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Statutární orgány společnosti
Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
Základní informace o sdružení:

Občanské sdružení registrováno u Ministerstva vnitra ČR od 5.5.2005
pod č.j. VS/1-1/60772/05-R.

Organizační struktura sdružení:

Orgány sdružení jsou: valná hromada, rada sdružení, předseda a místopředseda.

Valnou hromada je nevyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení.
Sdružení má k 31.12.2009 celkem 6 členů.

Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení a má nejméně tři členy. K 31.12.2009
tvoří radu sdružení tito členové: Bc. Tomáš Hájek, Mgr. Kateřina Baladová, Ing.
Jelena Kovářová, Bc. Jaroslav Cimbál, Mgr. Radek Pastyřík a MUDr. Jana Michlová.

Předsedou sdružení je Bc. Tomáš Hájek.
Místopředsedou sdružení je Ing. Jelena Kovářová.
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O občanském sdružení
Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
Občanské sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION je neziskovou
organizací, která se adaptovala v regionu Semilska s úmyslem řešit problém
celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem byl sestaven tým, který zahrnuje
odborníky ze vzdělávacích institucí, konzultanty z Úřadu práce, lektory a vlastní
manažerský tým, který má zkušenosti s řízením a koordinací rozvojového partnerství
projektu „S Krakonošem u počítače" v programu Iniciativy Společenství EQUAL,
který se zaměřuje na odstranění nerovností v přístupu k celoživotnímu vzdělávání.
Manažerský tým sdružení se dále zabývá tvorbou a realizací dalších projektů v
operačního programu CIP EQUAL a Rozvoje lidských zdrojů zaměřených na posílení
aktivní politiky zaměstnanosti, mezi úspěšné patří např. projekty Maminky po
„dovolené" a Renesance řemesel.
Občanské sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION bylo založeno
roku 2005 jako sdružení dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružující členy na
základě společného zájmu.

Hlavní cíle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora celoživotního vzdělávání na národní i evropské úrovni
Podpora adaptability a integrace na trh práce
Příprava na život v informační společnosti v EU
Spolupráce se ziskovým, neziskovým i státním sektorem
Rozvoj mezinárodní spolupráce
Organizování setkání na národní i mezinárodní úrovni
Prezentace činnosti sdružení v médiích
Propagační a informační aktivity

Doplňková činnost:
•
•

Pořádání prezentačních akcí
Poradenský servis pro přípravu projektů

Hlavní oblasti vzdělávání:
•
•
•
•

Jazykové kurzy
Počítačové kurzy
Podnikatelské kurzy
Technické obory
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Personální obsazení společnosti
Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
Hlavní pracovní poměr

Jméno:

Pracovní zařazení:

Hájek Tomáš

předseda sdružení

Kovářová Jelena

místopředsedkyně sdružení

Bartoňová Kateřina

projektová manažerka

Vlach Lubomír

projektový manažer

Bečková Martina

projektová manažerka

Uchytilová Michaela

projektová manažerka

Volná Věra

projektová manažerka

Hilgertová Helena

projektová manažerka

Nosková Kateřina

projektová manažerka

Čapka Jiří

lektor

Volná Veronika

asistentka

Dlouhý Daniel

asistent

Volná Nela

asistentka

Bažantová Renata

asistentka
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Přehled realizovaných aktivit občanského sdružení
Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
„S OKD u počítače“
Příjemcem dotace i realizátorem celého projektu je Most ke vzdělání o.s.
Hlavním partnerem projektu je Nadace OKD.
Realizace projektu: únor – červen 2010, částka: 150 000,- Kč.
Projekt vychází z jednoduché myšlenky: „Nemohou-li lidé za vzděláním, dovezeme
vzdělání za lidmi“. Lidem z hůře
dostupných
lokalit
tedy
nabízí
bezplatnou příležitost ke zvýšení
kvalifikace a získání základních
dovedností z nejrůznějších oblastí,
nezbytných pro plnohodnotný život v
dnešní společnosti, a to přímo v místě
jejich bydliště. Tuto možnost teď díky
nadaci OKD získali také obyvatelé
šesti vesnic v Moravskoslezském kraji
(konkrétně jde o obce Závišice,
Skotnice,
Malenovice,
Horní
Tošanovice, Krásnou a Nošovice), kde
byla již v polovině února zahájena
výuka práce s počítačem. Kurzy, kterých se účastní v každé obci zhruba 23 lidí,
potrvají až do konce června, a za tu dobu se by se měli „studenti“ všech věkových
kategorií naučit solidně ovládat základy práce
na počítači. To znamená, že na konci by měli
být schopni pracovat s internetem, ovládat
některé programy – například MS Word či
Excel, a používat počítač nejen pro potřeby
zaměstnání, ale i pro vlastní zábavu.
A jaké jsou první reakce těch, kterých se
projekt bezprostředně dotýká? Lektor jednoho
z kurzů, Daniel Dlouhý, s trochou nadsázky
tvrdí: „Lidé to tady skutečně vítají, a
nepřestávají být OKD vděční. V každém
případě se do kurzu “S OKD u počítače“ vrhají
s nadšením a odhodláním.“
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To jen přitakává zkušenostem autorů původního projektu, totiž že lidé z vesnic a
malých obcí mají velký zájem se dále vzdělávat,
avšak příležitostí k tomu se jim naskýtá žalostně
málo. „I proto jsme velmi rádi, že pokračování
našeho projektu „S Krakonošem u počítače“ se ujalo
i u zaměstnavatelů, kteří – bohužel na rozdíl od
představitelů státní správy - mají zájem aktivně se
na něm podílet a také to dělají.“, potvrzuje předseda
Mostů ke vzdělání Tomáš Hájek.

