Zápis
z 1. schůzky rozšířené triády konané dne 5. 3. 2007 na MěÚ Studénka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle presenční listiny
Program:
1) Návrh organizačního zabezpečení vyhlášení soutěže o logo KPSS
2) Návrh textu info letáku o KPSS a jeho výroby i distribuce
Ad 1)
Návrh zpracovala a přednesla R. Novotná, která navrhla oslovit všechny školy na území
města, ÚSP Nová Horka a některé konkrétní osoby zabývající se výtvarnou činností.
Oslovena bude rovněž široká veřejnost prostřednictvím internetových stránek města a vysílání
KTV. Pokud se podaří zajistit propagační skříňku, bude výzva zveřejněna také tam. Součástí
výzvy bude rovněž příloha, kterou bude tvořit text letáku informujícího o tom, co je KPSS.
Návrhy posoudí rozšířená triáda, která vybere vítěze. Ten bude oceněn jednak mediálně
(KTV, zpravodaj, např. na akci Den města) a jednak věcnou či peněžitou formou (bude
upřesněno).
R.Novotná rovněž předložila návrh vyrobit s logem města propagační předměty, které by byly
občanům k dispozici na plánované akci KPSS u příležitosti Den města.
Ad 2)
Návrh na text info letáku o KPSS předložila D. Bradová společně s M. Haluškovou.
Následnou diskusí ve skupině byl text upraven do konečné podoby. Dále bylo dohodnuto, že
na letáku budou použity dvě fotografie zachycující uživatele sociálních služeb. Formát letáku
bude přeložená A4.
Výroba letáku v počtu 5 000 ks bude zajištěna prostřednictvím MěKS Studénka, jeho
distribuce pak prostřednictvím České pošty do všech domácností, dále do čekáren u lékařů, do
lékáren, na nástěnky v domech SBD (zajistí H. Wojdylová) apod.
Přijaté návrhy a usnesení:
Oslovení konkrétních subjektů a veřejnosti – vyhlášení soutěže o logo KPSS s termínem
ukončení 30. 3. 2007.
T: 12. 3. 2007
Z: R. Novotná
Dopracování konkrétní podoby info letáku KPSS (doplnění 2 fotografií) a jeho zadání
k výrobě.
T: 16. 3. 2007
Z: R. Novotná
Distribuce info letáku.
T: 13. 4. 2007
Z: D. Bradová
Svolání rozšířené triády k posouzení návrhů loga.
T: 2. 4. 2007 v 17.00 hod.
Z: D. Bradová
Ve Studénce dne 5. 3. 2007
Zapsala: Bc. Dagmar Bradová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních služeb

