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Třeboň má nový plán rozvoje

Co přinesl rok 2008
Přestože nové programovací období EU bylo zahájeno již vloni, faktické
otevření většiny výzev programů se
datuje do roku 2008. Naše společnost
se proto v tomto období zaměřila na
posílení a další profesionalizaci týmu,
odrážející se například v rozšíření
pobočky v Moravskoslezském kraji.
Prioritami společnosti je i nadále individuální přístup ke klientovi, navázání
na dlouhodobou vysokou úspěšnost
žádostí o dotaci a snaha o řádný
průběh projektů v duchu kvalitního
projektového managementu.
Velký zájem o nové programy byl
patrný v množství žádostí předkládaných v jednotlivých výzvách: kromě
regionálně nejatraktivnějšího programu ROP NUTS II Jihozápad rovněž
o programy pro podnikatele (OPPI)
a oblast lidských zdrojů (OPVK, OPLZZ)
či regionálně významný program ROP
v Moravskoslezském kraji. Mnoho
klientů již realizuje své - schválené projekty a první z nich dokonce míří
do finále, tudíž společně připravujeme
žádosti o platbu.
V oblasti koncepčních prací je třeba
zmínit zpracování dvou ze tří Integrovaných plánů rozvoje města České
Budějovice a v oblasti realizace aktivit
ukončení dvouletého národního
projektu Návrat do práce.
I příští rok bude ve znamení pokračujících výzev operačních programů.
Velmi významnou roli bude hrát
i navazující spolupráce při realizaci
schválených projektů prostřednictvím
tzv. projektového managementu: jeho
význam pro úspěšné čerpání dotace
není, naštěstí, v dnešní době podceňován.
Martina Štveráková
ředitelka společnosti KP projekt

V pondělí 10. listopadu 2008 byl
zastupitelstvem města schválen nový
Strategický plán rozvoje města
Třeboň. Koordinátorem jeho přípravy
se stala společnost KP projekt, která
není v této oblasti žádným nováčkem.
Stejný typ dokumentu zpracovávala
v minulosti například pro České Budějovice, Dačice nebo Volary. V současné době spolupracuje na novém strategickém plánu i s městem Velešín.
Strategickým plánem rozvoje města
Třeboň (dále SPRMT) se rozumí střednědobý rozvojový program města,
jehož cílem je určit hlavní priority
města Třeboň na stanovené časové
období, tj. období přibližně do roku
2020. SMPRT je rovněž podkladem pro
budoucí rozhodování o projektech
zaměřených na zvyšování kvality života

ve městě Třeboň. Ze strategického
dokumentu a jeho vize, která je
v podstatě mottem celé strategie,
vyplývá, že Třeboň má ambici stát se
aktivním a komunikujícím městem pro
občany Třeboně, Třeboňska, a jeho
návštěvníky, městem zklidňujícím
dopravu a preferujícím její nemotorové formy, městem vhodným pro podnikání a zaměstnání, městem pečujícím
o kulturní a přírodní dědictví, o přírodu
a životní prostředí, a zejména městem
lázeňství a cestovního ruchu.
Práce na přípravě nového SMPRT
začaly v březnu roku 2008. Důležitou
roli při tvorbě dokumentu měla veřejnost, a to jak laická, tak odborná. „Zajímalo nás především to, jak se žije
obyvatelům Třeboně, co je trápí nebo
jaké změny by do budoucna uvítali,“

vysvětlil Jan Váňa, starosta Třeboně.
Samostatně se projednával obsah
i zaměření strategického plánu se
zástupci neziskového sektoru a s místními podnikateli. Své postoje, názory,
nápady, ale i kritiku mohli občané
města Třeboň vyjádřit prostřednictvím
dotazníků, které byly v polovině května
distribuovány do poštovních schránek
všech domácností ve městě, nebo i při
veřejném projednávání SMPR, na které
mohl kdokoliv přijít a vyjádřit svůj
názor. Relevantní připomínky těch,
kteří přišli na veřejné projednání a se
zástupci města a zpracovatele diskutovali, byly zapracovány. Konečnou podobu dokumentu je možné najít na webových stránkách www.mesto-trebon.cz
v sekci s názvem plán rozvoje.

