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Materiál pro jednání P ČOS

Digitalizace
Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS
Tento materiál obsahuje tři návrhy.

Partner ČOS pro digitalizaci a IT
Digitalizace agendy ČOS v plné šíři je za současné situace nad naše finanční možnosti. Je třeba hledat
jiné způsoby realizace. Jednou z možností (nejen pro tuto oblast) je fundraising. ÚŠ navázala spolupráci
s lidmi (J. Dolínek, J. Vohralíková), kteří se v tomto oboru pohybují a za jejich pomoci realizovala několik
seminářů. Tito lidé nám nabídli možnost konzultací a koučování při přípravě na jednání s firmami.
V Sokole tyto zkušenosti chybí, máme však možnost je získat.
Jednou z možností, jak realizovat proces digitalizace, je oslovit velké firmy, které v rámci svých PR
aktivit podporují neziskové organizace, vstoupit s nimi do obchodního jednání a pokusit se získat
partnera, který pro nás digitalizaci zrealizuje jako sponzorský dar. Že je to možné ukazuje příklad
Junáka, který má vlastní informační systém SKAUTIS, vlastní smlouvu s telefonní společností (členové
si volají zdarma), a našli bychom další.
Mluvíme zde o velkých firmách, jako jsou Microsoft, Cisco apod.

Návrh č. 1
P ČOS pověřuje br. T. Kučeru, člena P ČOS, jednáním s potenciálními partnery v oblasti digitalizace a IT
problematiky.

Pracovní tým pro Digitalizaci a IT
V průběhu průzkumů IT vybavenosti žup a jednot se ozvalo několik lidí, kteří se blíže zajímali o
digitalizaci a zapojení do ní. Je to poměrně široká problematika a pomocných rukou je málo. Zájem
z jednot o tuto věc ukazuje, že v jednotách jsou lidé ochotní pomoci. Chci se obrátit výzvou do hnutí
s cílem tyto lidi oslovit a budou-li trochu zdatní, sestavit z nich pracovní tým, který bude v první fázi
využíván ke konzultacím. V dalších fázích se z něho mohou stát pro terénní pracovníci, kteří budou
pomáhat systém nasazovat/vysvětlovat. Teoreticky jich může být využito již při nasazování nového
webu. Záměrem není zřizovat nebo rozšiřovat komisi, tým bude fungovat výhradně v prostředí
internetu, tj. tak, aby jeho činnost nevyžadovala finanční prostředky z ČOS.

Návrh č. 2
P ČOS schvaluje záměr vytvořit pracovní tým pro oblast digitalizace a IT a pověřuje realizací br. T.
Kučeru, člena P ČOS.
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Statistiky 2014
Konec roku se rychle blíží a s ním i nutnost vyplnit statistiky členské základny. Přestože nemáme
databázové řešení, lze uspořit množství času a získat cenné informace i prostřednictvím tabulek
v Excelu. To vyžaduje dopracování nástrojů a metodiky k tomu používané, vysvětlit změny župám a
naučit lidi s nástroji pracovat.

Návrh č. 3
P ČOS ukládá br. T. Kučerovi dopracovat nástroje a metodiku pro vyplnění statistik členské základny
ČOS pro rok 2014 a připravit prezentaci na poradu starostů žup.
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