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VVODNJ INFORMACE O PROJEKTU
Jeden z největších projektů v Olomouckém kraji pod názvem „Najdi si
práci v Olomouckém kraji“ byl zahájen v srpnu v roce 2006. Projekt „Najdi si
práci v Olomouckém kraji“ byl realizován v rámci Operačního programu
Rozvoje lidských zdrojů, priority 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1
Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o
zaměstnání.
Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Původní rozpočet projektu na všechny aktivity byl
54 mil. Kč. Projekt byl zaměřen na krátkodobě nezaměstnané uchazeče o
zaměstnání s maximální délkou evidence na Úřadu práce do 6 měsíců, zájemce o
zaměstnání a zaměstnance ohroţené nezaměstnaností. Ukončení projektu bylo
naplánováno na květen 2008. Původní plán projektu počítal se zapojením do
aktivit projektu více neţ 600 osob a vytvoření 197 nových pracovních míst se
mzdovou dotací. Pro další účastníky projektu bylo naplánováno zajištění
spolupráce s potenciálními zaměstnavateli.
Pro všechny účastníky projektu byla naplánována řada aktivit (tzv.
povinných i nepovinných) – pro účastníky projektu byl připraven motivační
program a kurz zaměřený na rozvoj svých schopností a dovedností v oblasti
výpočetní techniky, dále byly připraveny sluţby poradců a individuální odborné
podpory. Po celou dobu trvání projektu byl pro všechny účastníky zajištěn
bezplatný přístup na internet v rámci vyhledávání moţných pracovních
příleţitostí. Další sluţbou, kterou mohlo vyuţít cca 80 účastníků byla tzv. Bilanční
diagnostika, která účastníkům můţe pomoci při vybírání či posouzení vhodnosti
rekvalifikace apod.
V rámci projektu byla připravena také široká nabídka rekvalifikačních
kurzů. Účastníci projektu měli moţnost absolvovat i 2 aţ 3 rekvalifikace, coţ
výrazně přispělo k jejich příleţitosti uplatnit se na trhu práce.
Jednou z významných aktivit v projektu byl i monitoring trhu práce, v
rámci kterého bylo osloveno více neţ 400 zaměstnavatelů z celého Olomouckého
kraje. K hlavním cílům monitoringu patřilo zpracování informací pro
zaměstnavatele o moţnostech rekvalifikace účastníků a moţnostech získání
mzdové dotace v případě umístění účastníka projektu na pracovní místo, vedení
evidence volných pracovních míst, evidence účastníků projektu a jejich
poţadavků na zaměstnání, jednání s potenciálními zaměstnavateli apod.
strana 5 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

Projekt přinesl účastníkům i další výhody, především formou
doprovodných opatření. Účastníci měli moţnost po dobu trvání neprofesního
vzdělávání, bilanční diagnostiky a rekvalifikací čerpat prostředky k úhradě svých
nákladů na jízdné, stravné, nocleţné, příspěvek na péči o dítě nebo další závislou
osobu. V rámci rekvalifikace a dotovaného zaměstnání byly z projektu hrazeny
náklady spojené s doloţením zdravotních předpokladů pro výkon rekvalifikace,
včetně nákladů spojených se zabezpečením lékařské prohlídky při vstupu do
zaměstnání.
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Pro lepší dostupnost a komunikaci s poradci, přístup k aktivitám a
spolupráci s potenciálními zaměstnavateli, byla v rámci projektu vytvořena tři
střediska – a to v Olomouci, Šumperku a Přerově.

Středisko Olomouc

Středisko Přerov

Středisko Šumperk
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CJLOVF SKUPINY PROJEKTU
Cílové skupiny účastníků projektu bylo možné rozdělit do tří skupin:
1. Uchazeči o zaměstnání – osoby evidované na ÚP, u kterých nepřesáhla při
vstupu do projektu evidence na úřadu práce dobu 6 měsíců.
2. Zájemci o zaměstnání - osoby evidované ÚP, např. osoby, které chtěly
změnit zaměstnání, případně jim v blízké době končil pracovní poměr,
matky na mateřské a rodičovské dovolené, studenti apod.
3. Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností - osoby, které nebyly evidované
na ÚP jako zájemci o zaměstnání a které pracovaly v organizacích
procházejících restrukturalizací a byly ohroţené individuálním nebo
hromadným propouštěním (zejména osoby ve výpovědní lhůtě, osoby,
kterých se dotýkalo hromadné propuštění plánované zaměstnavatelem).
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PŮVODNJ HARMONOGRAM PROJEKTU
Původní harmonogram projektu vypadal takto:

Pro účastníky projektu byly připraveny tyto aktivity (podrobnější informace o
jednotlivých aktivitách jsou uvedeny dále):
1. Předběžný výběr účastníků – (cca 1 hodina/účastník) informační schůzka,
2. Pohovory a výběr – (cca 30 minut/účastník)
3. Neprofesní vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností v oblasti
výpočetní techniky – (20 – 25 pracovních dnů/účastník),
4. Individuální podpora a poradenství – účastníkům projektu byla
poskytnuta konzultace v rámci poradenství po ukončení aktivity č.4
(Neprofesní vzdělávání), 6 (Bilanční diagnostika) a 7 (Rekvalifikace) a v
době před ukončením jejich účasti v projektu.
5. Bilanční diagnostika – (cca 5 dní/účastník) účastníkům projektu, kteří v
různé míře potřebovali pomoc při zhodnocení vlastních moţností, byla
poskytnuta bilanční diagnostika na základě aktivit Neprofesní vzdělávání a
Individuální podpora a poradenství,
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6. Profesní vzdělávání – rekvalifikace – (cca 40 pracovních dní/účastník)
účastníci projektu byly do této aktivity zařazeni po absolvování
neprofesního školení a konzultace v rámci aktivity Individuální podpora a
poradenství.
7. Dotované zaměstnání – po nalezení vhodného pracovního místa mohl být
účastník zařazen do této aktivity kdykoliv v průběhu účasti v projektu
(mzdový příspěvek - maximálně 6 měsíců/účastník).
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REALIZAČNJ TÝM
Na úspěšné realizaci projektu se podílel tento tým:
Projektový manager:

Ing. Leopold Podmolík

Finanční manager:

Ing. Lenka Podmolíková

Koordinátoři:

Ing. Ladislav Podmele, Mgr. Iva Němečková,
Miloslav Hamala

Poradci:

Bc. Iva Dvořáková, Ing. Martina Šoustalová,
Mgr. Martina Vinterová

Organizační pracovníci:

Magda Herníková, Kamila Machalíková,
Markéta Střelcová

Asistentka projektového managera:

Bronislava Lónová

Fotografie části realizačního týmu projektu:
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VVODNJ INFORMACE O SITUACI NA TRHU
PRÁCE
Aţ do poloviny 90. let však fenomén nezaměstnanosti nepředstavoval
v České republice, pokud ovšem pomineme některá regionální specifika, ţádný
váţnější problém či hrozbu. Důvodem byla jednak odkládaná restrukturalizace a
transformace a jednak poměrně velká schopnost ekonomiky, zejména postupně
se utvářejícího privátního sektoru ve sféře sluţeb, absorbovat značnou část
uvolňované pracovní síly.
Depresi ze sociální deprivace nebo zátěţ ze ztráty zaměstnání lze mírnit
různými aktivitami, které zahrnují pomoc sociálního prostředí, vstup do jiných
společenských aktivit a seberozvoj osobnosti, zejména sociálních a manuálních
dovedností. Do popředí se také dostává otázka rekvalifikace, aby se
nezaměstnaný mohl nejefektivněji zapojit do pracovního procesu svým
přizpůsobením se trhu práce a začlenil se tak znovu do pracovního ţivota.
Nezaměstnanost je dle odborníků chápána i jako sociální problém. Naše
země se potýká s těmito typy nezaměstnanosti:
Frikční - jde o krátkodobou nezaměstnanost. Vzniká např.stěhováním lidí z
místa na místo, hledáním jiného zaměstnání, hledáním místa po ukončení školy,
matky po mateřské dovolené, atd.. Tento druh nezaměstnanosti je pro
ekonomiku spíše přínosem. Její součástí můţe být i sezónní nezaměstnanost.
Protoţe frikčně nezaměstnaní pracovníci často přecházejí z jedné práce do druhé
nebo shánějí lepší zaměstnání, má se obvykle za to, ţe jsou nezaměstnaní
„dobrovolně“.
Strukturální - objevuje tam, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po
pracovnících. Nesoulad můţe vzniknout proto, ţe se poptávka po určitém druhu
práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se sniţuje. Díky tomu se často
setkáváme s nerovnováhami u jednotlivých povolání nebo oblastí, protoţe určité
sektory se rozvíjejí, zatímco jiné upadají.
Cyklická - je-li celková poptávka po práci nízká (na rozdíl od situace, kdyţ je
poptávka po práci nízká jen v určitých oblastech, jako jsou střediska těţby uhlí
nebo výroby automobilů). Jestliţe se celkové výdaje a produkt sniţují,
nezaměstnanost se zvyšuje prakticky všude.
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Sezónní - nezaměstnanost spočívající v sezónní fluktuaci poptávky po práci Např.
ve stavebnictví a zemědělství. Je součástí frikční nezaměstnanosti.
Dobrovolná - nezaměstnanost spočívající v sezónní fluktuaci poptávky po práci
např. ve stavebnictví a zemědělství. Je součástí frikční nezaměstnanosti.
Dlouhodobá - nezaměstnaný nemá práci déle neţ 1 rok. V takovém případě je
velmi těţký návrat zpět do práce. Začíná strádat psychika. S dlouhodobou
nezaměstnaností se potýkají zejména nekvalifikovaní občané, kteří spolu s
mladistvými, zdravotně postiţenými, ţenami s malými dětmi a zvláště pak
handicapovanými lidmi tvoří skupinu dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných.
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VÝZNAM REALIZACE PROJEKTU NSPOK
Jak jiţ bylo uvedeno výše, byl tento projekt určen pro krátkodobě
nezaměstnané, jejichţ evidence na Úřadu práce nebyla delší neţ 6 měsíců, dále
pro zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohroţené nezaměstnaností. Předmětem
projektu byla tedy práce s touto specifickou skupinou postiţenou
nezaměstnaností.

Důležitost a význam projektu spočíval především v těchto aspektech:


Krátkodobě nezaměstnaným osobám, zájemcům o zaměstnání a
zaměstnancům ohroţeným nezaměstnaností poskytl informace o všech
formách vyhledávání volných míst.



Při osobních pohovorech došlo ke zvýšení sebevědomí účastníků, jejich
schopnosti sebeprezentace a prokázání vlastních schopností a dovedností
jiţ při výběrových řízeních.



Díky poměrně významné finanční pomoci zaměstnavatelům v rámci
dohody o poskytnutí příspěvku pomohla najít zaměstnání i osobám, které
neměli potřebné pracovní dovednosti a zkušenosti (absolventi, matky po
mateřské dovolené, apod).



Díky moţnosti absolvovat nejrůznější typy specifických rekvalifikací
pomohl projekt nalézt mnoha zaměstnavatelům schopné pracovníky
pracujících doposud v jiném oboru.



Projekt ukázal i jiné způsoby spolupráce zaměstnavatelů
a
potencionálních zaměstnanců, zejména pomocí internetu (e-mailových
nabídek, zasílání ţivotopisů apod.) .

Cílové skupiny projektu NsPOK se vyznačovaly poměrně silnou motivací a
zájem řešit vlastní nezaměstnanost rychle a efektivně, coţ bylo způsobeno právě
krátkou dobou nezaměstnanosti, kdy nebyly u těchto účastníků vytvořeny
závaţnější překáţky, např. ztráty pracovních návyků, neochota absolvovat
rekvalifikace apod. Cílové skupině účastníků nabízel projekt NsPOK efektivní a
krátkodobé intenzivní aktivity v souladu s jejími potřebami. Výběru osob,
zařazených do projektu, předcházela podrobná analýza cílové skupiny a
zjišťování zájmu uchazečů o zaměstnání zařadit se do projektu NsPOK.
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CHARAKTERISTIKA CJLŮ PROJEKTU „NAJDI SI
PRÁCI V OLOMOUCKFM KRAJI“
VŠEOBECNF CJLE PROJEKTU
Projekt Najdi si práci v Olomouckém kraji si kladl za cíl přispět k tomu,
aby se z krátkodobě evidovaných nezaměstnaných osob, zájemců o zaměstnání a
zaměstnanců ohroţených ztrátou zaměstnání, kteří do projektu vstoupili, stali po
jeho absolvování poučení, samostatní a sebevědomí jedinci, kteří si díky nově
získaným nebo obnoveným obecně uznávanými dovednostem našli nová
zaměstnání ať jiţ za pomoci poradců, případně vlastním úsilím, přijaly některé
z moderních forem pracovních úvazků, či začali podnikat.
Zanedbatelný není ani význam vzniklých či upevněných partnerství mezi
subjekty, které vstupují na trh práce ze struktur vzdělávacích,
zaměstnavatelských, sociálních, komunálních i výsledků projektu. Představovali
tak významný potenciál pro udrţení a posílení rozvoje trhu práce v kraji.
V rámci současných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti bylo moţné
uchazečům o zaměstnání nabídnout pouze samostatné vzdělávací či motivační
aktivity nebo mzdový příspěvek. Naproti tomu projekt NsPOK poskytoval
ucelený soubor všech aktivit vedoucích aţ k zaměstnání účastníka projektu.
Všechny činnosti na sebe vzájemně navazovaly, aniţ by musel účastník čekat.
Důraz byl kladen na individuální přístup k účastníkovi a na co nejvyšší procento
úspěšnosti. Také výše mzdového příspěvku cílové skupiny projektu byla
dostatečně motivující (převyšoval dotace běţně poskytované v rámci Aktivní
politiky zaměstnanosti). Novým prvkem byla aktivita s názvem „Doprovodná
opatření“ poskytovaná účastníkům projektu, kdy byly účastníkům propláceny
náklady na dopravu, stravné, ale také náhrady za hlídání dětí, atd., které
z nástrojů APZ nemohou být proplaceny.
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SPECIFICKF CJLE PROJEKTU
Pro naplnění cíle projektu musely být splněny tyto specifické cíle - cílové
indikátory:
1. Zařadit do aktivit projektu minimálně 600 osob z cílových skupin.
2. Prostřednictvím poradenské činnosti zvýšit aktivitu cílové skupiny.
3. Poskytnout a rozšířit vědomosti v oblasti výpočetní techniky a tím podpořit
i informační gramotnost účastníků projektu.
4. Prostřednictvím komplexního a individuálního přístupu k osobám z cílové
skupiny projektu zvýšit jejich zaměstnatelnost.
5. Poskytnout a rozšířit vzdělávací a rekvalifikační sluţby pro cílové skupiny
projektu.
6. Prostřednictvím monitoringu trhu práce zvýšit zaměstnatelnost cílové
skupiny.
7. Umístit osoby zařazené do projektu NsPOK do pracovního procesu.
8. Udrţitelnost pracovních míst se mzdovým příspěvkem.

V rámci tohoto projektu byla zřízena 3 koordinační střediska v Olomouckém
kraji, a to v Olomouci, Přerově a v Šumperku. Tato střediska byla funkční po
celou dobu projektu. V průběhu realizace projektu se objevila nutnost zřídit ještě
další 2 pracoviště a to v Prostějově a v Jeseníku a to především s ohledem na
snadnější dostupnost aktivit pro účastníky projektu – především z oblasti
Jesenicka.
Projekt byl koncipován do 6ti časově ohraničených cyklů. Do kaţdého cyklu
bylo zařazeno cca 100 účastníků projektu. Za jednotlivé okresy Olomouckého
kraje bylo plánováno do projektu zařadit následující počty účastníků daných
cílových skupin:
 středisko Olomouc cca 230 účastníků
 středisko Přerov cca 190 účastníků
 středisko Šumperk 180 účastníků
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Skutečně bylo do projektu přijato 713 účastníků:


ve středisku Olomouc 311 účastníků



ve středisku Přerov 211 účastníků



ve středisku Šumperk 191 účastníků

Ve všech středicích měli účastníci k volně dispozici PC s připojením na internet a
s přístupem po celý pracovní týden od 8:00 hod do 16:00 hod.
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Přehled míst v Olomouckém kraji, ve kterých byly účastníkům projektu
NsPOK poskytovány služby související s realizací uvedeného projektu
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AKTIVITY PROJEKTU
Úkolem nás, jako realizátora projektu, bylo zajistit zdárný průběh a realizaci
všech stanovených aktivit projektu:
1.
2.
3.
4.

Předběţný výběr účastníků
Pohovory a výběry
Monitoring trhu práce
Neprofesní vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností v oblasti
výpočetní techniky
5. Individuální podpora a poradenství
6. Bilanční diagnostika
7. Profesní vzdělávání – rekvalifikace
8. Dotované zaměstnání
9. Publicita
10. Doprovodná opatření
11. Povinné činnosti dodavatele
V následujících kapitolách si postupně projdeme jednotlivé aktivity projektu.
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AKTIVITA Č. 1: PŘEDBĚŽNÝ VÝBĚR VČASTNJKŮ
Tato aktivita probíhala v 6 etapách a to za spolupráce úřadů práce
v Olomouci, Prostějově, Přerově, Hranicích na Moravě, Šumperku a Jeseníku.
Cílem této aktivity bylo získat nové účastníky projektu splňující daná kritéria.
Pracovníci výše uvedených úřadů práce zajistili schůzku na svém ÚP s účastí
uchazečů o zaměstnání odpovídající dané cílové skupině, tj. uchazečů o
zaměstnání s evidencí na úřadu práce do 6 měsíců. Úkolem koordinátora a
poradce poté bylo seznámit účastníky „Předvýběru“ s aktivitami a přínosem pro
ty, kteří se do projektu přihlásí, a získat tak nové účastníky projektu. Všichni
účastníci předvýběrů obdrţeli speciální informační materiály obsahující
podrobnosti týkající se projektu a kontakty na pracoviště v Olomouci, Přerově a
v Šumperku – viz obr.

Informační leták určený pro uchazeče o zaměstnání
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Ukázka snímků elektronické prezentace používané při Předvýběrech.
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Po úvodní prezentaci projektu NsPOK byl ponechán účastníkům setkání
prostor k otázkám. Mezi nejčastější dotazy patřily tyto: zda je možnost zúčastnit se
v rámci projektu i více rekvalifikačních kurzů, jaký je obsah kurzů, zda po ukončení
rekvalifikačního kurzu získají osvědčení, které aktivity jsou pro účastníky projektu povinné
a které jsou nepovinné, jak je to se získáváním dotací pro zaměstnavatele, zda si budou
účastníci projektu muset kurzy sami uhradit, …
U zájemců o projekt byly rozhodujícími faktory pro vstup právě moţnost
absolvovat co nejvíce aktivit tak, aby získané znalosti a dovednosti mohli poté
uplatnit při hledání adekvátního zaměstnání. Ve většině případů vyţadují
zaměstnavatelé i dobrou znalost práce s kancelářskými programy MS Office (MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint,…). Na základě těchto zkušeností byla ze strany
zájemců o vstup do projektu velmi pozitivně přijata také skutečnost, ţe součástí
tzv. „Nespecifické rekvalifikace“ je i kurz práce s PC a to jak pro začátečníky, tak
i pro pokročilé.

Foto z předvýběrů v Olomouci a Přerově

strana 22 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

Zájemci o vstup do projektu vyplnili v rámci „Předvýběru“ také
„Dotazníky předběţného zájmu“, obsahující otázky týkající se dosaţeného
vzdělání a zájmu o typ počítačového a rekvalifikačního kurzu. Na základě těchto
informací byli účastníci projektu zařazeni jednak do příslušného typu
počítačového i rekvalifikačního kurzu. V případě, ţe se účastníci „Předvýběru“
rozhodli pro vstup do projektu, byli po podpisu předběţného souhlasu se
zařazením do projektu, pozváni na konkrétní pobočku na další aktivitu
„Pohovory a výběry“.

VZOR DOTAZNÍKU PŘEDBĚŽNÉHO ZÁJMU:
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AKTIVITA Č. 2: POHOVORY A VÝBĚRY
Další aktivitou v projektu NsPOK byly „Pohovory a výběry“ – ty jiţ
probíhaly buď v sídle naší firmy v Olomouci nebo na pobočkách v Přerově a
Šumperku. Klienti byli rozděleni do skupinek zhruba po deseti. Účast na
výběrech byla téměř stoprocentní. Smyslem a cílem této aktivity bylo seznámit
účastníky podrobněji s aktivitami projektu a podmínkami dohody o vstupu do
projektu. Po prezentaci konkrétních aktivit projektu byl účastníkům opět dán
prostor k dotazům. Nejčastější otázky: Jak dlouho budou trvat jednotlivé aktivity? Jak
to bude s proplácením jízdného – kdo a kdy má nárok? Kde lze uplatnit nabyté vědomosti a
dovednosti získané z jednotlivých aktivit?

