ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
16. listopadu 2010 v prostorách AIVD ČR, o.s. v Praze
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., PaedDr. Jiří Grenar, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Mgr. Jaroslav Bezchleba,
Mgr. Bc. Erika Konupčíková, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Tomáš Langer
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, PhDr. Marie Třeštíková, Ing. František Janeba
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková

Nepřítomni

VV: Mgr. Dušan Martínek, Mgr. Jakub Stárek, Ing. Richard Černý, Ing. Gabriela Žilinská, CSc.,
PhDr. Vladimír Čermák

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 8 ze 13 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Situace v dalším vzdělávání
•
•
•

Dr. Palán informoval o jednání AIVD ČR (Dr. Palán, Mgr. Langer) s MŠMT (náměstek Ing. Němec).
Mgr. Langer informoval o jednání Expertní skupiny MŠMT.
AIVD ČR neustále monitoruje aktuální situaci, v rámci svých možností intervenuje a následně
informuje své členy prostřednictvím informačního servisu AIVD ČR.

Aktuální situace v AIVD ČR
•

•

•

•
•

•

•

Přestavena nová pracovnice PhDr. Miroslava Dvořáková, asistentka kanceláře (od září 2010),
finanční náklady na pracovníky AIVD ČR byly zachovány. Dr. Dvořáková přebíhá administrativu
pracoviště, na půl úvazku pracuje v projektu AIVD ČR „Strategie Age managementu v ČR“.
Telefonní číslo na asistentku je 734 605 605.
Dr. Cimbálníková informovala členy VV, že pražské Regionální konzultační pracoviště FF UP
v Olomouci je rozhodnutím děkana FF UP zrušeno k 31.12.2010. Z tohoto důvodu FF UP vypvídá
AIVD ČR realizační smlouvu ke kurzům CKL a CKM i smlouvu o podnájmu týkající se prostor na
Karlově náměstí 14, Praha 2.
Mgr. Langer informoval, že AIVD ČR vstoupila do jednání se společností WOMAH o dalším setrvání
ve stávajících prostorách, a to za těchto podmínek:
o Po několika jednáních byla vyjednána částka za pronájem od r. 2011 ve výši 20.000 Kč
nájemné, 6.000 Kč služby, 4.000 Kč ostatní (elektřina, internet, úklid prostor…).
o Společnost WOMAH umožní AIVD ČR další podnajímání prostor.
Dále informoval, že FF UP nabídla AIVD ČR k odkoupení vybavení prostor za pořizovací cenu, resp.
cenu této se blížící, tedy částku okolo 400.000 Kč.
V souvislosti s touto situací Mgr. Langer informoval o aktuálním stavu účtu AIVD ČR, kde je po
přičtení očekávaných příjmů a odečtení očekávaných výdajů k dispozici částka ve výši cca
350.000 Kč.
VV v následném hlasování rozhodl takto:
o Schválil návrh na pronájem prostor Karlovo náměstí 14 ve výše uvedených částkách.
o Schválil vybavení prostor novým nábytkem v maximální výši 200.000 Kč.
o Pověřil Mgr. Langera k jednání s FF UP o odkoupení vestavěných skříní a žaluzií za max.
cenu 25 % pořizovací ceny tohoto vybavení. V případě nesouhlasu s těmito podmínkami ze
strany FF UP nemá AIVD ČR o toto vybavení zájem.
Dr. Grenar navrhl v této souvislosti do budoucna zvýšit marketingové aktivity směřující k využití
pracoviště členy i nečleny AIVD ČR a vytvoření kalkulace na cenu podnájmu.
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Administrativní a ekonomické záležitosti
•

•
•

•
•

•

•

•

VV projednal již dříve představenou nabídku výhodného pojištění pro členy AIVD ČR s pojišťovnou
Generali. Tato se týká výhodného sjednávání pojištění účastníků kurzů pořádaných členskými
institucemi AIVD ČR na základě rámcové smlouvy, kterou uzavře AIVD ČR s pojišťovnou. VV tento
návrh schválil a pověřil Dr. Palána k podpisu potřebných smluv. Mgr. Langer následně informuje
členy o této nabídce.
Mgr. Langer představil návrh Jednacího řádu pracovních skupin AIVD ČR, o.s. VV tento řád
schválil a postupuje jej v souladu se Stanovami asociace Valné hromadě asociace.
Mgr. Langer informoval o podání přihlášek dvou ochranných známek AIVD ČR: „Týden
vzdělávání dospělých“ a logo AIVD ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). ÚPV požaduje
materiály dokládající spojení názvu TVD s AIVD ČR, aby mohla být registrace provedena. VV žádá
své členy, zejm. Mgr. Bezchlebu, o dodání potřebných dokumentů a materiálů Dr. Dvořákové
nejpozději do 30.11.2010.
Mgr. Langer opakovaně oslovil MŠMT ve věci možného zastoupení AIVD ČR v Akreditační komisi
pro DVPP. Na MŠMT bude řešeno na přelomu roku 2010/2011, AIVD ČR by měla být oslovena.
VV projednal a schválil následující sazby stravného (týkají se pouze projektu Strategie Age
managementu v České republice):
o trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
61 Kč
o trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin
93 Kč
o trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
146 Kč
Výsledek hlasování členů VV: jednohlasně schváleno.
Mgr. Langer informoval o množících se případech přihlášení a nedostavení se na akce ze strany
členů asociace, což způsobuje značné organizační a mnohdy finanční problémy. VV neschválil
návrh na zavedení storno poplatků za neúčast na akcích, ale navrhuje informovat členy v rámci
informačního servisu o této situaci a vyzvat je ke spolupráci. V opačném případě VV zváží zavedení
storno poplatků. O: Mgr. Langer. T: 30.11.2010.
Mgr. Langer informoval o návrhu společnosti BEVE Vyškov na obsazení pozice koordinátora
krajského zastoupení v Jihomoravském kraji PhDr. Antonínem Holubářem. Bylo doloženo jak
doporučení BEVE Vyškov, tak i profesní životopis Dr. Holubáře. VV schválil Dr. Holubáře KKZ pro
JMK s platností od roku 2011.
Mgr. Langer navrhnul nákup propagačních a dárkových předmětů AIVD ČR:
o Bloky, propisky, post-it, vizitky.
o Dárkové předměty k 20. výročí založení AIVD ČR.
VV uvedené schválil.

