Zápis ze zasedání Rady TDN, konané dne 25. října 2016
(elektronicky přes chat Facebook)

Název „Tichý dům neslyšících chat“ dala konverzaci Jana Jašová
V 13:00 hodin zahájila předsedkyně Rady TDN
zkušební „elektronické“ zasedání
přes chat na Facebooku a zahájila program zasedání Rady TDN s níže uvedeným
programem:
1) Prezence dle přítomnosti na chatu:
a) Jana Jašová

,

b) Martin Novák

,

c) Kamila Spěváková

,

d) Jiří Moravec
e) Dominik Formánek
f) Milan Fritz. Omluven

.

2) Schválení zápisu z minulé Rady TDN:
Bez připomínek. Schváleno většinovou Radou TDN.
3) Žádost o řádné členství v TDN:
a) Dominik Formánek

.

Žádost o přijetí do řádného členství v TDN byla Radou TDN plně odsouhlasena.
4) Volby předsedy Rady TDN a místopředsedy Rady TDN:
a) předseda Rady TDN: Kamila Spěváková - 4 pro, 0 se zdržel, 0 proti,
b) místopředseda Rady TDN Milan Fritz - 4 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti
5) Upravené stanovy TDN dle NOZ – opakovaná kontrola:
Bez připomínek. Rada TDN s úpravou stanov opětovně souhlasí.
6) Výroční zpráva za rok 2015 – kontrola a odsouhlasení:

 Radou TDN byly podány připomínky na výroční zprávy z roku 2014 a 2015:
a)
b)
c)
d)

udělat méně rozsáhlou zprávu a dát na web TDN,
tam jen napsat informace o tom, co vše se udalo, např. exkurze atd.,
ve výroční zprávě odkázat na články a sdílet se na fb,
předělat ve výroční zprávě za rok 2014 i zprávu o hospodaření dle vzoru zprávy o
hospodaření za rok 2015, zpracované ekonomem Jiřím Moravcem,

Odsouhlaseno většinou Rady TDN s připomínkami od Jiřího Moravce a Jany Jašové.
Předsedkyně Rady TDN pošle webmasterce na web TDN nově upravené výroční zprávy
za rok 2014 a 2015.
7) Osvětová a propagační činnost v rámci 5. výročí od založení spolku TDN (plán
činnosti na rok 2017):
 Radou TDN byly podány návrhy s níže uvedenými body:
a) konference/semináře pro běžnou a neslyšící veřejnost
výhoda: konference zní reprezentativněji než seminář, placený videozáznam opatřený ZJ a titulky na web TDN, pozvání přednášející sepíši své články
b) besedy či školení v domovech seniorů
nevýhoda: neefektivní cestování po ČR
c) semináře pro zájemce formou on-line webináře
nevýhoda: zaměstnanci domovů nebudou připraveni
d) články do papírového tisku (noviny, týdeníky, různé časopisy a web)
výhoda: větší osvěta a propagace
Podtrženo a shrnuto:


většina Rady TDN je pro uspořádání konference
a) sestavit program s jasným záměrem,
b) pozvat dobrého politika s vážným zájmem o náš projekt, který by se o něm
dozvěděl víc,
c) konference by neměla být dlouhá,
d) sepsat články a dát je i do redakce, aby lidé pochopili, oč jde,
e) udělat příručky a rozdat je účastníkům konference s upozorněním na situace
neslyšících seniorů,
f) zajistit konferenci tlumočením do ZJ a přepisem pro neznakující osoby se
sluchovým postižením

Odsouhlaseno většinou Rady TDN
8) Různé – 1. letní tábor pro neslyšící seniory (plán činnosti na rok 2017)
Po vypršení času na chatu se Rada TDN domluví o táboře společnou korespondencí
formou e-mailu a také na příštím zasedání Rady TDN.

Zapsala: Kamila Spěváková
Ověřila: Jana Jašová
Dne: 26. 10. 2016
Příští Rada TDN: 11. 5. 2017 od 15:00 hodin

