První plánovaná prezentace domovního
výboru před komunitou
30. 6. 2006
Domovní výbor se na jedné ze svých pravidelných schůzí dohodl, že by měl
začít více pracovat na větší důvěře mezi domovním výborem a komunitou.
Členové domovního výboru si jasně definovali, proč má komunita v Český
západ takovou důvěru, aby mu její členové pravidelně a bez obavy nosili
nájemné, čehož se domovní výbor nejvíce obává. Všichni jsme se shodli na tom,
že bychom se jako domovní výbor s komunitou měli scházet a řešit naše
problémy společně a častěji.

Naše schůze byla naplánovaná na pátek 30. 6. 2006 od 19.00 hodin. Tím, že tato
prezentace před lidmi domovního výboru byla první, nechtěli jsme vypadat
zmatečně a nedůvěryhodně. Ujasnili jsme si, že chceme zopakovat a předat staré
informace o postupu odprodeje bytů. Každý člen domovního výboru si měl
vypsat co si konkrétně on pamatuje - co se týká odprodeje bytů do osobního
vlastnictví. Pak jsme se sešli a dávali dohromady jednak seznam jednotlivých
bodů tak soupis, které z informací bude chtít odprezentovat před lidmi. Dalším
krokem bylo tyto souhrny dát k posouzení Janě Kosové, která jej doplňovala
a připomínkovala. Sešli jsme se proto tentýž den v 17.00 hodin a s Janou
Kosovou jsme procházeli jednotlivé kroky prezentace. Jana Kosová je výkonná
ředitelka Českého západu, která se účastní pravidelných schůzí domovního
výboru, zároveň také vede členy výboru v jejich učení, jak spravovat dům.

Vyrobili jsme letáčky, kterými jsme pozvali vždy alespoň jednoho z nájemníků
z každého bytu.
V sídle Českého západu se sešlo třináct ze čtrnácti zástupců bytů a z některých
přišli i dva. Celá schůze probíhala v poklidu a přátelském duchu. Někteří
přinesli do diskuze velice zajímavé návrhy. Určitě jsme se chtěli dozvědět
o všem, co lidem připadá důležité, a tak jsme si vše poctivě zapsali, i když se to
netýkalo tématu, dalo nám to možnost se znovu sejít nad dalšími palčivými
tématy, u kterých budeme vědět, že lidi znovu rádi přijdou, a tak bude mít
domovní výbor možnost se více dostávat do podvědomí lidí z komunity.
Cílem této schůzky bylo, aby si každý jednotlivec z komunity řekl, že je dobré
mít něco jako domovní výbor, protože mu pomáhá učit se, jak přebírat
zodpovědnost sám za sebe.