AKTIVITA Č. 3: NEPROFESNJ VZDĚLÁVÁNJ
Další, jiţ čtvrtou aktivitou projektu Najdi si práci v Olomouckém kraji,
bylo tzv. neprofesní vzdělávání, které bylo rozděleno do dvou bloků.
První částí „Neprofesního vzdělávání“ byl „Motivační program“. Jeho
úkolem bylo posílení sebevědomí, rozšíření komunikačních dovedností účastníků
a zvládání stresových situací. Důleţitou sloţkou „Motivačního programu“ byla
identifikace vlastních moţností účastníků projektu na trhu práce včetně
praktického nácviku vyhledávání pracovních nabídek na internetu a v inzertních
novinách, příprava na přijímací pohovor, sestavení ţivotopisu a průvodního
dopisu a v neposlední řadě také seznámení se základy zákoníku práce.
Počítačové kurzy tvořily další část tzv. „Neprofesního vzdělávání“
V nabídce byly kurzy jak pro začátečníky, tak i pro více či méně pokročilé
uţivatele PC:
 Základy obsluhy osobního počítače – kurz byl zaměřen na základní práci
s počítačem – s internetem, elektronickou poštou, textovým editorem a
tabulkovým kalkulátorem. Byl určen pro začátečníky v oblasti práce
s výpočetní technikou.
 Pokročilá obsluha osobního počítače – tento kurz byl určen pro
pokročilé účastníky a byl zaměřen na práci s kancelářskými programy
balíku MS Office – MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS
Access.
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 Počítačový grafik – kurz byl určen pro pokročilé uţivatele PC a pro
účastníky, kteří se chtěli uplatnit v oblasti práce s grafickými programy –
tvorbou a úpravou vektorové nebo rastrové grafiky, přípravou a
konečnou úpravou akcidenčních tiskovin, zpracováním prezentací atd.
Účastníci se v průběhu kurzu naučili základům fotografování, pořízení a
úpravě fotografií, naučili se pracovat se speciálními grafickými programy
(Zoner PhotoStudio, CorelDraw, Photoshop, Gif Animator) a získali i
základy typografie.
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ZPRACOVANF

VÝSLEDKY „ZÁVĚREČNFHO DOTAZNJKU“ TÝKAJJCJ
SE REALIZACE 1. ČÁSTI NEPROFESNJHO VZDĚLÁVÁNJ –
MOTIVAČNJ PROGRAM
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ZPRACOVANF
–

VÝSLEDKY „ZÁVĚREČNFHO DOTAZNJKU“ TÝKAJJCJ
SE REALIZACE 2. ČÁSTI NEPROFESNJHO VZDĚLÁVÁNJ
ROZVOJ SCHOPNOSTJ A DOVEDNOSTJ V OBLASTI VÝPOČETNJ
TECHNIKY
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FOTO

Z REALIZACE

„NEPROFESNJHO

VZDĚLÁVÁNJ“
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AKTIVITA Č. 4: INDIVIDUÁLNJ PODPORA A
PORADENSTVJ
Práce s nezaměstnanými představuje řetězec navzájem provázaných aktivit,
mezi něž patří jak sociální práce, tak poradenství směřující k pracovnímu trhu,
coţ jsou základní prvky, které vytvářejí předpoklady k vytvoření atmosféry
důvěry mezi klientem a poradcem. Tato atmosféra je pro úspěšnost
poradenského procesu velice důleţitá. Při ztrátě zaměstnání dochází k nivelizaci a
regresi osobnosti, ke ztrátě adekvátního přístupu k různým sociálním konfliktům
a k ochuzení společenského ţivota. U takovýchto osob se projevuje deprese
z neúspěchu v pracovním ţivotě – jde v podstatě o sociologicko-psychologický
důsledek nechtěné ztráty zaměstnání.
Poradenství tvořilo jednu ze základních komponent projektu. Probíhalo
tak trochu jinak, neţ byli účastníci zvyklí z obdobné aktivity na úřadech práce.
Nemělo mít pouze funkci poradenskou, ale také „doprovázející a podporující“.
Poradci při své práci využívali mimo jiné také metodu coachingu, takže byl klientům
ponechán prostor k vlastnímu vyřešení své ţivotní situace. Role poradce byla
tedy radící, doprovázející a podporující. Ke kaţdému klientovi byl zachován
individuální přístup.
Poradce, který začínal s nezaměstnaným pracovat, musel nejprve získat od
klienta informace týkající se jeho dosavadních pracovních zkušeností, jeho
pracovního zařazení, jeho dovedností, schopností, jaký je jeho postoj k nalezení
nového pracovního zařazení, zda si sám aktivně hledal práci a zda byl sám vnitřně
přesvědčen o tom, ţe na to má schopnosti a dovednosti – sestavoval si tedy
určitou osobní anamnézu, atd. Pomůckou pro poradce a klienta byly dva typy
dotazníků – Osobnostního a Profesního. Výstupy z dotazníků a vzájemného pohovoru
poradce s klientem pak vytvořili základ další práce s klientem. Jako velmi častý
problém se objevoval u klientů nedostatek sebevědomí a sebedůvěry
v komunikaci a v sociální oblasti, sníţená adaptabilita, neschopnost rozhodování
při volbě nového pracovního uplatnění, zejména pokud šlo o situaci, kdy klient
musel volit i práci, která neodpovídala jeho vzdělání (méně prestiţní, na kterou
neměl potřebné vzdělání) a v neposlední řadě i určitá nerozhodnost a nedostatek
zodpovědnosti v přístupu k otázce rekvalifikace.
Dalším úkolem práce poradce s klientem bylo sestavení profesní
anamnézy klienta – zjištění jeho dosavadní praxe, vzdělání a zkušeností,
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schopnosti flexibilního přístupu k práci a také i schopnosti vyrovnat se
s moţností změny v jeho přístupu k situaci – např. sebezaměstnáním . Poradce
se tak časem stával pro klienta i osobním koučem, který mu pomáhal a vedl jej
celým poradenským procesem tak, aby se klient co nejrychleji uplatnil na trhu
práce a uspokojil tak svoji ţivotní potřebu.

Poradenská činnost patřila v projektu k povinným aktivitám. Byla rozdělena do
dvou částí:
1. Sestavení individuálního plánu pro klienta – jednalo se o první
individuální setkání – poradce s klientem. Při této aktivitě klient s pomocí
poradce vyplnil tzv. Individuální plán, který obsahoval informace o tom,
v jakých pracovních profesích by se rád klient realizoval, s ohledem na
dosaţené vzdělání, praxi a moţnosti dojíţdění, dále o jaký typ
rekvalifikačního kurzu má zájem. Při kaţdé další následující poradenské
schůzce se tímto plánem pracovalo – zaznamenávali se absolvované kurzy
a sledovalo se, zda se daří plán dodrţovat, či zda se některé komponenty
postupem času změnili. Plán bylo moţné kdykoliv doplnit či upravit dle
aktuálních potřeb – např. změna rekvalifikačních kurzů či pracovní pozice.
Jednalo se tedy o flexibilní dokument, který převáţně slouţil k přehledu a
záznamu o poradenských schůzkách.
2. Poradenská část – po sestavení Individuálního plánu následovaly
poradenské schůzky, které slouţili klientům především jako pomoc při
hledání vhodného uplatnění či pro výběr vhodné rekvalifikace, což byla další
součást poradenské činnosti. Jednalo se o motivaci klientů k dalšímu
vzdělávání – zvyšování nebo změně kvalifikace. Mnoho klientů často vidělo
příčinu své nezaměstnanosti v nízké nebo nevhodné kvalifikaci. Neměli
však odvahu pustit se sami do dalšího studia, nevěřili si, měli malé
sebevědomí a často také ani nevěděli, jak vyhledat informace o studiu.
Tento úkol připadl také poradcům, kteří klientům pomáhali vyhledat
v regionu pro ně vhodné studium, včetně informací o škole a nezřídka
také klientům pomohli s vyplněním přihlášky ke studiu.
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PŘJKLAD:
Klientka 34 let, vyučená jako strojnice na zpracování papíru, nemohla delší dobu
nalézt uplatnění ve svém oboru a pracovala na různých dělnických pozicích. Tato
práce ji nevyhovovala a toužila po změně. Ve spolupráci s poradcem si podala
přihlášku na maturitní studium a od září roku 2007 začala na této škole studovat.
Ještě před tím, než nastoupila ke studiu, nabídla jí poradkyně možnost absolvovat
kurz Asistentka projektového managera, který úspěšně absolvovala, a který jí
utvrdil v tom, že podobná práce jí bude vyhovovat. Díky tomu měla ke studiu
silnější motivaci.

CO

BYLO DÁLE SMYSLEM PORADENSTVJ?

Poradce s klienty rozebíral jejich pracovní zařazení s ohledem k jejich
věku, rodinné situaci, zdravotním problémům, k moţnostem dojíţdění a k jejich
dosaţenému vzdělání. Pomoc spočívala i v úpravě ţivotopisu či motivačního
dopisu vztahující se ke konkrétní pracovní nabídce. Také jim byla nabídnuta
nová pracovní místa, kdy měl potenciální zaměstnavatel zájem o získání nového
pracovníka s moţností mzdové dotace. Poradci spolu s klienty vyuţívali na
schůzkách také informace z portálu MPSV a ostatních servery nabízejících volná
pracovní místa.
Při kaţdé poradenské schůzce obdrţel účastník projektu od poradce pro
něj vhodné pracovní nabídky písemné podobě tak, aby na ně mohl co nejdříve
reagovat. Někteří klienti neměli přístup k internetu, takţe velmi přivítali tento
způsob předávání pracovních nabídek. V rámci projektu mohli klienti na všech
střediscích, tj. v Olomouci, Přerově i Šumperku, vyuţívat počítače s připojením na
internet, které byly umístěné v prostorách firmy, a to kaţdý pracovní den od
8:00 do 16:00 hodin.
Poradcům se často stávalo, ţe klienti, kteří společně absolvovali nějaký
rekvalifikační kurz, vytvořili určitý kolektiv a poţadovali, aby se mohli na některé
z poradenských schůzek setkat společně. Na základě těchto požadavků pak
probíhalo poradenství i v malých skupinkách, kdy se klienti sami navzájem
informovali o volných pracovních místech a o svých zkušenostech z výběrového
řízení. Klienti si tak mohli předat jak pozitivní, tak i negativní zkušenosti a
pomoci tak svým „kolegům“ předejít případnému zklamání, případně jim dát tip
na zaměstnání, které jim samotným z nějakého důvodu nevyhovovalo (nevhodná
pracovní doba, špatná dopravní dostupnost, apod.).
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PŘJKLAD 2:
Klientka, vyučená pánská krejčová, našla nabídku na volné pracovní místo ve
firmě, která šije výbavu pro policii a myslivce (opasky na náboje, na zbraně…).
Vzhledem k tomu, že tyto výrobky se šijí z tvrdých materiálů a je náročné s nimi
pracovat, si tato klientka na práci netroufla a odmítla ji. Když své rozhodnutí
sdělila na společné poradenské schůzce, zaujala tato nabídka jinou klientku, která
byla vyučena brašnářka a vzala si kontakt na tohoto zaměstnavatele. Do této práce
nastoupila. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je cizinec a nenabízel práci
prostřednictvím Portálu MPSV, o této nabídce by se klientka jinak nedozvěděla.

PŘJKLAD 3:
Klient, který se zaměstnal ve výrobní firmě, se dostavil po dohodě s poradcem na
společnou schůzku klientů, kteří absolvovali společně kurz Skladník-manipulátor.
Na této schůzce nabídl dalším dvěma účastníkům možnost zaměstnat se u téže
firmy. Poradce ověřil tuto informaci u zaměstnavatele a dohodl jim pracovní
pohovor. Oba další klienti našli díky této cestě své nové pracovní uplatnění.
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CJLOVÁ

SKUPINA PORADENSTVJ

Cílovou skupinou byli účastníci projektu – krátkodobě evidovaní uchazeči
o zaměstnání, zájemci o zaměstnání či osoby ohroţené nezaměstnaností. Věkové
rozloţení bylo široké – jednalo se o absolventy aţ po kategorii 50+. Nejpočetnější
skupinou byli klienti středního aţ vyššího věku. Převáţnou část tvořily ţeny, coţ
odpovídá skutečnosti, pro je muţe daleko snadnější uplatnit se na trhu práce a
nalézt si nové pracovní uplatnění.
Zkušenosti z poradenské činnosti ukazují, ţe velmi mnoho uchazečů o
zaměstnání se časem dostává do stádia určité apatie a po několika neúspěších
v hledání práce, jiţ nevyvíjejí přílišnou aktivitu. Dostávají se do fáze, kdy jim
chybí motivace k aktivnímu, permanentnímu hledání zaměstnání. Tito lidé často
potřebují někoho, kdo by jim pomohl překonat toto období, posílit jejich
sebevědomí a inicioval v nich změnu postoje ke své situaci.
V rámci poradenství bylo velmi důleţité navázat osobní kontakt
s účastníkem projektu. Individuální přístup ke klientům tak byl velmi
podstatným aspektem pro získání důvěry ze strany klienta.

Počet osob, které absolvovaly individuální poradenství v rámci projektu:
 pobočka Olomouc

- 242 klientů

 pobočka Přerov

- 197 klientů

 pobočka Šumperk

- 179 klientů

Původní plán předpokládal poskytnout poradenství celkem 600 klientů. V rámci
projektu bylo poradenství poskytnuto celkem 618 klientům, což představuje splnění
indikátoru na 103 %.
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AKTIVITA Č. 5: BILANČNJ DIAGNOSTIKA
Bilanční diagnostika je charakterizována jako poradenský proces, který
s vyuţitím komplexních psychodiagnostických metod směřuje k zjištění
potencionálu účastníka projektu, tedy jeho schopností, dovedností, zájmů a
motivace. Dále téţ slouţí k nalezení nejoptimálnějšího způsobu vyuţití tohoto
potencionálu účastníka projektu, při jeho zařazení do pracovních aktivit.
Bilanční diagnostika se přitom neomezovala jen na posouzení osobnostní
charakteristiky účastníka projektu, jeho schopností a dovedností, ale jednalo se
při ní i o posouzení úrovně jeho aktuálních kompetencí, které spočívali v tom,
čím za svůj dosavadní ţivot prošel. Jednalo se tedy o komplexní posouzení
moţností účastníka projektu se zaměřením na aktuální stav regionálního trhu
práce.
Nešlo tedy pouze o posouzení vhodnosti pro konkrétní profesi, ale o
způsob řešení aktuální situace účastníka projektu s variantními návrhy dalších
postupných kroků návratu do profesního ţivota. Součástí této aktivity byl také
individuální pohovor psychologa s účastníkem. Psycholog na něm seznámil
účastníka s výsledky vyšetření, předal mu tzv. „ uţší posudek“ a navrhl mu
moţná řešení jeho problémů.
Ze zkušeností psychologů, kteří realizovali bilanční diagnostiku vyplývá, ţe
bilanční diagnostika v sobě nese velmi vysoký motivační náboj. Výrazně tedy
navozuje u účastníků očekávání dalšího postupu a změn a tohoto náboje je
nutno vyuţít pro jejich další profesní a osobní rozvoj.

Původní plán předpokládal poskytnutí služeb Bilanční diagnostiky pro
80 klientů – ve skutečnosti byla tato aktivita poskytnuta 92 klientům, což
představuje splnění indikátoru na 115 %.
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AKTIVITA Č. 6: PROFESNJ VZDĚLÁVÁNJ –
REKVALIFIKACE
Předmětem další aktivity bylo profesní školení – rekvalifikace, jejichţ
cílem bylo zvýšit šance účastníků projektu uplatnit se na trhu práce. Pro
účastníky projektu, kterým po analyzování jejich individuálních příčin ztráty
zaměstnání nestačila pro návrat na trh práce aktivita Neprofesní vzdělávání a
rozvoj schopností a dovedností v oblasti výpočetní techniky, byl navrţen blok
krátkodobých (do 40 hodin) a střednědobých (od 40 do 300 hodin) profesních
školení = rekvalifikací. Všechna tato školení byla akreditována v souladu
s ustanovením § 108 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti nebo byla
realizována dle technických norem. Díky tomu pak mohli úspěšní absolventi získat
po ukončení rekvalifikačního kurzu celostátně platné Osvědčení. V průběhu realizace
projektu měli účastníci možnost absolvovat 22 typů rekvalifikačních kurzů, které byly
určeny jak pro vyučené účastníky projektu, tak pro posluchače se středoškolským nebo
vysokoškolským vzděláním.
Tato aktivita měla samozřejmě vazbu na skutečnou poptávku po profesích
zjištěnou na základě monitoringu trhu práce v Olomouckém kraji. Naše firma
navrhovala školení pro účastníky projektu ve spolupráci nejen s úřadem práce,
ale i se zaměstnavateli. Tento přístup měl pozitivní vliv na získání důvěry
zaměstnavatelů a uplatnění účastníků na trhu práce. V případě potřeby absolvovali
účastníci projektu i několik rekvalifikačních kurzů, maximálně však 3
rekvalifikační kurzy.

Původní plán předpokládal realizaci rekvalifikačních kurzů celkem pro 400
účastníků – ve skutečnosti absolvovalo rekvalifikační kurzy celkem 494 účastníků,
což představuje 124% úspěšnost splnění indikátoru.
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Přehled realizovaných rekvalifikačních kurzů dle středisek a nástupu do zaměstnání
Úspěšně absolvovalo/Počet zaměstnaných
Název RK
Olomouc

Přerov

Šumperk

Celkový
počet
účastníků

Celkem
nastoupilo
do
zaměstnání

% úspěšnost

Projektový manažer

32

25

13

6

12

7

57

38

67%

Asistentka projektového
manažera

29

27

19

14

40

25

88

66

75%

Podnikatelské minimum

29

26

8

6

39

29

76

61

80%

Podvojné účetnictví

70

61

22

15

26

21

118

97

82%

Skladník-manipulátor

2

2

12

9

14

11

79%

Základní kurz obsluhy motor.
vozíků

9

7

6

4

19

16

34

27

79%

Svářeč ZK 135 WO1

1

1

8

5

4

4

13

10

77%

Svářeč ZK 111 WO1

1

1

2

1

1

1

4

3

75%

Řidičský průkaz sk.B

12

9

12

9

75%

Řidičský průkaz sk C

7

6

7

6

86%

Řidičský průkaz sk CE

5

5

5

5

100%

3

3

5

5

100%

2

2

2

2

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

100%

1

1

1

1

100%

Masérský kurz

2

2

2

2

100%

Administrativní pracovník psaní všemi 10

9

6

9

6

67%

1

1

100%

Odborná způsobilost
v elektrotechnice v.č. 50/78
sb.§ 6
Odborná způsobilost
v elektrotechnice v.č. 50/78
sb.§ 5
Zkouška svářeče dle ČSN EN
287-1, svařování plechů
el.obloukem
EN 287 -1 311 l-svařování
plamenem, ocelové potrubí
Přípravný kurz montéra
plynových zařízení, úřední
zkouška
ZP 311 – 2WO1 řezání
kyslíkem
Přípravný kurz revizního
technika plynových zařízení,
úřední zkouška
Kurz EN 287-1 141 BW 6t 4,
OD 51,OH – L 045 ss nb

Svářeč ZK 141 WO1
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GRAFICKF VÝSTUPY

Z REALIZACE REKVALIFIKAČNJCH KURZŮ
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strana 46 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

MONITORING TRHU PRÁCE
Další důleţitou aktivitou projektu byl „Monitoring trhu práce“. Cílem této
aktivity bylo vyhledat a nabídnout účastníkům projektu takové pracovní
nabídky, které by co nejvíce odpovídaly vzdělání, zkušenostem a dovednostem
účastníků projektu.

Součástí této aktivity byly především tyto činnosti:


Přímá komunikace se zaměstnavateli – nejúčinnější a nejefektivnější byla u
velkých podniků s vlastním personalistou.



Sledování regionálního tisku a inzertních novin, včetně rozhlasového
vysílání (rubrika „Práce“).



V případě vyšších a středních pozic se jednalo o screannig speciálních
pracovních portálů - www.JobPilot, www.kariera.cz, centrum.jobs.cz,
www.profesia.cz, www.prace.cz , www.job.cz, www.dobraprace.cz,
www.nabidky-prace.cz, …



Sledování aktuálních informací na portálu MPSV – tyto informace jsou
nejvhodnější především pro nízkokvalifikované a dělnické profese.
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Potenciální zaměstnavatele jsme oslovovali telefonicky, prostřednictvím
e-mailové nabídky, letáků, dopisů (viz obr.), včetně osobních kontaktů –
návštěvami u vybraných zaměstnavatelů.

