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Základní údaje o sídle společnosti 

Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s. 

 

 

 

 Sídlo společnosti:  Benecko 202,   

512 37 Benecko 

email: info@mostkevzdelani.eu 

  

Kontaktní adresa: Dělnická 243,  

513 01 Semily, 

email: info@mostkevzdelani.eu 

telefon: +420 481 311 698 

fax: +420 481 311 698 

 

 Webové stránky: www.mostkevzdelani.eu 

 

 Bankovní spojení: 197677356/0300  

 

IČO:    269 98 262 
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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 rozvojových projektů.  

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 

Dlouhý Daniel      projektový manažer 

Bečková Martina      projektová manažerka 

Uchytilová Michaela     projektová manažerka 

Valová Věra       projektová manažerka 

Hilgertová Helena      projektová manažerka 

Nosková Kateřina      projektová manažerka 

Koniková Radka      projektová manažerka 

Charousková Šárka      projektová manažerka 

Karlová Kateřina      projektová manažerka 

Čapka Jiří       lektor 

Volná Veronika      asistentka 

Volná Nela       asistentka 

Bažantová Renata      asistentka 
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Přehled realizovaných aktivit občanského sdružení 

 

 

 

 

Poskytovatelem dotace je MPSV. 

Realizace projektu: červenec 2009 – září 2010, celková částka: 3 836 827,- Kč 

Evropský sociální fond a Česká republika podpořila projekt v Libereckém kraji 
zaměřený na podporu osob pečujících o děti při návratu na trh práce. 

Projekt pro podporu osob pečujících o děti do 15-ti let na trhu práce v Libereckém 
kraji a v Mladé Boleslavi. Cílem projektu bylo 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 s ohledem ke 
specifickým potřebám výše zmíněné cílové skupiny, spočívající zejména v podpoře 
při hledání místa na trhu práce. Rodičům nabídl možnost získání potřebné 
kvalifikace, odbornosti, pracovních návyků a zkušeností při znovunalezení vlastní 
ceny na trhu práce a zdravého sebevědomí. Program rodičům pomáhal s návratem 
na trh práce, se zvýšením konkurenceschopnosti účastníků/účastnic a jejich šancí na 
seberealizaci na trhu práce. Program byl rozdělen 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 – bylo motivovat a 
aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce a nasměrování ke svépomoci 
prostřednictvím získání lepší orientace na trhu práce a tréninkem dovedností a 
technik, důležitých pro hledání a získání zaměstnání. Tento blok byl také zaměřen na 
poznání a uvědomění si individuálních schopností a dovedností klientů a jejich využití 
na trhu práce v prospěch každého z nich, a byl založen na formách poradenských 
programů, převážně na skupinovém poradenství zahrnujícím odborný výklad a práci 
s pracovním sešitem, skupinových a individuálních cvičeních, tréninku dovedností a 
nácvik na modelových příkladech. Účastníci se učili aktivně vyhledávat zaměstnání 
s použitím různých způsobů kontaktu s trhem práce, vytvořili si vlastní aktualizované 
osobní portfolio, které odpovídá současným potřebám trhu práce, snažili se naučit 
lépe komunikovat a kvalitně se připravit na přijímací pohovory. 
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Druhý blok byl zaměřen na aktivity, které prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a 
řízených praxí napomohou získání kvalifikace a praxe potřebné pro uplatnění na trhu 
práce. Výběru rekvalifikačních kurzů předcházelo osobnostní a profesní testování, 
které napomáhá 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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Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 
Poskytovatelem dotace je MPSV. 
Realizace projektu: 1. červenec 2010 až 30. červen 2012  
Celková částka: 4 419 619,20 Kč  
 
Cíle projektu: 
Cílem projektu je podpora a rozvoj nástrojů a opatření k realizaci nových cest k 
návratu a začleňování cílové skupiny na trh práce. Projekt usiluje o pracovní integraci 
osob znevýhodněných na trhu práce a osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Vedle tvorby a aplikace komplexního podpůrného programu pro tyto osoby bude cíle 
dosaženo také realizací klíčových aktivit dojížděním za cílovou skupinou do míst, 
která jsou dostupná maximálnímu počtu osob, spadajících do cílové skupiny v daném 
regionu. Projekt tak usiluje o eliminaci sociální exkluze osob, které jsou v důsledku 
špatné dopravní dostupnosti přímo diskriminovány v otázce vzdělávání a podpory. 
Komplexní program podpory bude založen na zapojení místních společenství a 
iniciativ, především pak regionálních zaměstnavatelů. 
 
