Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Asociace výchovných poradců, o.s.
za rok 2006 a 2007
předložena Radou Avp
Valné hromadě Avp
dne 28. 3. 2008

Praha, březen 2008

Poslání AVP
Asociace sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských
institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále
poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských
institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.
Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu
svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich
postavení ve společnosti.
Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské
základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování
členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy,
o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu
rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.
(Výňatek ze stanov Avp)
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1 Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládáme Vám první Výroční zprávu o aktivitách Asociace výchovných poradců.
Asociace byla založena v červnu 2005. Její administrativní zázemí bylo zprvu zabezpečováno redakcí
časopisu StudentIN a posléze Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. – Střediskem podpory
poradenských služeb (NVF-SPPS), jejichž zástupkyně stály i u zrodu naší asociace. S některými
organizačními záležitostmi nikdo z členů Rady Avp neměl zkušenosti a postupně, tak jak je bylo potřeba
řešit nebo vylepšovat, nacházíme správná řešení a učíme se je zvládat. V průběhu roku 2006 jsme se
několikrát pracovně setkali a postupně hledáme efektivní cesty spolupráce a rozdělení úloh vnitř Rady.
S tím také souvisí naše rozhodnutí požádat o vedení účetní agendy hospodářku Gymnázia Polička, kde
je výchovný poradce členem Rady Avp, a současně vzhledem k nutnosti kontaktu s finančním úřadem
také přesunout sídlo asociace na Gymnázium v Poličce.
Za velký úspěch Avp pokládáme uspořádání Kongresu výchovného poradenství, který se uskutečnil
v Pardubicích v roce 2006. Jako Avp máme ambici zastupovat výchovné poradce na základních
a středních školách a poradenské pracovníky vysokých škol a úřadů práce. Přesto se počáteční
poměrně masivní nárůst počtu členů zastavil před hranicí dvou set, přitom potenciální členská základna
se pohybuje okolo pěti – šesti tisíc poradenských pracovníků.
Rada Avp ve všech svých aktivitách usilovala o to, aby se členství stalo věcí prestiže pro výchovné
poradce, ale i další odborníky, kteří se zabývají výchovným, studijním a profesním poradenstvím, a aby
se Avp stala respektovaným mluvčím zájmů svých členů. V příštím období se chceme soustředit na
realizaci akcí, které by přispěly zejména ke zlepšení toku informací, ale i znalostí poradenských
pracovníků a navazování vzájemné spolupráce. Rádi bychom zvýšili osvětovou činnost především
v oblasti médií, prostřednictvím internetu a vlastní publikační činností a posílili postavení Avp jako
subjektu respektovaného státní správou a odbornou veřejností.
Úspěšně jsme navázali kontakt s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP)
a s asociacemi, které sdružují poradenské pracovníky působící ve školství. Na doporučení IPPP Rada
Avp požádala členskou základnu o vyjádření názoru na další změnu názvu asociace. Elektronické
šetření proběhlo koncem prosince. Odpovědělo celkem 65 členů, 62 se vyjádřili k návrhu kladně. Na
základě tohoto vyjádření členské základny byl začátkem roku 2007 změněn název naší asociace na
Asociaci výchovných poradců.
Byla bych ráda, aby Výroční zpráva byla zdrojem informací, který Vás názorně seznámí s organizací a
posláním Avp a umožní Vám utvořit si ucelený obraz o oblastech naší činnosti.
Libuše Třískalová
předsedkyně Avp
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2 Základní údaje o Avp
Název:

Asociace výchovných poradců, o.s.