Dopis pro zaměstnavatele
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AKTIVITA Č. 7: DOTOVANÁ ZAMĚSTNÁNJ
Našim úkolem v rámci aktivity „Dotované zaměstnání“ bylo zaměstnat
197 účastníků projektu na nově vytvořená pracovní místa se mzdovou dotací, coţ
jsme splnili na 100 %. Celkový počet zaměstnaných účastníků projektu dosáhl
počtu 523, což v porovnání s celkovým počtem účastníků (710) představuje
74% úspěšnost.
Mzdový příspěvek na vytvořené nové pracovní místo (dále jen „NVPM“) v
tomto projektu byl hrazen prostřednictvím zprostředkující osoby v souladu s
ustanovením § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
Tímto subjektem byla naše firma jako realizátor projektu.
Zaměstnavatelům, kteří v rámci projektu „Najdi si práci v Olomouckém
kraji“ vytvořili nová pracovní místa mohl být poskytnut příspěvek na úhradu
mezd (platů) a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu
zaměstnance (dále jen "mzdový příspěvek") za podmínky, ţe pracovní místa
budou obsazována účastníky projektu. Maximální výše měsíčního příspěvku byla
stanovena ve výši 75 % celkových mzdových nákladů, maximálně do výše
12 656 Kč. Příspěvek mohl být hrazen pouze po dobu, po kterou bylo toto
pracovní místo obsazeno, nejdéle však po dobu 6 měsíců. Příspěvek byl vyplácen
po předloţení měsíčního vyúčtování skutečných mzdových nákladů a vyplacené
mzdy zaměstnance umístěného na vytvořeném NVPM.
Zaměstnavatelé byli smluvně zaváni k zajištění udrţitelnosti pracovních
míst v souladu s Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe
č. j. VP/S 81/04-160 takto: v případě velkých podniků po dobu nejméně 3 let, v
případě malých a středních podniků po dobu nejméně 2 let; v případě
zaměstnavatelů z neziskové sféry při výkonu neziskových činností byla stanovena
udrţitelnost do konce realizace projektu.
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Důleţitým faktorem pro úspěšnost celého projektu byla spolupráce jak
s Olomouckým úřadem práce, tak i s dalšími úřady práce Olomouckého kraje.
Výběr uchazečů se stal klíčovým. Jednoznačnou výhodou se ukázal předběţný
průzkum potřeb zaměstnavatelů v Olomouckém kraji dle poţadovaných profesí.
Přestoţe poţadavky na kvalifikaci uchazečů se silně rozcházely s moţnostmi
výběru účastníků projektu, evidovali jsme snahu zaměstnavatelů zejména u
dělnických profesí (svářeč, řidič) dát potencionálním uchazečům o zaměstnání
příleţitost zaučení v rámci absolvování rekvalifikačních kurzů.
Za přínos projektu lze povaţovat navázání aktivní spolupráce se
zaměstnavateli Olomouckého kraje. Vytvoření databáze volných míst v rámci
projektu však zpočátku provázely problémy s aktuálností dat, zejména na
serveru MPSV. Ukázalo se, ţe přes platný zákon o zaměstnanosti je častým
nedostatkem neoznámení jiţ obsazeného místa nebo ukončení výběrového řízení.
Absolventi projektu často poukazovali na problémy s vyhledáváním aktuálních
nabídek, zejména na:


Nekonkrétnost nabídek inzerovaných v novinách a denících (platy kolem
30.000 Kč/měsíčně bez udání poţadavků na kvalifikaci a profesní
dovednosti).



Roztříštěnost nabídek volných míst v rámci různých komunikačních cest
(internet, pracovní agentury, úřad práce, jiné databáze volných míst
v rámci ostatních projektů).



Malou znalost obsluhy počítačové techniky ve vztahu k vyhledávání
volných míst a nabídky práce, nedostatek příleţitostí a moţností s touto
technikou aktivně pracovat.
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Z připomínek zaměstnavatelů a jejich námětů pro další spolupráci (ať jiţ
v rámci jiných projektů nebo dotační politiky APZ Úřadů práce v Olomouckém
kraji) vybíráme zejména tyto:


Nízká informovanost zaměstnavatelů o moţnostech dotací na nově
vytvořená místa, obecně vţitá představa, ţe vyřizování těchto dotací je tak
sloţité, ţe se „ani nevyplatí“, kritika především administrativní zátěţe.



Pesimismus zaměstnavatelů podnikajících hlavně v řemeslech a dělnických
profesích, ţe nejsou kvalifikovaní pracovníci, která je bohuţel zčásti
oprávněná. Na oplátku neznalost personalistů o moţnostech placených
rekvalifikačních a doškolovacích kurzů, které je moţno financovat v rámci
APZ a jiných dotačních programů.



Často neochota přijímat mladé, nezaučené osoby po škole nebo naopak
osoby starší 50 let s odůvodněním, ţe jejich zaučení je příliš nákladné a
občas neúčinné. U starších osob často obtíţnější zařazení se do kolektivu a
snaha vykonávat práci “postaru“, s malým vyuţitím nových technologií
(počítač, elektronické sdílení informací ).



Nespokojenost s nízkou loajálností zaměstnanců a vysokou fluktuací
zejména v dělnických profesích. Z toho pramenící nedůvěra vůči osobám,
které několik měsíců evidují Úřady práce.

Po počáteční nedůvěře ve spolupráci při vyhledávání nových pracovníků
s naší firmou vznikly často oboustranně výhodné vztahy, kdy zaměstnavatelé při
obsazování nových pozic kontaktovali nejdříve koordinátory projektu na
jednotlivých pobočkách naší firmy a následně příslušný Úřad práce. Jednoznačně
se prokázal kladný vliv sítě poboček po Olomouckém kraji, které při vyhledávání
a obsazování míst spolu komunikovaly (případy obsazení místa účastníkem
projektu z jiného okresu apod.).
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Parametry projektu pro zaměstnavatele byly nastaveny poměrně příznivě
– podmínka vytvoření a udrţení dotované pracovní pozice pro menší s střední
firmy po dobu dvou let je u definované skupiny splnitelná. U našeho vzorku cca
700 uchazečů se ukázalo, ţe zejména po absolvování motivačního modulu jejich
sebevědomí stouplo, coţ mělo pozitivní vliv na jejich vystupování u výběrových
řízení. Jistým negativním jevem je však poměrně vysoká fluktuace zejména
mladých absolventů, kteří první zaměstnání s dotací často brali jako „zkušební“
nebo jako praxi. Naopak nejspolehlivější skupinou byly osoby kolem padesáti let,
kteří sice měli problém nastoupit na pozici (nedostatek sebevědomí, jazyková
bariéra, občas úzká specializace), ale jejich pracovní nasazení a ochota pracovat
se jevila jako vysoká. Tato skupina si také nejvíce váţila všech aktivit projektu.
Z výše uvedeného vyplynuly jisté problémy s „přeobrazením“ uvolněného
místa. Nedostatek absolventů byl zejména na pozice účetních, obchodních
zástupců a spec. profesí (svářeč, číšník), kde jsme většinou nedokázali nabídnout
vlastního kandidáta na uvolněné pracovní místo. Z tohoto pohledu můţe být
formulace „bezodkladně přeobsadit“ uvolněné místo v některých případech
kontroly u podnikatele ze strany úřadů práce problematická (na uvolněné místo
sociálního pracovníka díky potřebnému atestu nebo na místo svářeče jsme jen
obtíţně hledali náhradu) a bude nutná jistá benevolence. Je moţno doloţit, ţe
v absolutních počtu případů náš absolvent podal výpověď na vlastní ţádost
z důvodu nalezení vhodnějšího místa (práce v jiné profesi ze zdravotních,
motivačních důvodů a zejména finančních důvodů) .
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Pokud můţeme soudit podle reakcí podnikatelů, kteří měli zkušenosti
s dotační politikou v rámci APZ Úřadů práce a spoluprací v rámci projektu
„Najdi si práci v olomouckém kraji“, lze konstatovat následující:


Účast v projektu pro nezaměstnaného a prvotní podpis „Dohody o
poskytnutí mzdového příspěvku“ (dále jen NsPOK) pro zaměstnavatele je
administrativně jednodušší a rychlejší (díky aktivní pomoci koordinátorů
projektu).



NsPOK zajišťuje i zvýšení vstupních dovedností (rekvalifikace, motivační
program) uchazečů o práci bez finančních nároků na zaměstnavatele.



NsPOK vytváří jednoduché napojení systému (nezaměstnaný a
zaměstnavatel) na základě aktivního a rychlého zprostředkování
informací. Sniţuje se stresové zatíţení obou stran (očekávání kvalitního
zaměstnance na straně jedné a neznalost zaměstnavatele a jeho potřeb na
straně druhé).



Nejednoznačnost výkladu některých bodů Dohody NsPOK, které můţe
mít za následek nepříjemné finanční dopady (sankce v případě
nedodrţení „Dohody“ s právně nejasnou formulací výše vrácené částky).



Změna povoleného počtu dotovaných míst NsPOK (z minimálně 197 na
maximálně 197 pracovních míst), která měla za důsledek sníţení počtu
skutečně vytvořených pracovních míst (zaměstnavatel v několika
případech raději zaměstnal uchazeče, na kterého dostal dotaci v rámci
APZ nebo zaměstnance, kterého „přetáhl“ jinému zaměstnavateli).



Malé procento prostředků na rekvalifikace, neuvedené jako prioritní
v zadávací dokumentaci. Např. stoupající potřeba rekvalifikovaných řidičů
skupiny C, C+E, státní svářečské zkoušky apod. Potřeba těchto pracovníků
se projevila aţ v průběhu projektu a nebylo moţno na ni zareagovat.



Komplikované měsíční vyúčtování nákladů v rámci NsPOK v porovnání
s APZ (dokladování, proč je mzda nebo plat vyšší neţ smluvní, změna
v poţadavku dokladovaných skutečností v průběhu projektu, atd.).



Komplikované a administrativně sloţité dokladování uvolňování,
přeobsazování pracovních míst v rámci NsPOK (kombinace dokladování
ÚP a souběţně dodavateli).
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Mezi nesporná pozitiva můţeme dokladovat dobrou spolupráci mezi ÚP
v Olomouci jako zadavatelem a dodavatelem – naší firmou Počítačová sluţba,
s.r.o. , a to aţ na úrovni komunikace s jednotlivými koordinátory na střediscích.
Vzhledem k mnoţství konkrétních sporných případů, které se objevily aţ
v průběhu celého projektu, by bez této spolupráce mohlo docházet k odlišným
stanoviskům při řešení stejných problémů v rámci jednotlivých okresů.
Samostatnou otázkou bylo splnění ukazatele zajištění minimálně 40
pracovních míst formou dohody se zaměstnavatelem bez poskytnutí mzdových
příspěvků. Z hlediska počtu uchazečů, které se nám podařilo vrátit do zaměstnání
tímto způsobem, tj. 326 osob (stav k 31. 3. 2008) jsme ukazatel hluboce
překročili. Nutno však říci, ţe pro splnění ukazatele bylo potřeba dokladovat
formuláře, které nám v mnoha případech zaměstnavatelé odmítali vydat
(potvrzení o přepočteném počtu zaměstnanců, pracovní smlouvu s náplní práce a
mzdovým výkazem), s odůvodněním, ţe jde o citlivá data, na která nemáme
nárok (coţ vzhledem k tomu, ţe jsme skutečně zaměstnavateli nic nenabízeli,
mělo své opodstatnění). Odmítnutí se týkalo především velkých firem se sídlem
mimo Olomoucký kraj, firem s velkým a proměnlivým počtem zaměstnanců
nebo zcela malých firem, které o své ekonomické situaci nechtěli poskytnout
ţádné údaje. U zhruba poloviny případů šlo o doplnění stavu zaměstnanců.
Závěrem je moţno říci, ţe projekt NsPOK byl z hlediska zaměstnavatelů
nastaven poměrně velice dobře a byl přínosem nejen pro samostatné účastníky
(kteří díky němu získali práci), ale i pro dané zaměstnavatele.
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Celkem bylo za dobu realizace poskytnuto 197 mzdových příspěvků na nově
vytvořená pracovní místa, zaměstnání našlo celkem 523 účastníků projektu.
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FIRMY

A PROFESE, NA KTERF BYLY VČASTNJCI V JEDNOTLIVÝCH
FIRMÁCH PŘIJATI NA NOVĚ VYTVOŘENF PRACOVNJ MJSTO SE
MZDOVOU DOTACJ

OLOMOUC
Firma
Landy spol. s r.o.
GLfau

Kelar spol. s r.o.
Jan Roháček, Plynoservis
Podané ruce – Projekt OsA
HOPAX
AT Management International
s.r.o
Alfa Collect
TRINICOM
Monika Kalábová
Amazonia Hoffmann
Ing. Stanislav Čechák
BON TON

obec Skalka
HSH Stav s.r.o.
Sdružení Podané ruce
BioTech Nutrition
Kateřina Smithová
Pavlína Křupková
AGM PETROL s.r.o.
Petr Buriánek
Soukromá střední odborná škola
Hranice
Občanské sdružení LUKA
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Pracovní pozice
fakturantka
16x manipulační dělník
2x provoz. organizační pracovník
1x elekromechanik
konzultant
2x servisní technik
zástupkyně ředitelky Projektu OsA
všeobecná účetní
prodavačka
4x administrativní pracovník
administrativní pracovník
administrativní pracovník
výrobní technik
manager prodejny
konstruktér
pracovník přípravy pokynů
pomocný asistent fakturace
asistent relaxačního centra
pokojská
recepční
1x skladník, pomocný dělník, údržbář
obchodní zástupce- prodejce
pokladní
administrativní pracovník
2x obsluha solárních strojů
prodavačka
stavební dozor
servisní technik
koordinátor projektu
asistentská činnost
ekonom

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

Firma
VTK s.r.o.
Kepston CZ s.r.o.
SKANTEC
Základní škola Hněvotín
Občanské sdružení Pro Vás
Ing. Jaroslav Martínek
iStudio s.r.o.
Zdenka Vejmolová

Pracovní pozice
vedoucí centra
účetní
mechanik opravář
vedoucí expedice
osobní asistent žáka
manažerka NZDM
administrativní pracovník
grafik
prodavačka

RNDr. Jarmila Smetanová

účetní
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POBOČKA PŘEROV
Firma

Pracovní pozice

ELZA CZ, s.r.o.

Manager velkoobchodu

Charita Lipník

Sociální pracovnice- pečovatelka

Anděl Přerov s.r.o.

skladnice

Vladimíra Michálková

mzdová účetní

G.H.Consult
KARAT Software

Asistentka- manažerka přípravy
projektu
konzultant

Dušan Bogdan

Elektromechanik – řidič referent
Administrativní pracovnice

LUMIMONT s.r.o

2x administrativní pracovnice-účetní

Pekárna Tiefenbach

2x cukrářka
6x prodavačka

Fain company s.r.o.

2x kadeřnice
2x prodavačka
1x vedoucí prodejny
1x obsluha internet. kavárny

Luma trading s.r.o.

účetní
Grafik, správce PC sítě

VISIMPEX

Administrativní pracovnice
Skladnice – administrat.pracovník
Pracovník ve výrobě a montáži
montér

Charita Kojetín

Terénní sociální pracovník

Přerovský podnikatelský
INKUBÁTOR
JUDr. Tomáš Vrána

Admin.pracovník- projektový manager
3x Asistent, administrativní pracovník

RESTA s.r.o.

5x Vykonavatel, administrativní
pracovník
5x strojní zámečník

JIPR s.r.o.

1x kuchař
2x servírka
1x recepční
1x recepční, servírka
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Firma

Pracovní pozice

LG. PHILIPS DISPAY CZ s.r.o.

Finanční účetní

GESS-CZ

Zámečník, svářeč
Projektant a konstruktér

Přerovské jídelny s.r.o.

skladnice

Diskont s.r.o.

prodavačka

STILPARKETT s.r.o.

Obchodní zástupce

Základní a mateřská škola Hranice
Pavel Kadaňka

Asistent spec. pedagoga v mateřské
škole
Kuchař - specialista

Vladimíra Michálková

Organizační pracovník

obec Bělotín

správce informačních technologií

HALLEXO CZ s.r.o.

3x strojní zámečník
svářeč

Oldřich Smith

office manager
2x obsluha solár. strojů

Ing. Antonín Stojan

manager restauračních služeb
provozní vedoucí

Ing. Josef Merc

vedoucí prodeje e-shopu

IDZ spol. s r.o.

2x obchodní zástupce

Věra Pavoni, podnikatelka

2x uklízečka

Tvrdý Tomáš,podnikatel

asistentka prodeje

Jaroslav Rudolf – SALVATOR

expedient

HS Trans s.r.o.

kreslička

LAN servis s.r.o.

obchodní zástupce

Ing. Petr Skopal

administrativní asistentka
projektant elektro

Petr Schneider

2x asistentka administrativy prodeje

Občanské sdružení SANCO

rehabilitační pracovník

Město Tovačov

dělník pro čištění města

David Novosad, podnikatel

vedoucí prodeje ložisek

AVE LIMA, s.r.o.

manažerka společnosti

Antonín Sojka, podnikatel

servisní technik
revizní elektro technik

Tomáš Pavelka

prodavačka
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Firma

Pracovní pozice

Vlček Jaroslav (tepelná a spalovací
technika)

svářeč

obec Skalička

dělník pro čištění města

Pivovarský hotel Kojetín

recepční

David Přikryl BOSCO

montér suchých staveb

HAVEL servis

vedoucí prodeje

obec Ústí

domovník

Jarmila Obrtelová

masérka, obsluha solárních strojů

Jana Nehybová

Masáže, obsluha solária

CHEPOL

obchodní zástupce - ekonom
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POBOČKA ŠUMPERK
Firma

Pracovní pozice

Ing. Karel Ondrášek

administrativní a pomocné účetní
práce
MVDr. Milan Hojgr
asistent veterinárního lékaře
Karel Kolomazník – keramické závody 5x dělník v keramické dílně
Zábřeh
Občanské sdružení SAVORE
Modas Trade s.r.o.

poradce v občanské poradně
dělník

Jaroslav Minář
Obecní lesy Bludov
Michal Gebauer (GEMI )
BASALTEX s.r.o.

Společnost Renata o.s.

dělník (stavební a montážní práce)
zahradnické práce v lesní školce
řidič-skladník
3x výzkumný pracovník
5x THP technik
1x THP technik provozu
1x seřizovač tkacích strojů a práce
související
1x manipulační technik
4x textilní dělnice
1x uklízečka
1x vrátná
administrátor ekocentra

Automotive Czech a.s.
Obecní lesy Bludov, s.r.o.
Energie obnovitelných zdrojů o.s.
DEEL – obal s.r.o.
Fedorová s.r.o.
DESIGN CIS, s.r.o.
UVAX s.r.o.
Vít Komárek
PLAST PRODUCT, spol. s r.o.

1x lisař, svářeč, obsluha KTL
1x pomocná administrativní síla
1x technik - projektový manager
1x pracovník obch.provozu - skladník
1x všeobecná účetní
1x konzultant
1x manipulační dělník
1x prodejce informačních technologií
Konstruktér

ECOPAK, spol. s r.o.

