ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
9. února 2011 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,
Ing.
Gabriela
Žilinská,
CSc.,
PhDr. Vladimír Čermák, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Bc. Erika
Konupčíková, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Jakub Stárek, Ing. Richard Černý, Mgr. Tomáš
Langer
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

VV: Mgr. Dušan Martínek
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, PhDr. Marie Třeštíková, Ing. František Janeba

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 12 ze 13 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Příprava volební Valné hromady v roce 2011
•
•
•
•

Valná hromada se uskuteční dne 13. dubna 2011 od 10:30 hodin, následuje od 14:00 hodin
zasedání nově zvoleného VV. Místem konání je hotel 1. republika v Praze.
VH organizačně připraví Mgr. Langer a Dr. Dvořáková.
Členové VV dodají podklady za své oblasti činnosti pro potřeby zprávy o činnosti asociace v roce
2010. O: všichni členové VV. T: 15.03.2011.
Členové AIVD ČR budou vyzváni e-mailem k podávání návrhů na kandidáty do volených orgánů
AIVD ČR s termínem do 01.03.2011. O: Mgr. Langer. T: 15.02.2011.

Příprava rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2011
•

VV projednal návrh rozpočtu pro rok 2011 a neshledal v něm žádné závady. Finalizovaný rozpočet
(na základě účetního zůstatku za rok 2010) bude předložen jako podklad pro zasedání VH. O: Mgr.
Langer.

Příprava plánu činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2011
•
•
•

VV projednal návrh plánu činnosti na rok 2011 a doplnil jej o další akce. Upravený plán činnosti bude
předložen jako podklad pro zasedání VH. O: Mgr. Langer.
Study-tour se uskuteční pravděpodobně do Francie. VV následně projedná možnost a výši slevy na
poplatku za Study-tour pro členy asociace.
V rámci festivalu AEDUCA 2011 se uskuteční jak samostatná sekce k problematice Age
managementu (v rámci projektu „Strategie Age Managementu v ČR“), tak i tradiční konference AIVD
ČR, letos na téma „Financování dalšího vzdělávání“.

Příprava Týdnů vzdělávání dospělých 2011
•
•

•
•

Mgr. Bezchleba přestavil stručný nástin TVD 2011.
Mgr. Langer představil aktivitu „Grundtvig Day 2011“, která by měla zahájit TVD 2011. VV předběžně
schválil realizaci této aktivity ve spolupráci s partnery. Finální schválení bude provedeno na základě
předloženého rozpočtu akce. O: Mgr. Langer. T: 30.06.2011.
Mgr. Stárek a Dr. Kaplan byli vyzváni k zajištění podpory TVD 2011 ze strany MŠMT, resp. MPSV.
Mgr. Stárek nabídnul možnost vyzvat kraje, resp. jejich R RLZ dopisem z MŠMT, který vyzve
k podpoře aktivit AIVD ČR při realizaci TVD 2011.
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Projednání činnosti koordinátorů krajských zastoupení AIVD ČR, o.s. v roce 2010 a
jmenování koordinátorů pro rok 2011
•

Mgr. Konupčíková seznámila s vyhodnocením činnosti KKZ za rok 2010. Na základě tohoto se VV
rozhodnul jmenovat pro rok 2011 tyto koordinátory krajských zastoupení AIVD ČR:
Vysočina
Veselý Pavel, Mgr.
ABS WYDA, s.r.o.
Jihomoravský
Holubář Antonín, PhDr.
BEVE, spol. s r.o.
Moravskoslezský Čmuchová Pavla, Ing., MBA POE EDUCO, spol. s r. o.
Plzeňský
Brabcová Jana, Mgr.
Grafia, s.r.o.
Olomoucký
Rajmonová Milena, Ing.
ICV FF UP v Olomouci
Liberecký
Gamba Robert, RNDr.
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Pardubický
Janeba František, Ing.
EUROCOM 2000 s.r.o.
Královéhradecký Jírů Marie, PhDr.
Centrum andragogiky, s.r.o.
Ústecký
Prošková Dagmar, Ing.
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
Karlovarský
Mráz Pavel, Mgr.
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Jihočeský
Vlček Luděk, PhDr.
V-Studio, s.r.o.

