ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
7. června 2011 v prostorách AIVD ČR, o.s. v Praze
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Tomáš Langer,
Mgr. Dušan Bellovič, Mgr. Jaroslav Bezchleba (zastoupen: Ing. Pavla Čmuchová, MBA), PhDr. Bohumír
Fiala (zastoupen: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.), PhDr. Petr Kaplan, Ing. Petr Kazík, Mgr. Bc. Erika
Konupčíková (zastoupena: Ing. František Janeba), Mgr. Jakub Stárek
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA, Ing. František Janeba
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

VV: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, PaedDr. Jiří Grenar, PhDr. Marie Jírů
KK: PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 10 ze 13 členů VV (z toho 3 v zastoupení), zasedání tedy bylo
usnášeníschopné.

Projednání Akčního plánu AIVD ČR, o.s.
•

Na základě široké diskuse se VV rozhodnul zpracovat nové programové prohlášení AIVD ČR, o.s. a
na základě něj specifikovat kroky jeho implementace. Termín zpracování VV: 31.12.2011, následně
bude návrh projednán se členskou základnou, aby prohlášení mohla schválit VH v roce 2012.

Návrh marketingu AIVD ČR, o.s.
•

Na základě široké diskuse se VV rozhodnul v rámci marketingu uskutečnit následující:
o Propagační materiály:
Brožura o asociaci: 4 strany, křídový papír, verze v českém a anglickém jazyce.
Leták TVD: oboustranný A5, pro potřebu KKZ.
Leták k pronájmu prostor asociace.
Leták k ceně kvality asociace.
o Propagační předměty:
Propisky.
Bloky.
Post-it lístečky.
Složky s chlopněmi.
Magnetické záložky TVD 2011: určeno pro akci Grundtvig Day 2011.
Další propagační a dárkové předměty.
o Ostatní:
Roll-up nový.
Roll-up pro krajské koordinátory.
o Andragogika:
Propagace asociace na stránkách časopisu.
o Inzerce:
Zvážení možnosti inzerce služeb asociace v příslušných periodikách (např. Moderní řízení,
HRM, HRM Line, HR Forum) a webech (např. HR Expert, Personalista.com, Ucimse.cz).
Série PR článků o asociaci.
o Webové stránky: zjištění možnosti propojení na web www.tydnyvzdelavani.cz.
O: Mgr. Langer. T: 31.08.2011.
o Komunikace s firemní sférou: bude vytvořena metodika. O: Mgr. Bellovič. T: 31.08.2011.
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Příprava akcí AIVD ČR, o.s. na aktuální období
•
•

•

•

•

Study Tour 2011: VV schválil slevu pro členy asociace ve výši 1 000 Kč. Mgr. Langer informoval, že
letošní study tour je přesunuta na podzim t.r.
Na základě minulého zasedání VV Mgr. Langer znovu představil a specifikoval záměr konference
„Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy“:
o Organizátor: AIVD ČR, o.s., FF UK (člen asociace).
o Datum a místo konání: 12/2011, Praha.
o Role asociace: odborný partner, spolupráce na propagaci konference a zajištění části
programu, zajištění občerstvení, zajištění přípravy a vydání sborníku z konference.
Mgr. Langer informoval o přínosech konference pro asociaci a její další záměry.
VV věc projednal a schválil realizaci této konference s rozpočtem asociace do 30 000 Kč.
Vícenáklady budou hrazeny ze strany partnera – FF UK.
Mgr. Langer informoval, že AIVD ČR, o.s. byla oslovena s nabídkou partnerství konference „Rozvoj
online technologií ve vzdělávání“:
o Organizátor: iCORD International (nový člen asociace).
o Datum a místo konání: 13.10.2011, Praha, MŠMT.
o Role asociace: odborný partner, spolupráce na propagaci konference a zajištění části
programu.
VV věc projednal a schválil partnerství bez finanční účasti ze strany asociace.
Mgr. Langer informoval, že asociace byla oslovena s nabídkou partnerství konference o vzdělávání
daňových poradců:
o Organizátor: Daňová akademie ČR (člen asociace).
o Datum a místo konání: 11.-12.10.2011, Teplice a Praha.
o Role asociace: odborný partner, spolupráce na propagaci konference a zajištění části
programu.
VV věc projednal a schválil partnerství bez finanční účasti ze strany asociace.
Mgr. Langer dále informoval o připravovaných akcích na období červen až září 2011:
o Seminář „Legislativní změny, akreditace a rekvalifikace 2011“, 27.06.2011, Praha.
o Seminář „Další vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy“, 25.08.2011, Praha.
o Konference „Strategie Age Managementu v ČR“, 12.09.2011, Olomouc.
o Konference „(Ne)systémový přístup k financování dalšího vzdělávání“, 14.09.2011,
Olomouc.