Referent obchodu
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AKTIVITA Č. 8: DOPROVODNÁ OPATŘENJ
Finanční podpora poskytovaná v rámci další aktivity „Doprovodná
opatření“ byla určena pro všechny účastníky projektu „Najdi si práci
v Olomouckém kraji“. První informaci o vyuţívání doprovodných opatření
získali klienti jiţ na Předběţném výběru účastníků, který probíhal na Úřadech
práce v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Jeseníku. Účastníci byli zpravidla
informováni od poradců a koordinátorů o tom, ţe mohou tato doprovodná
opatření vyuţívat.
Důsledněji byli s vyuţíváním doprovodných opatření byli klienti
seznámeni při účasti na aktivitě „Pohovor a výběru“ účastníků do projektu
NsPOK. Tyto „Pohovory a výběry“ probíhaly jiţ v menších skupinkách na
jednotlivých střediscích v Olomouci, Přerově a v Šumperku případně i
v Jeseníku. Byla zde tedy větší moţnost zodpovědět účastníkům jednotlivé dotazy
a to jak hromadně, tak i individuálně. Klientům bylo podrobněji vysvětleno, na
co mají nárok při absolvování aktivit projektu – např. na proplácení jízdného,
stravného, nocleţného (ubytování), příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Všem účastníků, kteří podepsali dohodu o vstupu do projektu NsPOK
byly tyto podmínky vyuţívání doprovodného opatření ještě jednou zopakovány a
vysvětleny první den nástupu na Motivační program. Účastníkům byla
předloţena „Ţádost o poskytnutí příspěvku přímé podpory“. V této ţádosti
účastníci vyplnili, o který druh podpory budou ţádat. Dále vyplnili své
identifikační údaje a adresu trvalého bydliště. Účastníkům projektu byly
nabídnuty dvě moţnosti proplácení doprovodných opatření a to formou
hotovostní nebo bezhotovostní. Při vyuţití bezhotovostní platby musel kaţdý
účastník prokázat, ţe je majitelem účtu, na který se platba posílala.
Ve stejný den, kdy účastníci podepisovali „Ţádost o poskytnutí příspěvku“,
jim bylo také předloţeno k podpisu formulář „Uplatnění nároku na náhrady“, ve
kterém byly podrobně vysvětleny podmínky pro poskytnutí doprovodných
opatření. A to, jakým způsobem jim budou náhrady propláceny – jízdné – vţdy
2x měsíčně (za 1. – 15. kalendářní den a poté za 16. poslední kalendářní den
měsíce). Ostatní doprovodná opatření, tj. stravné, ubytování, příspěvek na péči o
dítě a další závislé osoby, zdravotní způsobilost – 1x měsíčně, po dohodě
s organizační pracovnicí.
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Proplácení cestovného bylo moţno vyuţívat při absolvování těchto aktivit:
Neprofesní vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností v oblasti výpočetní
techniky, Individuální podpora a poradenství, Bilanční diagnostika, Profesní
vzdělávání – rekvalifikace. Náhrady za proplácení jízdného bylo moţné hradit
těm účastníkům, kteří na aktivity dojíţděli z místa bydliště, které bylo mimo
město, ve kterém se aktivita realizovala, a to ve výši aţ 100 % ceny, kterou vydali
za cestovné. Klienti byli také upozorněni na to, ţe si kaţdý den v průběhu
docházky na jednotlivou aktivitu musejí uschovávat doklady (jízdenky) z cest.
Tyto doklady pak následně odevzdávali organizační pracovnici v den vyplácení
cestovného.
U aktivit Neprofesní vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností v oblasti
výpočetní techniky, Individuální podpora a poradenství, Bilanční diagnostika,
Profesní vzdělávání – rekvalifikace měli klienti také nárok na proplácení
stravného. Tato podpora byla hrazena účastníkům projektu, jejichţ délka účasti
ve výše uvedených aktivitách byla delší neţ 5 hodin ve výši 65,- Kč/den,
v případě kratší účasti na aktivitě neţ 5 hodin ve výši 58,- Kč/den.
Příspěvek na nocleţné neboli ubytování bylo moţné vyuţít, pokud byl
účastník projektu při účasti na aktivitě v místě, které bylo vzdálené místu jejich
bydliště. Podmínkou vyuţívání proplácení nocleţného bylo skutečnost, ţe
vzdálenost místa realizace aktivity a místa bydliště klienta byla větší neţ 35 km.
Tuto moţnost ubytování vyuţívalo několik účastníků projektu především
z oblasti Jesenicka, pro které bylo denní dojíţdění na aktivity nemoţné z důvodu
špatné dopravní obsluţnosti.
Několik účastnic projektu vyuţívalo i „Příspěvek na péči o dítě“. Tato
podpora byla hrazena aţ do 100 % výše skutečně vynaloţených nákladů na
hlídání dětí předškolního věku či péči o osobu blízkou v časovém rozsahu
bezpodmínečně nutném pro účast v projektu (maximální částka byla
400 Kč/den). Tuto nabídku vyuţívalo opět mnoho ţen především z Jesenicka,
které neměli moţnost se v brzkých hodinách dopravit z aktivity domů.
Účastníkům projektu byla také nabídnuta moţnost vyuţít proplácení
Potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře, zdravotní průkaz). Tyto
doklady bylo moţné proplatit účastníkům, kteří nastoupili na dotované pracovní
místo nebo účastníkům, kteří absolvovali rekvalifikační kurz, na který bylo nutno
předloţit např. zdravotní průkaz.
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TABULKA FINANČNJCH

PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH VČASTNJKŮM
PROJEKTU V RÁMCI AKTIVITY „DOPROVODNÁ OPATŘENJ“

(údaje v tabulce jsou k datu 31. 03. 2008)

Pobočka

Doprava

Péče o
dítě

Ubytování

Stravné

Potvrzení
o ZZ

Celkem

Olomouc 125 795,- 19 640,-

0,-

531 914,-

9 180,-

686 529,-

Přerov

124 602,-

0,-

0,-

322 984,-

5 757,-

453 343,-

Šumperk

347 796,- 13 440,-

58 604,-

367 010,- 12 042,50

798 892,50

Celkem

598 193,- 33 080,-

58 604,- 1 221 908,- 26 979,50 1 938 794,50
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PUBLICITA
Veřejnost, účastníci projektu, pracovníci úřadů práce, zaměstnavatelé atd.
byli po celou dobu informováni o všem, co se v projektu připravovalo a
realizovalo. Informace bylo moţné nalézt např. na specializovaných webových
stránkách projektu www.najdi-si-praci.cz, na propagačních stojanech na Úřadech
práce v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a v Jeseníku, formou
Zpravodaje, který byl vydáván kaţdý měsíc a distribuován v tiskové podobě i
formou e-mailu, v denním tisku, ve sdělovacích prostředích atd.

UKÁZKA WEBOVÝCH

STRÁNEK PROJEKTU
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UKÁZKA MĚSJČNJHO ZPRAVODAJE
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STOJANY NA VŘADECH PRÁCE
NA VŘADECH PRÁCE BYLY UMJSTĚNY

STOJANY, POMOCJ KTERÝCH
JSME INFORMOVALI UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNJ O MOŽNOSTECH A
AKTIVITÁCH PROJEKTU. KAŽDÝ MĚSJC PRACOVNJCI NAŠJ FIRMY
AKTUALIZOVALI MĚSJČNJ ZPRAVODAJ A INFORMACE O NABJZENÝCH
REKVALIFIKAČNJCH KURZECH – VIZ. OBR.
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PŘEHLED

PROPAGACE PROJEKTU

NSPOK

V MFDIJCH

 17.5. 2007 byla o projektu natočena reportáţ, která byla vysílána na TV
Prima.

Náš projekt byl také prezentován v několika regionálních denících, a to:


30.05.2007

Deník Mladá Fronta Dnes



30.05.2007

Přerovský deník



červen 2007

Časopis podnikatelů



09.07.2007

Olomoucký kraj
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30. 05. 2007

MLADÁ FRONTA DNES
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CO SE DĚLO V PROJEKTU – AKTUÁLNJ DĚNJ
DEN PO DNI
ČERVENEC 2006
31.07.2006
Spuštění webové prezentace www.najdi-si-praci.cz

SRPEN 2006
01.08.2006
Dnes nastoupilo 9 nových, čerstvých, optimisticky naladěných pracovníků. Plni
elánu se pustili do práce - v první řadě do "přelouskání" zadávací dokumentace,
absolvovali školení BOZP a PO a čeká je dalších 14 dnů zaškolovacího procesu.
Přejeme jim hodně sil a neutuchající entuziasmus.

23. 8. 2006 se na Úřadu práce v Olomouci uskutečnily první předvýběry
zájemců o vstup do projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". První etapy se
zúčastnilo celkem 117 uchazečů, z nichţ 97 projevilo zájem o vstup do projektu.
Úvodní slovo měla Mgr. Martina Štainerová, projektová manaţerka projektu
NsPOK a také zástupce naší firmy - Mgr. Iva Němečková, koordinátorka
střediska Olomouc

28.08.2006
Tiskovou zprávu projektu NsPOK - Předvýběry v Olomouci ze dne 23. 8. 2006 si můţete přečíst zde.
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ZÁŘJ 2006
Dne 14. 09. 2006 proběhla na Úřadu práce v Olomouci informační schůzka,
které se zúčastnili zástupci úřadů práce z Olomouce, Přerova, Prostějova,
Šumperka a z Jeseníku. Cílem schůzky bylo seznámení zástupců z řad ÚP se
stavem a dosavadním průběhem projektu NsPOK.
Seznámení provedl ředitel firmy Ing. Leopold Podmolík a slečna Mgr. Martina
Štainerová, projektová manaţerka projektu NsPOK ÚP v Olomouci. Na závěr
setkání proběhla diskuse mezi všemi zúčastněnými stranami.

25.09.2006
Ke dni 25.9.2006 ve všech třech pobočkách vzdělávacího centra (Olomouc,
Přerov, Šumperk) pokračují nebo jsou zahajovány vzdělávací aktivity prvního
cyklu projektu NsPOK. Jedná se o aktivity v rámci tzv. neprofesního vzdělávání,
které je úvodní fází projektu, trvá jeden měsíc a účast v něm je pro účastníky
projektu povinná. Součástí neprofesního vzdělávání je motivační kurz, vedený
psychologem a odborným asistentem trhu práce, a počítačový kurz. Cílem
neprofesního vzdělávání je celková příprava účastníků na přijímací pohovor, tj.
nalezení osobní motivace, osvojení si zásad společenského chování, schopnost
vyhledat na internetu informace z trhu práce, získání alespoň základních
počítačových dovedností atd.
Poté, co se v prvním zářijovém týdnu uskutečnily pohovory s potencionálními
účastníky projektu a poté, co vybraní účastníci podepsali dohodu o vstupu do
projektu, byl zahájen dvoutýdenní motivační kurz pro první patnáctičlennou
skupinu. Na něj dnes pro tuto skupinu navázal dvoutýdenní kurz "Základy
obsluhy osobního počítače". Dne 18.9. druhá skupina téhoţ cyklu nastoupila do
motivačního kurzu, který v současné době probíhá aţ do 3.10. Počítačové kurzy
se konají v návaznosti na motivační kurz, v případě olomoucké pobočky se kurzy
neprofesního vzdělávání pro jednotlivé skupiny časově překrývají.
V Přerově se vstupy účastníků do projektu uskutečnily jiţ na konci srpna a
motivační kurz ještě v první polovině září. V současné době probíhá kurz
"Základy obsluhy osobního počítače", který skončí dne 3.10.
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Souběţně s aktivitami v Olomouci se vstupy účastníků do projektu v Šumperku
konaly v prvním zářijovém týdnu. Dne 11.9. nastoupila první skupina do
motivačního kurzu, na který dnes, stejně jako v Olomouci, navázal kurz "Základy
obsluhy osobního počítače", který bude zakončen dne 10.10.
Po ukončení motivačního a počítačového kurzu si účastníci projektu vyberou
z nabídky rekvalifikačních kurzů, čímţ vstoupí do fáze tzv. profesního vzdělávání.
Účastníci doposud projevili velký zájem především o rekvalifikační kurzy
"Projektový manaţer" a "Účetnictví s vyuţitím výpočetní techniky", z nichţ
první se bude konat ve dnech 16.10. - 3.11. a druhý ve dnech 6.11. - 1.12. v
Olomouci.
Variabilitě vzdělávacích aktivit projektu odpovídá zázemí jednotlivých poboček, z
nichţ kaţdá disponuje teoretickými a počítačovými učebnami, které jsou
adekvátně vybaveny počítači a učebními pomůckami. Individuální aktivity, jako
bude především individuální poradenství či pohovory s psychology v rámci
bilanční diagnostiky, se budou uskutečňovat v místnostech určených speciálně
pro tyto aktivity.
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ŘJJEN 2006
08. 10. 2007
V Prostějově byla zahájena pro nové účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" první z povinných aktivit - "Motivační program". Účastníci
se v průběhu kurzu zdokonalí ve svých komunikačních dovednostech (verbálních
i neverbálních), naučí se pracovat se stresem, pouţívat asertivní techniky,
procvičí si chování ve společnosti. V průběhu druhého týdne se naučí správně
sepsat ţivotopis a průvodní dopis, vyhledat si vhodnou nabídku práce, procvičí si
"nanečisto" pracovní pohovor atd.

09.10.2006
MOTIVAČNÍ PROGRAM - OLOMOUC
Dnes byl ve středisku Olomouc zahájen pro 15 účastníků projektu jiţ třetí běh
motivačního programu pod vedením Mgr. Martiny Kubisové a Mgr. Martiny
Vinterové.

10.10.2006
Kurz ZÁKLADY OBSLUHY PC
Dnes ukončilo celkem 30 účastníků projektu na střediscích v Olomouci a v
Šumperku kurz Základy obsluhy PC. Účastníci se v průběhu čtrnácti dnů naučili
základům práce s počítačem, pracovat s internetem a elektronickou poštou,
upravit a vytisknout textový dokument a tabulku s grafem.

11.10.2006
MOTIVAČNÍ PROGRAM - PŘEROV
Dnes byl zahájen další běh motivačního programu pro 15 účastníků projektu.
Celý program vede Ing. Martina Šoustalová.
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12.10.2006
12. 10. 2007
V Jeseníku byl ukončen další běh "Motivačního programu" pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V průběhu programu se
posluchači měli moţnost zdokonalit v tzv. "měkkých dovednostech" a měli
moţnost zpracovat si vlastní CV včetně průvodního dopisu a přípravy na
pracovní pohovor.

16.10.2006
MOTIVAČNÍ PROGRAM - ŠUMPERK
Dnes byl pro 15 účastníků ve středisku Šumperk zahájen další běh motivačního
programu pod vedením Bc. Ivany Dvořákové. Účastníci projektu se v průběhu
14ti dnů naučí základům verbální a neverbální komunikace, asertivního jednání,
chování ve společnosti apod. Připraví se také na přijímací pohovor a vypracují si
vlastní ţivotopis a průvodní dopis.

NEPROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Zatímco fáze profesního školení je v samém úvodu, kurzy neprofesního školení
jsou stále v plném proudu. Motivačním a počítačovým kurzem jiţ prošlo nebo je
stále navštěvuje celkem více jak 70 účastníků.
V Šumperku dnes nastoupilo do motivačního kurzu dalších patnáct účastníků,
kteří se teď probírají tématy motivace, zvládání stresu a bezpečnosti práce.
Počítačový kurz je pro ně připraven na začátku listopadu.
V Přerově se v současné době aktivně účastní výuky motivačního kurzu jiţ druhá
skupina.
V Olomouci běţí druhým týdnem motivační kurz pro třetí skupinu, druhá
skupina se právě účastní počítačového kurzu.

strana 76 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

16.10.2006
PROJEKTOVÝ MANAGER
Jedenáct ţen a dva muţi se středoškolským či vysokoškolským vzděláním, kteří jiţ
prošli neprofesním vzděláváním, nastoupili dnes v Olomouci do rekvalifikačního
kurzu Projektový manažer. Jedná se o první rekvalifikační kurz v rámci
profesního školení projektu NsPOK, který trvá tři týdny a jehoţ cílem je
seznámit účastníky s problematikou evropských strukturálních fondů a
projektového řízení. Na konci kurzu účastníci zvládnou zpracovat, řídit a
administrovat nestavební projekt.
foto z průběhu projektu

Výuka, která se koná pod vedením specializovaných lektorů, je zaměřena jak na
teorii, tak na praxi. Účastníci na závěr kurzu prověří své znalosti a projektové
dovednosti tím, ţe sami vytvoří projekt včetně jeho veřejné obhajoby.
Kurz Projektového manaţera nesporně zvyšuje uplatnitelnost účastníků na trhu
práce, neboť přispívá nejen k rozšíření jejich všeobecného přehledu, ale také ke
zvýšení jejich kvalifikace, a to v atraktivním oboru. Vzhledem k narůstajícím
moţnostem získání dotací z EU, měnící se strategii firem a z toho vyplývající
poptávce po dané profesi, je účast na kurzu dobrou volbou a moţným impulsem
na trh práce.

24.10.2006
MOTIVAČNÍ PROGRAM - PŘEROV
Dnes byl ukončen další běh motivačního programu v Přerově. Účastníci projektu
si pod vedením Ing. Martiny Šoustalové ujasnili své schopnosti a dovednosti,
připravili se na příjímací pohovor a seznámili se s právním minimem. Součástí
programu jsou také informace o moţnostech vlastního podnikání. Někteří
účastníci projevili zájem o další rekvalifikační kurzy - především o kurz
Projektový manager a Účetnictví.
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27.10.2006
Zasedání rady RLZ OL
Ve čtvrtek 26.10.2006 se na Krajském úřadě Olomouckého kraje konala Rada
RLZ OL za předsednictví Ing. Sekaniny, náměstka hejtmana Olomouckého
kraje. S příspěvkem vystoupil také ředitel naší společnosti - Ing. Leopold
Podmolík. Mezi témata jeho příspěvku patřily informace o průběhu projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji".

27.10.2006
KURZ OBSLUHA PC
Dnes nastoupilo dalších 14 účastníků projektu na rekvalifikační kurz Obsluha
PC, který je určen především pro posluchače s alespoň základní znalostí a
dovedností práce s počítačem.
Posluchači se v průběhu prvního týdne zdokonalí v práci s počítačem, především
se soubory a sloţkami (coţ patří nutné dovednosti práce s počítačem, ovšem mezi
posluchači patří toto téma k nejméně oblíbeným).
V dalších dnech budou posluchači pracovat s internetem, elektronickou poštou,
naučí se vyuţívat sluţeb programu MS Outloook - především práci s plánováním,
evidencí úkolů, poznámek atd.
V dalších týdnech proniknou posluchači kurzu do tajů práce s textovým
editorem, tabulkovým kalkulátorem, elektronickou prezentací a práce s databází.
Kurz je opět zakončen závěrečnými praktickými a teoretickými testy. Úspěšní
absolventi získají celostátně platné osvědčení.
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30.10.2006
Tři účastníci projektu NsPOK ze Šumperka nastoupili dnes do rekvalifikačního
kurzu Skladník manipulátor, který skončí v prosinci.

30.10.2006
KURZ ZÁKLADY OBSLUHY PC - OLOMOUC a PŘEROV
Dnes nastoupilo dalších 30 účastníků projektu na aktivitu tzv. neprofesního
vzdělávání - kurz Základy obsluhy PC a to jak ve středisku Olomouc, tak i ve
středisku Přerov. Výuku v Olomouci vede zkušený lektor Marek Güntner a v
Přerově Ing. Lubomír Svoboda. Účastníci mají nyní před sebou 14 dní pilné
práce, aby se seznámili s činností a prací s počítačem.

31.10.2006
V říjnu se konaly výběry účastníků druhého cyklu. Informační schůzky s uchazeči
a zájemci o práci se uskutečnily v průběhu měsíce na ÚP v Olomouci, Prostějově,
Přerově, Šumperku a Jeseníku.
V Olomouci se konaly předvýběry 10.10. Ze 41 pozvaných se dostavilo 26 a v
současné době bylo zařazeno do projektu 19. Do motivačního kurzu nastoupí
10.11. 15 účastníků, dalších 15 pak začne neprofesní školení 27.11.
Na předvýběry bylo 16.10. pozváno 40 uchazečů o práci z Prostějova, do
projektu vstoupilo zatím 18 z nich.
Předběţný výběr účastníků druhého cyklu projektu se na ÚP v Přerově konal
4.10. Na informační schůzku dorazili zájemci evidovaní na ÚP v Hranicích,
Lipníku nad Bečvou a Kojetíně. Z 86 pozvaných přišlo 71, z nichţ většina
projevila zájem o projekt. Někteří byli úspěšní při hledání práce, tudíţ o vstup do
projektu jiţ neusilují. Prozatím podepsalo Dohodu o účasti v projektu 26
účastníků tohoto předvýběru. V pátek 10.11. polovina z nich nastoupí do
motivačního kurzu.
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Na předběţný výběr do Šumperku bylo 31.10. bylo pozváno 44 osob
evidovaných na ÚP, z nichţ se dostavilo 34 a zájem projevilo 33. Pro 17
vybraných je od 4.12. připraven motivační kurz.
V Jeseníku se konal převýběr 25.10. Na informační schůzku dorazilo celkem 31
zájemců ze 48 pozvaných, z nichţ 27 projevilo zájem. Do nejbliţšího motivačního
kurzu, který v Jeseníku začíná 10.11., bylo vybráno 16 účastníků.

LISTOPAD 2006
03.11.2006
3.11. 2006 byl v Šumperku zahájen kurz "Základy obsluhy osobního počítače",
který se na této pobočce konal jiţ na přelomu září a října. I tentokrát do něj
nastoupilo 15 účastníků, kteří ukončili motivační kurz a teď je čeká výuka
základních počítačových dovedností. Kurz vede Ing. Jaroš. V průběhu kurzu se
účastníci postupně naučí zacházet s myší a s klávesnicí. Naučí se vyhledávat si
informace na internetu, pracovat s e-malovými zprávami, upravit textový
dokument a tabulku včetně grafu. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o rekvalifikační
kurz, mají úspěšní účastníci kurzu moţnost získat celostátně platné osvědčení.