•

Jmenovací dekrety budou zaslány jednotlivým koordinátorům. O: Mgr. Langer. T: 28.02.2011.

Projednání realizace Certifikovaného kurzu lektorů VD a Certifikovaného kurzu
manažerů VD za účasti AIVD ČR, o.s.
•

VV projednal aktuální situaci v kurzech Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých a Certifikovaný
manažer vzdělávání dospělých spočívající v nejasném vymezení rolí pořádajících partnerů a uložil
připravit do příštího VV textaci trojstranné dohody mezi AIVD ČR, Univerzitou Palackého a
společností Euro Educa. O: Dr. Grenar, Dr. Cimbálníková, Dr. Palán.

Projekty
•

•

•

•

•
•

Mgr. Langer informoval o podání projektu v rámci OP VK, GG 3.2 v Pardubickém kraji s názvem
„Tvorba sítě a vzájemná kooperace subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání v
Pardubickém kraji“. Žadatelem byla společnost EUROCOM 2000; partnery AIVD ČR a Krajská
hospodářská komora Pardubického kraje. Projekt nebyl vybrán k financování.
Mgr. Langer a Dr. Palán představili návrh projektu „Certificate in Further Education Teaching“, do
jehož realizace přizvala asociaci AIVD SR. VV projekt projednal a schválil účast asociace jako
partnera tohoto projektu. Odbornými garanty v projektu budou Dr. Cimbálníková a Dr. Fiala, kteří
zašlou Mgr. Langerovi svá CV ve formě EUROPASSu. T: 15.02.2011.
Mgr. Konupčíková představila návrh projektu „Network on active citizenship and social
cohesion“, k jehož realizaci přizvala asociaci EAEA, jíž je AIVD ČR asociovaným členem. VV
projekt projednal a doporučil informovat o možnosti participace na tomto projektu členy AIVD ČR. O:
Mgr. Konupčíková. T: 15.02.2011.
Mgr. Langer informoval o novince v rámci projektu „Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího
vzdělávání v Libereckém kraji“: na webu projektu www.dvlk.cz byla spuštěna služba poradenství
pro vzdělavatele v Libereckém kraji a také služba FAQ (Frequently Asked Questions – Často
kladené otázky). V případě zájmu tuto službu asociace rozšíří na všechny své členy.
Mgr. Langer informoval o pracovní cestě do Finska v rámci projektu „Strategie Age Managementu
v ČR“.
Dr. Cimbálníková informovala o realizaci veřejné zakázky k projektu „UNIV2 Kraje“ a způsobu
zapojení AIVD ČR. Za garanci kurzů v rámci této zakázky a další služby obdrží AIVD ČR částku
100 Kč za každého proškoleného účastníka kurzu.

Partnerství
•

•
•
•

Mgr. Langer informoval o zahájení dříve schválené spolupráce s Generali Pojišťovnou na
výhodném pojištění odpovědnosti a úrazovém pojištění s balíkem nadstandardních služeb pro členy
asociace.
Dále informoval o dříve schválené spolupráci s Edumenu.cz na katalogu konferencí a vzdělávání
2011 s několika výhodami pro členy asociace.
Dále představil návrh partnerství AIVD ČR s hotelem 1. republika v Praze nabízejícím zvýhodněné
ceny pro členy asociace a pro vlastní akce asociace. VV nabídku spolupráce projednal a schválil.
Dále představil návrh partnerství AIVD ČR na konferenci „Celoživotní učení – Kroměříž 2011“. VV
nabídku spolupráce projednal a schválil.
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•