Výročí společnosti
KP projekt
KP projekt, jeden ze zakládajících členů skupiny DfK Group,
působí na českém trhu už pět let. Oficiální oslava narozenin se
uskutečnila, za přítomnosti řady vzácných hostů, v pondělí 22.
září 2008 v třeboňském divadle Josefa Kajetána Tyla. Po kulturním zážitku, o který se postarali herci v představení „Kapsy plný
šutrů“ z pera irské dramatičky Marie Jones, strávili všichni
zúčastnění příjemné chvíle při číši vína v hotelu Zlatá hvězda.
Jedním z hlavních cílů této akce bylo zejména vyjádřit poděkování všem věrným klientům i obchodním partnerům, ale také
zhodnotit pokroky a úspěchy, kterých se jednotlivým společnostem podařilo od roku 2003 dosáhnout. DfK Group je neformální
kooperativní seskupení společností zaměřených na regionální
rozvoj, lidské zdroje, sociální problematiku a inovační podnikání.
Spolu se společností KP projekt takto oslavily své narozeniny
i společnosti Ledax o. p. s., Bedex s. r. o., AgEnDa o. s., Employment service a. s., Jihočeská rozvojová o. p. s. a Třeboňská
rozvojová o. p. s.

Podpora vzdělávání z Evropského sociálního
fondu
I v novém programovacím období je
možné čerpat finanční prostředky na
vzdělávací aktivity neinvestičního
charakteru. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl pro
školy a organizace působící v počátečním vzdělávání otevřen poprvé
v dubnu 2008, další výzvy jsou pro
projekty zkvalitňující výuku a vzdělá-

vání očekávány v první polovině roku
2009. Jednotlivé kraje připravují
v současné době globální granty na
podporu nabídky dalšího vzdělávání,
tato oblast podpory bude tedy žadatelům otevřena v příštím roce.
Do poloviny října 2008 měly prosperující malé a střední podniky možnost
požádat si o dotaci z Operačního

programu Lidské zdroje a zaměstnanost na zvyšování kvalifikace vlastních
zaměstnanců. Pro tuto oblast avizuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
další výzvu na polovinu roku 2009.
Další informace o výzvách a možnostech čerpat dotaci na vzdělávání získáte prostřednictvím webových stránek
společnosti KP projekt.

Představujeme úspěšné projekty společnosti KP projekt
Žadatel:
Název projektu:
Program:

Gymnázium Český Krumlov
Modernizace vybavení školy vedoucí
k vyšší efektivitě a modernizaci výuky
Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Žadatel:
Název projektu:
Program:

LIPNO SERVIS s. r. o.
Skiareál Lipno – regionální zimní centrum
ROP NUTS II Jihozápad

Česká lyžařská historie prochází
modernizačním třeskem. Právě vrcholící unikátní přestavba za 200 miliónů
korun promění šumavský Skiareál
Lipno v jeden z nejmodernějších
českých lyžařských areálů.
Výstavba nových čtyřsedačkových
lanovek s vysokou přepravní kapacitou, prodloužení sjezdovek či nákup
sněžných děl, to jsou jen některé
z hlavních bodů téměř 200 miliónové
investice do nového Skiareálu Lipno,
které povedou ke výraznému zvýšení
pohodlí pro lyžaře. Projekt regionálního zimního centra, který by v tuzemských lyžařských střediscích hledal
soupeře jen těžko, je unikátním jak
svou velikostí, dopadem, objemem
investic, tak pochopitelně i náročností
zpracování žádosti o dotaci z fondů EU.
„Za dobu existence naší společnosti
jsme spolupracovali s různými agentu-

Žadatel:
Název projektu:
Program:

kové výuce. Důsledkem toho se
studenti museli často stěhovat do
stávajících odborných učeben a průběh
výuky probíhal v prostorách s neodpovídajícím vybavením. V rámci projektu
bylo vytvořeno a zmodernizováno osm
odborných a specializovaných učeben
gymnázia pro jazyky, přírodovědné
předměty a výpočetní techniku. „Již
dnes se začíná ukazovat, že projekt
modernizace vybavení školy bude mít
stěžejní dopad na kvalitu výuky. Díky
tomuto projektu budeme moci uspokojovat potřeby našich studentů
a připravit je na nároky, se kterými se
potkají jak při přijímacích zkouškách
na vysoké školy, tak ze strany jejich
budoucích zaměstnavatelů,“ dodala
Cipínová.

