Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 10. září 2013 v Praze
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):, Mgr. Jana Brabcová, Ing. Petr Kazík, Mgr. Erika Konupčíková, Mgr.
Tomáš Langer, PhDr. Zdeněk Palán Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA,

Nepřítomni
VV: PhDr. Marie Jírů, Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Jakub Stárek, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan
KK: Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 6 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program
Nové zapojení AIVD ČR do projektů ESF




Od 1. září 2013 AIVD ČR začala realizovat projekt Implementace Age Managementu v ČR
s celkovým rozpočtem 5, 6 mil. Kč. Hlavním cílem projektu je vytvoření nástrojů k řešení
problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce formou implementace principů Age Managementu za
podpory mezinárodní spolupráce s Nizozemskem.
Předkladatelem projektu je AIVD ČR, která vytvořila partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně,
Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně a nově s Gender Studies o.p.s. Zahraničním
partnerem projektu je organizace Blik op Werk, která je pověřena implementací nástrojů Age
Managementu v Nizozemsku a problematikou stárnoucích zaměstnanců se dlouhodobě zabývá. V
rámci KA projektu bude vytvořena široká tematická síť v oblasti Age Managementu (15 organizací),
která se bude podílet na činnosti expertního týmu projektu. Bude zpracována analýza nástrojů,
metod a postupů v oblasti Age Managementu v ČR i EU, vyvinuty 3 moduly vzdělávacích aktivit pro
různé cílové skupiny, realizováno pilotní ověření vyvinutých vzdělávacích modulů, kterého se
zúčastní 190 osob, bude provedeno pilotní testování WAI u 240 osob a provedeno statistické
vyhodnocení, které bude podkladem pro iniciaci možných změn v oblasti pracovně lékařské péče.
Důležitým výstupem bude zpracování příručky "Možnosti uplatnění Age Managementu v
ČR." Všechny organizace zapojené do tematické sítě zajistí širokou publicitu v oblasti Age
Managementu v ČR a mainstreaming výstupů projektu. Veškeré aktivity budou vyhodnoceny
směrem k naplňování specifických cílů Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 20132017.
VV vzal zahájení projektu na vědomí.

Strategie spolupráce s MPSV a MŠMT



Spolupráce s příslušnými odbory ministerstev bude muset být po volbách obnovena s ohledem na
obměnu úředníků státních orgánů.
V této souvislosti VV ukládá ředitelce připravit změnu stanov v bodě účasti na zasedání VV a zřídit
pozici odborného hosta, který by byl navázán na určitou funkci na MŠMT a MPSV. Termín únor
2014.

Transformace AIVD ČR na jinou formu NNO


VV se tímto problémem bude zabývat až v příštím roce, jelikož se čeká na další změny
v Občanském zákoníku a rozhodnout bude muset valná hromada asociace. VV tudíž před valnou
hromadou připraví návrh na změnu.
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Akce AIVD ČR na období září 2013 – leden 2014



Na webových stránkách asociace byly přidány akce až do konce roku 2013, zájem členů o akce
AIVD ČR je velký.
VV uložil ředitelce Konupčíkové zorganizovat uspořádání konference AIVD ČR a to i přes
neobdržení dotaze z MPSV. Termín konference byl určen na 20. listopadu 2013.

Přijetí nových členů


VV přijal nové členy asociace – USUS s.r.o., Škola komunikace, Evolution Prague, APOS –
vzdělávání, s.r.o. a Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. (Hlasování
5 členů VV pro, 1 se zdržel hlasování)

Ostatní
Stanovisko ke kauze společnosti Petr Otáhal


VV projednal skutečnosti ke kauze společnosti Petr Otáhal a rozhodl se nezaujmout stanovisko,
jelikož nemá dostatek důkazů a informací.

Termín příštího VV je určen na 24. 10 2013.
V Praze dne 10. 09. 2013
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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