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Základní údaje

 Realizátor: Institut komunitního 

rozvoje

 Partner: AJAK Karviná

 Zahájení: 1.1.2007

 Ukončení: 31.3.2008
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Tým projektu

 Dana Diváková – vedoucí projektu

 Lucie Franková – finanční manažer

 Šárka Bindáčová – koordinátor za vzdělávání

 Kateřina Jurczková – asistentka projektu

 Irena Piskořová – koordinátor partnera

 Marie Kaminská - asistentka partnera
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Cíle projektu

 Hlavním cílem projektu je vytvoření a využití 
fungujícího systému dalšího profesního 
vzdělávání, odpovídajícího potřebám znalostní 
společnosti.

 Dílčími cíli potom jsou:

 Vytvoření metodických a školících materiálů 
zaměřených na jednotlivé vzdělávací programy

 Realizace pilotního ověření školení

 Úprava školících a vzdělávacích materiálů dle 
potřeb cílových skupin
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Cílové skupiny

 Odborníci úřadu státní správy a 

samosprávy

 Nestátní neziskové organizace poskytující 

další profesní vzdělávání

 Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a 

institucí vzdělávání dospělých

 Obce, svazky obcí
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Informační strategie

 Oslovení strategických médií v regionu

 Budou oslovena strategická média v 

regionu, vysvětlen jim smysl a princip 

projektu tak, aby i jejich prostřednictvím 

proběhla informace o projektu a byla 

umožněna účast co největšímu poctu 

cílové skupiny.
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Odborná rada projektu

 Odborná rada projektu je tvořena z 

odborníků a zástupců jednotlivých cílových 

skupin – tedy NNO, veřejné správy, škol, a 

Moravskoslezského kraje.
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Komunikace s cílovými 

skupinami

 Komunikace s cílovými skupinami bude probíhat 
nepřímo prostřednictvím nabídky a úvodního dotazníku 
pro zjištění, zda zájemce spadá do cílové skupiny, tak 
přímá a to prostřednictvím kulatých stolu a workshopu, 
které budou jak cílené na jednotlivé cílové

 skupiny tak průřezové pres všechny cílové skupiny a 
realizovány v rámci dalších aktivit předkladatele.

 Všechny kurzy jsou v současné době již akreditovány 
nebo zaslány k akreditaci.
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Vytvoření vzdělávacích materiálu 

 Budou vytvořeny vzdělávací materiály na jednotlivé oblasti 
vzdělávání. Vzdělávací materiály budou konzultovány se samotnými 
potenciálními účastníky školení a s dalšími partnery – AJAK Karviná, 
SEPŠ o.p.s. apod.

 Vzdělávací materiály budou mít co nejpřehlednější formu pro 
účastníky, na druhou stranu - díky tréninkové formě - budou mít 
netradiční charakter.

 Vzdělávací materiál vzniknou v těchto obastech:

 Projektové řízení +

 Komunitní plánování +

 Místní Agenda 21 +

 Vedení pracovních skupin – Facilitace

 Komunikační dovednosti
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Vzdělávání

 Vzdělávání bude probíhat v těchto oblastech:

 Projektové řízení +

 Vzdělávací modul pro všechny cílové skupiny zahrnující veškeré metody 
projektového rízení včetně příkladů dobré a špatné praxe se zaměřením na 
konkrétní výzvy, primárné OP RLZ. projektové řízení je dosud oblast, ve 
které se NNO, veřejná správa a školy příliš neorientují. Často zaměňují celý 
proces realizace jen za "kdo nám napíše projekt". 

 Komunitní plánování +

 Vzdělávací modul pro cílovou skupinu veřejná správa a NNO zahrnující 
metody komunitního plánování včetně příkladů dobré a špatné praxe. Plus 
proto, že komunitní plánování je součástí projektu Partnerstvím k 
prosperitě, ale není dostatečný čas na procvičovaní jednotlivých kroků KP. 
Tento vzdělávací modul bude tedy navazující, poskytující konkrétní příklady, 
postupy a metody se zohledněním na velké či malé obce a města.
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Vzdělávání 

 Místní Agenda 21 +

 MA 21 + ze stejných důvodů, jako školení ke KP. Vzdělávací modul pro cílovou 
skupinu veřejná správa a NNO zahrnující metody a principy MA21 včetně 
principu udržitelného rozvoje s příklady dobré praxe. 

 Vedení pracovních skupin - Facilitace

 Vzdělávací modul pro všechny cílové skupiny zahrnující metody vedení 
pracovních skupin včetně facilitace a moderování. Facilitace se projevuje jako 
nezbytná součást vzdělávání veřejné správy a zástupců škol a to především z 
důvodů stále častější potřeby dospět ve vetší skupině dohody. Metody 
facilitace jsou obecně platné ve všech oblastech. Primárně pro Komunitní 
plánování a Strategické řízení za účasti veřejnosti je schopnost využívat 
metody facilitace nezbytné.

 Komunikační dovednosti

 Modul zaměřený na zvýšení komunikačních a prezentačních dovedností. 
Schopnost kvalitní prezentace organizací ci aktivit je nezbytné pro zvýšení 
profesionalizace všech cílových skupin. Účastníci budou mít ve všech 
modulech možnost i praktického nácviku.



12Zpracovala: Dana Diváková

Doprovodné aktivity

 Všem účastníkům kurzů bylo zajištěno 

občerstvení 

 Účast v projektu je pro cílové skupiny 

zdarma



13Zpracovala: Dana Diváková

Děkuji za pozornost