kami ROP, se podařilo v daných časech
celkem bez problémů a ke spokojenosti zúčastněných stran vyřešit všechna
úskalí a realizace projektu spěje ke
zdárnému konci. Společnost LIPNO
SERVIS s. r. o. do budoucna plánuje
i další projekty, jejichž společným

cílem je koncepční rozvoj cestovního
ruchu na Lipensku. Mimo výše popisovaný investiční projekt se lipenským
podařilo získat i další dotace z ROP,
a to například na rozsáhlou marketingovou kampaň, která je v souvislosti
s rozvojem Skiareálu nezbytná.

manažera při přípravě studie proveditelnosti hovoří fakt, že městu Vítkov
byla přiznána dotace ve výši 28 mil.
Kč,“ uvedl dále pan starosta. „Lidé ve
Vítkově už nebudou muset trávit svůj
volný čas ve ve všech směrech nevyhovujícím prostoru,“ připomněl starosta
stav bývalé sportovní haly.

Z širšího pohledu jde o cílený rozvoj
města, posílení jeho funkce subregionálního rozvojového pólu a zkvalitnění
úrovně vzdělávání a sportovně volnočasového vyžití jeho obyvatel. Specifickou cílovou skupinou jsou děti
a mládež: jde zde i o významný prvek
prevence před vznikem sociálně patologických jevů.

Město Vítkov
Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury
města Vítkov
Regionální operační program NUTS II
Moravskoslezsko

Ve zdravém těle zdravý duch.
Tradiční heslo sokolské organizace
i po letech neztrácí na významu.
Dokladem jeho platnosti je myšlenka
rekonstrukce areálu bývalé Sokolovny
města Vítkov, kde se pustili do náročné přestavby tradiční městské budovy
v moderní sportovní halu sloužící
všem občanům města.
Město Vítkov získalo dotaci na
přestavbu sportovní haly při Základní
škole Komenského 754 (dále jen ZŠ).
Z budovy bývalé Sokolovny, ve které
sportovní aktivity již tradičně po řadu
let probíhaly, vznikne v roce 2009
moderní budova, jež se stane součástí
širšího sportovního komplexu.
Příprava projektu Rozvoj sportovní
a volnočasové infrastruktury města
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rami a firmami na podobných rozvojových projektech, ale daleko menšího
rozsahu a významu. Nikdy jsme ale
s našimi partnery nebyli plně spokojeni. Někdy byl problémem nedostatečně rychlý reakční čas na naše podněty
a požadavky, jindy zase neschopnost
poskytnout nám plně komplexní službu. Spolupráce s firmou KP projekt
nám vyhovovala a máme pocit, že
jsme nalezli toho pravého partnera, se
kterým se nemusíme bát naplno spolupracovat v celkem složitém prostředí
dotačních titulů. Nicméně hodnotit je
zapotřebí až po úspěšném dokončení,
vyúčtování a vyhodnocení celého
projektu a po skutečném obdržení
dotace,“ uvedl Luboš Krejza, ředitel
společnosti LIPNO SERVIS s. r. o. Ze
slov Luboše Krejzy dále vyplývá, že
i přes náročnost přípravy projektové
žádosti a ještě náročnější realizaci
projektu v souladu se všemi podmín-

Gymnázium Český Krumlov se čtyř
set devadesáti sedmi studenty získalo
dotace na modernizaci výuky. „Zpracování žádosti jsme se rozhodli zadat
profesionálům. Náš záměr modernizace učeben - a v jejím důsledku modernizace výuky - jsme sice uměli formulovat jako učitelé, ale převést ho do
podoby, jakou vyžaduje projektová
žádost, je záležitost vysoce odborná,“
uvedla Mgr. Jana Cipínová, ředitelka
gymnázia.
Škola disponuje třiceti učebnami
pro celkem osmnáct tříd, před získáním dotace však nebyl jejich stav pro
výuku zcela ideální: jen některé z nich
vyhovovaly vysokým nárokům na
kvalitní výuku, spočívající například
v dělení žáků na menší skupiny při
odborných předmětech nebo při jazy-