Asociace byla přípravným výborem zaregistrována pod názvem Asociace pro
celoživotní poradenství; první registrace proběhla dne 17. 6. 2005
O změně názvu na Asociaci školských poradců rozhodla Valná hromada dne
27. 6. 2005, registrace změny názvu vstoupila v platnost dne 27. 2. 2006. Na Valné
hromadě v Pardubicích byl název změněn na Asociaci výchovných poradců, o.s. a
zároveň bylo rozhodnuto o změně sídla Avp na Gymnázium v Poličce, Nábřeží
Svobody 306, 572 01 Polička. Změna byla potvrzena MV dne 2. 2. 2007.
Datum založení:

17. 6. 2005

Právní forma:

Občanské sdružení

Registrace:

Registr občanských sdružení, Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy,
č.j. VS/1-1/61 165/05-R

IČO:

27002543

Statutární orgán: Rada Asociace volená Valnou hromadou na pětileté funkční období
Kontrolní orgán:

Revizor účtů

Adresa:

Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

Webové stránky: http://www.asociacevp.cz
Počet členů:

182 k 31. 12. 2006, 78 k 18. 3. 2008

Oprávnění jednat Předseda asociace
jménem Avp:
Místopředsedové asociace v rozsahu stanoveném stanovami a předsedou
Rada Avp:

Mgr. Libuše Třískalová,
RNDr. Stanislav Adamec,
Mgr. Barbara Čechová,
Ing. Zuzana Freibergová,
PhDr. Jindra Bajerová,
Mgr. Jarmila Vaníčková,
Ing. František Dvořák

Revizor účtů:

ing.Jarmila Kuchařová,

předsedkyně,
1. místopředseda,
2. místopředsedkyně,
tajemnice,

triskalova@zsstarykolin.cz
ad@gy.policka.unet.cz
cechova@studentin.cz
freibergova@nvf.cz
jindra.bajerova@seznam.cz
JarmilaVanickova@seznam.cz

kucharova@zsstarykolin.cz
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3 Aktivity Avp v roce 2006/2007
3.1 Valná hromada Avp
Valná hromada se uskutečnila v rámci programu Kongresu výchovného poradenství 26. dubna 2006,
který se konal v Interhotelu Labe v Pardubicích.
Po krátkém představení poslání asociace se představili přítomní členové Rady Avp, kteří také
prezentovali odborné sekce, které vedou. Rada navrhla k odvolání dvou členek ze svých řad, které se
dlouhodobě neúčastnily práce Rady, a požádala Valnou hromadu o doplnění členů Rady. Vzhledem
k tomu, že se členská základna navzájem nezná, byli všichni přítomní Valné hromady požádáni, aby se
představili a sdělili, zda mají či nikoliv zájem v Radě pracovat, uvedli svůj souhlas na návrhovém lístku,
případně uvedli svého kandidáta na doplnění člena Rady Avp. Výsledkem bylo doplnění Rady Avp o tři
členy.
Zpráva o hospodaření nebyla podána, protože Avp do konání Kongresu výchovného poradenství
neměla otevřen účet a ani nedisponovala žádnou hotovostí. Valnou hromadou byl zvolen revizor účtů.
Valná hromada schválila dílčí změny stanov. Např. změnu výše ročního členského příspěvku od roku
2007 na 300,- Kč a stanovila splatnost členského příspěvku do 28. 2. daného roku.
Zápis z Valné hromady je k dispozici na webových stránkách Avp.

