Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 11. prosince 2014 v Praze
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):, Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Erika Konupčíková, PhDr. Zdeněk Palán
Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, , PhDr. Marie Jírů, Mgr. Tomáš Langer, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan,
Mgr. Petr Kazík

Nepřítomni
VV: Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Jaroslav Bezchleba

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 9 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program


Zasedání bylo zahájeno schválením programu.

Vyhodnocení stávajících a příprava následujících akcí AIVD ČR, o.s. na rok 2015





Členové výkonného výboru byli informováni o akcích AIVD ČR, plánovaných na 1. čtvrtletí roku
2015. Plán akcí je uveden v příloze tohoto zápisu.
Ředitelka Konupčíková dále informovala o již každoroční konferenci v rámci aktivit Pracovní skupiny
AIVD ČR pro vzdělávání starších dospělých Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost, která se
bude konat v Mladé Boleslavi ve dnech 19. a 20. února 2015. Představení této konference proběhne
v Senátu Parlamentu ČR, pravděpodobně dne 4. února 2015 – termín bude ještě ze strany
senátního výboru potvrzen.
Výkonný výbor také potvrdil spolupráci na konferenci E-learning forum dne 15. 4. 2015.

Týdny vzdělávání dospělých 2014, schválení příspěvků KKZ na TVD 2014





Výkonný výbor schválil příspěvek Koordinátorům krajských zastoupení ve výši 10 tis. Kč za kraj za
organizování aktivit v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. Příspěvek bude odeslán ještě v tomto
kalendářním roce.
Výkonný výbor uložil ředitelce Konupčíkové kontaktovat KKZ v krajích, ve kterých se nekonaly žádné
akce k TVD a prodiskutovat s nimi další jejich fungování na těchto pozicích a jejich plány v této
oblasti na příští rok.
Výkonný výbor uložil ředitelce Konupčíkové uspořádat schůzku krajských koordinátorů spolu se
seminářem o marketingu aktivit v rámci TVD v termínu po valné hromadě AIVD ČR.
Výkonný výbor uložil ředitelce Konupčíkové zkvalitnit servis pro koordinátory, poskytovaný kanceláří
AIVD ČR. V této souvislosti viceprezidentka Brabcová navrhla ustanovit zástupce výkonného
výboru, který by dohlížel a inspiroval aktivity krajských koordinátorů – toto téma bylo posunuto na
jednání nového výkonného výboru, vzešlého z voleb na VH 2015.

Schválení Koordinátorů krajských zastoupení na rok 2015


Výkonný výbor schválil následující Koordinátory krajských zastoupení v krajích:
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Jihočeský

Veselý Milan Mgr. Bc.

Jihomoravský

Holubář Antonín, PhDr. BEVE, spol. s r.o.

Královéhradecký

Jírů Marie, PhDr.

Centrum andragogiky, s.r.o.

Moravskoslezský

Kazík Petr, Ing.

AHRA - Human Resource Agency, s.r.o

Plzeňský

Brabcová Jana, Mgr.

Grafia, s.r.o.

Středočeský

Boušková Veronika, Bc.

Vysočina

Veselý Pavel, Mgr.

ABS WYDA, s.r.o.

Karlovarský

Brabcová Jana, Mgr.

Grafia, s.r.o.

Olomoucký

Kazík Petr, Ing.

AHRA - Human Resource Agency, s.r.o

Zlínský

Bellovič Dušan, Mgr.

Marlin, s.r.o.



AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost

Koordinátoři schválení pouze po projednání o jejich fungování:

Liberecký

Ditrich Martin, Ing.

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Pardubický

Janeba František, Ing.

EUROCOM 2000, s.r.o.

Ústecký

Prošková Dagmar, Ing.

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.



Jediným neobsazeným krajem tudíž zůstává Praha, výkonný výbor proto uložil ředitelce Konupčíkové
svolání schůzky členských organizací se sídlem v Praze, jejich informování o aktivitách KKZ v krajích a
možnosti zvolení si koordinátora, který by pracoval v součinnosti s ostatními na akcích TVD.

Příprava valné hromady a voleb do orgánů AIVD ČR
Ředitelce Konupčíková informovala o splnění úkolu kontaktovat členskou základnu s informací o volbách do
orgánů AIVD ČR a požádat je o nominaci členů do výkonného výboru a na prezidenta AIVD ČR.
Nominace se provádí elektronicky do formuláře, v současné době jsou k dispozici nominace jak na
prezidenta AIVD ČR, tak i na členy do dalších orgánů.
Konečné nominace a souhlasy kandidátů budou předloženy výkonnému výboru na prvním zasedání v roce
2015.

Různé






Mgr. Brabcová navrhla kontaktovat zahraniční experty (např. Land Pritchett nebo zástupce Evropské
komise) k semináři nebo konferenci AIVD ČR. Kontakt zajistí ředitelka Konupčíková – úkol dále trvá.
Časopis Andragogika v praxi do konce kalendářního roku vyjde v nákladu 800 výtisků. V současné době
se ředitelka Konupčíková a viceprezidentka Brabcová snaží o možnosti uvedení rozhovoru s ministryní
Šlechtovou a ministrem Babišem. Členové VV byli vyzváni k zaslání dalších článků do tohoto čísla.
Viceprezident Langer upozornil na nutnost publikovat instrukce pro dopisovatele do časopisu a publikace
oficiálního loga časopisu.
Viceprezident Langer žádá o výkaz akcí, činností a aktivit v rámci AIVD ČR za každý měsíc – u ředitelky,
prezidenta, viceprezidentů a členů VV.
Ing. Kazík žádá o projednání možnosti propojení andragogických časopisů – např. časopisu UJAK a
Andragogikou v praxi.
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Další zasedání VV je plánováno na 5. února 2015, 13:00.

V Praze dne 11. 12. 2014
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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