

Získali jsme základní grant od Nadace OSF (start od 1. 4. 2022), oblasti jsou:

○ středoškoláci a jejich zapojení do dobrovolnictví
○ odborný rozvoj organizátorů dobrovolnických akcí ke smysluplnému dobrovolnictví
○ Letní škola dobrovolnictví
○ zahajovací konference v rámci oslav 50 let Brontosaura

Schválené jsou také 2 granty SFŽP zaměřené na:

○ dobrovolnické akce
○ vzdělávání organizátorů

Vznikl nový tým na tvorbu BISu: stěžejní práci odvádí Ondřej Lomič, zapojují se Jan Štourač a
Martin Hájek. Dosavadní spolupráce s Auto*matem (který měl dodat nový systém) vyhodnocena
jako dlouhodobě velmi nedostačující, byl dán pokyn k zastavení práce. Další práce na BISu bude
probíhat pod palcem nového týmu.

Fungování VV v roce 2022

VV se domluvil na vzájemné komunikaci, pravidlech fungování, hlasování a jednání. Noví členové
VV byli seznámeni s kompetencemi a způsobem rozhodování. Dále byl také projednaný způsob
sestavování a ověřování zápisu z jednání, byly rozděleny kompetence a úlohy spojené s rolemi
zapisovatele a ověřovatele. Nově se také vytvořila role koordinátora jednání = člen VV, který
zodpovídá za organizaci jednání. Tyto role se budou předávat, na konci každého jednání budou
stanoveny pro to příští.

Rozdělení kompetence VV HB x ÚHB

Role ÚHB

- servisní (k článkům a HB), projektová - naplňování projektů, spolupráce na naplňování vizí
a strategických plánů

- příprava podkladů pro rozhodování VV
- má kompetence k rozhodování
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- vlastní projekty

Role VV

- směřování HB
- schvalování
- konzultace pro lidi z programů
- reprezentuje ZČ
- zpětná vazba od VV směrem k ÚHB - vykonaná činnost, projekty

ÚHB ve vztahu VV

- VV nastaví dlouhodobé směřování, z toho vyplynou mezikroky a konkrétní úkoly, které by
ústředí mělo naplňovat

- VV může dlouhodobé vize hlídat, dávat jim obrysy a vytvářet zadání pro ústředí (ale i ve
spolupráci s některými pracovníky)

- VV by neměl suplovat činnost ústředí
- forma komunikace: konkrétní požadavky od výkoňáků pracovníkům - posílat přes ředitele,

aby mohl jejich úkoly prioritizovat

Náplně jednotlivých pozic a pravomoce ředitelů jsou zpracované v tomto organizačním pokynu.

Radu HB by mělo zajišťovat ÚHB, body dá VV, ale program a praktické věci zajišťuje ÚHB.

Zasedání VV by se měl vždy účastnit někdo z ÚHB, aby mohl dál na ústředí předávat úkoly.

Cíle a kompetence členů VV na rok 2022

Členové VV si zvolili tematické okruhy, kterým se budou v roce 2022 věnovat:

● vzdělávání: Rozálie Jandová, Daniela Syrovátková, Tereza Opravilová, Alena Konečná +
Veronika Scholzová za napojení za středoškoláky

● demokratická skupina, aktivní občanství, angažovanost: Kristina Studená, Rozálie
Jandová, Alena Konečná, Daniela Syrovátková

● aktuální témata (progresivnost): Kristina Studená, Tereza Opravilová
● vnitřní podpora + komunikace: Rozálie Jandová, Tereza Opravilová, Daniela

Syrovátková + Alena Konečná
○ VIZE 50: Tereza Opravilová, Kristina Studená
○ oslavy - Dort: Martin Kadala, Nelson Dufek

● BRĎO: Nelson Dufek, Martin Kadala
● PR a vnější komunikace, fundraising: Martin Kadala, Barbora Stolínová, Daniela

Syrovátková, Kristina Studená + Veronika Scholzová
● zelená témata: Barbora Stolínová, Tereza Opravilová, Hana Rosová, Veronika Scholzová
● mezinárodní akce: Alena Konečná, Hana Rosová

Do příštího jednání VV se skupiny setkají, zorientují se v tématu a nastaví si reálné cíle na tento
rok.
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Rozdělování dotací MŠMT a financí na dobrovolnické

akce

Dotace MŠMT

Uzávěrka žádostí pro články byla 30. března, pracovní skupina k rozdělování dotací se sejde brzy
po jednání.