3.2 Rada Avp
3.2.1

Zasedání Rady

Rada se v roce 2006 sešla pětkrát (25. 01. 2006, 26. 04. 2006, 02. 06. 2006, 07. 09. 2006, 28. 11.
2006) v sídle organizace za účasti většiny svých členů. Zápisy ze všech zasedání jsou k dispozici na
webových stránkách asociace.
1) V lednu se Rada zabývala především přípravou Kongresu výchovného poradenství, stanovila
datum na 25. – 26. 4. 2006, výši konferenčních poplatků, tématické okruhy, přednášející a
hlavní témata pro jednání Valné hromady.
2) Na svém krátkém zasedání po ukončení Kongresu výchovného poradenství v dubnu Rada
zhodnotila průběh Kongresu a Valné hromady.
3) V červnu se Rada soustředila na práci sekcí a spoluprací s ostatními asociacemi poradenských
pracovníků a IPPP a na vyúčtování Kongresu.
4) Zářijové setkání bylo určeno výhradně administrativním záležitostem Avp.
5) V listopadu Rada zrekapitulovala svou činnost za rok 2006, připravila podklady pro výroční
zprávu a rozhodla o požádání vyjádření členské základny ke změně názvu, sídla a dalších
dílčích úprav stanov.
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Zástupci Rady se zúčastnili na dvou společných sezeních asociací poradenských pracovníků ve školství
na IPPP (07. 09. 2006, 30. 11. 2006) a 10. poradenských dnů v Juniorcentru na Seči (25.-27. 09. 2006).
Rada se v roce 2007 sešla 4x a to 23.1., 13.3., 19.6. a 2.10. 2007.
1) V lednu se Rada zabývala přípravou semináře sekce gymnázií v Brně, odsouhlasila změnu
názvu, sídla a statutu asociace, byly zadány úkoly členům Rady v souvislosti s přípravou
Etického kodexu výchovného poradce. Rada rovněž projednala realizaci nových webových
stránek – www.asociacevp.cz
2) Na druhé schůzce Rady byl projednán organizační podíl Asociace na realizaci 11. Poradenských
dnů na Seči, tajemnice Rady byla pověřena zpracováním databáze členů Avp a Rada rovněž
projednala a schválila Výroční zprávu Avp za rok 2006.
3) V červnu se konala schůzka Rady na Gymnáziu v Poličce, ke byla zahájena příprava
dvoudenního Kongresu v Praze. Rada rovněž pověřila předsedkyni a 1. místopředsedu
jednáním na MŠMT a ČŠI o problematice výchovného poradenství na školách.
4) V říjnu bylo jednání Rady zaměřeno především na přípravu semináře sekce gymnázií a
středních škol ve Frýdku-Místku. Předsedkyně seznámila Radu s výsledky jednání na MŠMT a
ČŠI, které proběhlo počátkem července 2007.
3.2.2

Změny ve složení Rady

Pro pracovní vytížení odstoupila z funkce předsedkyně Avp Mgr. Veronika Neubertová a proto Rada na
svém dubnovém zasedání jednomyslně ze svého středu zvolila novou předsedkyní Mgr. Libuši
Třískalovou.
Počátkem roku 2007 byl do Rady kooptován Ing. František Dvořák, výchovný poradce SOŠ
v Brandýse/Labem a byl pověřen vedením sekce středních škol.
3.2.3

Organizační záležitosti Rady

Razítko Avp bylo pořízeno 3. 2. 2006. Účet Avp byl zřízen u Poštovní spořitelny dne 17. 3. 2006, č. ú.
204714275/0300.

3.3 Odborné aktivity Avp
3.3.1

Kongres výchovného poradenství

Ve dnech 25. a 26. dubna 2006 proběhl Kongres výchovného poradenství, který byl uspořádán ve
spolupráci s Národním vzdělávacím fondem – Národním informačním střediskem pro poradenství,
časopisem StudentIN a nakladatelstvím Raabe. Původně se Kongres měl konat ve Žďáru nad Sázavou,
protože se očekávala velká účast. Kongres byl na poslední chvíli přesunut do Interhotelu Labe
v Pardubicích, protože bylo přihlášeno jen něco přes jedno sto účastníků a náklady na velký sál ve
Žďáru by nebylo možno z konferenčních poplatků uhradit.
Se sestavením programu bylo nápomocno nakladatelství Raabe. Z důvodu pracovního vytížení se
programový výbor nescházel, ale komunikoval e-mailovou poštou. Organizace konference se ujala Ing.
Z. Freibergová s týmem svých kolegů z NVF.
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Kongresový poplatek (bez ubytování) byl stanoven odlišně pro členy a nečleny Asociace, a pokud se
akce účastnilo více pracovníků z jedné instituce, byla jim poskytnuta sleva ve výši 100 Kč na osobu.
Člen AVP
1 500 Kč
2 000 Kč