Cílové skupiny: 
Cílovou skupinou projektu jsou zájemci/kyně o zaměstnání, především pak 
zájemci/kyně se specifickými problémy, nebo narážející na vžité stereotypy, které 
komplikují jejich situaci a uplatnění na trhu práce. Jedná se o fyzické osoby starší 50 
let, osoby do 25 let věku, mladiství do 18 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou 
úrovní kvalifikace, osoby se zdravotním postižením a osoby do 26 let věku vyrůstající 
bez rodin. Uvedené cílové skupiny patří mezi nejvíce znevýhodněné na trhu práce, 
ohrožené sociální exkluzí, potřebují tedy specifický způsob podpory s přihlédnutím k 
jejich individuálním potřebám tak, aby bylo posíleno jejich postavení na trhu práce a 
zvýšena šance získat a udržet si stabilní zaměstnání. 
 
Popis projektu: 
Z realizace předchozích projektů máme zkušenost, že tato skutečnost přímo 
diskriminuje obyvatele malých obcí, kterých je v místě dopadu realizace projektu 
30%. Projekt proto chce dosáhnout toho, aby především lidé z venkovských oblastí 
měli stejnou příležitost k získání podpory, vzdělání a následně návratu do 
zaměstnání, jako lidé z větších měst a příměstských oblastí. Důležitou součástí 
projektu je vedle rozšířené spolupráce se zaměstnavateli především fakt, že situace 
cílové skupiny je řešena dostatečně včas, tak aby lidé ohrožení vyloučením z trhu 
práce byli již v předstihu připraveni čelit změně na trhu práce a tuto náročnou situaci 
úspěšně zvládli. 
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Podpora cílové skupiny probíhá realizací následujících klíčových aktivit: 
1. Poradenská činnost, bilanční diagnostika 
Poradenská činnost je realizována po celou dobu projektu a to jak ve formě 
skupinového, tak individuálního poradenství v poradenské kanceláři projektu, ale 
především externě - dojížděním za cílovou skupinou do vytipovaných obcí. Výsledky 
bilanční diagnostiky dají účastníkům možnost uvědomit si vlastní pracovní styl, 
potenciál silných stránek, schopnost zvládat stres a řadu dalších informací, 
důležitých pro stanovení rozvoje účastníka a nastavení dalších aktivit k jeho 
optimálnímu uplatnění. Výsledkem poradenství a diagnostiky je vytvoření 
individuálního vzdělávacího plánu účastníka, který obsahuje doporučení pro jeho 
optimální následný rozvoj, a pomůže mu tak se správným nasměrováním a orientací 
na pracovním trhu. 
2. Rekvalifikační kurzy 
Důležitou součástí projektu je zajištění rekvalifikačních kurzů pro osoby, u kterých 
tato potřeba vyplyne z celkových výsledků poradenství a bilanční diagnostiky. 
Rekvalifikační kurzy se snaží maximálně reflektovat potřeby cílové skupiny a budou 
voleny také s ohledem na aktuální situaci na trhu práce a uplatnitelnost absolventa 
daného kurzu v praxi.  
3. Vyhledávání uplatnění na trhu práce 
Aktivita je realizována v úzké spolupráci se zaměstnavateli daného regionu. Pro 
účastníky projektu jsou u zaměstnavatelů předjednány exkurze, jejichž cílem je 
seznámit se s reálným prostředím daného pracoviště, a také jsou realizovány 
schůzky s personalisty, kteří účastníky seznámí s problematikou a odborným 
zaměřením konkrétního oboru. Součástí této aktivity je rovněž asistence realizačního 
týmu u osob, které získaly nové zaměstnání, kde smyslem a cílem této asistence je 
pochopitelně především zabránit ztrátě nového zaměstnání daného klienta. 
Specifickým případem je podpora osob na mateřské a rodičovské dovolené, kde se 
snažíme předcházet ztrátě kontaktů a celkové orientace v daném oboru a na trhu 
práce vůbec. 
4. Rekondiční jízdy, přímá podpora 
Dovednost řídit osobní automobil je v současné době nezbytným předpokladem pro 
uplatnění na trhu práce a zvýšení šancí na získání zaměstnání. To platí dvojnásob u 
oblasti se špatnou dopravní obslužností. Řada osob má v důsledku nedostatečné 
praxe v řízení automobilu obavy ucházet se o zaměstnání, které vyžaduje řízení, 
nebo o zaměstnání, kde je vzhledem ke vzdálenosti od místa bydliště řízení nutným 
předpokladem. Proto mají lidé z cílové skupiny možnost zdokonalit se v této 
dovednosti v rámci rekondiční jízdy. Pro účastníky projektu je také v případě potřeby 
připravena přímá podpora v podobě příspěvku na veřejnou dopravu, stravné a 
dalších příspěvků tak, abychom eliminovali veškeré finanční překážky, které by 
bránily cílové skupin v zapojení se do projektových aktivit. 
5. Konference 
Na závěr projektu bude uspořádána odborná konference, která vedle seznámení s 
projektem, jeho cíli a výstupy, bude mít za úkol zejména podpořit diskuzi o dané 
problematice a seznámit s ní širokou veřejnost. 
 