Vítkova se odehrávala ve znamení
spolupráce trojlístku město Vítkov
(předkladatel žádosti), ZŠ Vítkov
(budoucí provozovatel) a KP projekt
(příprava žádosti). Jak vnímal Ing. Pavel
Smolka, starosta Vítkova, přípravu
projektu, kterou realizoval právě KP
projekt? „Při přípravě projektu bylo
stěžejní vyrovnat se s celou řadou technických, architektonických a finan-čních náležitostí, které si rekonstrukce
a přístavba nové sportovní haly žádala.
Z technologických řešení šlo pro představu například o vybudování nových
šaten, tribuny pro padesát šest osob,
pěti kluboven pro zájmovou činnost,
hygienického zázemí, posilovny, ale
i zázemí pro občany se zvlášť těžkým
zdravotním postižením (zkratka ZTP).
O velmi dobré práci projektového

KP projekt s.r.o. – kraj Vysočina
ina

KP projekt
p
s.r.o. – Moravskoslezský kraj
28. října 165 (budova Zepter)

Kontaktní osoba:

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Bc. Lenka Korbelová

Kontaktní osoba Ing. Radek Starý

tel.: 724 009 603

tel.: 606 795 575

e-mail: korbelova@employmentservice.cz
i
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e-mail: stary@kpprojekt.cz
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Ev ro ps ké př í l ež i to sti re g i on u – O p e n D ays 2 0 0 8
Konference Evropské příležitosti
regionu byla pořádána Regionální
radou regionu soudružnosti Moravskoslezsko pod záštitou celoevropské
konference Open Days – Evropský
týden regionů a měst a volně navazovala na úspěšný loňský ročník, který se
konal v rámci projektu Partnerstvím
k prosperitě. Konference proběhla ve
dnech 2. – 3. října 2008 v aule Vysoké
školy báňské – Technické univerzity
v Ostravě. Zúčastnilo se jí více než šest
set zájemců, mezi kterými nechyběli
potenciální žadatelé o dotace, odborná
veřejnost, akademická sféra ani zástup-

ci ostravské pobočky KP projekt s. r. o.
Mezi významné hosty lze nepochybně
zařadit hejtmana Moravskoslezského
kraje Evžena Tošenovského, ministra
vnitra Ivana Langera, primátora Statutárního města Ostravy Petra Kajnara či
vedoucího české jednotky při Evropské
komisi Jacka Engwegena, který konferenci oficiálně zahájil. Tito využili
konferenci k představení projektu
„Integrovaného bezpečnostního centra
Moravskoslezského kraje“, kde se jedná
o stavbu multifunkčního objektu zaměřeného na zabezpečení podmínek pro
komplexní fungování řídícího a koordi-

načního centra integrovaného záchranného systému a krizových orgánů na
území Moravskoslezského kraje.
Dvoudenní konference byla věnována tématům z oblasti využití evropských fondů v Moravskoslezském kraji,
koncipována byla jako komplex seminářů pro rozsáhlý počet účastníků
a soubor pracovních workshopů s důrazem na konkrétní informace, praktické
příklady a prezentace zkušeností určených užšímu spektru zájemců. Reprezentanti ostravské pobočky ocenili
příspěvky týkající se oblasti marketingové analýzy trhu, studie proveditel-

nosti a veřejné podpory.
Cílem tohoto setkání, který se
rozhodně podařilo naplnit, bylo zvýšit
povědomí o využití strukturálních
fondů EU a možnostech, jak efektivně
a účelně využít tyto dotační prostředky
v regionu Moravskoslezsko. V rámci
konference, jejíž součástí byla i burza
konzultantských firem a veletrh informací o EU zprostředkovaný zástupci
řídících orgánů jednotlivých operačních programů, byly představeny první
výsledky nového programovacího
období EU, které bylo zahájeno v roce
2007.

Už dva ro k y půs o b í me v M oravs kosl ezské m k ra j i
Ostravská pobočka KP projekt
v těchto dnech pomalu uzavírá druhý
rok svého působení v Moravskoslezském kraji, což je příležitost jednak se
v krátkosti ohlédnout za vykonanou
prací a zhodnotit dosavadní činnosti,
ale i nastínit další plány a úkoly pro
rok 2009. Z tohoto důvodu jsme požádali Ing. Radka Starého, ředitele
pobočky v Ostravě, o několik slov
k danému tématu.
Jaké byly začátky fungování
ostravské pobočky?
Začátky našeho působení v Moravskoslezském kraji byly navázány na
vstup celé ČR do nového programového období 2007–2013. Vzhledem
k poměrně silnému konkurenčnímu
prostředí a počáteční absenci společnosti KP projekt v obecném povědo-

