ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
12. září 2011 v prostorách Uměleckého centra UP v Olomouci
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Tomáš Langer, RNDr. Ing. Lenka
Cimbálníková, PhDr. Bohumír Fiala (zastoupen: Ing. Pavla Čmuchová, MBA), PhDr. Marie Jírů, Ing. Petr
Kazík, Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA, Ing. František Janeba, PhDr. Marie
Třeštíková
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

VV: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, Mgr. Jaroslav Bezchleba, PaedDr. Jiří Grenar,
PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Jakub Stárek

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 7 ze 13 členů VV (z toho 1 v zastoupení), zasedání tedy bylo
usnášeníschopné. Vzhledem k nemoci Dr. Palána zasedání řídil Mgr. Langer.

Příprava akcí AIVD ČR, o.s. na aktuální období
•

•

•

•

•

•

Mgr. Langer informoval o realizovaných akcích za období červen až září 2011, např. „Legislativní
změny a rekvalifikace 2011“ (27. června 2011), „Prezentace virtuální učebny členům AIVD ČR“
(3. srpna 2011), „Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy“ (25. srpna
2011).
Dále informoval o zrušení akce „Jak ušít vzdělávání na míru?“ (plánována na 16. června 2011)
z důvodu plánované stávky v dopravě. Akce se měla uskutečnit ve spolupráci s People Management
Forum (dříve ČSRLZ).
Dr. Dvořáková, Mgr. Langer a další informovali o průběhu významné akce „Grundtvig day 2011
aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!“, která proběhla k zahájení letošních TVD dne 8. září
2011v Praze. Akce se přes nepřízeň počasí zúčastnilo několik set návštěvníků, z nichž 150 vyplnilo
dotazník, na základě něhož byli slosování o poukázky na vzdělávací kurzy. Ty věnovaly členské
organizace AIVD ČR, o.s., jmenovitě ALPELEPHANT, s. r. o., Everesta, s. r. o., Gopas, a. s., iCORD
International s. r. o., Image Conference and Consulting s. r. o. a Minerva vzdělávací společnost s. r.
o. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Domem zahraničních služeb MŠMT a Dánským
velvyslanectvím v Praze. Asociace na akci finančně participovala zajištěním přípravy propagačních
materiálů a jejich výroby (trička, magnetické záložky, dotazníky, letáky apod.), většina nákladů šla na
vrub DZS.
Mgr. Langer informoval, že AIVD ČR, o.s. byla oslovena s nabídkou partnerství konference
„E-Learning Forum 2011“:
o Organizátor: SEMIS spol. s.r.o. a 1. VOX a.s. (členové asociace).
o Datum a místo konání: 05.10.2011, Praha.
o Role asociace: odborný partner a spolupráce na propagaci konference.
VV věc projednal a schválil partnerství bez finanční účasti ze strany asociace.
Mgr. Langer dále informoval o připravovaných akcích na období září až listopad 2011:
o Konference „(Ne)systémový přístup k financování dalšího vzdělávání“ – v rámci AEDUCA
2011, 14.09.2011, Olomouc.
o Seminář „Plzeňský informační kotlík“, 11/2011, Plzeň.
o Seminář „Autorské právo pro vzdělavatele dospělých“, 11/2011, Praha.
o Konference „Role kvality v dalším vzdělávání“, 24.11.2011, Praha.
o Kurzy pro autorizované osoby (09/2011, 10/2011).
o Dr. Jírů informovala o II. setkání vzdělávacích institucí Královéhradeckého kraje, 11/2011.
Per rollam bylo dříve Schváleno nefinanční partnerství na konferenci Koučink Centra (člen AIVD
ČR) a partnerství ECDL CZ (člen AIVD ČR) na TVD 2011.
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Návrhy partnerství pro AIVD ČR, o.s.
•

•

•

Mgr. Langer informoval o nabídce partnerství se společnosti OTTO OFFICE (základní sleva 10 % na
veškeré zboží z katalogu kancelářských potřeb a dalších předmětů plus řada akcí a výhod pro členy
asociace).
Dále informoval o nabídce partnerství se společností INTERIÉR SERVISNÍ (základní sleva 20 % na
veškeré zboží z katalogu kancelářského nábytku a doplňků firmy Interiér Říčany plus řada akcí a
výhod pro členy asociace).
VV se rozhodnul nabídky nyní neakceptovat a zpracovat návrh jednotných podmínek pro partnerství
asociace s potenciálními partnery. O: Mgr. Brabcová, Dr. Jírů. T: 15.10.2011.

