Zápis ze schůze spolku
I.
Dne 18/4/2019 se uskutečnila schůze Českého Spolku Hypnoterapeutů (dále jen
"spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne
27/3/2019 svolavatelem Jakub Tenčl.
II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
a) úvodní slovo svolavatele,
b) soupis listiny přítomných,
c) vyhodnocení realizovaných projektů:


Uvedení do provozu tzv. zelené linky,



Zveřejnění prvního čísla Zpravodaje ČSH,



Zpřístupnění tzv. prémiových SMS zprávy

d) akreditace - podklady pro akreditační proces, stávající výstupy z jednání
e) nominace

v kategorii

Hypnoterapeut

roku

2019

–

představení

seznamu

kandidátů, nominačních dopisů, tiskové zprávy, organizace
f) celoroční tematický plán podpůrných skupin - podmínky a možnosti realizace
g) propagace ve veřejném prostoru - MHD, vyhodnocení grafického návrhu
reklamy
h) plánování účasti na veřejných akcích - festivaly
i)

naplánovaní termínu květnového setkání ŘV Spolku

III.
a) V úvodu schůze seznámil svolavatel přítomné s programem schůze.
c) ŘV byl seznámen koordinátorem s realizovanými projekty a jejich výsledky.
Zelená linka je obsluhována koordinátorem pro mediální komunikaci.
Členové ŘV byli seznámení s novým číslem Zpravodaje ČSH. Zájemci o
umístění článků mohou kontaktovat koordinátora pro mediální komunikaci na
daniel@hypnoterapeuti.cz. Jak je uvedeno na stránkách spolku, zpravodaj
bude vycházet čtvrtletně v elektronické podobě. Prémiové zprávy budou

využity pro účely podpůrných skupin a dárcovských zpráv. Zároveň byla
zajištěna propagace této nové služby na sociálních sítích.
d) ŘV byl seznámen s aktuálními výstupy týkající se žádosti o akreditaci kurzů
hypnoterapie ČSH.
e) v rámci připravované události Hypnoterapeut roku 2019 byli členové ŘV
seznámeni se seznamem kandidátů a jejich profesním profilem. Bylo
schváleno znění nominačního dopisu. Dále byl představen návrh znění tiskové
zprávy o této události.
f) byl představen celoroční rozvrh podpůrných skupin, schválen jejich tematický
plán a možnosti realizace. Schválena též výše vstupného 100 Kč za osobu,
přičemž 50 Kč bude uhrazeno účastníkem předem prostřednictvím prémiové
textové zprávy, jedná se o jednorázový, nevratný poplatek. Každá skupina se
uskuteční za předpokladu minimálního počtu účastníků, kteří potvrdí svojí
účast.
g) ŘV byl seznámen s grafickým návrhem reklamy v MHD, která bude podle
připomínek dále upravena. Předpokládaný termín realizace reklamy je na
přelomu měsíce května a černa 2019.
h) byla odsouhlasena účast Spolku na festivalu Miluj svůj život. Tento festival se
bude konat v Praze v podzimním období.
i)

Bylo odsouhlaseno příští setkání ŘV na 28. května 2019

Zápis pořídil: ……………
Jakub Tenčl, Ph.D.
Ověřil: ……………
Mgr. Martin Jan Šverma

Listina přítomných na schůzi řídícího výboru spolku Český Spolek Hypnoterapeutů
Jméno

Bydliště / sídlo

Vladimír Felkl

Hládkov 993/13, Praha 6

Mgr. Martin Jan Šverma

Senovážné nám. 23, Praha 1

Bc. Daniel Dvořák, Ht.

Skřivanská 461/3, Praha 10

Jakub Tenčl, Ph.D.

Na Rybníčku 23/495, Brandýs nad
Labem

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil:

…………………………………….
jméno, příjmení, podpis

Podpis

