Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 4. prosince 2012 v Praze
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Jana
Brabcová, PhDr. Bohumír Fiala, Ing. Petr Kazík, Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Mgr. Tomáš Langer
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA

Nepřítomni

VV: Mgr. Dušan Bellovič, PhDr. Marie Jírů, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Jakub Stárek
KK: Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 7 ze 10 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program
Vyhodnocení stávajících a příprava následujících akcí AIVD ČR, o.s.
•

•
•
•
•

•

•

Mgr. Langer a Dr. Dvořáková informovali o realizovaných akcích AIVD ČR v minulém období:
Seminář
25.10.2012
Praha
11 účastníků
„Myšlenkové mapy jako motory kreativity“
Kulatý stůl „NSK a vzdělavatelé“
30.10.2012
Praha
18 účastníků
Semináře „Plzeňský informační kotlík“
01.-02.11.2012
Plzeň
15 účastníků
Lektorská dílna
12.11.2012
Praha
9 účastníků
„Facilitační metoda vedení workshopu“
Konference
109 + 15
21.11.2012
Praha
„Nová ekonomická situace: Výzva ke vzdělávání“
účastníků
Seminář „Aktivace pracovní energie II“
04.12.2012
Praha
10 účastníků
19.09.2012 –
Kurz „Profesionální lektor“ (pilotní běh kurzu)
Praha
12 účastníků
13.12.2012
05.10.2012 –
Kurz „Profesionální lektor“
Plzeň
10 účastníků
12.01.2013
Zrušeny byly semináře „Mluvní průprava“, „Učení zážitkem“ a Manažerská dílna.
Mgr. Langer informoval o partnerských akcích, jichž se AIVD ČR zúčastnila: E-learning forum 2012,
ICOLLE 2012, Konference v rámci Měsíce kvality 2012 a Salon dalšího vzdělávání 2012.
Nyní je připravován kurz pro autorizované osoby a partnersky pak veletrh „proHRexpo 2012“ ve
dnech 11.-12.12.2012 v Praze.
Mgr. Langer informoval o tom, že AIVD ČR získala prestižní ocenění v rámci Národních cen kvality
2012 za podporu Age Managementu v ČR. Předání proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu
a zúčastnili se jej Mgr. Tomáš Langer (v zastoupení prezidenta AIVD ČR) a Mgr. Ilona Štorová
(vedoucí projektu „Strategie Age Managementu v ČR“).
VV projednal organizaci Salonu dalšího vzdělávání 2013, který má dle smlouvy mezi AIVD SR,
AIVD ČR a společností INTENZÍVA organizovat v roce 2013 česká strana. Předběžná varianta
organizace je následující:
o Místo konání: Brno nebo Olomouc.
o Dvoudenní akce, první den 13:00-18:00 hod., druhý den 9:00-13:00 hod.
o Salon by měl mít podobu prezentace různých kurzů, vč. vyhodnocení nejlepších ukázek.
Časování Salonu je potřeba dohodnout ve vztahu ke konání AEDUCA 2013. Mgr. Konupčíková a
Ing. Kazík se proto v lednu 2013 setkají s děkanem FF UP v Olomouci a následně VV rozhodne o
definitivní podobě Salonu.
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•

•

VV projednal organizaci Vědeckého sympozia v roce 2013. Mgr. Langer informoval o zájmu FF MU
v Brně podílet se odborně na části programu. Mgr. Langer zašle dopis vedoucí katedry FF UK
v Praze (partner loňského sympozia), zda a za jakých podmínek by se FF UK stala i v roce 2013
partnerem. Následně se dohodne s dalšími partnery na organizaci sympozia.
Mgr. Konupčíková informovala o nabídce nefinančního partnerství na veletrhu dalšího vzdělávání
EDUCA EXPO 2013. VV návrh projednal a odsouhlasil.