Projednání trojstranné dohody mezi AIVD ČR, o.s., Univerzitou Palackého
v Olomouci a společností Euro Educa k realizaci kurzů CKL a CMVD
•
•
•

•
•

Dr. Cimbálníková zrekapitulovala obsah navrhované dohody mezi dotyčnými subjekty.
VV po rozsáhlé diskusi podpis dohody pro kurzy Certifikovaný lektor VD a Certifikovaný manažer VD
zamítnul.
VV se rozhodnul vytvořit vlastní kurz pro lektory vzdělávání dospělých, a to ve spolupráci
s Univerzitou Palackého v Olomouci jako jeho odborným garantem. Standardními místy realizace
bude Praha (AIVD ČR, o.s.) a Olomouc (UP v Olomouci). Součástí dokumentace kurzu bude také
detailní kalkulace, která bude obsahovat mj. položky „pronájem prostor“, „občerstvení“ a
„organizační zajištění“ – toto umožní realizovat kurz i mimo standardní místa realizace členskými
organizacemi AIVD ČR, o.s. podle zájmu v konkrétní lokalitě. O: Dr. Cimbálníková, Mgr. Langer. T:
31.12.2011.
VV se rozhodnul spolupracovat s realizátory kurzu CKL pouze do konce roku 2011, od roku
2012 již nebude s realizátory na tomto kurzu spolupracováno.
VV se rozhodnul nadále nespolupracovat s realizátory kurzu CMVD z důvodu nízkého zájmu o
tento kurz. VV nebude v tuto chvíli vytvářet pro tuto cílovou skupinu vlastní kurz.

Členská základna
•
•
•

Aktuálně asociace eviduje 203 platící členy.
Členství bylo ukončeno: Informa, E-institut, SPŠ Hranice a New Impuls.
Dříve schválení členové asociace (per rollam): Grant Help Advisory s.r.o., Vysoká škola
ekonomická a technická v Českých Budějovicích, Lenka Schön Navrátilová, RYCON Consulting
s.r.o., Český spolek horských průvodců, o.s., SoftGate, s.r.o., Střední škola technická, Mgr. Roman
Šimáček

Různé
•

•

•

Mgr. Langer informoval, že v současné době asociace eviduje pouze jednu přihlášku do soutěže
Lektor/ka roku 2011, jejíž realizaci chválil dříve per rollam VV. VV tedy pověřil všechny KKZ
oslovením členů asociace v daném kraji s výzvou k nominaci lektorů do prvního ročníku soutěže.
Mgr. Langer a Dr. Palán se zúčastní konference AIVD SR „Fórum pre rozvoj celoživotního
vzdelávania“ dne 20. září 2011 v Bratislavě, kde budou reprezentovat asociaci (členové VV a KK
byli dříve oslovení s nabídkou účasti). Dále se zúčastní „Salonu dalšího vzdělávání“ ve dnech 26. –
27. října 2011 v Bratislavě, rovněž v zastoupení asociace.
Dr. Cimbálníková informovala o letošním nárůstu účasti členů asociace na AEDUCA 2011, přičemž
náklady přesahují dříve schválený partnerský příspěvek. Vzhledem k takto vzniklým nákladům se VV
rozhodnul tyto kompenzovat tak, že asociace uhradí pořádající UP v Olomouci poplatky za všechny
členy asociace, kteří se fakticky festivalu zúčastnili s tím, že uhradí vždy jeden poplatek za členskou
instituci, která se festivalu zúčastnila. O: Dr. Cimbálníková, Mgr. Langer. O: 30.09.2011.

V Praze dne 12.09.2011
Zapsal: Mgr. Tomáš Langer
Schválila: Mgr. Jana Brabcová
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