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Základní údaje

 Realizátor: Střední škola 
ekonomicko podnikatelská o.p.s., 
Studénka

 Partner: Institut komunitního 
rozvoje

 Zahájení: 26.6.2006

 Ukončení: 10.9.2007
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Informační strategie

 1. Tiskové besedy.

 2. Rozhovor v televizi Polar

 3. Rozhovor v Českém rozhlase Ostrava

 4. Propagační materiály

 5. Noviny

 6. WWW stránky
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Odborná rada projektu

 Odborná rada je osvědčeným nástrojem jak pro 

monitoring projektu, tak pro jeho směrování. 

Odbornou radu projektu tvoří  Ing. Magda 

Habrmanová, ředitelka Krajské hospodářské 

komory Moravskoslezského kraje, Ing. Tatiana 

Černá, Úřad práce Ostrava, Ing. Lukáš 

Pomikálek a Mgr. Karla Návedlová – advokátka. 

Uskutečnila se tři setkání Odborné rady
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Motivační kurzy

 Motivační kurzy jsou nedílnou součástí vzdělávání/rekvalifikace 

cílové skupiny. V průběhu realizace projektu se uskutečnilo 40 hodin 

motivačních kurzů. První část byla věnována vzájemnému poznání 

účastníků a to jak vně, tak dovnitř. Prošli sérií dotazníků a testů na 

zjištění vlastních schopností a dovedností. Další část byla věnována 

komunikačním dovednostem, schopnosti prezentace a jednání 

s problémovými typy osobností.

 Kromě teoretických informací měli účastníci kurzů také praktický 

nácvik, jehož součástí bylo i natáčení na videokameru a hodnocení 

prezentačních dovedností a schopností jednotlivých účastníků.
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Rekvalifikace

 První rekvalifikace pro cílovou skupinu byly zahájeny 18. 9. v prostorách 
Vysoké školy podnikání, a.s. v Michálkovicích. Rekvalifikace byly zahájeny 
výpočetní technikou pro mírně pokročilé a to 4x v pondělí a úterý od 14. 
hodin do 18 hodin. Účastníci kurzů měli zajištěno občerstvení v průběhu 
vzdělávání, bylo propláceno cestovné účastníkům kurzů.

 Byly ukončeny kurzy výpočetní techniky v Ostravě, účetnictví v Ostravě, 
manažerského účetnictví ve Studénce, výpočetní techniky pro začátečníky 
ve Studénce. 22.května bude ukončen i kurz výpočetní techniky pro 
pokročilé.

 Účastníci kurzů měli zajištěno občerstvení v průběhu vzdělávání, bylo 
propláceno cestovné účastníkům kurzů.

 Celkem je v rekvalifikacích zařazeno 94 osob, z toho 90 žen. Zatím 11 osob 
patří do cílové skupiny nad 50 let, 1 osoba se zdravotním postižením.
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Odborné praxe

 Odborné praxe jsou nedílnou součástí projektu. Získané teoretické 

dovednosti včetně výstupů z motivačních kurzů si budou moci  ověřit 

účastníci projektu přímo v praxi.

 Odborné praxe byly zahájeny na Vysoké škole podnikání, ve 

Sdružení pro rozvoj Moravskosleského kraje, Institutu komunitního 

rozvoje, SŠEP a jsou připraveny ve firmě Ferrometal, Krajském 

úřadu Moravskoslezského kraje, městském úřadu Studénka, 

Výstavy Ostrava apod.

 Odborné praxe budou primárně probíhat po ukončení rekvalifikací 

do ukončení projektu.
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Poradenství

 Dále je realizováno poradenství pro cílovou skupinu, které bylo 

zaměřeno jak na právní poradenství, tak na možnosti dalšího 

vzdělávání mimo rekvalifikace, sociální pomoc – nároky účastníků 

apod. a v neposlední řadě na konzultace ke strukturovaným 

životopisům.

 Účastníci projektu mají možnost i přímého kontaktu na pracovníka 

poradenského střediska. Poradenství bylo poskytováno i cílové 

skupině mimo přímé účastníky projektu – tedy účastníků kurzů a to 

především v oblasti dalšího vzdělávání.
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Doprovodné aktivity

 Pro všechny účastníky kurzů bylo zajištěno 
občerstvení a v případě účasti z jiných měst 
v kurzech propláceno i cestovné.

 Hlídání dětí po dobu rekvalifikace

 Rovněž bylo zahájeno hlídání dětí pro ty 
účastníky rekvalifikace, kteří mají malé děti tak, 
aby se mohli bez problémů účastnit kurzů.

 Celkem je hlídáno 15 dětí po oba dny. Hlídání je 
zajištěno ve Studénce.
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Výstupy projektu

 Ostrava

 Výpočetní technika mírně pokročilí 18. 9. 2006 – 29. 
1. 2007

 17 absolvovalo a úspěšně ukončilo závěrečnou 
zkouškou

 1 předčasné ukončení z rodinných důvodů 

 Účetnictví 17. 10. 2006 – 27. 3. 20

 20 absolvovalo a úspěšně ukončilo závěrečnou 
zkouškou

 1 neprospěla
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Výstupy projektu

 Studénka

 Účetnictví

 19 absolvovalo

 Účetnictví pokročilí

 18 absolvovalo

 Výpočetní technika 

 16 absolvovalo
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Výstupy projektu

 Celkem zaměstnaných osob

 26, což činí 27,7% z celkového počtu 

rekvalifikovaných
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Problémy při realizaci projektu

 Profinancování projektu

 Dlouhé lhůty na kontrolu monitorovacích 

zpráv

 S tím související nutnost předfinancování 

projektu z vlastních zdrojů, do konce 

dubna cca 1 mil. Kč. 
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Děkuji za pozornost