Zdroj: http://www.skrakonosemprotikrizi.cz/ 
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Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/01.0032 
 
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
 
Partneři:  Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.,  

Národní vzdělávací fond, o.p.s. 
 
Realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2011 
 
Celková částka: 3 449 305,20 
 
Cíle projektu:  
 
Obecným cílem projektu je zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného 
vzdělávacími institucemi v daném kraji prostřednictvím shadowingu, stínování lektorů 
a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. Projekt se 
uskutečňuje ve spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi ze zahraničí, které 
poskytnou své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání. 
 
Specifické cíle projektu jsou: 
•  zlepšení kvality v oblasti jazykového vzdělávání (výuka angličtiny/ němčiny) a 
manažerského vzdělávání (během lektorování v cizím jazyce) 
•  zlepšení celkové úrovně řízení vzdělávání, řízení vzdělávacích institucí a dalšího 
vzdělávání lektorů. Nástrojem pro to bude shadowing (stínování lektorů a manažerů 
kurzů) a vzájemná výměna zkušeností a postupů, doplněná o zpětnou vazbu 
•  umožnění vzniku partnerství mezi českými a zahraničními vzdělávacími 
institucemi. Z vytvořeného partnerství pak budou profitovat obě strany (zlepšení 
kvality, rozšíření klientely, know-how vhodné pro získání klientů z řad mezinárodních 
firem a organizací apod.) 
V rámci projektu bude utvořeno několik „mini-partnerství“, česko-britská vzdělávací 
instituce, kde vždy český a britský lektor budou vzdělávat české klienty v kraji v 
„tandemu“, tedy ve dvojici. Nástrojem práce bude stínování, zpětná vazba, 
mentoring. Zkušenost s touto metodou bude dále diseminována vzdělavatelům v kraji 
v rámci udržitelnosti. Výstupy projektu poslouží jako vhodná pilotáž k rozsáhlejšímu 
projektu systémového zaměření a s celonárodní působností. 
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Jak projekt probíhal u nás aneb stínování lektorů a manažerů Most ke Vzdělání: 
1. termín: 15. – 18. 03. 2011  2. termín: 2. – 06. 05. 2011 
 

Zdroj: http://www.tandemtraining.cz 
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Komerční zakázky: 

 

 

 
 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00042 
 
Zadavatelem Úřad práce v Liberci.  
 
