
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum:  1. 2. 2021 18-20:00
Účast: Šárka  Zahálková,  Alena  Kunicová,  Johana  Lomová,  Tomáš  Hrůza,  Jana  Bernartová,  Zuzana

Štefková

Jednání s MK ČR

- Skutek se aktuálně pravidelně účastní jednání na MK ČR ohledně covid programu podpory pro 
výtvarné umění a ohledně statusu umělce 

- Skutek zastupuje Johana – stručně informuje o stavu věci, podrobně bude referovat o písemně pro 
celou členskou základnu a rozešleme vypsání programu

- tento týden se odešle newsletter spolkové základně – Johana domluví s Jiřím (včetně bodu níže) 
společně s materiálem s tím, že v případě dotazů se můžou členové/členky obracet na nás

Požadavek na podporu matek samoživitelek vznesený na valné hromadě 

- v rámci programu Covid kultura pro výtvarné umění určený pro OSVČ je možnost získat finance 
- Zuzana zjistí, jak relevantní je program pro rodiče samoživitele
- v newsletteru zdůraznit jako extra téma 

Sklad uměleckého materiálu

- Tomáš referuje o aktuální situaci – máme k dispozici prostor od Prahy 3 jenom za energie pro sklad
materiálu – debata o tom, jak to uchopit?

- Tomáš bude jednat  s městem o možné finanční  podpoře z jejich strany a  následné vícezdrojové
financování 

- Artmapa a Skutek mají zájem sklad vytvořit, Praha 3 nabízí prostor, hl. město 150.000,-
- bude se dále jednat, výbor projedná na příští schůzi za 2 týdny

Granty 

- granty MothersArtlovers a konference Censorship strikes back byly vyúčtovány v termínu

Profesní etika - T. Fassati

- výbor dostal návrh pana Fassatiho ohledně řešení otázky profesní etiky – p. Fassatiho pozveme na 
příští schůzi výboru na osobní diskuzi o tématu

Další schůze výboru za 2 týdny 15. 2. 17:30

(pravidelná schůze je v 17:30 každý první pondělí v měsíci, jednou za 3 měsíce se udělá veřejná online 
schůze výboru, budeme zvát externí spolupracovníky účastnit se na diskuzi o konkrétních tématech)

Sepsala Alena Kunicová, ověřila Jana Bernartová