Členská základna
•

•

Dříve schválení členové asociace (per rollam): SOŠ A SOU Česká Lípa, Moravské zemské
muzeum Brno, Služba škole Mladá Boleslav, ITC – International TEFL Certificate s.r.o., Ing. Dagmar
Divišová.
VV schválil následující nové členy asociace: A-B Spektrum, počítačové a vzdělávací kurzy, s.r.o.;
Národní vzdělávací fond, o.p.s.; Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42; Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta; Pro Futuro
Consulting, a.s.; Daniel Tůma.

Akce
•

•

Realizované akce:
o AEDUCA 2010, 14.–15.09.2010, UP Olomouc, partnerství akce.
o AEDUCA 2010 – konference AIVD ČR „Vzděláváním ke zvyšování produktivity“,
15.09.2010, UP Olomouc, cca 80 osob.
o Seminář ECC – Evropský certifikát pro pracovníky v sociálních službách, 16.09.2010,
MARLIN Uherské Hradiště, 6 osob.
o Seminář CONFINTEA zrušen, téma přesunuto na konferenci 25.11.2010.
o Workshop ke kvalitě v dalším vzdělávání a seminář k práci s médii, 18.–19.10.2010,
Grafia Plzeň, 15 osob.
o Seminář Autorské právo pro vzdělavatele dospělých, 16.11.2010, 17 osob.
Připravované akce:
o Konference Efektivní vzdělávání pro trh práce, 25.11.2010, Praha.
o Slavnostní předávání Národní ceny absolventských prací, 25.11.2010, Praha.
o Zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR pro kvalitu v dalším vzdělávání, 15.12.2010,
Praha.
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Zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR pro další vzdělávání ped. pracovníků, termín
neupřesněn.
o Předvánoční setkání členů AIVD ČR, 07.12.2010, Praha.
TVD 2010:
o Mgr. Bezchleba informoval o průběhu TVD 2010 – proběhly v 6 krajích, spojení s ECDL,
poměrně velká publicita TVD v letošním roce.
o Informace o TVD bude publikována v časopise Andragogika (4/2010), bude vydána tisková
zpráva.
o Mgr. Langer informoval o zneužití loga TVD 2010 a záštity MŠMT v Královéhradeckém kraji.
AIVD ČR zašle oficiální dopis organizátorovi této aktivity, v němž na tuto záležitost upozorní,
kopie bude zaslána na MPSV. O: Dr. Palán. T: 30.11.2010.
Příprava akcí na rok 2011:
o Mgr. Langer informoval o záměru TVD 2011. Tento bude postupně rozpracován ve
spolupráci s Mgr. Bezchlebou a partnery asociace.
o Mgr. Langer požádal členy VV o zasílání návrhů do plánu činnosti pro rok 2011, zároveň
k tomuto vyzve i členy AIVD ČR v informačním servisu.
o Dr. Cimbálníková informovala o Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, který
proběhne ve dnech 11.–13.09.2011 – 1. den konference bude vyhrazen na prezentaci
projektů (vč. Age Managementu), další dny budou opět věnovány konferencím.
o

•

•

Projekty a partnerství
•

•

•

•

Projekty ESF:
o Strategie Age Managementu v České republice: Dr. Dvořáková informovala o ustanovení
realizačního a expertního týmu a v současnosti probíhajících aktivitách v rámci projektu.
o KRUH (ABS WYDA): Mgr. Bezchleba informoval o stavu projektu.
 vstupné na akce AIVD ČR.
o TIMA Liberec: Mgr. Langer informoval o stavu projektu:
 Web www.dvlk.cz spuštěn.
 Předložen návrh smlouvy realizátorem webu, VV tento návrh schválil a pověřil
Dr. Palána k podpisu smlouvy.
Projekt DIPLOM-KA.cz: Mgr. Langer informoval o stavu projektu:
o Slavnostní vyhlášení vítězů 0. ročníku na konferenci AIVD ČR 25.11.2010.
o Ocenění za AIVD ČR: asociace věnuje poukazy na vstupy na akce AIVD ČR.
EAEA: Mgr. Konupčiková informovala o stavu přihlášky AIVD ČR do EAEA – koncem listopadu
2010 vycestuje do Bruselu na konferenci týkající se kvalifikačních rámců, kde bude možné dojednat
osobně členství. Výbor pověřuje Mgr. Konupčíkovou jednáním s EAEA v této věci.
Spolupráce s EUROCOM 2000:
o VV schválil návrh Ing. Janeby na spolupráci při realizaci vzdělávání nových zaměstnanců
státní správy v Pardubickém kraji.
o VV schválil návrh Ing. Janeby na podporu kurzů počítačových dovedností pro seniory.
Ing. Janeba zpracuje poklady a zašle je Mgr. Langerovi k využití v dalších krajích.

V Praze dne 16.11.2010.

Zapsali: PhDr. Miroslava Dvořáková, Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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