Realizace projektu: 11. 09. 2009 – 31. 08. 2010 

 

Popis projektu: 

Projektu S RODINOU NA TRHU PRÁCE V LIBERECKÉM KRAJI byl zaměřen 
zejména na zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a 
předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností. Cílovou 
skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci úřadů práce pečující o 
děti do 15let. Pro cílovou skupinu byl připraven komplexní program, který zahrnoval 
motivační aktivity, skupinové poradenství i následné individuální poradenství, 
pracovní a osobnostní diagnostiku, rekvalifikační kurzy s navazující řízenou praxí u 
zaměstnavatele, pomoc při vyhledávání zaměstnání a případně umístění na 
společensky účelných pracovních místech vyhrazených. 

Cíle projektu: 

Zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení 
nezaměstnanosti u cílové skupiny osob pečujících o děti do 15 let. 
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Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00076 
 
Zadavatelem Úřad práce v Hradci Králové.  
 
Realizace projektu: 11. 09. 2010 – 31. 08. 2012 
 
Cíle projektu: 
 
Cílem tohoto projektu je zejména odborné vedení klientů v náročné životní situaci a 
předcházení strategiím směřujícím mimo trh práce. V rámci jednotlivých aktivit 
projektu jsou připraveny programy s takovými tématy, která odpovídají aktuálně 
zjištěným potřebám cílové skupiny.  K realizaci projektu a jeho klíčových aktivit dojde 
v každém z pěti okresů Královéhradeckého kraje - Hradec Králové, Jičín, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Projekt tak bude maximálně dostupný všem, kteří 
budou mít zájem se projektových aktivit zúčastnit. 
  
Cílové skupiny: 
 
Cílovou skupinou tohoto projektu se rozumí uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evi-
dováni na příslušných úřadech práce v Královéhradeckém kraji, mají za posledních 5 
let v součtu odpracovaných 48 měsíců a z nich pak zejména ti, u nichž doba jejich 
poslední evidence na úřadě práce nepřesáhla 3 měsíce. Do odpracované doby se 
počítá také náhradní doba zaměstnání. 
 
Popis projektu: 
 
PORADENSKÝ PROGRAM 
V rámci poradenského programu nabízí projekt celkem 13 modulů, které svým 
tematickým zaměřením vycházejí vstříc potřebám nezaměstnaných. Pět modulů je v 
rámci poradenského programu povinných, ze zbylých osmi mohou účastníci volit dle 
svého zájmu. 
 
REKVALIFIKACE 
Po ukončení poradenského programu bude u vybraných uchazečů na základě 
písemného doporučení poradce/psychologa možné zařazení do některého z 
nabízených rekvalifikačních kurzů. 
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Zdroj: http://www.dobraprilezitost.cz 

 

 

Ostatní v roce 2010 realizované komerční zakázky: 

 

•  Poradenský program Finanční gramotnost – cyklus seminářů v okresech 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily 

•  Poradenský program JOB CLUB – Česká Lípa, Semily 

•  Poradenský program Počítačová gramotnost – cyklus 10 odborných 
seminářů v okrese Semily  

•  Skupinové poradenství Jablonec nad Nisou 

•  Vzdělávejte se v Semilském, Trutnovském a Jabloneckém okrese
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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 2010 realizována.  
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Zpráva o hospodaření občanského sdružení 

Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s. 

 

Příjmy za rok 2010:  18 967 623,- Kč 

 

Počet zaměstnanců na plný a částečný úvazek: 16 zaměstnanců 

 

             - z toho: 12 projektových manažerů 

    3 administrativní pracovníci 

              1 lektor 

  

Roční účetní uzávěrka za rok 2010 tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy. 

Vybavení kanceláře za rok 2010 tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy.  

 

 

 

 

V Semilech dne 04. 02. 2011 

 

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


