Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR
Datum: 25. 05. 2017
Místo: kancelář AIVD ČR, Karlovo nám. 14/292, Praha
Zasedání řídila: Sára Drozdová
Přítomni: Leopold Podmolík, Pavla Čmuchová, Petr Kaplan, Ilona Štorová, František Janeba, Bohumír
Fiala, Jana Brabcová, Sára Drozdová.
Návrh programu:
1. Strategie a její plnění
2. Soutěže kvality a certifikát kvality
3. Spolupráce se subjekty
4. Různé (Andragogika v praxi, další termíny zasedání….)
Zasedání se zúčastnilo celkem 6 z 11 členů VV. Zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájila prezidentka Jana Brabcová a vyzvala členy výkonného výboru, aby se podělili o
dobré zprávy. Členové sdíleli své pozitivní zážitky a dojmy z projektů. Brabcová dále v úvodu navrhla
možnost uspořádání semináře pro KKZ na téma využití Facebooku.
Dále v programu pokračovala výkonná ředitelka a představila program, který členové VV odsouhlasili.
Strategie a její plnění
Drozdová začala přehledem o platbě členských příspěvků. Asociace stále eviduje neuhrazených 44
členských příspěvků. Kancelář pracuje na urgencích a dovolává členy k uhrazení plateb. Byly
představeny aktivity kanceláře za poslední 2 měsíce – spuštění newsletterů, oslovování nových členů,
plánování kulatých stolů, představení reportáže k soutěžím kvality a nové spolupráce. V rámci
spoluprací byla navržena možná spolupráce s Czech Investem.
Dotazníkové šetření
Týden před zasedání VV byl členům VV rozeslán dotazník a jeho výsledky byly prezentovány na
zasedání. Cílem bylo zjistit, zda jim vyhovuje forma zasedání, jaké služby můžeme nabídnout členům
a kterým hrozbám AIVD ČR v současné době čelí.
Soutěže kvality a certifikát kvality
Členové byli informováni o tvorbě nového spotu k soutěžím kvality. Byla představena reportáž
z vyhlášení soutěží kvality.
Spolupráce se subjekty
V minulých měsících byla navázána spolupráce s Naučmese, Euroguidance, DZS, DigiKoalicí a
projektem Digi Strategie. Další spolupráce jsou v jednání.
Různé (Andragogika v praxi, další termíny zasedání….)
Bylo navrhnuto oslovit kandidáty na prezidenta a zjistit jejich názor, co si myslí o DV a o tom, že
vzdělávačky musí doplácet 15% na aktivní politiku zaměstnanosti.
Dalším úkolem bylo sbírání podnětů z terénu – co aktuálně řešíme v DV? K popisu problému dodat
konstruktivní řešení problémů. Podmolík se ujal popisu problémů sektorových rad, akreditací a
návštěv zaměstnavatelů u zkoušek.

Janeba informoval ohledně možnosti spolupráce s ETIKem. Více informací zjistí a bude informovat
členy VV.
Návrhem bylo pořádat akce i na Moravě.

Zapsala: Sára Drozdová

Schválila: Jana Brabcová