„S rodinou na trhu práce“
Příjemcem dotace i realizátorem celého projektu je Most ke vzdělání o.s.
Poskytovatelem dotace je MPSV.
Realizace projektu: červenec 2009 – září 2010, celková částka: 3 836 827,- Kč,
realizace za rok 2009: 804 164,- Kč.

Evropský sociální fond a Česká republika podpořila projekt
v Libereckém kraji zaměřený na podporu osob pečujících o děti při
návratu na trh práce.
Občanskému sdružení Most ke vzdělání se podařilo získat v červenci
tohoto
roku
z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost finance na podporu
osob pečujících o děti do 15ti let na
trhu práce v Libereckém kraji v Mladé
Boleslavi. Cílem projektu s názvem
S rodinou na trhu práce je nabídnout
cílovým skupinám osob na a po
rodičovské dovolené a pečujícím o
děti do 15 let ucelený program
celoživotního vzdělávání, který je
vytvořený nejen pro potřeby trhu
práce, ale i specifickým potřebám výše zmíněné cílové skupiny, které spočívají
zejména v podpoře při hledání svého místa na trhu práce. Rodičům zde chceme
nabídnout možnost získání potřebné kvalifikace, odbornosti, pracovních návyků a
zkušeností při znovu nalezení své ceny na trhu práce a zdravého sebevědomí. Tímto
programem chceme rodičům pomoci s návratem na trh práce, se zvýšením
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konkurenceschopnosti účastníků/účastnic a jejich šancí na jejich seberealizaci na
trhu práce. Programy připravené pro cílové skupiny mohou být rozděleny do tří bloků:
1. Trénink dovedností pro trh práce,
2. Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
3. Prorodinné programy
Cílem prvního bloku – Tréninku dovedností pro trh práce – je motivovat a aktivizovat
účastníky) k uplatnění na trhu práce a pomoc ke svépomoci prostřednictvím získání
lepší orientace na trhu práce a tréninkem dovedností a technik důležitých pro hledání
a získání zaměstnání. Tento blok je také zaměřen na poznání a uvědomění si svých
schopností a dovedností a jejich využití na trhu práce ve svůj prospěch. Tento blok je
založen na formách poradenských programů, založených převážně na skupinovém
poradenství zahrnujícím odborný výklad a práci s pracovním sešitem, skupinových a
individuálních
cvičení,
tréninku
dovedností a nácvik na modelových
příkladech. Účastník/účastnice se naučí
aktivně
vyhledávat
zaměstnání
s použitím různých způsobů kontaktu
s trhem práce, vytvoří si vlastní
aktualizované osobní portfolio, které
odpovídá současným potřebám trhu
práce, naučí se lépe komunikovat a
kvalitně se připraví na přijímací
pohovory.
Druhý blok se bude zaměřen aktivity,
které prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a řízených praxí napomohou získání
kvalifikace a praxe potřebné pro uplatnění na trhu práce. Výběru rekvalifikačních
kurzů bude předcházet
osobnostní
a
profesní
testování,
které
má
napomoci
identifikovat
potenciál
jednotlivých
účastníků pro uplatnění na
trhu práce dle osobnostních
a pracovních předpokladů.
Poslední programový blok
reaguje na skutečnost, že
problematika
sladění
rodinného osobního života
není pouze otázkou úsilí
rodiče-pečovatele o dítě,
ale i otázkou přístupu
partnera
a
především
zaměstnavatele a jejich ochoty hledat možná řešení vedoucí k možnosti sladění
osobního a profesního života.
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Komerční zakázky:
„S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji“
Realizátorem celého projektu je Most ke vzdělání o.s.
Poskytovatelem je Úřad práce v Liberci.
Liberecký Úřad práce připravil pro
osoby, pečující o děti do patnácti let,
projekt S rodinou na trhu práce
v Libereckém kraji, který jim má
usnadnit
šanci
na
návrat
do
zaměstnání. Tomáš Hájek, předseda
občanského sdružení Most ke vzdělání, vysvětluje jeho základní myšlenky.
Projekt odstartoval 11. září, jak dlouho potrvá a kolika lidem nabídne příležitost
zlepšit šanci na nalezení lepší pozice na trhu práce?
„Tento projekt je naplánován skoro na celý
rok, končit by tedy měl v srpnu 2010, a
zúčastní se ho téměř 300 uchazečů a
zájemců o zaměstnání z Libereckého kraje.
Cílovou skupinou programu jsou, jak již bylo
řečeno výše, rodiče, pečující o děti do
patnácti let.“
Co konkrétně bude projekt S rodinou na
trhu práce v Libereckém kraji pro
účastníky obnášet?
„První říjnový týden proběhnou na úřadech
práce výběry uchazečů, poté bude do konce listopadu probíhat individuální a
skupinové poradenství, a v prosinci odstartují jednotlivé rekvalifikační kurzy. Po
dohodě s úřady práce budeme uchazeče školit v základech obsluhy s PC, dále
nabízíme administrativní práce, základy
podnikání, obor sociální pracovník, holič a
kadeřník.“
Jakým způsobem budete účastníky
podporovat při hledání zaměstnání?
„Mimo
standardního
individuálního
poradenství, které je trvalou součástí všech
našich projektů, v tomto případě nabízíme
tříměsíční řízenou praxi u zaměstnavatelů
v Libereckém kraji a aktivní pomoc při
vyhledávání
Společensky
účelných
pracovních míst. Tyto dva nástroje nezaměstnaným umožňují seznámit se s pracovní
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náplní případného budoucího místa, a zaměstnavatelům naopak dávají šanci poznat
v „ostrém“ provozu kvality pracovníka, v případě účelného pracovního místa navíc až
s šestiměsíční dotací na mzdu.“
Zohledňujete nějak právě tuto cílovou skupinu?
„Nezaměstnaným budeme jednak
připlácet na náklady související
s dopravou na projektové aktivity,
budeme jim přispívat na stravné, a
navíc - speciálně pro tuto skupinu je pamatováno na příspěvek za
hlídání dětí.“
„Rekvalifikační
kurzy
jsou
koncipovány tak, aby si účastníci
prohloubili znalosti, dovednosti a
návyky, nutné pro výkon v
zaměstnání.“
„Lektoři se během kurzů budou
věnovat každému z účastníků také
individuálně, navíc jsou zřízena
čtyři kontaktní místa – v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě – kde
bude účastníkům projektu k dispozici kontaktní osoba, která jim bude schopna
kvalifikovaně poskytnout potřebné informace, a budou zde mít také přístup k počítači
pro vyhledávání na internetu, sepsání životopisu a podobně. Veškeré projektové
aktivity jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.“
„Cílem projektu je především vzdělávat rodiče s ohledem na fakt, že se navracejí do
práce, mnohdy samozřejmě po několikaleté pauze. Aby našli v dnešní době
odpovídající uplatnění, je nutné tuto mezeru zaplnit kvalitním vzděláním. Manažeři
Mostu ke vzdělání, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací obdobných programů,
nabízejí v rámci projektu ‘S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji‘ pomocnou ruku
všem rodičům, kteří se rozhodnou do něj vstoupit.“ uvedl Tomáš Hájek, předseda
občanského sdružení.

