V Praze dne 14. 9. 2018

Pozvánka na 28. Valnou hromadu České asociace streetwork, z.s.
Vážení skupinoví i individuální členové a členky České asociace streetwork, dovolujeme si Vás
pozvat na Valnou hromadu, která se uskuteční

v úterý 16. října 2018, od 10h v Brně.
Místem konání je Bajkazyl, Dornych 420/2a, 602 00 Brno-střed, www.bajkazylbrno.cz
Účast členské základny je důležitá z hlediska volby do Správní rady ČAS, projednání dosavadního
systému realizace Rozvojových auditů a plánu jejich pokračování, zejména pak jejich finanční
nákladovosti, představení dvouletého projektu na podporu spolupráce v regionech. Odpoledním
tématem budou public relations aktivity ČAS, kampaň Na ulici se pracuje! a zejména workshop,
který povedou členové kreativního týmu ČAS Dominik Hrodek a Jan Havlíček. Před Valnou
hromadou dostanete ještě materiály, o kterých bude VH jednat.
Program Valné hromady:
9:30 – 10:00
Prezence, odevzdání pověření, případně změna kontaktů a kontaktních osob
10:00 – 12:30
1. Volba návrhové a sčítací komise.
2. Představení a schválení programu Valné hromady.
3. Systém hodnocení kvality ČAS, Rozvojové audity a rozvojové plány kvality.
4. Informace o fungování kanceláře ČAS, období prosinec 2017 až říjen 2018.
5. Informace o činnosti Správní rady v roce 2018.
6. Volba členka/ky Správní rady ČAS.
7.. Informace o hospodaření ČAS.
Dotazy, připomínky a diskuse
12.30 – 13:00
Přestávka

13:00 – 14:30 – program pro zájemce (není povinná součást valné hromady)
Workshop s názvem „Komunikujme moderně a kreativně“
Anotace: Česká asociace streetwork navazuje na kampaň "Na ulici se pracuje", tentokrát
s velkým důrazem na online formáty. Chceme zapojit co nejvíce členských zařízení, tedy
všechny, co mají zájem. Na workshopu budeme hledat cesty k propojení, posílení marketingu
jednotlivých zařízení a tím celkového marketingu oboru. Budeme hledat konkrétní témata
z regiónů, ve kterých pracujete. Přijeďte se s námi podělit, kvalita kampaně závisí na vás!
Workshop vede PhDr. Dominik Hrodek, Marketingový ředitel Deloitte Legal
Od 14.30 neformální setkání se členy Správní rady, Revizní komise a pracovnicemi a
pracovníky kanceláře. Celkové zakončení do 17. hodiny, budeme rádi, pokud se zdržíte
s námi!
Na Valné hromadě je zajištěno občerstvení.
Za Správní radu Vás srdečně zve Jan Špaček
Za kancelář ČAS Martina Zikmundová

Příloha:
Pověření osoby zastupující skupinového člena