Návrh:

VV HB pověřuje rozhodnutím o rozdělení dotací MŠMT na činnost v roce 2022 mezi organizační
jednotky HB podle souvisejících organizačních pokynů pracovní skupinu ve složení: Rozálie
Jandová, Martin Kadala a Barbora Stolínová.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 2 (nebyli přítomni)

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje pracovní skupinu rozhodnutím o rozdělení dotací MŠMT na činnost v roce 2022
mezi organizační jednotky.

Dotace na dobrovolnické akce

Návrh:

VV HB pověřuje pracovní skupinu ve složení Josef Dvořáček, Dalimil Toman, Tereza Opravilová
přidělováním finančních prostředků pro dobrovolnické akce Hnutí Brontosaurus v roce 2022.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 2 (nebyli přítomni)

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje pracovní skupinu přidělováním finančních prostředků pro dobrovolnické akce
Hnutí Brontosaurus v roce 2022.

Rada HB, velké akce 2022

Výkonný výbor diskutoval přípravu a program jarní Rady v termínu 27.-29.5.
VV HB pověřuje Dalimila Tomana a Veroniku Vlačuhovou svoláním Rady HB a zajištěním
organizace.
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Dalším bodem diskuze byly také větší akce, určené pro celé HB, a jejich zajištění: Potáborko a
Refresh. Někteří členové VV se do organizace akcí zapojí.

Bylo stanoveno také datum dalšího jednání VV po Radě HB, a to na 7.-9.10. v Moravské Nové Vsi,
při příležitosti Slavnostního otevření Mikulčické klubovny.

Rozpočet na rok 2022

Finanční ředitel Josef Dvořáček představí VV předběžný rozpočet ústředí HB na rok 2022.

Do 8. 4. si členové VV prostudují návrh rozpočtu, poté ho VV e-mailem vezmou na vědomí.

Odměny a zhodnocení

VV HB projednal mimořádnou odměnu za práci pro finančního a programového ředitele.

Návrh:

VV HB schvaluje mimořádnou odměnu pro finančního a programového ředitele ve výši 10.000
Kč pro každého.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 2 (nebyli přítomni)

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje Josefa Dvořáčka vyplacením odměny za mimořádné pracovní nasazení ve
výjimečných situacích (pandemie covid-19, tornádo).

Odměny jsou udělované po proběhlém hodnocení. Proces hodnocení ještě probere skupina
Tereza Opravilová, Kristina Studená, Alena Konečná a Daniela Syrovátková.

VV HB projednal také výši mzdového ohodnocení předsedkyně HB.

Návrh:

VV HB schvaluje měsíční mzdové ohodnocení předsedkyně až ve výši 4.700 Kč.

PRO: 7 PROTI: 0
Zdrželi se: 3 (2 nebyli přítomni)

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje Josefa Dvořáčka zprocesováním nastavení odměňování a jeho vyplácením.
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Ukrajina

VV diskutoval zapojení HB do pomoci související s válkou na Ukrajině. Kromě proběhlých aktivit
(prohlášení Stojíme za Ukrajinou, informování členů, newsletter k Ukrajině, zapojení do koordinace
dětského koutku na BVV, nabídka ubytování na Smrčníku) HB vyčlení peníze z dotací MŠMT na
příměstské tábory pro ukrajinské děti.

Mládežnická PsB

VV diskutoval také ubývající množství mládežnických dobrovolnických akcí pod hlavičkou HB.
Výstupem z diskuze je několik návrhů, jak podpořit organizátory:

● nabídka konkrétních lokalit
● představení problému článkům na RHB
● úprava konceptu Refreshe
● oceňování začínajících organizátorů
● návštěvy na táborech - podpora (ÚHB a VV)

Strategický plán - VIZE 50

Aktuální zpracování strategického plánu VIZE 50 do roku 2024 spolu s Akčním plánem ústředí na
letošní rok je dostupné v tomto dokumentu.

VV vytvořil skupiny se členy k práci na tématech:

● Identita HB - Alena Konečná
● PR - Veronika Scholzová, Kristina Studená
● Organizátoři - Martin Kadala, Alena Konečná, Rozálie Jandová
● Komunita - Veronika Scholzová, Martin Kadala

Skupiny by se měly sejít do dalšího zasedání VV.

Přístup do BISu pro KRK

KRK žádá o vyšší přístup na BISu v úrovni VB, který má aktuálně pouze VV.

Návrh:

Výkonný výbor schvaluje nové znění OP 5.2. (viz příloha zápisu a zveřejnění OP na mozku).

PRO: 10 PROTI: 0
Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje Dalimila Tomana, aby uveřejnil nové znění OP.
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Zapsala: Daniela Syrovátková
Ověřila: Rozálie Jandová
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