1. den
2. dny

Ostatní
1 800 Kč
2 500 Kč

Pro vyhodnocení průběhu Kongresu byl předem připraven dotazník. Z jednoho sta účastníků jich 55
odevzdalo vyplněný dotazník. Respondenti uvedli, že Kongres splnil jejich očekávání. Vytvořil prostor
pro kontakt s kolegy, představil zajímavé příspěvky a také Asociaci školských poradců. Z osobního
hlediska se mnozí utvrdili, že jejich práce má smysl a že alespoň existuje snaha o zlepšení postavení
výchovných poradců.
Nespokojenost s Kongresem zmiňovali dotazovaní především proto, že nebyla dodržena programová
nabídka, byl malý zájem ze strany zástupců MŠMT, dozvěděli se málo informací o legislativě. Někteří
účastníci by uvítali větší prostor pro práci ve workshopech nebo by částečně rozdělili program pro ZŠ a
SŠ. Celkové vyhodnocení dotazníků je uveřejněno na webových stránkách Avp.
Sborník z Kongresu provázely komplikace různého charakteru. Příspěvky nebyly shromážděny včas,
grafik, který jej připravoval k tisku, byl nezkušený a posléze i vyměněn. Mezitím nastaly komplikace
s financováním. Nicméně sborník byl vytištěn a na náklady Avp rozeslán začátkem roku 2007.
3.3.2

Aktivity Rady Avp 2006/2007

3.3.2.1 Seminář sekce základních škol
Sekce základních škol se konala dne 14. 11. 2006 v Praze v Gymnáziu Litoměřická. Na programu
setkání byla diskuse k náplni práce a legislativní úpravě práce výchovného poradce. Schůzky se
zúčastnilo 25 členů Asociace.
3.3.2.2 Seminář sekce gymnázií
V rámci Konference České pedagogické společnosti byl dne 28. 3. 2007 ve Spořitelní akademii v Brně
uspořádán seminář pro výchovné poradce gymnázií a středních škol, kterého se zúčastnilo 24 členů i
nečlenů naší Asociace. S příznivou odezvou se setkala jak přednáška Prof. PhDr. Vladimíra Smékala,
CSc. „Výzvy doby a nové kompetence pro výchovné poradce“, tak i výklad nové legislativy pro VP, který
prezentovala předsedkyně Rady Avp Mgr. Libuše Třískalová.
3.3.2.3 Jednání na MŠMT a ČŠI
Dne 17. 7. 2007 se uskutečnilo již druhé jednání na MŠMT s cílem projednat možnost navýšení počtu
hodin do úvazku výchovného poradce /navýšení o 3 hodiny/ a dosáhnout nárokovosti 12. platové třídy
pro VP, kteří splňují všechny kvalifikační požadavky pro výkon této funkce. Naše argumentace byla
panem náměstkem Dr. Jindřichem Kitzbergerem přijata s pochopením a s tím, že se k jednání vrátíme
v roce 2008, kdy se MŠMT bude snažit zajistit finanční prostředky na krytí našich požadavků. Dále jsme
dohodli, že Avp bude dostávat k vyjádření návrhy té legislativy, která souvisí s činností výchovného
poradce.
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Ve stejný den proběhlo jednání i na České školní inspekci za účasti náměstka PaeDr. Jaroslava
Müllnera a ředitelky odboru rozvoje inspekční činnosti RNDr. Hanou Žufanovou, které bylo vedeno na
základě připomínek našich členů. Při velmi korektním jednání jsme se dohodli na spolupráci, která bude
spočívat zejména v předávání informací /kontrolní činnost ČŠI/.
Jak na MŠMT, tak na ČŠI byla oceněna snaha Rady Avp o vydání Etického kodexu pro výchovného
poradce.
3.3.2.4 11. poradenské dny
11. poradenské dny se konaly ve dnech 17. - 19. září 2007 na Seči a poprvé se na jejich organizaci
aktivně podílela i naše Asociace. Je škoda, že tato akce se těšila velmi malému zájmu ze strany našich
členů, neboť tématikou Dní bylo „Škola pro všechny – integrace“.
3.3.2.5 Seminář sekce gymnázií a SŠ ve Frýdku-Místku
Seminář pro výchovné poradce středních škol ve Frýdku-Místku se konal dne 27.11.2007 za účasti 46
kolegů a kolegyň převážně ze škol na severní Moravě. Na programu byl opět výklad legislativy pro VP
v podání Mgr. Libuše Třískalové. Živá a neformální diskuse s četnými dotazy svědčila o zájmu
přítomných o danou problematiku.
3.3.3

