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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ
Vážení přátelé,
uplynulé období bylo ve znamení probíhající světové finanční krize, která výrazně prohloubila
nezaměstnanost i v České republice. Pro oblast vzdělávání firemních zaměstnanců a osob
evidovaných na úřadech práce, v níž se naše sdružení převážně pohybuje, však nebyla situace příliš
příznivá. Přesto se naše sdružení dokázalo nabídkou propracovaných vzdělávacích modulů a
kvalitní prací lektorů na trhu výrazně prosadit. V uplynulém období jsme realizovali zakázky při
dosaženém obratu 23,56 mil. Kč k plné spokojenosti zákazníků.
Centralizace a privatizace státní správy v oblasti úřadů práce přináší do budoucna nejistou situaci
pro firmy zabývající se vzděláváním nezaměstnaných osob. Pokud porovnáme tuto oblast
s vývojem v jiných oblastech (například s vývojem ve stavebnictví), lze očekávat zostřené
konkurenční prostředí, ve kterém bude ze strany zákazníků kladen důraz spíš na výši nákladů za
nabízené služby, než na výsledky a kvalitu odvedené práce. Přesto se i s touto situací musí naše
sdružení v budoucnu vyrovnat a pokusit se udržet vysokou kvalitu odváděné práce pro zákazníka a
lidského potenciálu sdružení.
Jednou z cest, jak se dokázat prosadit, je inovace nabízených produktů, zkvalitňování týmové práce
a orientace i na jiné oblasti mimo vzdělávání. Takovou možností je například zprostředkovávání
zaměstnání. Proto byla podána příslušná žádost a sdružení získalo v roce 2011 od Úřadu práce ČR
povolení ke zprostředkování zaměstnání. Dalším směrem, na který by se naše sdružení chtělo
v příštích letech orientovat a zúročit tak letité zkušenosti a lidský potenciál, je oblast náhradní
rodinné péče a navazující registrace sociálních služeb.
Na závěr chci poděkovat všem zákazníkům našeho sdružení za projevenou důvěru,
spolupracovníkům a zaměstnancům za jejich podíl na dosažených výsledcích a popřát všem hodně
úspěchů v příštím období.
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ZÁKLADNÍ UDAJE O SDRUŽENÍ

Most ke Vzdělání – Bridge to Education, o.s.
Občanské sdružení registrováno u Ministerstva vnitra ČR od 5. 5. 2005
č.j. VS/1-1/60772/05-R.

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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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.
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:
•
•
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Jméno:

Pracovní zařazení:

Hájek Tomáš

předseda sdružení

Kovářová Jelena

místopředsedkyně sdružení

Bartoňová Kateřina

projektová manažerka

Vlach Lubomír

projektový manažer

Dlouhý Daniel

projektový manažer

Kestnerová Martina

projektová manažerka

Uchytilová Michaela

projektová manažerka

Valová Věra

projektová manažerka

Nosková Kateřina

projektová manažerka

Koniková Radka

projektová manažerka

Charousková Šárka

projektová manažerka

Cimbálová Martina

projektová manažerka

Cilková Petra

projektová manažerka

Mazalová Dagmar

projektová manažerka

Kubišta Petr

projektový manažer

Koubek Richard

projektový manažer

Návoj Milan

projektový manažer

Karlová Kateřina

projektová manažerka

Volná Veronika

asistentka

Bažantová Renata

asistentka
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REALIZACE VÝZNAMNÝCH AKTIVIT

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00076
Zadavatelem Úřad práce v Hradci Králové.
Realizace projektu: 11. 09. 2010 – 30. 09. 2012
Celková částka (k 1. 1. 2012) 11 486 006,20,-Kč včetně DPH
Cíle projektu:
Odborné vedení klientů v náročné životní situaci a předcházení strategiím směřujícím
mimo trh práce.
Cílové skupiny:
Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadech práce v Královéhradeckém kraji a
mají za posledních 5 let v součtu odpracovaných 48 měsíců.
Popis projektu:
V rámci poradenského programu nabízí projekt 13 modulů, které svým tematickým
zaměřením vycházejí vstříc potřebám nezaměstnaných. Po ukončení poradenského
programu jsou vybraní uchazeči zařazení do některého z nabízených rekvalifikačních
kurzů. Realizace projektu v celém Královéhradeckém kraji.
Výsledky projektu (k 1. 1. 2012):
Vstup do projektu -1 843 klientů
Sociálně – psychologické poradenství - 1 612 klientů
Orientace na trhu práce - 1 612 klientů
Školení finanční gramotnosti - 1 612 klientů
Environmentální a genderová problematika - 1 612 klientů
Sestavení osobního portfolia - 1 612 klientů
Strategie vedení domácnosti - 487 klientů
Efektivní komunikace a sebeprezentace - 850 klientů
Strategie budování dobrého dojmu, vizážistika - 642 klientů
Práce na PC pro účely vyhledávání pracovních míst -1 468 klientů
Zážitkové aktivity - 716 klientů
Pracovně – právní poradenství - 1 502 klientů
Bilanční nebo pracovní diagnostika - 1 527 klientů
Rekvalifikační kurz: Základy podnikání - 12 klientů
Rekvalifikační kurz: Komunikační a obchodní dovednosti - 15 klientů
Rekvalifikační kurz: Obsluha osobního počítače - 15 klientů
Rekvalifikační kurz: Obsluha osobního počítače ECDL - 12 klientů