mí žadatelů o dotační prostředky
jsme pevnou oporu a zkušenosti
hledali v celé společnosti KP projekt
- včetně partnerských organizací
seskupených v týmu DfK Group.
Považujete rok 2008 za úspěšný?
Za podstatné považuji především
to, že se pobočka během uplynulé
a stále poměrně krátké doby své
existence dobře etablovala na
českém trhu, vybudovala si stálou
klientelu - včetně Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje - a neustále
se rozvíjí. Pozitivním signálem je
i fakt, že se naše činnost pomalu
rozrůstá i do sousedního, Olomouckého kraje. Toho všeho by nebylo
možno dosáhnout bez funkčního,

odborně zdatného a stabilizovaného
týmu projektových manažerů pobočky, dle mne zásadního předpokladu
úspěchu. Není žádným tajemstvím,
že do budoucna plánujeme další
personální navýšení.
Kvalitně odvedená práce všech
zaměstnanců se odrazila zejména ve
100% úspěšnosti podaných žádostí
o dotační prostředky. Svým klientům
jsme pomohli získat finance v řádu
desítek milionů korun; pobočka např.
zpracovávala kompletní žádosti
o dotaci u druhého a třetího finančně největšího a nejúspěšnějšího
podaného projektu v první výzvě
z Regionálního operačního programu
(dále jen ROP) – Oblast podpory 4.1
– Rozvoj venkova. Nosnou část dosud

zpracovaných žádostí o dotační
prostředky tvoří právě ROP.
Pomalu končí rok 2008. Mohl byste
nastínit plány pobočky na rok příští?
Ambicí naší pobočky je zejména
udržet po celý rok 2009 nastavenou
úroveň kvality zpracovávaných zakázek, ale také rozšířit okruh našich
klientů včetně podnikatelských
subjektů, o individuálním přístupu
k jednotlivým žadatelům nemluvě.
Dalším z našich cílů je zpracovávání
zakázek v celém spektru operačních
programů; zcela specifickou se
z tohoto ohledu jeví oblast Rozvoje
lidských zdrojů (tzv. RLZ) s jasnými
a reálnými plány na konkrétní projekty a záměry.

Pět set sedmnáct Jihočechů nalezlo nové pracovní místo díky
celonárodnímu projektu „Návrat do práce v Jihočeském kraji“
Dne 29. října 2008 se v kulturním centru Bazilika uskutečnila konference k národnímu projektu Návrat do
práce v Jihočeském kraji, aby zhodnotila výsledky projektu, který probíhal na území sedmi okresů Jihočeského
kraje po dobu dvou let.
„Nejvýznamnějším přínosem tohoto projektu byl celkový počet děvět set uchazečů z řad dlouhodobě nezaměstnaných, které se do projektu podařilo zapojit. Celkem pět set sedmnáct občanů pak bylo následně úspěšně
zaměstnáno,“ zaznělo na konferenci při bilanci dosažených cílů.
Hlavním účelem projektu s názvem „Návrat do práce“ bylo pomoci uvést dlouhodobě nezaměstnané občany zpět do pracovního procesu. Hlavního dodavatele služeb tohoto projektu představovalo sdružení firem KP
projekt a Employment Service. Ve spolupráci s vyhlašovatelem této veřejné zakázky, Úřadem práce v Českých
Budějovicích, se sdružení podařilo zrealizovat celou řadu aktivit typu vzdělávacích kurzů, rekvalifikací, zprostředkování zaměstnání, poradenství a rovněž poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům.
Projekt „Návrat do práce“ byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
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Ohlédnutí za konferencí
SENIOR LIVING
Kongresové centrum Aldis v Hradci
Králové přivítalo ve dnech 11. a 12.
listopadu přes dvě stě účastníků
konference SENIOR LIVING. Kromě
zajímavých příspěvků na téma seniorského bydlení nabídl pořadatel společnost Ledax o. p. s., za pomoci
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
a Fakulty stavební ČVUT v Praze, také
dvě diskusní fóra a seminář, organizovaný Občanským sdružením TOTEM
Plzeň. Posledně jmenovaná akce byla
zaměřena na otázku dobrovolnictví