06.11.2006
06. 11. 2006 byl v Olomouci zakončen třítýdenní rekvalifikační kurz Projektový
manažer. Dnes jeho účastníci absolvují závěrečnou část, a to test a obhajobu
vlastního projektu.
V průběhu kurzu se v jeho vedení vystřídal Ing. Vratislav Muzikant - projektový
manager, který předal účastníkům nejen teoretické znalosti, ale i své praktické
zkušenosti z práce projektového managera. Práci s programem MS Project vedl
zkušený lektor Ing. Jaromír Navrátil. Účastníci se měli moţnost seznámit s
právními dokumenty, zabývající se problematikou projektů, dále pak s teorií
řízení projektů a v neposlední řadě si i pomocí programu Benefit a Project
zpracovat vlastní projekt.
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07.11.2006
7.11. 2006 byl zahájen v Olomouci zahájen rekvalifikační kurz kurz Účetnictví,
druhý v řadě rekvalifikačních kurzů profesního školení. Nastoupilo do něj 10
olomouckých účastníků, 1 účastník ze Šumperka a 1 z Přerova. Celkem 12
posluchačů bude docházet do Vzdělávacího střediska v Olomouci aţ do 4.12.
Účastníci kurzu se postupně seznámí jak s nutnou legislativou (zákony,
vyhláškami atd.), tak i s principy účetnictví dle účtové osnovy pro podnikatele. V
závěru vzdělávací akce posluchači absolvují písemný test prověřující jejich
znalosti z dané oblasti a zpracují praktický závěrečný příklad obsahující jak
počáteční rozúčtování, tak i kontaci účetních příkladů, zpracování předvahy,
rozvahym výsledovky, výpočtu zákaldu daně a daně a provedení účetní závěrky.
V případě úspěšného absolvování kurzu včetně závěrečných zkoušek získají
účastníci celostátně platný certifikát.
Výuka probíhá v sídle firmy v Olomouci v moderní teoretické učebně č. 43.

10.11.2006
10.11. 2006 byla v Olomouci, Šumperku i Přerově zahájena další řada
neprofesního školení pro účastníky jak ze srpnového, tak i z říjnového výběru. V
Olomouci se jedná jiţ o čtvrtý motivační kurz, v Šumperku i Přerově nastupuje
do neprofesního školení třetí skupina. Celkem dnes do neprofesního
školení vstoupilo 47 nových účastníků projektu.
Motivační program v Olomouci povede psycholoţka Mgr. Eva Oralová a v
druhém týdnu poradkyně Mgr. Martina Vinterová.
V Přerově bude celý program lektorovat poradkyně Ing. Martina Šoustalová.
V Šumperku povede celý program poradkyně Bc. Ivana Dvořáková.
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Účastníci motivačních programů mají jedinečnou moţnost procvičit si
komunikační dovednosti, asertivní chování a zásady neverbální komunikace.
Připraví se na pracovní pohovor a zpracují si vlastní CV. V závěru programu
budou seznámeni s legislativou a podmínkami pro zahájení vlastní podnikatelské
činnosti.

13.11.2006
13.11.2006 byl zahájen v Přerově další rekvalifikační kurz "Účetnictví". Výuku
kurzu vede zkušený lektor Ing. Lubomír Svoboda. Účastníci kurzu se postupně
seznámí jak s teorií, tak i praxí účetnictví pro podnikatelské subjekty. Naučí se
účtovat o majetku, zásobách, účtování závazků a pohledávek, zaúčtování mezd,
kapitálového majetku atd. Na závěr kurzu absolvují teoretický test a vyřeší
praktický příklad na účtování včetně sestavení všech povinných výkazů.

13.11.2006
13.11. 2006 byl zahájen v Olomouci pro druhou skupinu účastníků
rekvalifikační kurz Účetnictví - lektorkou je zkušená účetní Ing. Doris
Dohnalová. Kurzu se účastní celkem 9 účastníků z Olomouce, Prostějova a
Litovle.
V úvodu kurzu se účastníci seznání s legislativou - daňovými zákony, zákony o
zdravotním a sociálním pojištění atd. V další části se budou postupně seznamovat
s pojmy z oblasti účetnictví a osvojí si znalosti a dovednosti dle účtové osnovy pro
podnikatele. Na závěr si vyplní daňové přiznání pro právnické osoby včetně
všech povinných příloh - výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy. Rekvalifikační
kurz je ukončen závěrečným testem prověřujícím znalosti a praktickým
příkladem, kteří ověří dovednosti a schopnost aplikace znalosti v praxi. Úspěšní
absolventi získají celostátně platné osvědčení. Kurz bude ukončen 13.12.2006.
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14.11.2006
14.11.2007 byl zahájen rekvalifikační kurz "Podnikatelské minimum", který je
po rekvalifikačních kurzech "Projektový manaţer" a "Podvojné účetnictví" třetím
typem rekvalifikačního kurzu pro účastníky projektu NsPOK. Do kurzu
nastoupili uchazeči o práci evidovaní na ÚP v Olomouci, Přerově, Prostějově.
Účastníci kurzu se v jeho průběhu seznámí s legislativou - daňovými zákony,
zákony o zdravotním a sociálním pojištění, obchodním zákoníkem,
ţivnostenským zákonem, zákonem o silniční dani atd. Získají znalosti a
dovednosti v oblasti daňové evidence a marketingu, zpracují a obhájí si vlastní
podnikatelský záměr.
Rekvalifikační kurz bude ukončen 1.12.2006

24.11.2006
24.11. 2006 byl ukončen v Olomouci, v Přerově i v Šumperku dvoutýdenní
Motivační program.
V Olomouci jej absolvovala jiţ čtvrtá skupina, v Přerově a v Šumperku třetí. V
prosinci na tuto první část neprofesního vzdělávání naváţe další část a
to počítačové kurzy Základy obsluhy osobního počítače a Obsluha osobního
počítače.
Výuku motivačního programu v Olomouci vedla psycholoţka Mgr. Eva Oralová
a poradkyně Mgr. Martina Vinterová. V Přerově provázela celým motivačním
programem poradkyně Ing. Martina Šoustalová a v Šumperku Bc. Ivana
Dvořáková.
V průběhu programu si účastníci procvičili své komunikační schopnosti a
dovednosti, "natrénovali" si situace, při kterých je vhodné vyuţití asertivního
chování, připravili se na pracovní pohovor a seznámili se s moţnostmi a
podmínkami podnikání.
Od ledna 2007 si účastníci těchto programů budou moci vybírat z rozšiřující se
nabídky rekvalifikačních kurzů profesního školení.
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27.11.2006
Dnes nastoupilo dalších 30 účastníků projektu na aktivitu tzv. neprofesního
vzdělávání - kurz Základy obsluhy PC a to jak ve středisku Olomouc, tak i ve
středisku Přerov. Výuku v Olomouci vede zkušený lektor Marek Güntner a v
Přerově Ing. Lubomír Svoboda. Účastníci mají nyní před sebou 14 dní pilné
práce, aby se seznámili s činností a prací s počítačem.

27.11.2006
27.11. 2006 byl v Olomouci zahájen Motivační program pro pátou
patnáctičlennou skupinu. V průběhu následujících 10 dnů se posluchači
postupně seznámí a prakticky vyzkouší práci se stresem, motivací, komunikační
dovednosti; principy neverbální komunikace atd. Připraví se na příjímací
pohovor - připraví si vlastní ţivotopis a průvodní dopis. V poslední části
programu se seznámí s přehledem legislativy - pracovním právem a podmínkami
pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Programu bude ukončen 8.12.
Druhá část neprofesního školení, tj. kurz Základy obsluhy osobního počítače, se
uskuteční v lednu 2007.

PROSINEC 2006
04.12.2006
4. prosince 2006 byl také v Šumperku zahájen další běh povinné aktivity "Motivační program". 15 nových účastníků se pod vedením Bc. Ivany Dvořákové
naučí lépe a efektivněji vyuţívat verbální komunikaci, naučí se principům
neverbální komunikace, zásadám asertivní komunikace, procvičí si chování ve
společnosti, sestaví si vlastní ţivotopis a průvodní dopis, připraví se na pracovní
pohovor.
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04.12.2006
4. prosince 2006 se uskutečnila pravidelná měsíční porada koordinátorů a to v
sídle firmy v Olomouci. Všichni zúčastnění si navzájem předali své dosavadní
zkušenosti. Ředitel firmy a projektový manager Ing. Leopold Podmolík
vyhodnotil uplynulý měsíc a stanovil úkoly dokonce roku.
4. prosince 2006 proběhlo v Šumperku několik jednání s potencionálními
zaměstnavateli včetně představení projektu. Jednalo se o firmy Patoušek Josef Restaurace Holba a Direkteconomy s.r.o.
4. prosince 2006 byl v Jeseníku zahájen další běh kurzu "Základy obsluhy PC"
pod vedením Ing. Jaroše. Účastníci kurzu se seznámí se základy výpočetní
techniky, naučí se ovládat myš i klávesnici, nalézt na internetu potřebné
informace, přijmou a odeslat e-mailovou zprávu, upravit textový dokument,
vytvořit a upravit tabulku a graf.
4. prosince 2006 nastoupilo v Přerově 15 účastníků projektu na kurz "Základy
obsluhy PC". Pod vedením zkušeného lektora Marka Güntnera proniknou do
tajů práce s počítačem. Naučí se pracovat s myší a klávesnicí, vyhledávat
informace na internetu, posílat a přijímat e-maily, upravit textový dokument,
vytvořit a upravit tabulku a graf. Úspěšní absolventi kurzu mají moţnost získat
celostátně platné osvědčení.
4. prosince 2006 ukončila první skupina účastníků projektu rekvalifikační kurz
"Účetnictví s vyuţitím výpočetní techniky". Pro některé z účastníků kurzu to byl
jiţ druhý nebo třetí rekvalifikační kurz, absolvovaný v rámci projektu NsPOK.
Jak je vidět, účastníci mají velký zájem zvýšit si své dovednosti a zvýšit si tak i
šance na trhu práce.
V průběhu kurzu se účastníci seznámili se zásadami a principy účetnictví
(podvojného), se zákony a vyhláškami souvisejícími s problematikou účetnictví.
Naučili se pouţívat účtovou osnovu - provést zaúčtování účetních případů,
vypracovat výkazy (předvahu, rozvahu, výsledovku), zjistit hospodářský výsledek,
sestavit daňové přiznání atd. V závěru kurzu se účastnici v krátkosti seznámili i se
specializovaným účetním softwarem, určeným pro zpracování účetnictví.
Úspěšní absolventi opět obdrţeli celostátně platné osvědčení.
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4. prosince 2006 nastoupilo 15 účastníků projektu v Olomouci na kurz "Základy
obsluhy PC". Pod vedením zkušeného lektora Ing. Jaromíra Navrátila se
postupně seznámí se základy práce s počítačem, naučí se pouţívat myš,
klávesnici, vyhledají si informace na internetu, naučí se pracovat s textem i
tabulkami.

05.12.2006
5. prosince byly účastníkům projektu vypláceny náhrady přímé podpory přímo
v Jeseníku. V průběhu dne probíhaly také individuální pohovory s poradkyní Bc. Dvořákovou.

06.12.2006
Dne 6. prosince 2006 posílila naše řady nová pracovní síla - paní Irena
Tučeková, která nastoupila na místo po Mgr. Janě Koţové na pozici asistentky
managera. Přejeme ji hodně úspěchů!

08.12.2006
8. prosince byl v Šumperku ukončen další rekvalifikační program v rámci tzv.
profesního vzdělávání - "Skladník - manipulátor". Účastníci kurzu se seznámili s
podmínkami a principy skladového hospodářství, naučili se ovládat
vysokozdviţný vozík atd. Své teoretické znalosti si mohli prakticky procvičit
na několika pracovních místech v rámci praktické přípravy. Úspěšní absolventi
kurzu získali nejen celostátně platné osvědčení, ale také řidičské průkazy na
vysokozdviţné vozíky.
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8. prosince 2006 ukončilo v Olomouci 17 účastníků projektu jednu z povinných
aktivit - "Motivační program". V průběhu aktivity se účastníci postupně seznámili
se zásadami správné komunikace - verbální i neverbální, s moţnostmi asertivní
komunikace a jednání, se zásadami společenského chování. V průběhu druhého
týdne si účastníci zpracovali vlastní ţivotopis a průvodní dopis, naučili se
vyhledat si volná pracovní místa na internetu a v tisku. Vyzkoušeli si pracovní
pohovor atd. Na závěr týdne se seznámili také se zákoníkem práce a s moţnostmi
zahájení vlastní podnikatelské činnosti na který navazuje kurz "Podnikatelské
minimum".

11.12.2006
11. prosince 2006 byl v Olomouci zahájen další běh aktivity "Motivační
program" pod vedením lektorů Mgr. Evy Oralové a Mgr. Edurda Bartla.
Účastníci aktivity se naučí pracovat se stresem, efektivněji vyuţívat verbální i
neverbální komunikaci, připraví si vlastní ţivotopis a průvodní dopis atd. S
lektorem Mgr. Eduardem Bartlem pak proniknou do základů ovládání PC vyhledat si na internetu informace o volných místech a přepsat si svůj ţivotopis a
průvodní dopis.
11. prosince 2006 jsme přivítali novou kolegyni - paní Magdu Herníkovou, která
nastupuje na místo organizačního pracovníka za paní Špatenkovou. Přejeme jí
pevné nervy a hodné úspěchů!
V průběhu týdne, tj. od 11. do 15. prosince se v Olomouci uskuteční vstupní
pohovory s novými účastníky projektu, kteří si spolu s poradkyní Mgr. Martinou
Vinterovou vypracují vlastní individuální plán.
11. prosince 2006 byl v Olomouci zahájen pro 15 účastníků projektu zcela nový
rekvalifikační kurz - "Asistentka managera" pod vedením Ing. Ivety Labonkové.
Kurz je určen především pro posluchače, kteří chtějí pracovat na pozicích
asistentů projektových managerů. V průběhu tří týdnů se posluchači postupně
seznámí se zásadami a principy správného asistenta (komunikace, archivace,
objednávky, time management atd.). naučí se připravit podklady pro projekt,
zpracovat ţádost pomocí programu BENEFIT, připravit prezentaci projektu atd.
V prosinci absolvují posluchači prvních čtrnáct dnů výuky a poslední týden
kurzu bude aţ v lednu 2007.
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13.12.2006
12. prosince v Prostějově a 13. prosince v Olomouci se uskutečnila další kola
předvýběrů. V Prostějově byl zájem cca 50% z důvodu špatné dopravní
obsluţnosti - většina účastníků byla z obcí kolem Prostějova, ze kterých je špatné
vlakové i autobusové spojení. V Olomouci byl zájem o projekt cca ve výši 75%.
13. prosince 2006 ukončila v Olomouci rekvalifikační kurz "Účetnictví s
využitím výpočetní techniky" druhá skupina účastníků projektu. Pod vedením
zkušené účetní Ing. Doris Dohnalové se účastníci naučili principům a zásadám
účetnictví, pouţívat účtovou osnovu, správně zaúčtovat účetní případy, sestavit
výkazy, zpracovat daňové přiznání atd. Úspěšní absolventi získali celostátně
platné osvědčení.

15.12.2006
15. prosince 2006 ukončilo v Šumperku 15 posluchačů - účastníků projektu aktivitu "Motivační program". Posluchači si v průběhu kurzu procvičili své
verbální i neverbální dovednosti, seznámili se blíţe s trhem práce, zákoníkem
práce a v neposlední řadě také s moţnostmi samostatné výdělečné činnosti.
15. prosince 2006 byl v Jeseníku úspěšně ukončen další běh kurzu "Základy
obsluhy PC". Absolventi kurzu získali základní znalosti a dovednosti práce s
výpočetní technikou, které jim umoţní lépe se prezentovat u pohovoru s
potencionálními zaměstnavateli a ulehčí jim i vlastní práci. Úspěšní absolventi
opět získali celostátně platné osvědčení.
15. prosince 2006 byl v Přerově ukončen kurz "Základy obsluhy PC", patřící
mezi tzv. povinné aktivity projektu. 15 účastníků kurzu získalo základní
dovednosti práce s počítačem. Úspěšní absolventi získali celostátně platné
osvědčení.

15. prosince 2006 ukončilo 15 účastníků projektu kurz "Základy obsluhy PC".
Kurz byl pořádán v počítačové učebně v Olomouci pod vedením Ing. Jaromíra
Navrátila. Úspěšní absolventi obdrţeli celostátně platné osvědčení.
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18.12.2006
V průběhu třetího týdne, tj. od 18. do 22. prosince proběhnou v Šumperku
vstupní pohovory s novými účastníky projektu. Účastníci si s pomocí poradkyně
Bc. Ivany Dvořákové zpracují svůj vlastní individuální plán aktivit, obsahující i
mimo jiné rekvalifikační programy.

18.12.2006
18. prosince 2006 zahájilo v Přerově 18 účastníků projektu další povinnou
aktivitu - "Motivační program". Pod vedením Ing. Martiny Šoustalové si
postupně procvičí své komunikační dovednosti, seznámí se s principy neverbální
komunikace, s asertivními právy a povinnostmi, prohloubí si své znalosti a
dovednosti v oblasti chování ve společnosti atd. Druhý týden motivačního
programu bude probíhat aţ v příštím roce - začátkem ledna 2007. V průběhu
toho týdne si účastníci zpracují svůj vlastní ţivotopis a průvodní dopis, procvičí si
přípravu na pracovní pohovor a seznámí se se zákoníkem práce.

21.12.2006
21. prosince byly zahájeny v Mohelnici hned 2 běhy aktivity "Motivační
program", kterých se zúčastnilo celkem 24 posluchačů z řad účastníků projektu.
V průběhu prvního dne byli posluchači seznámeni především se zásadami
bezpečnosti práce. Zbývají část aktivity absolvují účastníci v průběhu začátku
ledna 2007.

22.12.2006
22. prosince 2006 byla v Olomouci ukončena další aktivita projektu - "Motivační
program". Účastníci programu se seznámili s principy verbální i neverbální
komunikace, asertivity a chování ve společnosti. Připravili si a na PC přepsali své
vlastní ţivotopisy a průvodní dopisy.
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03.01.2007
3. ledna 2007 pokračuje v Přerově druhým týdnem motivační program.
Posluchači se spolu s lektorkou Ing. Martinou Šoustalovou blíţe seznámí s trhem
práce, naučí se efektivněji vyhledávat informace o volných místech. Zpracují si
vlastní ţivotopis a průvodní dopis, připraví se na přijímací pohovor. V
neposlední řadě získají informace o moţnostech podnikání - jak začít, o proto
musí udělat, atd.
3. ledna 2007 pokračuje v Olomouci kurz "Asistent(ka) managera". V průběhu
následujících dnů se posluchači pod vedením Ing. Jaromíra Navrátila seznámí s
programem MS Project a naučí se jej vyuţívat pro plánování projektu.
V pondělí 8. ledna se budou s lektorem Mgr. Eduardem Bartlem seznamovat s
programem MS PowerPoint a naučí se vytvořit vlastní elektronickou prezentaci k
danému projektu.