Poradenský program „Nutné minimum“;
Realizátorem celého projektu je Most ke vzdělání o.s.
Poskytovatelem je Úřad práce v Semilech.

Poradenský program „Start“:
Realizátorem celého projektu je Most ke vzdělání o.s.
Poskytovatelem je Úřad práce v České Lípě.
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Rekvalifikace – „Základy obsluhy osobního počítače“ a skupinové
poradenství
Realizátorem celého projektu je Most ke vzdělání o.s.
Poskytovatelem je Úřad práce v Jablonci nad Nisou.
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Další aktivity občanského sdružení
Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
V tomto roce jsme stále členem AIVD ČR, o.s.,Asociace institucí vzdělávání
dospělých České republiky, občanské sdružení. Toto sdružení je nevládní,
nepolitické, profesní sdružení, jehož cílem je zejména prosazovat zájmy a potřeby
institucí vzdělávání dospělých (VD), koncentrovat profesionální kapacity VD pro
řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a
ostatními profesními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření
v oblasti VD, organizovat odborné a popularizující akce, podporovat a dbát na
profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a reprezentovat členy a jejich
činnost v mezinárodních sdruženích.

Rozšíření činnosti sdružení o oblast náhradní rodinné péče:
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí
od 12. 2. 2009 nám bylo pod č.j. 792/SV/2009 vydáno pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí. V souladu s pověřením jsme do veřejných soutěží předkládali
řadu modelových řešení inovativních a pilotních programů v této oblasti. Z námi
podaných návrhů však nebyl žádný ve veřejné soutěži vybrán a tak činnost v oblasti
sociálně právní ochrany dětí nebyla v roce 2009 realizována.

Kontaktní místo: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel: +420 481 311 698
Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko IČO: 269982

www.mostkevzdelani.eu
.

Zpráva o hospodaření občanského sdružení
Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
Příjmy za rok 2009: 7 369 592,-

Kč

Počet zaměstnanců na plný a částečný úvazek: 17 zaměstnanců

- z toho:

9 projektových manažerů
7 administrativní pracovníci
1 lektor

Roční účetní uzávěrka za rok 2009 tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy.
Vybavení kanceláře za rok 2009 tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy.

V Semilech dne 02.02.2009.

…………………………………
podpis statutárního zástupce
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