Týdny vzdělávání dospělých 2012, schválení příspěvků KKZ na TVD 2012
•
•
•

Mgr. Langer informoval o průběhu letošních TVD v krajích i o celostátním zahájení v Praze.
Podrobný článek o realizaci TVD přinese časopis Andragogika 4/2012.
VV vyjádřil poděkování všem KKZ za jejich práci v tomto roce.
VV projednal a schválil příspěvky KKZ na organizaci akcí v rámci TVD takto:
o Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
15 000 Kč
o Grafia, s.r.o.
15 000 Kč
o Centrum andragogiky, s.r.o.
15 000 Kč
o BEVE, spol. s r.o.
15 000 Kč
o POE EDUCO, spol. s r.o.
15 000 Kč
o EUROCOM 2000, s.r.o.
15 000 Kč
o S-COMP Centre CZ s.r.o.
5 000 Kč
o V-Studio, s.r.o.
5 000 Kč (zkráceno vzhledem k nedodržení
pravidel vyúčtování).

Činnost pracovních skupin AIVD ČR, o.s. v roce 2012
•
•
•

Ing. Kazík informoval o činnosti PS AIVD ČR pro kvalitu dalšího vzdělávání a jejích aktivitách v roce
2012.
Mgr. Langer informoval o činnosti PS AIVD ČR pro DVPP a jejích aktivitách v roce 2012.
VV vyjádřil poděkování všem aktivním členům obou pracovních skupin za jejich práci v tomto roce.

Vyhodnocení Strategie AIVD ČR, o.s.
•

Vzhledem k nutnosti komplexního vyhodnocení Strategie přesunul VV tento bod na příští zasedání
v roce 2013.

Projekty a veřejné zakázky v roce 2012
•

•

Dr. Dvořáková informovala o projektech ESF realizovaných AIVD ČR v roce 2012. V současné době
je realizován projekt „KRUH“ v kraji Vysočina a nově se začne realizovat projekt „Podpora
inovačních přístupů v dalším vzdělávání“ (AIVD ČR partnerem). V projektu „Strategie Age
Managementu v ČR“ probíhá finální vyúčtování projektu.
Dále informovala o podaných a realizovaných veřejných zakázkách v roce 2012. V současné době je
uzavírána veřejná zakázka projektu KONCEPT na organizaci odborných seminářů tohoto projektu.

Personální záležitosti AIVD ČR, o.s.
•

VV se rozloučil s Mgr. Langerem, který končí ve funkci výkonného ředitele k 31. 12. 2012. Zároveň
VV přivítal novou výkonnou ředitelku, Mgr. Eriku Konupčíkovou, která nastoupí od 1. 1. 2013.

Různé
•

•

•

Mgr. Brabcová informovala o pokračování realizace projektu KONCEPT, resp. jeho části týkající se
kvality dalšího vzdělávání. Tým, který vede Mgr. Brabcová, připravuje mj. i pilotní ověření ratingu
vzdělávacích institucí. Členové budou včas informováni.
Mgr. Langer informoval o tom, že byla podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti dalšího
vzdělávání dospělých a trhu práce mezi AIVD ČR a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Ta
umožňuje navázat spolupráci mj. i v oblasti kvality dalšího vzdělávání.
Dále informoval o tom, že v souladu s Pravidly partnerství AIVD ČR se stal zlatým partnerem pro rok
2013 Fond dalšího vzdělávání.
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•

•

Dr. Palán a Dr. Dvořáková informovali o aktuálně zveřejněných výstupech výzkumu „Adult
Education Survey“, na jehož přípravné fázi se zástupci AIVD ČR podíleli. Bližší informace byly
členům AIVD ČR zaslány v infoservisu.
Mgr. Bezchleba požádal o zařazení tohoto bodu na příští zasedání VV: stanovisko AIVD ČR
k situaci v projektech ESF. O: Mgr. Konupčíková.

V Praze dne 4. 12. 2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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