LEDEN 2007
08.01.2007
8. ledna 2007 zahájil v Šumperku Ing. Jaroš další běh kurzu pro účastníky
projektu - "Základy obsluhy PC". Kurz je určen pro začínající uţivatele
výpočetní techniky. Účastníci se v průběhu kurzu seznámí nejen s pojmy z oblasti
výpočetní techniky, ale naučí se také pracovat se soubory a sloţkami, vyhledávat
informace na internetu, pracovat s elektronickou poštou, upravit a vytisknou
textový dokument a tabulku.
8. ledna nastoupili v Olomouci účastníci projektu NsPOK do dalšího běhu kurzu
"Obsluha PC". Kurz je určen jiţ pokročilejším uţivatelům PC. V průběhu kurzu
se posluchači zdokonalí v práci se soubory a sloţkami, s vyhledáváním informací
na internetu a s prací s elektronickou poštou.
Naučí se pomocí programu MS Outlook plánovat úkoly, evidovat schůzky atd.
Prohloubí si své znalosti s textovým editorem, naučí se efektivněji pracovat s
tabulkovým kalkulátorem, vytvořit si elektronickou prezentaci a pracovat s
databází.
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8. ledna 2007 nastoupilo celkem 13 účastníků projektu na rekvalifikační kurz
"Účetnictví s vyuţitím výpočetní techniky". Mezi účastníky jsou nejen
„Olomoučáci“, ale také posluchači z Prostějova, Šumperka a Jeseníku.
S lektorem Ing. Lubomírem Svobodou proniknou postupně do problematiky
zákonů, daní a vyhlášek. Seznámí se s příslušnými tiskopisy z jednotlivých oblastí,
např. přihláškami a odhláškami na zdravotní a sociální pojištění, měsíčními
přehledy, atd. Poté se začnou zabývat problematikou účetnictví - postupně se
seznámí s účtovou osnovou pro podnikatele, naučí se zaúčtovat běţné účetní
operace, zpracovat účetní výkazy (předvaha, rozvahu, výsledovku), naučí se
vypočítat daňový základ a daň, zpracovat daňové přiznání včetně příloh atd.
8. ledna 2007 byl v Šumperku zahájen další běh rekvalifikačního programu
"Podnikatelské minimum". Posluchači z řad účastníků projektu NsPOK se pod
vedením lektora pana Šalamouna postupně seznámí se platnou legislativou daňovými zákony, obchodním a ţivnostenským zákonem, zákony o zdravotním a
sociálním pojištění atd. Poté budou zasvěceni do tajů daňové evidence - seznámí
se účetními doklady, s pravidly a zásadami daňové evidence, zpracují si vlastní
daňové přiznání včetně ročních přehledů na zdravotní pojišťovnu a pro OSSZ. V
další části pak proniknou do tajů marketingu a zpracují si vlastní analýzu SWOT
a marketingový plán. V poslední části kurzu si posluchači vypracují vlastní
podnikatelský záměr dle podmínek pro přidělení dotace z prostředků ÚP.

09.01.2007
9. ledna 2007 byl v Olomouci ukončen první běh rekvalifikačního kurzu
"Asistent(ka) manažera". Všech 12 účastníků kurz úspěšně ukončilo a získali tak
celostátně platné osvědčení o absolvování kurzu.

15.01.2007
15. ledna 2007 bude v Šumperku zahájen pod "taktovkou" Bc. Ivany Dvořákové
další běh Motivačního programu. Účastníci mají moţnost naučit se zvládat stres
a stresové situace, procvičit si verbální i neverbální komunikaci. Zdokonalí se v
chování ve společnosti, naučí se efektivněji vyhledávat volná pracovní místa,
zpracují si vlastní ţivotopis a průvodní dopis, vyzkouší si pracovní pohovor.
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15. ledna 2007 bude také v Přerově zahájen další běh rekvalifiukačního kurzu
"Základy obsluhy PC" tentokrát pod vedením lektorky Mgr. Martiny Kubisové.
Posluchači z řad účastníků projektu mají moţnost proniknout do tajů práce s
počítačem. Úspěšní absolventi získají celostátně platné osvědčení.
15. ledna 2007 další skupina účastníků projektu nastoupí v Olomouci na kurz
"Základy obsluhy PC", který je určen především pro začátečníky v oblasti
výpočetní techniky. Spolu s lektorem Mgr. Eduardem Bartlem se naučí pracovat
se soubory a sloţkami (vytvářet, kopírovat atd.), naučí se vyhledávat informace
na internetu, příjmout a odeslat e-mail, upravit a vytisknout textový dokument a
tabulku.
15. ledna začne v Olomouci pro nové účastníky projektu jedna z povinných
aktivit - Motivační program. Pod vedením Mgr. Evy Oralové se posluchači
nejprve naučí pracovat se stresem, procvičí si verbální i neverbální komunikaci,
naučí se pouţívat asertivní techniky.

22.01.2007
22.01.2007
V Přerově byly zahájeny hned 2 běhy motivačního programu pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Celkem 23 účastníků se bude pod
vedením Mgr. Merty a Ing. Šoustalové učit zvládat stres a stersové situace,
procvičí si asertivní způsob chování, osvěţí si základy společenského chování,
zpracují si vlastní ţivotopis a průvodní dopis atd.

22.01.2007
Účastníci projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" nastupují v Olomouci na
další aktivitu projektu - "Bilanční diagnostiku". Spolu s psycholoţkou
Mgr. Pavlou Večeřovou absolvují sadu speciálních psychotestů, které mají odhalit
jejich osobnostní a pracovní schopnosti, předpoklady atd. Na závěr aktivity
absolvují účastníci také pohovor s psycholoţkou, který má pomoci "doaldit"
výsledky s testů. Poté psycholoţka získané informace zpracuje do podoby zprávy
pro klienta a vysílající ÚP.
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26.01.2007
26.01.2007
14 účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" ukončilo v Šumperku
závěrečnou zkouškou rekvalifikační kurz "Podnikatelské minimum". 13
účastníků obdrţelo celostátně platné Osvědčení a 1 účastník obdrţel pouze
Potvrzení o účasti.

26.01.2007
V Šumperku byl ukončen další běh Motivačního programu pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Pod vedením Bc. Ivany
Dvořákové si účastníci osvěţili a procvičili své komunikační schopnosti, prakticky
si vyzkoušeli asertivní techniky jednání, připravili se na přijímací pohovor,
zpracovali si vlastní ţivotopis a průvodní dopis atd.

26.01.2007
Také v Přerově byl ukončen kurz pro začátečníky v oblasti výpočetní techniky.
Kurz vedla lektorka Mgr. Martina Kubisová. Také i zde úspěšní absolventi získali
celostátně platné osvědčení.
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26.01.2007
V Olomouci byl ukončen také další běh kurzu pro naprosté začátečníky v oblasti
výpočetní techniky - "Základy obsluhy PC". Celkem 11 účastníků projektu "Najdi
si práci v Olomouckém kraji" se v průběhu 14 dnů seznámilo se základy práce na
PC - naučili se pracovat se soubory a sloţkami, vyhledávat informace na
internetu, přijímat a odesílat elektronickou poštu, upravit textový dokument a
vytvořit jednoduchou tabulku v tabulkovém kalkulátoru. Úspěšní absolventi
získali celostátně platné osvědčení.
V Olomouci byl ukončen další kurz pro pokročilé uţivatele PC -"Obsluha PC".
Kurzu se zúčastnilo celkem 15 účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" a to nejen z Olomouce, ale i z Prostějova, Šumperka a Jeseníku. Pod
vedením Ing. Jaromíra Navrátila si postupně prohloubili své znalosti z oblasti
práce s PC, naučili se efektivněji pracovat s elektronickou poštou, s Internetem,
textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem. Naučili se vytvořit a upravit
elektronickou prezentaci a seznámili se s prací s databází. Úspěšní absolventi
získali celostátně platné osvědčení.

26.01.2007
V Olomouci proběhla pro 5 účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" další aktivita - "Bilanční diagnostika". Účastníci absolvovali s psycholoţkou
Mgr. Večeřovou v průběhu týdne písemné psychotesty, které mají zjistit jejich
potenciál, schopnosti, předpoklady a pod. Poslední dva dny pak všichni účastníci
postupně absolvovali ústní pohovor s psycholoţkou. Nyní Mgr. Večeřová bude
zpracovávat výsledky testů, tak i informace získané z ústního pohovoru do
výsledné zprávy pro kaţdého účastníka.
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26.01.2007
V Olomouci byl ukončen další běh "Motivačního programu" pro 17 účastníků
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V průběhu programu si
posluchači zdokonalili své dovednosti v oblasti verbálná i neverbální
komunikace, prohloubili si své znalosti z oblasti chování ve společnosti, připravili
si vlastní ţivotopisy a průvodní dopisy, seznámili se s problematikou zahájení
vlastní podnikatelské činnosti atd.

29.01.2007
29.01.2007
V Šumperku byla pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
otevřena další aktivita - "Bilanční diagnostika". Účastníci si pod vedením
psychologa Mgr. Arnošta Braunera zpracují speciální psychotesty, které mají
zjistit úroveň jejich potenciálů, schopností a předpokladů. Poslední dva dny
absolvují účastníci individuální pohovor přímo s psychologem. Na základě
výsledků testů a pohovoru pak Mgr. Brauner zpracuje pro kaţdého individuální
závěrečnou zprávu.

29.01.2007
V pondělí byl v Olomouci zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" Motivační program pod vedením Mgr. Martiny Kubisové.
Celkem 16 posluchačů si v průběhu následujících 14 dnů procvičí své
komunikační dovednosti, prakticky si vyzkouší asertivní techniky, připraví se
pracovní pohovor, zpracují si vlastní ţivotopis a průvodní dopis, seznámí se
pracovním právem a s podmínkami pro vlastní podnikatelskou činnost.
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VNOR 2007
02.02.2007
V Přerově pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" skončila
jedna z povinných aktivit - Motivační program. V průběhu kurzu si posluchači
procvičili své komunikační dovednosti, osvěţili si své znalosti a dovednosti v
oblasti společenského chování, připravili si vlastní ţivotopisy a průvodní dopisy,
seznámili se se zákoníkem práce a s právními předpisy pro zahájení vlastní
podnikatelské činnosti.

05.02.2007
Pro kolektiv účastníků projektu NsPOK zahájil v Olomouci Ing. Lubomír
Svoboda další rekvalifikační kurz "Podnikatelské minimum". Kurz je určen
především pro ty, kdo se rozhodnout začít samostatně podnikat. V průběhu
kurzu se seznámí s platnou daňovou a obchodní legislativou - zákony o dani z
příjmů, o DPH, obchodní zákoník, ţivnostenský zákon, zdravotní a sociální
pojištění atd. Proniknou do tajů daňové evidence - seznámí se se zákonem o
účetnictví, účetními doklady, atd. Zpracují si přiznání k dani z příjmů pro fyzické
osoby včetně ročních přehledů na zdravotní a sociální pojištění. Získají znalosti z
oblasti marketingu - zpracují si vlastní marketingový plán pro svoji
podnikatelskou činnost. Vypracují a obhájí si vlastní podnikatelský záměr.
Součástí kurzu jsou dnes nezbytná komunikační témata, která pomohou
účastníkům lépe a efektivněji komunikovat, chovat se ve společnosti atd.
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05.02.2007
V Šumperku byl zahájen pro účastníky projektu NsPOK rekvalifikační kurz
"Základy obsluhy PC" pod vedením Ing. Jaroše. Skupina účastníků se v průběhu
kurzu naučí ovládat myš i klávesnici, proniknou do tajů práce se sloţkami a
soubory, naučí se vyhledávat informace na internetu, pracovat s elektronickou
poštou, upravit textový dokument, vytvořit a upravit tabulku s grafem. Úspěšní
absolventi mohou získat celostátně platné osvědčení.

V Olomouci byl také zahájen další běh specializovaného rekvalifikačního kurzu
"Projektový manager" pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" pod vedením Ing. Vratislava Muzikanta. Účastnici se seznámí s
problematikou strukturálních fondů, zpracují si vlastní projektovou fiši, připraví
si podklady včetně plánu pomocí programu MS Project programu BENEFIT
si zpracují vlastní ţádost - projekt. Na závěr kurzu absolvují posluchači nejen
teoretický test, ale předloţí a obhájí vlastní projekt.
V Olomouci byl zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" další běh povinné aktivity - Motivační program pod vedením Mgr.
Jaroslava Merty.

08.02.2007
V Olomouci začal pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
další běh rekvalifikačního kurzu "Asistentka managera" pro vedením Ing. Ivety
Labonkové. Posluchači se seznámí nejen s "klasickou" prací asistentky, ale
proniknou i do problematiky projektového řízení - zpracování, podkladů,
administrace projektu atd. Naučí se zpracovávat podklady v programu MS
Project, připravit ţádost v programy BENEFIT a zpracovat prezentaci k
projektu pomocí programu MS PowerPoint. Úspěšní absolventi mají moţnost
získat celostátně platné osvědčení.
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09.02.2007
V Olomouci byl ukončen Motivační program pro účastníky projektu NsPOK.
Posluchači si procvičili své komunikační dovednosti - verbální i neverbální,
naučili se zvládat stres a stresové situace, prakticky si vyzkoušeli asertivní
techniky a metody, připravili si vlastní ţivotopis a průvodní dopis, "natrénovali
si" pracovní pohovor atd.
Nyní účastníky čeká jeden z počítačových kurzů - Základy obsluhy PC, Obsluha
PC nebo Počítačový grafik.

12.02.2007
Také v Přerově byl pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" zahájen, tentokrát pod vedením Mgr. Martiny Kubisové, další běh
rekvalifikačního kurzu "Obsluha osobního počítače". I zde mají úspěšní
absolventi moţnost získat celostátně platné osvědčení.

12.02.2007
V Olomouci byl pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" zahájen pod vedením Ing. Jaromíra Navrátila další běh rekvalifikačního
kurzu "Obsluha osobního počítače". Úspěšní absolventi mají moţnost získat
celostátně platné osvědčení. Posluchači se v průběhu kurzu zdokonalí v práci s
počítačem, naučí se efektivněji vyuţívat textový editor, tabulkový kalkulátor,
naučí se zpracovat si vlastní elektronickou prezentaci a pracovat s databází v
programu MS ACCESS. Úspěšní absolventi mají moţnost získat celostátně platné
osvědčení.
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14.02.2007
14.02.2007
V Olomouci jiţ druhý týden probíhá rekvalifikační kurz "Podnikatelské
minimum" pod vedením Ing. Lubomíra Svobody. Účastníci nyní pronikají do
tajů daňové evidence. Postupně se seznámí s daňovými a účetními doklady a
jejich evidencí, zpracují si daňové přiznání a roční přehledy na zdravotní a
sociální pojištění.

16.02.2007
V pátek v Přerově skončil Motivační program pro účastníky projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji". Celkem 15 účastníků si osvojovalo, případě
rozšiřovalo své dovednosti v oblasti komunikace, společenského chování atd.
Zpracovali si vlastní ţivotopisy a průvodní dopisy, připravili se na pracovní
pohovor atd.
Pro další skupinu účastníků v Šumperku projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" skončila další z povinných aktivit neprofesního školení - kurz "Základy
obsluhy PC" pod vedením Ing. Jaroše. Posluchači měli moţnost získat
dovednosti v práci s počítačem - naučili se pracovat s internetem, elektronickou
poštou, textovým editorem i tabulkovým kalkulátorem. Úspěšní účastníci získali
celostátně platné osvědčení.
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16.02.2007
Také v Šumperku byl ukončen Motivační program pro účastníky projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji". Pod vedením Bc. Dvořákové si posluchači
procvičili své verbální i neverbální dovednosti, zopakovali si základy chovní ve
společnosti, připravili si vlastní ţivotopis a průvodní dopis, vyzkoušeli si
"nanečisto" přijímací pohovor atd.

19.02.2007
V pondělí začíná v Olomouci pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" neprofesní aktivita - "Základy obsluhy PC". Účastníci kurzu
pod vedením lektora Bc. Petra Baše postupně proniknou do tajů práce s
počítačem. Úspěšní absolventi mají moţnost získat celostátně platné osvědčení.

23.02.2007
Dnes byl v Olomouci ukončen rekvalifikační kurz "Podnikatelské minimum".
Ing. Svoboda si dnes vyslechl a zhodnotil podnikatelské záměry všech účastníků
kurzu. Vzhledem k velké snaze a aktivitě všech účastníků se lektor nakonec
rozhodl přidělit certifikáty všem účastníkům. Nyní se můţeme těšit na to, ţe se
podnikatelský trh rozšíří o nové, zajímavé sluţby.

26.02.2007
V Olomouci byl ukončen rekvalifikační kurz "Projektový manager" pro
účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Účastníci se v průběhu
kurzu seznámili s problematikou strukturálních fondů, naučili se zpracovat
projektové fiše, zpracovat plán projektu promocí programů BENEFIT a Project.
Na závěr kurzu proběhla obhajoba jejich projektů. Úspěšní absolventi získali
celostátně platné osvědčení.
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BŘEZEN 2007
02.03.2007
V pátek 2.3. byl v Přerově ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha
PC", patřící do tzv. povinných aktivit účastníků projektu. Posluchači měli
moţnost prohloubit si své znalosti a dovednosti z oblasti výpočetní techniky a
současně získat i nové poznatky, např. v oblasti práce s textovým editorem,
tabulkovým kalkulátorem, elektronickou prezentací, databází atd. Úspěšní
absolventi získali celostátně platné osědčení.

05.03.2007
Mgr. Martina Kubisová zahájila v pondělí blokem komunikačních dovedností
další běh rekvalifikačního programu "Asistentk(a) managera". Posluchači získají
v průběhu kurzu nejen obecné znalosti a dovednosti práce asistentky, ale získají i
přehled v oblasti strukturálních fondů, administraci projektů atd. Úspěšní
absolventi získají celostátně platné osvědčení.

05.03.2007
V pondělí byla zahájena další aktivita pro účastníky projektu - "Bilanční
diagnostika". V následujících 3 dnech absolvují účastníci speciální psychotesty a
poté s v průběhu následujících 2 dnů vystřídají na individuálním pohovoru u
psycholoţky Mgr. Evy Oralové. Ta poté výsledky testů a pohovorů zpracuje do
podoby závěrečné zprávy, kterou předá klientům. Zkrácenou verzi, tzv. „uţší
posudek" bude předán psychologovi na Úřadu práce.
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05.03.2007
V pondělí proběhla v Olomouci pravidelná porada poradců a organizačních
pracovníků ze všech středisek. Tématem porady bylo projednání předávání
podkladů ze středisek, zefektivnění přihlašování účastníků na kurzy pomocí
firemního intranetu, rozpisy kurzů pro další čtvrtletí a celkové zhodnocení
uplynulého měsíce, které provedl ředitel firmy - Ing. Leopold Podmolík.

06.03.2007
V úterý byl v Olomouci zahájen další z velmi oblíbených rekvalifikačních kurzů Účetnictví s využitím výpočetní techniky. V průběhu následujícího měsíce se
posluchači z řad účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" seznámí
se zákony, vyhláškami a předpisy souvisejícími s účetní a daňovou
problematikou, naučí se aplikovat znalosti z oblasti účetnictví na nejrůznější
účetní případy, zpracují si účetní výkazy (předvahu, rozvahu, výsledovku), vyplní
si daňové přiznání atd.

12.03.2007
12. 03. 2007
V pondělí zahájila v Olomouci Martina Andrýsková další běh rekvalifikační
kurzu "Podnikatelské minimum", který je určen především pro začínající
podnikatele - OSVČ. V průběhu kurzu se účastnící seznámí s platnou legislativou
v oblasti daní, zákonů, vyhlášek, s daňovou evidencí, s marketingem a zpracují si
vlastní podnikatelský záměr.
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12. 03. 2007
V pondělí byl v Olomouci zahájen další běh oblíbeného rekvalifikačního kurzu
"Asistentka managera". Celkem 10 posluchačů se v průběhu kurzu seznámí s
problematikou projektů s podporou ESF, se zpracováním a administrací
projektu, zpracováním ţádosti atd. V průběhu kurzu se postupně u jednotlivých
témat vystřídají celkem 3 lektoři - PhDR. Magdalena Nováková (úvod komunikace a jednání se zákazníky), Ing. Šárka Báťková (projektový manager) a
Ing. Jaromír Navrátil (zpracování projektu v programu MS Project a zpracování
prezentace k projektu).

19.03.2007
19.03.2007
Ani v Šumperku nezahálejí - Bc. Ivana Dvořáková zahájila pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" další Motivační program.

Také v Přerově byl zahájen pro účastníky projektu Motivační program - zde
pod vedením Ing. Martiny Šoustalové. Účastníky nyní čeká 14 dnů, kdy mají
moţnost něco si procvičit a něčemu novému se přiučit - vyzkoušet si své
komunikační dovednosti, znalosti a dovednosti v oblasti společenského chování,
správného výběru informaci na internetu v oblasti volných pracovních míst atd.

19.03.2007
19.03.2007
V Olomouci Mgr. Martina Kubisová otevřela pro účastníky projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji" Motivační program. V průběhu této aktivity si
účastníci procvičí své schopnosti a dovednosti v oblasti verbální i neverbální
komunikace, naučí se efektivněji vyhledávat informace o volných pracovních
místech, zpracují si vlastní CV a průvodní dopis, připraví se pracovní pohovor.
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26.03.2007
26. 03. 2007
Také pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" byl v
Olomouci zahájen další Motivační program pro vedením psycholoţky Mgr. Evy
Oralové. Posluchači si mají moţnost prověřit a zdokonalit své komunikační
schopnosti v rovině verbální i neverbální komunikace, naučit se asertivním
technikám v jednání, osvěţit si své znalosti a dovednosti v oblasti společenského
chování, lépe se orientovat na trhu práce, zpracovat si vlastní CV, připravit se na
pracovní pohovor atd.

30.03.2007
Také v Šumperku skončil další běh Motivačního programu pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" , tentokrát pod vedením Bc. Ivany
Dvořákové. Účastníci měli moţnost natrénovat si nanečisto pracovní pohovor a
to z obou stran - jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele.