Krajské výchovné poradenské dny

Krajské výchovné poradenské dny se konaly ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2006 v hotelu Jezerka v Seči.
Tyto poradenské dny byly určené pro výchovné poradce SŠ Pardubického kraje a připravila je OPPP
Pardubice (Dr. Knoll). V průběhu programu prvního dne vystoupil Dr. Adamec s informací o Avp,
sekcích a členství v Avp a Mgr. Třískalová informovala přítomné o nové legislativě ve výchovném
poradenství a odpovídala na otázky účastníků semináře.
3.3.4

Seminář v Telči

Seminář pro výchovné poradce škol, které uzavřely Smlouvu o partnerství s Masarykovou univerzitou,
se konal ve dnech 15. - 16. 11. 2006 v Telči. V průběhu semináře podal Dr. Adamec spolu s Mgr.
Karmazínovou ústní i písemnou informaci o cílech, činnosti a možnostech členství v Avp. Seminář byl
zaměřen na problematiku přijímacího řízení na MU, na aktuální otázky kariérního poradenství z pohledu
psychologa a o možnostech studia na VŠ pro dyslektiky a studenty se smyslovými vadami.
3.3.5

Kurzy slovního hodnocení

Barbara Čechová působila jako lektorka na kurzech "Jak psát slovní hodnocení" v zařízení pro DVPP v
Mělníce a v Mladé Boleslavi. Účastníkům - výchovným poradcům ze ZŠ – představila Asociaci a její
činnost.
3.3.6

Projekt programu Socrates – Grundtvig 2 “Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji jejich
profesní dráhy”

Avp se prostřednictvím NVF-SPPS zapojila do projektu programu Socrates – Grundtvig 2 Výměna
zkušeností s názvem „Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji jejich profesní dráhy”. Koordinátorem byla
rumunská organizace Company for Computer Assisted Services Suceava a partnery byly malé
vzdělávací a poradenské organizace z Itálie, Malty a Polska. Projekt sliboval výměnu informací v oblasti
poradenství pro vhodnou volbu profesní dráhy (kurzy zaměřené na kariérní rozvoj, poradenství
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směřující na identifikaci osobních schopností, pochopení osobního profesního vývoje, stimulace pro
další profesní růst, osvojení si technik důležitých pro hledání práce atd.). Výsledkem zapojení Avp byla
publikace „Jak efektivně hledat zaměstnání“, která byla distribuována na úřady práce v ČR
prostřednictvím Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
3.3.7

Projekt programu Leonardo da Vinci – Academia

University and Publishing School, s.r.o. se ve spolupráci s Avp a NVF-SPPS podařilo zejména pro své
členy výchovné a profesní poradce získat projekt ACADEMIA – Evropské výměny poradenských
pracovníků z programu Leonardo da Vinci. Tento projekt v roce 2007 nabídl deseti poradcům účast na
týdenních stáží s poradenskou tématikou v různých evropských zemích.
3.3.8

Projekt programu Comenius / sítě – School and World of Work

Prostřednictvím NVF-SPPS se Avp zapojila v roce 2007 do projektu nazvaného „Škola a svět práce“, do
kterého je zapojeno 13 institucí ze 12 zemí EU. Projekt si klade za cíl přispět ke zlepšení politik,
strategií a struktur, jejichž prostřednictvím mladí lidé přecházejí ze školy do světa práce. V rámci
projektu jsou sbírány příklady dobré praxe a výměna zkušeností.
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4 Členská základna a členské příspěvky
4.1 Členská základna
základní školy