v sociálních službách. S velkým ohlasem se setkala i možnost navštívit dvě
pobytová zařízení pro seniory v Hradci
Králové a v Černožicích. O jedinečnosti a aktuálnosti konference svědčí
nejen množství přihlášených odborníků z oblasti architektury a stavebnictví, ale i počet poskytovatelů sociálních

služeb,

jejichž

spokojenost

Jedna z nejvýznamnějších divadelních akcí v Jihočeském kraji, Třeboňský divadelní festival, ukončila na sklonku léta své již čtvrté pokračování. Třeboňská
rozvojová o. p. s., ve shodě se spoluorganizátorem festivalu - Informačním
a kulturním střediskem města Třeboně, zhodnotila festival jako velmi úspěšný,
o čemž svědčí více než patnáct set spokojených diváků. Pro milovníky divadla byla
i letos připravena pestrá přehlídka divadelních představení v podání profesionálních divadel a nově i tuzemských a zahraničních ochotnických souborů (0. ročník
Přehlídky ochotnických souborů).
Divadlo J. K. Tyla opět otevře své festivalové dveře v polovině roku 2009: již
nyní totiž probíhají přípravy jubilejního V. ročníku plného novinek a překvapení.
Vše o festivalu naleznete na webových stránkách www.tdf.cz.

pramenila jak z nově získaných informací a nabytých vědomostí, tak
i z možnosti vzájemné výměny zkušeností v panelové diskusi.

Juniorprogram fandí
rodinám
Firma Employment Service a. s.
(www.employmentservice.cz) ví, jak
sladit rodinný a profesní život.
Přesvědčit se o tom může každý, kdo
projeví zájem o flexibilní formy
zaměstnávání, jakými jsou práce na
částečný úvazek či sdílené pracovní
místo. Projekt Juniorprogram tak
reaguje na skutečnost, že v České
republice jsou tyto alternativní formy
práce – navzdory jejich oboustranným
výhodám – využívány jen v omezené
míře. Poradenství je poskytováno

Třeboňský divadelní festival přivítá
milovníky divadla i napřesrok

zaměstnavatelům, zaměstnancům,
ale i maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené. Speciální služba je
nabízena firmám a společnostem:
spočívá ve vytvoření firemní školky na
klíč, vše samozřejmě v souladu se
zákony a právními předpisy České
republiky. Toto rozhodnutí se zaměstnavateli vyplatí hned několikrát.
Vylepší pověst společnosti, odrazí se
na spokojenosti zaměstnanců, podpoří rozvoj sociálního zázemí a omezí
fluktuaci pracovníků.

Ochutnávka nových
vzdělávacích programů
Společnosti patřící do skupiny DfK
Group – Bedex s. r. o a Jihočeská rozvojová o. p. s. - obohatily program 5.
ročníku Týdne vzdělávání v Jihočeském
kraji představením veřejnosti nejnovějších vzdělávacích programů.
Vzdělávací společnost Bedex s. r. o.
představila své vzdělávací produkty:
e-learning a kooperační workshop.
„Jedná se o moderní metody, které
mohou pomoci odstranit tradiční bariéry v přístupu ke vzdělání,“ zaznělo
z úst manažerky vzdělávání Jany Ježkové, která nové metody na konferenci
pro podnikatele představila. „Pokud
uvažujete o zavedení některé z moderních vzdělávacích metod do Vaší organizace, rádi pro Vás elektronické vzdělávání či tvůrčí pracovní setkání
zrealizujeme,“ dodala Ježková.

Jihočeská rozvojová o. p. s. předvedla zájemcům ukázku kurzu s názvem
„Základy standardů kvality sociálních
služeb“ přímo v sídle své společnosti.
„Kurz je součástí akreditovaného
Programu celoživotního vzdělávání pro
sociální pracovníky, který naše společnost nabízí od listopadu tohoto roku,“
upřesnila Andrea Tajanovská, ředitelka
Jihočeské rozvojové o. p. s. a zároveň
jedna z lektorek programu.
Cílem akce Týden vzdělávání v Jihočeském kraji je podpořit vzdělávání
a rozvoj lidských zdrojů v regionu. Akci
pořádá Jihočeská společnost pro rozvoj
lidských zdrojů ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, Úřadem
práce v Českých Budějovicích a Jihočeským krajem.
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