Zápis z jednání správní rady ČES
Termín konání: 7. 2. 2019
Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2
Účastníci: Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Lucie Jungwiertová (LJ), Martin Nekola
(MN), Jiří Hejkrlík (JH), Čestmír Hrdinka (ČH), Vladimír Kváča (VK) – začátek jednání
Program správní rady
1. Administrativa
2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019
3. Konference 2019
4. Další akce 2019
5. Různé
1. Administrativa
 SR schválila přijetí nových členů ČES: Jan Hněvkovský, Richard Kokeš, Blanka Křivánková.
 Aktuální stav na kontě 424 338,87 Kč.
 Otázka členství ČES. Byly řešeny 2 případy nezaplaceného členství. Bude poslána ještě
jedna upomínka, při neuhrazení členského poplatku do data konání další Správní rady
dojde k zaniknutí členství.
 Byla odevzdána roční zpráva projektu 2018 podpořeného ČRA.
 Proběhla diskuze ohledně rozesílání různých informací na jednotlivé členy a na širší okruh
zájemců, a to i v souvislosti s aktualizací nastavení benefitů pro členy.
o Newsletter bude zasílán širšímu okruhu zájemců, kteří o něj projevili zájem a bude
obsahovat základní informace o činnosti, pozvánky na akce, školení, kurzy.
o Členům budou zasílány aktuální informace „s přidanou hodnotou“, tzv. Flash news o
vypsaných zadávacích řízeních, interních seminářích, členské agendě, apod.
 Na základě výsledků dotazníků ke směřování ČES a Evalcafé na konci února bude dále
diskutováno a navrženo nastavení benefitů pro členy tak, aby se zatraktivnilo členství.
 Aktualizace anglické verze webu (MN). ČH připraví přehled obsahu anglické verze a
prvotní návrh co přeložit k diskuzi, případné vlastní změny provede MN – bude potřeba
zajistit profesionální překlad nebo proof-reading v AJ.
2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019
 ČES je spoluorganizátorem prvního globálního shromáždění mezinárodní evaluační
asociace IDEAS (International Development Evaluation Association) v Evropě, které se
uskuteční ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2019 v pražském hotelu Duo.
 Bude odeslána výzva pro zapojení se do týmu akce, navržení témat pro prezentace členů
ČES, doprovodné akce, příprava podkladů (logistické informace) – DS, MN.

 Hlavní téma akce „Evaluace – cesta k systémovým změnám“ se stalo také cílem projektu,
pro který ČES zažádala o dotaci z programu zahraniční rozvojové spolupráce. Žádost byla
dne 5. 2. 2019 schválena a projekt tak může být realizován v plném rozsahu.
3. Konference 2019
 Termín konference je 27.-28. 5. 2019, konference proběhne na ČZU.
 MP připraví návrh programu do konce příštího týdne, bude zahrnovat:
o návrh na úvodní slovo – přizvání hostů z různých úrovní (vládní rovina, úroveň
operačních programů, projektová úroveň);
o provázanost s tématy Global Assembly IDEAS, které je třeba naplnit (zaměřit se na
změnu, propojit s blokem využití evaluací);
o Návrh výzvy k prezentacím a registraci.
 Workshopy – prozatím navržená témata, z nich budou 3 vybrána členy:
o M. Pělucha – případové studie
o M. Nekola – praktická příprava dotazníků v Limesurvey
o Evaluační doporučení a možnost jejich prosazení – interaktivní workshop
o Value for money – DS kontaktuje Člověka v tísni.
o Další téma, které vzejde od členů. Budou osloveni s žádostí navrhnout téma spolu s
tím, kdo by měl workshop zajistit.
 Cena konference a workshopů. V roce 2019 není pro účastnický poplatek finanční
podpora z grantu, dojde tedy ke zvýšení ceny k původní úrovni.
o Konference: členové zdarma; NNO, studenti 1200 Kč; ostatní 2100 Kč.
o Workshop: členové, NNO, studenti 600 Kč, ostatní 1000 Kč.
 Po konferenci proběhne Kongres ČES, začátek od 17:00. Příprava jarního Kongresu – mj.
výroční zpráva (DS, VK, MP), strategie ČES a úprava stanov (MP, LJ).
4. Další akce 2019
 28. 2. 2019 EvalCafé – bude představeno shrnutí ankety ke strategii ČES, proběhne
diskuze k strategii ČES.
 Evaluační minimum proběhne 13. -14. 3. v prostorách sídla ČES, v Máchově ulici v Praze
o DS a VK aktualizují výukové materiály a zajistí tisk.
o Budeme hledat pomoc pro organizaci občerstvení během minima, aby se lektoři mohli
soustředit na výuku. DS poptá pomoc v DWW, případně MP se optá svých studentů.
 MN zajistí aktualizaci přihlášky na webu (max. počet lidí v kurzu je 12).
 Evaluační soutěž 2019 bude mít na starosti LJ.
5. Různé
 DS kontaktuje auditora ohledně provedení auditu (předpokládaný termín červen 2019).
 Termín dalšího jednání Správní rady – 18. 3. 2019 od 9:00, Máchova ulice, Praha.