K 31. 12. 2006 měla Avp 182 členů:
54 základní školy
30 gymnázia
88 střední odborné školy
4 úřady práce
4 vysoké školy
2 jiné instituce
182 Celkem

gymnázia
střední odborné
školy
úřady práce
vysoké školy
jiné instituce

Největší nárůst členské základny se udál díky Kongresu výchovného poradenství. Členské příspěvky
byly hrazeny novými členy v hotovosti na místě.
V červnu 2007 byly rozeslány všem členům faktury za členské příspěvky za rok 2006 a 2007 s tím, že
její neuhrazení povede k vyloučení z členské základny. Tím došlo k výraznému poklesu členů.

Počet členů Asociace výchovných poradců k 1. 3. 2008
ostatní; 2
vysoké školy; 3
základní školy; 21
gymnázia; 16

základní školy
střední odborné školy
gymnázia
vysoké školy
ostatní

střední odborné školy;
36

11

5 Komunikační strategie
Hlavním komunikačním prostředkem Avp vůči členům a veřejnosti jsou webové stránky.
Původně byly na adrese http://www.studentin.cz/asociace. Tyto stránky byly zřízeny poměrně záhy po
založení Avp díky spolupráci NVF-SPPS a časopisu StudentIN.
Vzhledem k proměně designu webových stránek časopisu byla změněna adresa na
http://www.asociacevp.cz. Průběžně jsou na webu zveřejňovány informace, které jsou významné z
hlediska Avp.
Logo Avp připravil Ing. Ondřej Gbelec z NVF-SPPS.
Komunikace s členskou základnou probíhá zejména prostřednictvím elektronické pošty.
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6 Zpráva o hospodaření
Avp neměla až do 17. 3. 2006 účet a stejně tak nedisponovala až do tohoto data finanční hotovostí.
Účet byl zřízen u Poštovní spořitelny.
STAV ÚČTU Avp č. ú. 204714275/0300 ZA OBDOBÍ 17. 3. – 31. 12. 2006
Příjmy
Zůstatek na účtu v Poštovní spořitelně k 17. 3. 2006
Počáteční vklad pro zřízení účtu
Příjmy z konferenčních poplatků
Příjmy z členských příspěvků
Dotace projekt Socrates-Grundtvig
Příjmy celkem

Kč
0,00
500,00
157 000,00
2 400,00
60 000,00
219 900,00

Výdaje
Tisk pozvánek
Expedice pozvánek
Poštovné
Ubytování Kongres Pardubice
Náklady spojené s Kongresem Pardubice
Vedení účetnictví
Poplatky Poštovní spořitelny
Předplatné hostingu webových stránek
Výdaje projektu Socrates-Grundtvig
Výdaje celkem

Kč
13 989,00
13 552,40
645,00
103 164,50
18 041,00
3 000,00
270,00
1 373,00
60 000,00
154 034,90

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2006

5 865,10

STAV POKLADNY Avp ZA OBDOBÍ 17. 3. – 31. 12. 2006
Příjmy v hotovosti
Příjmy celkem
Výdaje v hotovosti

