Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 04. září 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. Petr Kaplan, PhDr. Marie Jírů, Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Tomáš
Langer

Nepřítomni
VV: Mgr. Jakub Stárek, PhDr. Bohumír Fiala, Mgr. Petr Kazík

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 7 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program













Zasedání bylo zahájeno schválením programu.
Prezident Palán informoval o schůzce s náměstkem Markem dne 29. 7. 2014. Náměstek Marek
přislíbil podporu myšlenku vyjmutí vzdělávání ze zákona o veřejných zakázkách
Viceprezidentka Brabcová informovala o schůzce s ministryní Marksovou dne 7. 7. 2014.
Dále paní viceprezidentka informovala o jednání s paní Dr. Věrou Kolmerovou o kumulování
zakázek na vzdělávání v podnicích přes Úřady práce. - různé druhy vzdělávání nezakládají
podmínku sčítání zakázek.
Viceprezidentka Brabcová i Mgr. Bellovič upozorňují na nutnost jednání o nových výzvách
v programovacím období OP, nutné je zastavit trend vyjímání vzdělávacích institucí z podpory
dalšího vzdělávání.
Mgr. Brabcová navrhuje formulaci Akčního plánu – plánu aktivit AIVD ČR pro podporu DV a jednání
se státními orgány. Zajistit styčnou osobu na ministerstvech pro komunikaci s AIVD ČR – na MPSV
jednat prozatím s náměstkem Markem a náměstkem Kučerou. Vysvětlit situaci, ohrožení
zaměstnanců VI, AIVD vzít jako partnera při tvoření OP. Upozornit na nekompetentní kroky FDV.
Prezident Palán spolu s Mgr. Bellovičem iniciuje schůzku s náměstkem Markem, ohledně zadávání
veřejných zakázek, 16., 18., 23., 24., 25. 9.
Písemné požadavky vytvořit pro jednání s ministryní i náměstkem.
Ředitelka předepíše požadavky a pošle členům výboru k doplnění a připomínkování.
Viceprezident Langer informoval o projektu vzdělávání úředníků úřadů práce - požaduje nápady a
podněty pro takové vzdělávání. – do 10 dnů na adresu tomas@tomaslanger.cz
Vzdělávání jako pomoc při sociálním začleňování

Časopis Andragogika v praxi








Mgr. Brabcová prezentovala první číslo časopisu
Byl vytvořen adresář firem a institucí, nutný k rozesílce časopisu.
Ředitelka AIVD ČR zajistí foto Zdeňka Palána a Dušana Šimka.
Pojetí Andragogiky bude ve čtvrtletní periodě, redakční radou bude VV.
Dodat články o TVD, seminářích, kurzech, konferenci a vánočním setkání bude vždy nutné 1 měsíc
před vydáním časopisu.
Předplatné časopisu je stanoveno na: 50 + poštovné a balné 25 Kč – Roční 200,Každý článek bude jen v úryvku na webu AIVD ČR.
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KKZ
 schůzka koordinátorů krajských zastoupení bude probíhat dne 14. 11. v Hradci Králové. KKZ budou
pozváni samostatnou pozvánkou.

Přijetí nových členů
Byli přijati tito noví členové:
Seminaria s.r.o.
Adiumentum, s.r.o.
OMT group s.r.o.
Kvalita ve vzdělávání, z. s.
CURATIO EDUCATION s.r.o.

Různé




Mgr. Bellovič navštívil Mgr. Měšťanovou na MŠMT a setkal se s problémem ve výběrových řízeních
– požadavky na SW - GŘ úřadu práce se vyjádřilo, že považuje za diskriminační, když u profesních
kvalifikací a rekvalifikací je nutné vyžadovat v rámci akreditačního procesu doložení vlastnictví nebo
pronájmu SW na komerční výuku.
upozornit členy na novelizaci pravidel pro agenturní zaměstnávání – úkol Konupčíková

Další zasedání VV je plánováno na 29. října 2014 v Praze.

V Praze dne 04. 09. 2014
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková
ú)

Schválil: prezident AIVD ČR
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