Členská základna
•
•

•

•

VV schválil následující nové členy asociace: iCORD International s.r.o., TREXIMA, spol. s r.o.
Členství ukončili: Dům techniky Pardubice, Excellent – Dokonalost v jazyce, spol. s r.o., GGT
s.r.o., Michaela Dírerová, Most ke vzdělávání, PPF Media a.s., Rentel a.s., Rozvojová a vzdělávací,
o.p.s., Tutor s.r.o. (nyní EDUA), Vzdělávací středisko Belscholae.
Dříve schválení členové asociace (per rollam): Kouč pro Tebe, Image Conference and Consulting
s.r.o. Per rollam schválené členství společnosti MILLS, s.r.o. bylo následně ze strany společnosti
stornováno.
Dr. Dvořáková informovala o 13 členech asociace, kteří i přes několikeré urgence nezaplatili členské
příspěvky pro rok 2011. VV věc projednal a rozhodnul oslovit tyto členy písemně doporučeným
dopisem s výzvou k úhradě faktury a informací o možném zrušení členství. Pokud nebudou závazky
vyrovnány do 20.06.2011, bude následně členství v asociaci ukončeno. O: Dr. Dvořáková. T: ihned.

Různé
•
•

•

Mgr. Langer informoval, že za asociaci byly zaslány připomínky ke Strategii mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR.
Mgr. Langer informoval o možnosti řešení problému podezření na nelegální užívání software
Microsoft ze strany některých škol, kdy tyto užívají levnější verzi školní licence i pro další
vzdělávání a vzdělávacím institucím tak konkurují výrazně nižší cenou. Cílem asociace je pokusit se
vyjednat výhodnější podmínky i pro jiné vzdělávací instituce nežli školy. VV pověřil jednat v této věci
Mgr. Brabcovou a Mgr. Langera.
Mgr. Langer informoval o připravované kampani projektů IPn KONCEPT, NSK2, UNIV 2, kdy
asociace byla oslovena s nabídkou spolupráce. VV bude celou kampaň průběžně sledovat. O: Mgr.
Langer.
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•

•

•

Mgr. Langer informoval o ukončení spolupráce s partnerem kurzu „Problematika BOZP, PO a
pojištění…“ poskytovaného AIVD ČR, o.s. Partner (Institut výchovy bezpečnosti práce) změnil svůj
statut a nově již neposkytuje další vzdělávání. Asociace bude i nadále kurz poskytovat pod svou
hlavičkou. VV dále schválil zvýšení ceny tohoto kurzu na 1 900 Kč.
VV projednal podnět ze strany členské instituce týkající se řešení problematiky těch členů, kteří
nabízí své vzdělávací služby za ceny nižší, než je skutečná kalkulace nákladů, za symbolickou cenu
či zcela zdarma, a tím porušují Etický kodex AIVD ČR, o.s. VV věc projednal a doporučil členům
následující postup: v případě podezření na porušení kodexu člen tuto věc písemně či elektronicky
oznámí výkonnému výboru (v oznámení celou věc detailně popíše a doloží důkazy), následně celou
věc VV projedná a zaujme stanovisko. V případě shledání, že člen porušil Etický kodex AIVD ČR,
o.s., bude postupováno v souladu s platnými Stanovami AIVD ČR, o.s. a VV může této instituci
členství v asociaci ukončit.
V souvislosti s předchozím bodem VV zváží a projedná možnost zpracování minimálních kalkulací
typových kurzů, resp. jejich položek.

V Praze dne 07.06.2011

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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