Kč
0,00
0,00

Výdaje celkem

Kč
0,00
0,00

Konečný zůstatek v pokladně k 31. 12. 2006

0,00
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7 Připravované změny a plán aktivit
7.1 Změna názvu
Po několika diskusích a doporučení zejména ze strany Institutu pedagogicko-psychologického
poradenství (IPPP) se Rada rozhodla, že využije možnosti, která je zakotvena ve stanovách Asociace a
požádá členskou základnu prostřednictvím e-mailu o vyjádření ke změně názvu na Asociace
výchovných poradců.
Elektronickou poštou byly 5. 12. 2006 rozeslány upravené stanovy a žádost o vyjádření názoru a
případného komentáře k následujícím změnám:
1) Změna názvu asociace - Rada po zvážení doporučení Institutu pedagogicko-psychologického
poradenství ČR navrhuje přijmout název Asociace výchovných poradců. Hlavním důvodem změny
je to, že názvy asociací jsou upravovány v souladu se školským zákonem.
2) Změna sídla asociace - Rada po zvážení navrhuje přesunout sídlo asociace do Gymnázia Polička,
Nábřeží Svobody 306, Polička. Změna sídla má souvislost s převodem účetní agendy, kterou pod
svou laskavou péči převzal místopředseda Rady dr. Stanislav Adamec.
3) Změna stanov.
E-maily byly rozeslány na všech 182 členů. Některé z e-mailů se vrátily jako nedoručené, z nichž se
8 adres nepodařilo dohledat. K 23. 12. 2006 přišly nazpět odpovědi od 68 členů, z nichž:
 3 členové měli výhrady proti změně názvu asociace,
 1 členka se dotazovala na důvod změny sídla,
 1 člen upozornil na změnu zákona o občanských sdruženích,
 1 členka se tázala na důvod, proč předseda nemůže za čas věnovaný práci pro asociaci dostat
odměnu,
 1 členka doporučovala zkrátit funkční období Rady na 3 roky,
 1 členka poukázala na nutnost rozlišit postavení místopředsedů.
Elektronickou poštou bylo 23. 12. 2007 rozesláno vypořádání došlých připomínek a názorů včetně
upravených stanov současně s vánočním a novoročním přáním Rady.

7.2 Změna sídla
Na svém listopadovém zasedání se Rada rozhodla, že bude efektivnější, přesune-li se po 1. 1. 2007
vedení účetní agendy do Gymnázia Polička. Přináší to sebou ale i nutnost přihlášení Asociace na
finančním úřadu, a proto bylo rozhodnuto přesunout tamtéž i sídlo Asociace pod kompetenci
místopředsedy Asociace RNDr. Stanislava Adamce.

7.3 Plán aktivit
Plán aktivit Avp bude připraven Radou. Stěžejní aktivity lze rozdělit do následujících oblastí:
7.3.1

Aktivity určené členské základně
- Konference o výchovném poradenství
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-

Regionální semináře a kulaté stoly odborných sekcí
Vypracování nebo převzetí etického kodexu práce výchovného poradce a nechá jej schválit
členskou základnou opět elektronickou poštou.
Akreditace Avp pro DVPP.

7.3.2

Spolupráce se státními a dalšími institucemi
- Spolupráce s ministerstvy, s IPPP a s asociacemi, které sdružují poradenské pracovníky
působící ve školství.
- Vytvoření mechanismů pro zaujímání stanoviska Avp k veřejným politikám v oblasti
poskytování poradenských služeb.

7.3.3

Zahraniční spolupráce
- Získávání informací o činnosti poradenských pracovníků v ostatních evropských zemích.
- Zapojování členské základny do EU projektů.
- Zvýšení obecného povědomí o tématech politik týkajících se poskytování poradenských
služeb.

7.3.4

Public relations
- Aktualizace webových stránek – větší přehlednost, úprava grafiky.
- Vytvoření propagačního materiálu o Avp.
- Zviditelnit Avp vůči veřejnosti.
- Získat stabilní skupinu spolupracovníků a připravovat studie, které budou úspěšně otevírat
veřejnou debatu na daná témata.

7.3.5

Řízení, provoz a finance Avp
- Nastavení standardních administrativních procesů, kterými bude zajištěno provozní a
technické zázemí Avp.
- Důsledný výběr členských příspěvků.
- Zajištění dodatečných finančních prostředků z různých zdrojů, např. formou zpracování a
předložení projektů s poradenskou tématikou.
- Příprava a realizace alespoň jedné Valné hromady.
- Příprava a realizace minimálně pěti zasedání Rady Avp.
- Rozšiřování členské základny, vedení databáze členů a členských příspěvků.
- Vytvoření poradního týmu Avp.
- Aktivizace odborných sekcí jako trvalý úkol.
- Oslovování nových potenciálních členů jako trvalý úkol.
- Podpora vzniku krajských poboček Avp, kontaktních osob.
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