30.03.2007
V Přerově skončil další běh Motivačního programu pro účastníky projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji" pod vedením Ing. Martiny Šoustalové.
Účastníci si v průběhu předchozích 14 dnů procvičili své komunikační
dovednosti, naučili se zvládat stresové situace, zopakovali a rozšířili si své znalosti
a dovednosti v oblasti chování ve společnosti, zpracovali si své vlastní ţivotopisy a
průvodní dopisy, naučili se efektivněji vyhledávat informace o volných místech a
získali základní informace týkající se pracovních smluv, povinností a práv
zaměstnance i zaměstnavatele atd.
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DUBEN 2007
02.04.2007
Pro další část účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" začala v
Olomouci další povinná aktivita - Motivační program, tentokrát pod vedením
psycholoţky PhDr. Magdaleny Novákové. Účastníci v průběhu následujících 14
zvládnou problematiku komunikací (verbální i neverbální), naučí se zvládat
stresové situace, pouţívat ve vybraných situacích asertivitu, zvládnou základy
společenského chování, zpracují si vlastní ţivotopis a průvodní dopis, připraví se
na pracovní pohovor, atd.

02.04.2007
Pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" byl v Olomouci
zahájen rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC s lektorem Markem
Güntnerem. Kurz j určen pro začátečníky v oblasti práce s PC, čemuţ je také
přizpůsobena obsahová náplň kurzu. Posluchači se postupně seznámí s
jednotlivými částmi počítače, naučí se ovládat myš a klávesnici a poté zvládnou
základní práci se soubory a sloţkami (kopírování, vytváření, mazání,
přesouvání,...). Dále proniknou do tajů internetu a e-mailové pošty, naučí se
upravit a zpracovat textový dokument a tabulku. Úspěšní absolventi mají
moţnost získat celostátně platné osvědčení.

06.04.2007
Dnes byl v Šumperku ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Základy
obsluhy PC" pod vedením Mgr. Berky. Účastníci v průběhu kurzu získali
základní dovednosti práce s počítačem - naučili se pracovat s myší a klávesnicí,
vyhledávat informace na internetu, upravit textový dokument a vytvořit tabulku.
Úspěšní absolventi získali celostátně platné osvědčení.
Mgr. Martina Vinterová ukončila v Olomouci další běh Motivačního programu
pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Nyní budou
účastníci rozděleni do 3 typů počítačových kurzů s ohledem na své schopnosti a
dovednosti při práci s počítačem. Na výběr mají Základy obsluhy PC, Obsluhu
PC a Počítačového grafika.
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10.04.2007
V Šumperku zahájila Bc. Dvořáková další běh motivačního programu pro
účastníky projektu "Návrat do práce v Olomouckém kraji".

11.04.2007
Ing. Svoboda zahájil v Přerově byla pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" rekvalifikační kurz - Základy obsluhy PC.

16.04.2007
Také v Přerově byla pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
zahájena další aktivita - Motivační program pod vedením Ing. Martiny
Šoustalové.
V Olomouci byla pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
ukončena další aktivita - Motivační program.

17.04.2007
17. 04. 2007
V Olomouci zahájila lektorka Mgr. Eva Oralová další běh rekvalifikačního kurzu
"Podnikatelské minimum" určené pro začínající podnikatele. Kurzu se účastní
posluchači z řad účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" . Další
část kurzu bude vedena lektorkou Marinou Andrýskovou-Paluchovou.

23.04.2007
23. 04. 2007
Bc. Dvořáková ukončila v Šumperku pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další aktivitu - Motivační program.

24.04.2007
24. 04. 2007
V Šumperku byl pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
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zahájen další běh rekvalifikačního programu pro začínající podnikatele "Podnikatelské minimum" pod vedením Karla Šalamouna.

24.04.2007
24. 04. 2007
V Přerově byla ukončena další povinná aktivita pro účastníky projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji" rekvalifikační kurz - Základy obsluhy PC.
24. 04. 2007
Mgr. Kubisová zahájila v Olomouci pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další aktivitu - Motivační program.

30.04.2007
30. 04. 2007
V Olomouci byl závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné práce ukončen
rekvalifikační kurz pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" Projektový manager.

KVĚTEN 2007
02.05.2007
02. 05. 2007
V Šumperku začala pro další účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" další aktivita - "Motivační program", vedená Bc. Ivanou Dvořákovou.
Posluchači mají moţnost v se v následujících 14 dnech naučit pracovat se
stresem, zlepšit si své komunikační dovednosti v oblasti verbální i neverbální
komunikace, naučit se vyhledávat informace o volných místech, zpracovat si
vlastní ţivotopis a průvodní dopis, vyzkoušet si pracovní pohovor atd.
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02. 05. 2007
V Přerově zahájil Ing. Jaromír Navrátil pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další z povinných aktivit tzv. neprofesního vzdělávání "Základy obsluhy PC". Kurz je určen pro naprosté začátečníky v oblasti práce s
výpočetní technikou.

09.05.2007
09. 05. 2007
PhDr. Nováková zahájila v Šumperku další běh "Motivačního programu" pro
účastníky projektu Najdi si práci v Olomouckém kraji".

10.05.2007
10. 05. 2007
V Olomouci ve středu 2. května zahájila Ing. Lenka Podmolíková pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" první běh rekvalifikačního kurzu
Počítačový grafik. V průběhu prvního týdne se posluchači seznámili s teorií
počítačové grafiky, principy práce s digitálním fotoaparátem, kompozicí obrazu
atd. Ve čtvrtek si mohli účastníci prakticky vyzkoušet své dovednosti při
pořizování snímků v exteriéru - konkrétně v prostředí Smetanových sadů.
Odpoledne si pak mohli vyzkoušet práci s portrétní fotografií v našem
fotostudiu. V dalších dnech se posluchači seznámili s programem Zoner Photo
Studio a naučili se pomocí něj upravit fotografie, vytvořit koláţe, zpracovat
kalendář, atd. V následujících dnech budou mít posluchači moţnost naučit se
pracovat s vektorovou grafikou, elektronickou prezentací, vytvořit si animované
gify atd.
Ukázka prací posluchačů:
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11.05.2007
11. 05. 2007
V Olomouci byl ukončen pro účastníky projekt "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" rekvalifikační kurz "Skladník-manipulátor". V průběhu kurzu se posluchači
získali znalosti nejen z teorie a logistiky skladového hospodářství, ale získali i
praxi přímo na pracovištích. Měli mimo jiné také moţnost získat řidičské
oprávnění na vysokozdviţný vozík.

11.05.2007
11. 05. 2007
V Olomouci byl ukončen rekvalifikační kurz pro pokročilé uţivatele PC "Obsluha osobního počítače". Kurzu se zúčastnili posluchači z řad účastníků
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji", pro které to byla jedna z
povinných aktivit v rámci neprofesního školení. V průběhu kurzu se účastnici
zdokonalili v práci s výpočetní technikou, prohloubili si své znalosti práce s
kancelářskými programy a naučili se také mnoho nového.

14.05.2007
14. 05. 2007
V Olomouci byl pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji"zahájen další rekvalifikační kurz - "Asistentka managera". Posluchači získají
znalosti a dovednosti týkající se práce asistentek, ale také z oblasti projektů přípravy, tvorby a administrace nestavebních projektů v podmínkách
Evropských strukturálních fondů.
14. 05. 2007
V Olomouci zahájil lektor Marek Güntner další běh povinných počítačových
aktivit pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Jedná se o
kurz "Základy obsluhy PC" určený pro naprosté začátečníky práce s výpočetní
technikou.

strana 109 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

16.05.2007
16. 05. 2007
V Šumperku ukončila lektorka PhDr. Magdalena Nováková "Motivační
program" pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji".
Posluchači měli moţnost zdokonalit se ve verbální a neverbální komunikaci,
získat informace o chování ve společnosti, zpracovat si vlastní ţivotopis a
průvodní dopis, připravit se pohovor atd.

17.05.2007
17. 05. 2007
Ve čtvrtek proběhlo v Olomouci na sídle firmy natáčení reportáže TV Morava
o realizaci obou národních projektů. Reportáž bylo možné shlédnout na TV
Prima v rámci regionálního vysílání. Naše firma byla označena jako nejlepší
realizátor projektů v celé republice!
17. 05. 2007
Ve čtvrtek byl v Přerově ukončen pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další běh rekvalifikačního kurzu "Základy obsluhy PC" pod
vedením lektora Ing. Jaromíra Navrátila.

18.05.2007
18. 05. 2007
V pátek bude také v Šumperku ukončen rekvalifikační kurz "Podnikatelské
minimum" pro účastníky národního projektu. Posluchači získali znalosti a
dovednosti v oblasti práva, daňových a účetní zákonů, základů marketingu atd.
Kaţdý z nich si v průběhu kurzu vypracoval vlastní podnikatelský záměr.
18. 05. 2007
V pátek bude v Přerově ukončena další povinná aktivita pro účastníky projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji" - "Motivační program". Lektorka Ing.
Martina Šoustalová bude s účastníky dále pracovat v rámci poradenství při
sestavování individuálního plánu a bude jim nápomocna při hledání nového
zaměstnání.
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21.05.2007
21. 05. 2007
V Šumperku byl zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" další běh rekvalifikačního kurzu "Základy obsluhy PC", který je určen pro
naprosté začátečníky práce s počítačem. posluchači mají moţnost získat v
průběhu následujících 14 dnů základní dovednosti práce s počítačem - pracovat s
myší a klávesnicí, vyhledat si informace na internetu, poslat a přijmout mailovou
zprávu, pracovat s textem i tabulkami.

21.05.2007
21. 05. 2007
V Prostějově byl zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji" Motivační program pod vedením PhDr. Magdaleny Novákové. Posluchači
mají moţnost získat znalosti a dovednosti z oblasti komunikace, chování ve
společnosti, přípravy na pohovor, zpracování vlastního ţivotopisu a průvodního
dopisu atd.

21. 05. 2007
V pondělí byl v Olomouci zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha
osobního počítače" pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji". Lektorka Mgr. Martina Kubisová seznámí posluchače nejen s hardwarem
počítače, ale také s prací se soubory a sloţkami, vyhledáváním na internetu apod.
Od druhého týdne si skupinu převezme další lektor Mgr. Eduard Bartl, který
posluchače teoreticky i prakticky seznámí s textovým editorem, tabulkovým
kalkulátorem elektronickou prezentací a prací s databází.

24.05.2007
24. 05. 2007
Ve čtvrtek ukončila Ing. Lenka Podmolíková kurz "Počítačový grafik".
Posluchači absolvovali v průběhu dne závěrečné praktické zkoušky, jejichţ cílem
bylo prokázat, co a jak se v průběhu kurzu naučili. Mezi úkoly, které dostali,
patřila např. tvorba vizitky a hlavičkového papíru, úprava fotografie, vytvoření
koláţe a animovaného gifu, zpracování elektronické prezentace atd. Všichni
účastníci se statečně se závěrečnými úkoly.
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ČERVEN 2007
01.06.2007
01. 06. 2007
V pátek 1. června byl v Šumperku ukončen pro účastníky projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji" kurz "Základy obsluhy PC". Účastníci se v průběhu
kurzu naučili ovládat myš i klávesnici, nalézt si na internetu potřebné informace,
upravit textový dokument i tabulku.

04.06.2007
04. 06. 2007
V pondělí 4. června byl v Olomouci zahájen pro účastníky projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji" zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha
PC". Kurz patří mezi tzv. povinné aktivity "neprofesního vzdělávání" a je určen
účastníkům, kteří jiţ mají zkušenosti s prací na PC. V průběhu kurzu se účastníci
mají moţnost naučit nebo zdokonalit v práci s internetem, programem Ms
Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Access.

05.06.2007
05. 06. 2007
Dnes proběhlo v prostorách firmy v Olomouci natáčení reportáţe štábem České
televize do pořadu "Hledám práci". Vedení firmy (Ing. Podmolík a Ing.
Podmolíková) poskytlo štábu informace o realizaci obou národních projektů, o
aktivitách a výsledcích - počtu zaměstnaných účastníků obou projektů. Poté
redaktorka pořadu poţádala o informace také účastníky projektů, kteří se v
současné době účastní rekvalifikačních programů. Reportáţ bude odvysílána v
září tohoto roku v pořadu "Hledám práci" na programu ČT1.
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06. 06. 2007
Ve středu 6. června byl v Olomouci pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" zahájen další běh ţádaného rekvalifikačního kurzu
"Projektový manager". Účastníci mají moţnost seznámit se základními
dokumenty EU, získat přehled v jednotlivých programech; mohou se naučit
zpracovat projekt od počáteční fáze zpracování projektové fiše, přes zpracování
projektu pomocí programu MS Project aţ po vyplnění ţádosti v programu
BENEFIT. Na závěr kurzu absolvují posluchači veřejnou obhajobu svého
projektového záměru.

07.06.2007
07. 06. 2007
V Šumperku byl ve čtvrtek 7. června zahájen další běh rekvalifikačního kurzu
"Podnikatelské minimum". Kurzu se účastní posluchači projektu "Najdi si práci
v Olomouckém kraji". V průběhu kurzu se seznámí s legislativou, daňovými
zákony, obchodním a pracovním právem, daňovou evidencí, základy
marketingu a zpracují si vlastní podnikatelský záměr.

08.06.2007
08. 06. 2007
V pátek 8 června byl ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha PC",
který byl určen pro pokročilé uţivatele PC z řad účastníků projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji". Účastníci kurzu měli moţnost zdokonalit se v práci s
výpočetní technikou - s prací v textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru;
naučit se zpracovat vlastní elektronickou prezentaci a pracovat s databází.

11.06.2007
11. 06. 2007
V pondělí 11. června byl v Přerově zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci
v Olomouckém kraji" další běh rekvalifikačního programu pro pokročilé
uţivatele PC - "Obsluha PC". Účastníci mají moţnost zdokonalit zve znalosti a
dovednosti v práci s výpočetní technikou a také naučit se mnoha novým
dovednostem.
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12.06.2007
13. 06. 2007
V Šumperku byl ve středu 13. června zahájen první běh rekvalifikačního kurzu
"Asistentka managera" pro účastníky projektu Najdi si práci v Olomouckém
kraji". Posluchači získají v průběhu kurzu znalosti a dovednosti nutné pro práci
asistenta, získají přehled v oblasti strukturálních fondů. Naučí se připravit
podklady pro zpracování a administraci projektů s podporou ESF atd.

13.06.2007
13. 06. 2007
Ve středu 13. června byl v Přerově pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" zahájen další běh rekvalifikačního programu "Základy
obsluhy PC", který je určen pro naprosté začátečníky v oblasti práce s výpočetní
technikou. Posluchači se v průběhu kurzu naučí ovládat myš a klávesnici,
vyhledat si na internetu poţadované informace, pracovat s elektronickou poštou,
textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem.

14.06.2007
14. 06. 2007
Ve čtvrtek 14. června byl ukončen závěrečnými zkouškami rekvalifikační kurz
"Účetnictví s využitím výpočetní techniky", kterého se zúčastnili posluchači z
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Posluchači museli prokázat nejen
své teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti při zpracování
závěrečné práce - zaúčtování účetních operací, zpracování výkazů (předvahy,
rozvahy a výsledovky), výpočtu a zaúčtování daně z příjmů a účetní uzávěrky.

22.06.2007
22. 06. 2007
V pátek 22. června byl v Olomouci ukončen rekvalifikační kurz "Obsluha
PC". Kurz byl realizován pro posluchače z řad účastníků projektu "Najdi si práci
v Olomouckém kraji".
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26.06.2007
26. 06. 2007
V úterý 26. června byl v Přerově ukončen rekvalifikační kurz "Základy obsluhy
PC". Pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" se jednalo o
jednu z povinných aktivit tzv. neprofesního vzdělávání.

27.06.2007
27. 06. 2007
Ve středu 27. června byl v Olomouci ukončen rekvalifikační kurz "Projektový
manager". Na závěr vzdělávací akce absolvovali účastníci jednak závěrečný
teoretický test a dále pak také veřejnou obhajobu svého projektového záměru.
27. 06. 2007
V Šumperku byl ve středu 27. června ukončen rekvalifikační kurz
"Podnikatelské minimum".
27. 06. 2007
Ve středu 27. června byl ukončen závěrečnými zkouškami rekvalifikační kurz
"Správce počítačových sítí". Kurzu se zúčastnili posluchači z projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji".

29.06.2007
29. 06. 2007
V Šumperku byl ukončen rekvalifikační kurz "Skladník-manipulátor". Kurzu se
zúčastnili posluchači z řad účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji". Úspěšní účastníci také řidičský průkaz pro řízení vysokozdviţného vozíku.
29. 06. 2007
V pátek 29. června byl v Přerově ukončen další běh rekvalifikačního kurzu
"Obsluha PC". Kurzu se účastnili posluchači z projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji".
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ČERVENEC2007
09.07.2007
Dne 09. 07. byl zahájen další specializovaný rekvalifikační kurz "ČSN EN 287-1
T BW" zaměřený na svařování ţáruvzdorné oceli.

09.07.2007
09. 07. 2007
V Olomouci byl zahájen další běh rekvalifikačního programu "Podnikatelské
minimum" pro účastníky projekt "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V
průběhu vzdělávací akce získají posluchači znalosti z oblasti daní, zdravotního a
sociálního pojištění, pracovního i obchodního práva. Dále pak znalosti z oblasti
podnikání, daňové evidence a marketingu. Součástí kurzu je i zpracování a
obhajoba vlastního podnikatelského záměru.

12.07.2007
Ve dnech 2.6 aţ 12.7.2007 probíhal v Přerově kurz "Řidičské oprávnění
skupiny CE". Úspěšní absolventi získají platné řidičské oprávnění.

13.07.2007
13. 07. 2007
V Šumperku byl ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Asistentka
managera" pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V
průběhu vzdělávací akce získali posluchači teoretické i praktické znalosti a
dovednosti z oblasti administrace práce asistentky projektového manaţera.
Rekvalifikační kurz byl ukončen závěrečnými zkouškami.
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16.07.2007
16. 07. 2007
V Olomouci byla pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
zahájena další aktivita - "Bilanční diagnostika". Účastníci mají moţnost v
průběhu následujícího týdne absolvovat řadu specializovaných psychotestů
zaměřených nejen na jejich osobnostní schopnosti, ale také na pracovní oblast.
Po ukončení aktivity zpracuje psycholog výsledky testů a individuálních
pohovorů do podoby závěrečné zprávy, kterou obdrţí kaţdý z účastníků této
aktivity.

20.07.2007
20. 07. 2007
V Olomouci byla ukončena "Bilanční diagnostika". Nyní bude psycholog
zpracovávat výsledky testů a individuálních pohovorů.

23.07.2007
23. 07. 2007
V Olomouci byl pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
další běh rekvalifikačního kurzu "Účetnictví" - tentokrát jiţ v nové, upravené
podobě dle nové akreditace MŠMT ČR, která respektuje připomínky posluchačů
k hodinové dotaci jednotlivých výukových bloků. Cílem vzdělávací akce je naučit
posluchače orientaci v oblasti daní, zákonů, vyhlášek, zdravotního a sociálního
pojištění, obchodní legislativě a samozřejmě v oblasti účetnictví.

31.07.2007
31. 07. 2007
V Olomouci byl ukončen další běh rekvalifikačního programu "Podnikatelské
minimum", kterého se zúčastnili posluchači národního projektu.
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SRPEN 2007
10.08.2007
10. 08. 2007
V Olomouci byl ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Asistentka
managera". Kurzu se zúčastnili posluchači z řad účastníků projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji".

13.08.2007
13. 08. 2007
V Olomouci byl zahájen pod vedením Mgr. Evy Kacanu dlouho očekávaný kurz
"Pracovník pro sociální péči se zaměřením na přímou obslužnou
péči". Účastníci mají moţnost získat znalosti z oblasti problematiky sociálních
sluţeb, sociálně právního minima, metod sociální práce, první pomoci,
pečovatelství, somatologie atd. Součástí vzdělávací akce je i praxe v odborných
zařízeních sluţeb sociální péče a to jak v Olomouci, tak i v Šumperku, Přerově i
Prostějově.

ZÁŘJ 2007
01.09.2007
01.10. 2007
V Přerově byla pod vedením Mgr. Antonína Berky pro účastníky projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji" zahájena další z povinných aktivit počítačový kurz pro začátečníky - "Základy obsluhy PC". V průběhu kurzu se
posluchači naučí ovládat myš a klávesnici, vyhledají si informace na internetu,
naučí se pracovat s elektronickou poštou, textovým editorem a tabulkovým
kalkulátorem.

strana 118 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

10.09.2007
10. 09. 2007
V Přerově zahájila Ing. Martina Šoustalová další běh "Motivačního programu" tentokrát pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V
následujících 14 dnech čeká posluchače bohatý program, v jehoţ průběhu budou
mít moţnost zdokonalit se v oblasti komunikací, naučit se vyuţívat asertivní
techniky, "oţiví" si své znalosti v oblasti chování ve společnosti, zpracují si vlastní
CV a průvodní dopis, připraví se na pracovní pohovor atd.

