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POND LÍ 17. DUBNA
Vrátila jsem se odpo atá z Mariánských Lázní, je to krásné m sto s výbornými minerálními prameny, milými a
usm vavými lidmi. Jednou ve er jsem zapnula TV. Na trojce byl film o úsp šné filmové hv zd , která našla
št stí v náru í oby ejného knihkupce. Na dvojce bylo o Ježíšovi, který nesl sv j k íž a žádná žena nedokázala
zabránit jeho rozhodnutí spasit sv t i za cenu ob ti vlastního života. V knize The Force of the Feminine je
psáno, že humanita je definována jako mužská, žena je vztahována k muži a není považována za autonomní
bytost.
ÚTERÝ 18. DUBNA
Na pracovní sch zce jsme si vym ovali názory na druhý kulatý st l. Mile m p ekvapuje požadavek na
konkrétní výstup projektu, žádaná je komunita žen, které se budou pravideln scházet a diskutovat, i lobby za
zhodnocení domácí práce. Jsem tomu ráda, jenže moje dosavadní manažerská zkušenost je, že lidé p icházejí
s nápady a zárove požadavky: Tak to, Marie, za i . Umím za ídit spoustu v cí, ale nechci je d lat zcela
zám rn . Jde o probuzení každé/ho, nikoliv o p ehazování zodpov dnosti. Záznam t íhodinového setkání zatím
vychází na dev t stran, dnes jsem p inesla z pošty první vypln né dotazníky. Mezi jinými tu: "Jsem
p esv d ena, že každá z nás si odnesla osobní záv ry, které pomohou rozvinout její innost. Že se utvrdíme v
tom, že naše individuální práce je dobrá a má smysl. Jako bychom zpívaly mnohohlasý harmonický sbor. No, a
to je dobré." Jsem ráda, že se ženám líbí spole enství, která prost ednictvím kulatých stol a p ednášek
vytvá íme, nelíbí se mi, že když je pracn nezorganizujeme, tak se samy dohromady nedají. Odpoledne jsme s
finan ní manažerkou dotahovaly postup p i zpracování monitorovací zprávy.
ST EDA 19. DUBNA
Šéf ú etní firmy p inesl okopírované doklady pro monitorovací zprávu p ed osmou hodinou ráno, kolem p l
deváté p išla finan ní manažerka a do ty do odpoledne jsme spole n vypl ovaly formulá finan ního
p ehledu. P enášely jsme do n j informace z pokladního deníku, faktury, výpisy z bank. Chybí nám osobní
náklady, kopie objednávek a dalších asi deset bod , kv li kterým musíme do ú etní firmy v pátek v p l deváté
ráno. Zítra jdeme na školení NVF o tom, jak monitorovací zprávu zpracovat.
TVRTEK 20. DUBNA
Vrátila jsem se ze seminá e o monitorovací zpráv . Byl užite ný, a i když na zpráv už pracujeme dlouho, bude
stres p edat ji do konce dubna. Monitorovací indikátory musejí být ve Wordu a v Benefitu. Na dotaz, pro to
nesjednotí, jsme dostali odpov , že chceme-li peníze, tak se musíme p izp sobit. Jako by šlo o peníze na
soukromé požitky! Výkazy práce musíme p epsat na p esný po et hodin, na jaký zní smlouva, i když jsme
pracovali ve skute nosti víc. Hodiny navíc se tam nesm jí objevit, nebo by to byly p es asy, které by n kdo
mohl chtít zaplatit. Dobrovolnou práci v nevládních organizacích zatím vládní nezaregistrovali. Mohou nám prý
dát až p lmilionovou pokutu. Optala jsem se, zda jde o p edpis Bruselu, prý ne, to jsou eské zákony. Na
ú etnictví bychom m li mít výb rové ízení, nebo plánovaných 5000 m sí n by ud lalo za dva roky 120 000
K . Tak musím vyjednat nižší sazbu, i najít levn jší ú etní.
POND LÍ 24. DUBNA
Tým šesti lidí pracuje na monitorovací zpráv . Dva lidé d lají indikátory, dva financování klí ových aktivit, dva
upravují hodiny na výkazech práce. Jsme pod tlakem, seminá byl 20. 4., instrukce k monitorovacím indikátor m
jsme obdrželi 21. 4., nedostali jsme avízovaný formulá rozpo tu, do kterého jsme povinni zaznamenávat
všechny zm ny, vytvo ila ho finan ní manažerka, výjime n šikovná a eticky na úrovni. Nabízené last minute
konzultace jsou k vzteku.

TVRTEK 26. DUBNA
Kopíruji poslední doklady. Monitorovací zpráva má 300 stran: 31 tvo í vlastní zpráva s monitorovacími
indikátory; 31 stran jsou kopie lánk , zápis z Kulatého stolu, pozvánky; 41 stran obsahuje zápisy z pracovních
sch zek; 61 jsou výkazy práce a mzdové podklady; 136 kopie ú etních doklad .
Všechno není okopírováno oboustrann , ale i tak je to síla. Ješt ekám na kolegu, aby to p išel vypálit - mám
podez ení, že vypalova ka na ídícím po íta i je nefunk ní, a je na kolegyni, aby materiály doru ila.
Poda ilo se, v poledne bylo všechno doru eno na NVF, kde byla jen sekretá ka, zbytek byl na výjezdním
zasedání! Last minute seminá , a te ješt nep ítomnost v p ípad last minute pot eb!
POND LÍ 1. KV TNA
Objevila jsem ve starších e-mailech: "Milá Marie, projekt dokumentovat nem žu, to není jednorázová, ale
obšírná dlouhodobá práce, a k té se zavázat nem žu. Já m žu b žet stovku, ale ne maraton. Zdraví Olga."
ÚTERÝ 2. KV TNA Pracovní sch zka probíhá podle plánu, rozd lujeme úkoly, vyhodnocujeme minulé. Zárove
oslavujeme narozeniny, které jsme m li všichni - krom mužského lena týmu - na ja e.
TVRTEK 4. KV TNA
Zpracovávám podklady pro výplaty, dávám si velký pozor, abych nep ekro ila rozpo et na osobní náklady, je
sice možné p esouvat 15 % mezi kapitolami, ale tady prý ne! Alexis Carrel píše v r. 1937 v knize lov k, tvor
neznámý, že "Moderní civilizace asi nedovede vytvo it lidi vybavené p edstavivostí, inteligencí a odvahou.
Prakticky tém v každém stát klesá intelektuální a morální hodnota lidí, kte í mají zodpov dnost za v ci
ve ejné..."
POND LÍ 8. KV TNA
Ve státní svátek jsem se zú astnila mezinárodní konference na téma R a EU. Na reprezentativním fóru pravil
jeden z panelist , že máme administrativn nejnáro n jší systém erpání prost edk z EU. P ihlásila jsem se a
optala reprezentant ODS, SSD a KDU- SL, jak je to možné. Kdo zodpovídá za management této zem a ídí
státní ú ady?
PÁTEK 19. KV TNA
Posílám p ísp vek, aniž bychom m li zp tnou vazbu na monitorovací zprávu, nevíme, na em jsme. Kdyby
takhle pružn (ne)pracoval byznys!