•

Dále představil návrh partnerství AIVD ČR s ČSRLZ: v roce 2011 se uskuteční dvě společně
připravené akce pro členy Cametinu (sekce ČSRLZ pro vzdělávací a poradenské společnosti) se
vstupem pro členy AIVD ČR zdarma a ČSRLZ nabídla také zvýhodněnou účast pro členy AIVD ČR
na výroční konferenci HR know how 2011. VV nabídku spolupráce projednal a schválil. O: Mgr.
Langer.
Dále informoval o pozvánce Britského velvyslanectví na „Corporate Training Event“ – setkání
českých a britských vzdělavatelů, které se uskuteční 01.03.2011 v Praze. Za AIVD ČR se zúčastní
Mgr. Konupčíková a Mgr. Langer.

Členská základna
•
•
•

Dříve schválení členové asociace (per rollam): Star Learning, spol. s r.o., Mindformer s.r.o.,
GLOBIS spol. s r.o., Bezpečnostní a vzdělávací institut, Ing. Richard Podborský.
VV schválil následující nové členy asociace: Everesta, s.r.o., DIGI Akademie s.r.o., 1.
Severočeské družstvo zdravotně postižených.
Členství ukončili: Break Ball s.r.o., DIVERTA a.s., Klub Polabiny IV, s.r.o., M KONZULT s.r.o.,
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Liberec, Ostravská univerzita, PdF, Centrum dalšího vzdělávání, SOLEDPRO
s.r.o., Spolupráce s.r.o., Střední odborné učiliště DAKOL, SOPHIA, jazykové služby s.r.o., A-B
Spektrum, počítačové a vzdělávání kurzy, s.r.o. (storno členství).

Různé
•

•

•

•

•
•
•
•

•

Per rollam byla schválena Vyúčtování příspěvků na organizaci aktivit v rámci TVD 2010:
Koordinátoři krajských zastoupení krajů Moravskoslezského, Libereckého, Plzeňského,
Olomouckého, Jihočeského a Královéhradeckého obdrželi každý částku 5 000 Kč, celkem tedy
30 000 Kč.
Mgr. Langer informoval o průběhu likvidace původního společného pracoviště Univerzity Palackého
a AIVD ČR v Praze a vybavení nového pracoviště AIVD ČR s tím, že finanční limity stanovené VV
na posledním zasedání nebyly překročeny.
VV projednal a schválil cenu pronájmu prostor AIVD ČR, kterou stanovil takto: 500 Kč/hodina pro
členy asociace, 700 Kč/hodina pro nečleny asociace (minimální doba pronájmu byla stanovena na 4
hodiny; cena obsahuje půl hodiny na přípravu a půl hodiny na likvidaci akce, dále zahrnuje základní
občerstvení – čaj, kávu a vodu a využití techniky – notebook, dataprojektor, plátno, wifi připojení).
AIVD ČR zpracuje leták a informuje o nabídce své členy. O: Mgr. Langer. T: 15.02.2011.
Mgr. Langer informoval o tom, že AIVD ČR z podnětu svých členů vstoupila do jednání ve věci
intervence do připravované Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR vycházející
z Analýzy konkurenceschopnosti ČR, kterou připravuje MPO. O: Dr. Palán, Mgr. Langer.
Mgr. Langer informoval o tom, že AIVD ČR nadále pokračuje a prohlubuje jednání ve věci
znovuobnovení projektu PIVO.
Mgr. Langer představil současný záměr inovace databanky dalšího vzdělávání Andromedia.cz.
Nová verze databanky by měla být spuštěna v 03/2011.
Mgr. Langer informoval o sjednání pojištění kanceláře u společnosti Generali Pojišťovna.
Dr. Dvořáková informovala o připravované kontrole VZP ČR.
Dr. Dvořáková informovala o náročnosti požadavků spojených s umístěním produktů projektů ESF,
které AIVD ČR dříve realizovala, do databanky projektů ESF. VV se rozhodnul nerealizovat tuto
aktivitu.

V Praze dne 09.02.2011.

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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