13.09.2007
13. 09. 2007
Ve čtvrtek byl ukončen rekvalifikační kurz "Účetnictví". Kurzu se zúčastnili
posluchači z řad účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Cílem
kurzu je získat základní přehled o daňových a účetních zákonech, naučit se
principům účetnictví a jeho praktické aplikaci.

14.09.2007
14. 09. 2007
Také v Šumperku nezahálejí - i zde probíhají další aktivity pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Bc. Dvořáková zde zahájila
"Motivační program" jehoţ součástí je povzbudit a aktivovat schopnosti a
dovednosti posluchačů a povzbudit je nejen při hledání nového pracovního
uplatnění, ale i při výběru z naší nabídky rekvalifikačních kurzů.

21.09.2007
21. 09. 2007
V Přerově byl pro nové účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
zahájen motivační program, jehoţ cílem je aktivovat schopnosti a dovednosti
účastníků, připravit je na přijímací pohovor a namotivovat k následným
rekvalifikacím.
21. 09. 2007
V Přerově byl ukončen další běh motivačního programu pro účastníky projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji". Absolventi programu obdrţeli potvrzení o
účasti.
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21. 09. 2007
V pátek byl Olomouci zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další běh "Motivačního programu" pod vedením Mgr.
Martiny Kubisové. Účastníci si v průběhu programu procvičí své komunikační
dovednosti (verbální i neverbální), naučí se jak vést věcnou komunikaci,
aktivnímu naslouchání atd. Identifikují si své pracovní schopnosti a dovednosti,
zpracují si vlastní CV a připraví se na pracovní pohovor.

27.09.2007
27. 09. 2007
V Šumperku byl ukončen další běh motivačního programu pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Absolventi programu obdrţeli
potvrzení o účasti.

ŘJJEN 2007
01.10.2007
01.10. 2007
Také v Jeseníku pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji"
zahájen další běh "Motivačního programu".
01.10. 2007
V Olomouci byl zahájen další běh "Motivačního programu" pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" pod vedením Mgr. Merty.

05.10.2007
05. 10. 2007
V Olomouci končí další běh "Motivačního programu" pro účastníky projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji". Posluchači získali mnoho cenných znalostí a
dovedností nejen z oblasti tzv. "měkkých dovedností", ale také z oblasti
pracovního práva, zpracování CV, přípravy na pohovor atd.

strana 120 z celkem 154 stran

Závěrečná zpráva z realizace projektu NsPOK

08.10.2007
08. 10. 2007
V Šumperku byl zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Základy obsluhy PC"
pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Kurz je určen pro
začátečníky v oblasti práce s výpočetní technikou. V průběhu kurzu se posluchači
naučí pracovat s myší a klávesnicí, pracovat s elektronickou poštou, vyhledat si
na internetu potřebné informace, upravit textový dokument, vytvořit a upravit
tabulku a graf atd.

12.10.2007
12. 10. 2007
V Přerově byl ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Základy obsluhy PC"
pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V průběhu kurzu
měli účastníci moţnost proniknout do "tajů" výpočetní techniky - naučit se
ovládat počítač, vyhledat si na internetu potřebné informace, vytvořit a upravit
textový dokument, tabulku, graf atd.
12. 10. 2007
V Olomouci byl ukončen "Motivační program", kterého se zúčastnili posluchači
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Cílem této aktivity je aktivizace
účastníků při vyhledávání nových pracovních příleţitostí a "navnadit" je na další
rekvalifikační kurzy.

15.10.2007
15. 10. 2007
Účastníci projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" nastoupili v Přerově na
další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha osobního počítače". Posluchači mají
moţnost si pod vedením lektora Marka Güntnera procvičit a rozšířit své znalosti
a dovednosti práce s počítačem a kancelářským SW MS Office. Úspěšní
absolventi mají moţnost získat celostátně platné osvědčení.
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15.10.2007
15. 10. 2007
V Přerově dnes začal první běh nového rekvalifikačního kurzu "Psaní všemi
deseti", kterého se účastní posluchači projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji". Cílem kurzu je naučit posluchače psát na klávesnici "všemi deseti".

15. 10. 2007
V Přerově byl zahájen další běh speciálního rekvalifikačního kurzu "Pracovník
pro sociální péči se zaměřením na přímou obslužnou péči". Kurz je určen pro
budoucí pracovníky Domovů důchodců, Domů s pečovatelskou sluţbou,
Stacionářů atd.,tj. na místech kde je potřeba pomocný pečovatelský personál. V
průběhu kurzu se posluchači seznámí nejen s legislativou, ale také s principy
první pomoci, pečovatelství, somatologie atd. Součástí kurzu je i třítýdenní praxe
na specializovaných pracovištích. Kurzu se účastní posluchači projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji".

15. 10. 2007
V Olomouc byl zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha osobního
počítače" pod vedením Ing. Jaromíra Navrátila. Kurz je určen pro účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V průběhu vzdělávací akce se
posluchači zdokonalí v práci s kancelářským softwarem MS Office.

19.10.2007
19. 10. 2007
V Olomouci byl ukončen první běh rekvalifikačního kurzu "Pracovník pro
sociální péči se zaměřením na přímou obslužnou péči", kterého se účastnili
posluchači projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Součástí závěrečných
zkoušek byl písemný test, posudek o absolvování praxe a závěrečný pohovor.
19. 10. 2007
V Šumperku byl ukončen rekvalifikační kurz "Základy obsluhy PC" pro
účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji".
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22.10.2007
22. 10. 2007
V Olomouci byl zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha osobního
počítače" pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Posluchači
mají moţnost se v průběhu následujících 3 týdnů zdokonalit v práci s
kancelářským SW a naučit se i mnoha novým dovednostem.

26.10.2007
26. 10. 2007
Účastníků projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" skončil dnes v Přerově
rekvalifikační kurz zaměřený na výuku psaní všemi deseti.

29.10.2007
29. 10. 2007
V Olomouci byla pro účastníky národního projektu zahájena další "Bilanční
diagnostika". Účastníci absolvují nejprve sérii specializovaných psychotestů a
poté také individuální pohovor s psycholoţkou. Na základě takto získaných
informací pak psycholoţka zpracuje pro kaţdého účastníka speciální zprávu,
obsahující psychologický profil a doporučení pro oblast pracovního uplatnění.
29. 10. 2007
V Prostějově zahájil Mgr. Berka pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další běh rekvalifikačního kurzu pro pokročilé uţivatele PC "Obsluha osobního počítače". Úspěšní absolventi mají moţnost získat celostátně
platné osvědčení.
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LISTOPAD 2007
02.11.2007
02. 11. 2007
V Olomouci a v Přerově byly ukončeny 2 rekvalifikační kurzy "Obsluha
osobního počítače" pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji".
Posluchači získali nové znalosti a dovednosti v práci s PC a kancelářským
software MS OFFICE. Úspěšní absolventi získali celostátně platné osvědčení.

02. 11. 2007
V Olomouci byla ukončena "Bilanční diagnostika", které se zúčastnili posluchači
z projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji".

05.11.2007
05. 11. 2007
V Jeseníku byl zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Základy obsluhy PC",
který je určen pro naprosté začátečníky v oblasti práce s výpočetní technikou.
Kurz je určen účastníkům projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V
průběhu kurzu se posluchači postupně naučí pracovat s myší a klávesnicí,
proniknou do tajů internetu a elektronické pošty, naučí se pracovat s textovým
dokumentem, tabulkou atd.

09.11.2007
09. 11. 2007
Pro účastníky projektu "Najdi s práci v Olomouckém kraji" byl v
Olomouci ukončen další běh rekvalifikačního kurzu "Obsluha PC", který je
určen pro pokročilé uţivatele PC. V průběhu akce se měli posluchači moţnost
zdokonalit v práci s počítačem, textovým editorem. tabulkovým kalkulátorem,
elektronickou prezentací a databází.
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12.11.2007
12. 11. 2007
Psycholoţka Mgr. Eva Oralová zahájila pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" skupinový poradenský program "Bilanční diagnostiku". V
průběhu této akce absolvují účastníci sérii speciálních psychotestů a individuální
pohovor s psycholoţkou.

16.11.2007
16. 11. 2007
V Olomouci skončil individuálními pohovory další poradenský program
"Bilanční diagnostika", který byl určen pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" . Nyní Psycholoţka Mgr. Eva Oralová bude zpracovávat
výsledky testů a individuálních pohovorů do závěrečné zprávy pro klienty a ÚP.

19.11.2007
19. 11. 2007
V Šumperku zahájil psycholog Mgr. Arnošt Brauner skupinový poradenský
program "Bilanční diagnostiku" pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" . V následujících dnech je čekají specializované psychotesty a
individuální pohovor s psychologem.
19. 11. 2007
V Přerově byl dnes pod taktovkou psycholoţky Mgr. Evy Oralová zahájen pro
účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" skupinový poradenský
program "Bilanční diagnostiku". Na účastníky nyní čeká série speciálních
psychotestů a individuální pohovor s psycholoţkou.
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20.11.2007
20. 11. 2007
V úterý 20. listopadu zahájil Ing. Svoboda v Olomouci další rekvalifikační kurz
pro účastníky projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" s názvem
"Účetnictví". Posluchači mají moţnost v průběhu následujících 19 pracovních
dnech proniknout do tajů nejen účetnictví, ale i daňových zákonů, vyhlášek,
nařízení, zdravotního i sociálního pojištění, obchodního a ţivnostenského zákona
atd. V průběhu celé vzdělávací akce se posluchači postupně seznámí s účtovou
osnovou pro podnikatele včetně praktického účtování a zpracování všech
účetních výkazů - předvahy, rozvahy, výsledovky atd. Naučí se připravit a
zpracovat daňové přiznání pro právnické osoby včetně všech povinných příloh.
Zvládnou účetní závěrku a uzávěrku včetně nastavení počátečních stavů na
začátku nového účetního období.

23.11.2007
23. 11. 2007
V Šumperku dnes Mgr. Brauner ukončil individuálními pohovory s účastníky
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" skupinové poradenství "Bilanční
diagnostiku". Nyní bude psycholog zpracovávat všechny získané podklady pro
závěrečnou zprávu.
23. 11. 2007
Také v Přerově byl ukončen rekvalifikační kurz "Obsluha PC", kterého se
zúčastnili posluchači projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V průběhu
vzdělávací akce se zdokonalili v práci s PC i kancelářským software MS Office.

23.11.2007
23. 11. 2007
V Prostějově byl ukončen rekvalifikační kurz "Obsluha PC", kterého se zúčastnili
posluchači projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". V průběhu vzdělávací
akce se zdokonalili v práci s PC i kancelářským software MS Office. Úspěšní
absolventi získali celostátně platné osvědčení.
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23. 11. 2007
V Přerově byl ukončen skupinový poradenský program "Bilanční diagnostika".
Nyní bude psycholoţka zpracovávat výsledky testů a individuálních pohovorů do
podoby závěrečné zprávy.

26.11.2007
26. 11. 2007
V Olomouci byl v pondělí zahájen pro účastníky národního projektu kurz
"Pracovník pro sociální péči se zaměřením pro přímou obslužnou péči". Cílem
vzdělávacího programu je proškolit a připravit pro praxi pomocný pečovatelský
personál. Posluchači se v průběhu akce seznámí teoreticky i prakticky s
problematikou pečovatelství a příslušnou legislativou, somatologií,
pečovatelstvím první pomocí, komunikací s nemocnými a postiţenými klienty
atd. Součástí vzdělávací akce je i třítýdenní praxe.
26. 11. 2007
V pondělí byl v Olomouci zahájen pro účastníky projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji" další rekvalifikační kurz "Asistentka projektového
managera", který je zaměřen na projektové řízení měkkých projektů s podporou
ESF. Posluchači se v průběhu vzdělávací akce seznámí s problematikou
evropských strukturálních fondů, rolí a osobností asistentky, efektivní
komunikací, principem a vyuţitím time managementu, obchodní
korespondencí, vedením archivací projektové dokumentace, zpracování
monitorovacích zpráv a v neposlední řadě i se pracováním prezentace projektu.
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PROSINEC 2007
03.12.2007
03. 12. 2007
V Olomouci byl pod vedením Mgr. Jaroslava Merty zahájen skupinový
poradenský program "Bilanční diagnostika" pro posluchače z projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji". Poradenství je zaměřeno na pracovní
psychodiagnostiku, takţe v průběhu prvních tří dnů absolvují účastníci sérii
speciálních psychotestů a následně také individuální pohovor s psychologem.

05.12.2007
05. 12. 2007
V Přerově byl ukončen rekvalifikační kurz "Pracovník pro sociální péči ...",
kterého se zúčastnili posluchači národní projektu "Najdi si práci v Olomouckém
kraji". V průběhu kurzu získali posluchači nejen teoretické znalosti z oblasti
pečovatelství, somatologie, první pomoci atd., ale také praktické dovednosti z
uvedených oblastí a to v průběhu třítýdenní praxe na specializovaných
pracovištích. Úspěšní absolventi získali celostátně platné osvědčení.

07.12.2007
07. 12. 2007
V Olomouci byla ukončena "Bilanční diagnostika" pro posluchače projektu
"Najdi si práci v Olomouckém kraji". Nyní bude psycholog Mgr. Merta
zpracovávat výsledky psychotestů a individuálních pohovorů do podoby
závěrečné zprávy, která bude účastníkům předána.
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13.12.2007
13. 12. 2007
Také v Šumperku byl ukončen rekvalifikační kurz "Pracovník pro sociální péči
...", kterého se zúčastnili posluchači národního projektu. V průběhu kurzu získali
posluchači nejen teoretické znalosti z oblasti pečovatelství, somatologie, první
pomoci atd., ale také praktické dovednosti z uvedených oblastí a to v průběhu
třítýdenní praxe na specializovaných pracovištích.

18.12.2007
18. 12. 2007
V Olomouci byl ukončen rekvalifikační kurz "Asistentka managera", kterého se
zúčastnili posluchači projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Obsahová
náplň kurzu je zaměřena především pro práci asistenta projektového managera
nestavebních projektů. Posluchači měli moţnost získat znalosti a dovednosti z
oblasti administrace projektů, tvorby a přípravy podkladů pro projektovou
ţádost, ale také obecné kompetence a dovednosti asistenta - tj.
obchodní korespondence a práce s kancelářskou technikou, komunikace,
procurement a nakupování, atd.

19.12.2007
19. 12. 2007
Závěrečnými zkouškami ukončil v Olomouci Ing. Lubomír Svoboda další běh
rekvalifikačního kurzu, kterého se zúčastnili posluchači projektu "Najdi si práci v
Olomouckém kraji". V průběhu kurzu měli posluchači moţnost získat teoretické i
praktické znalosti a dovednosti z oblasti práva, daňových a obchodních zákonů a
vyhlášek, principů a zásad účetnictví, včetně praktické aplikace získaných
dovedností - zpracování poměrně velkého mnoţství praktických příkladů.
Posluchači se dále naučili vypracovat základní účetní výkazy - předvahu, rozvahu
a výsledovku; naučili se zpracovat závěrečné účetní výkazy včetně daňového
přiznání pro právnickou osobu včetně všech příloh.
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LEDEN 2008
07.01.2008
07. 01. 2008
Účastníkům projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji" je i nadále
poskytováno poradenství a to na všech pobočkách v Olomouci, Přerově i
v Šumperku.

28.01.2008
28. 01. 2008
V Prostějově byl závěrečnými zkouškami ukončen rekvalifikační kurz "Pracovník
pro sociální péči se zaměřením na přímou obslužnou péči". V průběhu kurzu
získali posluchači nejen teoretické znalosti z oblasti pečovatelství, somatologie,
první pomoci, ale také praktické dovednosti z uvedených oblastí a to v průběhu
třítýdenní praxe na specializovaných pracovištích. Kurzu se zúčastnilo celkem 11
účastníků projektu a všichni účastníci obdrţeli celostátně platné Osvědčení.

30.01.2008
30. 01. 2008
Ve středu byl v Olomouci zahájen další běh rekvalifikačního kurzu "Projektový
manager". Kurzu se účastní 15 posluchačů z řad účastníků projektu "Najdi si
práci v Olomouckém kraji". V průběhu kurzu se posluchači seznámí s principy
projektového řízení, politikou strukturálních fondů, naučí se zpracovat
projektovou fiši, projektovou ţádost a v neposlední řadě si také vyzkouší
veřejnou obhajobu své práce.

31.01.2008
31.01.2008
V průběhu měsíce ledna se nám podařilo vrátit zpět do práce dalších 10 klientů
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Celkový počet zaměstnaných
účastníků tak stoupl na úctyhodný počet 491, coţ představuje 82% úspěšnost
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15.02.2008
I v tomto měsíci probíhá průběţně poradenství pro klienty projektu NsPOK. Při
setkání s poradci získávají klienti informace o moţnostech dalšího zaměstnání,
rady pro zpracování vlastního CV a pro přijímací pohovor.

VNOR 2008
22.02.2008
V Olomouci byl ukončen poslední rekvalifikační kurz pro účastníky projektu
"Projektový manager". Kurz byl zaměřen na zvládnutí orientace v problematice
Evropských strukturálních fondů, zpracování projektové fiše, vypracování
projektové ţádosti a obhajobě vlastního projektu. Kurzu se zúčastnilo celkem 15
posluchačů z projektu NsPOK.

29.02.2008
Průběţně jsou zaměstnavatelům vypláceny mzdové dotace na nově vytvořená
pracovní místa, která byla vytvořena pro účastníky projektu. Příjemci dotací jsou
jak soukromé firmy, tak i obce a neziskové organizace.

29.02.2008
29.02.2008
V průběhu měsíce února se nám podařilo vrátit zpět do práce dalších 16 klientů
projektu "Najdi si práci v Olomouckém kraji". Celkový počet zaměstnaných
účastníků tak stoupl na úctyhodný počet 507, coţ představuje 84% úspěšnost!
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BŘEZEN 2008
19.03.2008
Také v tomto měsíci zpracovávají poradci a organizační pracovníci závěrečné
dotazníky, které při odchodu z projektu vyplňují účastníci.

28.03.2008
28. 03. 2008
V těchto dnech začíná příprava na závěrečnou konferenci k projektu.
Konference se uskuteční koncem dubna. Přesný termín a místo konání bude
upřesněno.
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ZPRACOVANF VÝSLEDKY
SPLNĚNJ INDIKÁTORŮ PROJEKTU
Jak jiţ bylo uvedeno výše, všechny indikátory projektu jsme nejen splnili,
ale ve většině případů i překročili. Přehled plánovaných hodnot a dosaţených
skutečných výsledků prezentuje následující tabulka a graf (údaje jsou uvedeny
k datu 31. 03. 2008).
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VÝSTUPY Z REALIZACE AKTIVIT
Po kaţdé aktivitě, ať povinné či nepovinné, obdrţeli účastníci interní
dotazník zjišťující jejich spokojenost (či nespokojenost) s absolvovanou aktivitou.
Dotazníky obsahují otázky týkající se obsahu aktivity (školení), organizace kurzu,
vybavenosti učeben, zpracování výukových materiálů, spokojenost s lektory a
s celkovým průběhem kurzu. Vzory dotazníků jsou uvedeny v příloze. Většina
otázek byla hodnocena známkami na stupnici 1 – 5 (jako ve škole: 1 – nejlepší, 5
– nejhorší). Výstupy z několika aktivit jsou uvedeny v následujících grafech.

POVINNF AKTIVITY
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BILANČNJ DIAGNOSTIKA
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REKVALIFIKAČNJ
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PŘJLOHY
Následující přílohy obsahují ukázky dotazníků, které účastníci projektů
vyplňovali po ukončení jednotlivých aktivit. Výsledky zpracovaných dotazníků
jsou uvedeny v předchozím textu u jednotlivých aktivit.
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UKÁZKA DOTAZNJKŮ
REKVALIFIKACE“

PO UKONČENJ

„NESPECIFICKF
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UKÁZKA DOTAZNJKU

PO UKONČENJ

BILANČNJ DIAGNOSTIKY
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UKÁZKA DOTAZNJKU

PO UKONČENJ REKVALIFIKACE
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UKÁZKA „ZÁVĚREČNFHO

DOTAZNJKU“
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