Zdroj: http://www.dobraprilezitost.cz
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Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/44.00086
Zadavatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
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 k návratu a začleňování
cílové skupiny na trh práce. Cílovou skupinou jsou zájemci/kyně o zaměstnání 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.
Podpora cílové skupiny probíhá realizací následujících klíčových aktivit:
1. Poradenská činnost, bilanční diagnostika ve formě skupinového a individuálního
poradenství. Výsledkem poradenství a diagnostiky je vytvoření individuálního
vzdělávacího plánu účastníka, který obsahuje doporučení pro jeho optimální následný
rozvoj, a pomůže nasměrováním a orientací na pracovním trhu.
2. Rekvalifikační kurzy pro osoby, u kterých tato potřeba vyplyne z celkových výsledků
poradenství a bilanční diagnostiky.
3. Vyhledávání uplatnění na trhu práce v úzké spolupráci se zaměstnavateli regionu.
Součástí je asistence u osob, které získaly nové zaměstnání. Specifickým případem pak
podpora osob na mateřské a rodičovské dovolené, se snahou předcházet ztrátě kontaktů
a orientaci na trhu práce.
4. Rekondiční jízdy pro osoby, které má v důsledku nedostatečné praxe v řízení
automobilu obavy ucházet se o zaměstnání, kde je řízení nutným předpokladem.
Výsledky projektu:
Trénink dovedností pro trh práce - 183 klientů
Individuální poradenství - 13 klientů
Profesní diagnostika s poradenstvím - 90 klientů
RK: Základy obsluhy osobního počítače - 55 klientů
RK: Obsluha osobního počítače - 56 klientů
RK: Účetnictví – 16 absolventů
RK: Obsluha motorové pily – 7 absolventů
RK: Dřevorubec – 16 absolventů
Rekondiční jízdy – 13 osob

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 zlepšení kvality dalšího vzdělávání poskytovaného
vzdělávacími institucemi prostřednictvím 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 je stínování lektorů a manažerů kurzů a vzájemná výměna
zkušeností a postupů, doplněná o zpětnou vazbu
• umožnění vzniku partnerství mezi českými a zahraničními vzdělávacími institucemi
s cílem zlepšení kvality, rozšíření klientely, know-how

Zdroj: http://www.tandemtraining.cz
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Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00042
Zadavatelem Úřad práce v Liberci.
Realizace projektu: 11. 09. 2009 – 31. 08. 2010
Celková částka: 12 486 006,20,-Kč včetně DPH
Popis a cíle 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. Realizace
celý Liberecký kraj.
Výsledky projektu:
Program KROK VPŘED - 322 klientů
Program CESTA K CÍLI - 284 klientů
Individuální poradenství - 83 klientů
Pracovní diagnostika - 310 klientů
Osobnostní diagnostika - 310 klientů
RK: Základy obsluhy osobního počítače - 20 kurzů 260 klientů
RK: Obsluha osobního počítače - 2 kurzy - 24 klientů
RK: Administrativní pracovník - 2 kurzy - 17 klientů
RK: Základy podnikání - 7 kurzů - 95 klientů
RK: Holičské a kadeřnické práce - 3 kurzy - 11 klientů
RK: Pečovatelka v sociálních službách - 2 kurzy - 26 klientů
Řízená praxe - 55 klientů
SÚPM - 42 klientů
Udržená pracovní místa - 49 klientů
Nově vytvořená pracovní místa - 6 klientů
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Zadavatelem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Realizace projektu: červenec 2009 – září 2010
Celková částka: 3 836 827,- Kč
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 ucelený program celoživotního
vzdělávání, možnost získání potřebné kvalifikace, odbornosti, pracovních návyků a
zkušeností při znovunalezení vlastní ceny na trhu práce a pomáhal s návratem na trh
práce.
Výsledky projektu:
Profesní diagnostika - 52 klientů
Trénink dovedností pro trh práce - 60 klientů
RK: Základy obsluhy osobního počítače - 11 klientů
RK: Administrativní pracovník - 12 klientů
RK: Základy podnikání - 18 klientů
RK: Pečovatelka v sociálních službách - 10 klientů

V roce 2011 realizované zakázky:

•
•

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - Cyklus poradenských seminářů v
celkové výši 169 740,- Kč – 59 klientů
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., - Vzdělávejte se pro růst!
V celkové výši 312 000,- (bez DPH) – 32 klientů

11
Kontaktní místo: Dělnická 243, 513 01 Semily, tel: +420 481 311 698
Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko IČO: 269982

www.mostkevzdelani.eu
.

DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ
Agentura práce
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Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina
V rámci občanského sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ, vzniklo z iniciativy pěstounských
rodin a pracovníků OSPOD regionu Vrchlabí, centrum náhradní rodinné péče Domov a
rodina. Cílem centra je ve spolupráci s pracovníky OSPOD regionu Vrchlabí, spoluvytvářet
podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání a
vzdělávání. Centrum vykonává činnost na základě pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí, které nám bylo vydáno pod č.j. 792/SV/2009 dne 12. 2. 2009.
Je snahou rozšířit činnost centra na rodiny, které mají o náhradní rodinnou péči zájem a
rodiny s dětmi, které se nacházejí ve složité sociální situaci. Proto v roce 2012 bude
podána Žádost o registraci sociálních službách v oblasti Odborného sociálního
poradenství a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Služby budou určeny
dětem v náhradních rodinách (děti v pěstounské či osvojitelské péči), náhradním rodinám
(pěstounské a osvojitelské rodiny) a zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče, a
rodinám, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. V návaznosti na registraci v
sociálních službách, bude realizován i výkon sociálně právní ochrany dětí.
V roce 2011 bylo za podpory sdružení prostřednictvím centra realizováno:
• Setkání pěstounských rodin na Sázavě
• Projekt počítačové gramotnosti pro pěstouny
• Setkání pěstounských rodin s pouštěním draků
• Mikulášské setkání pro pěstouny a děti v NRP
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ZABEZPEČENÍ KVALITY PRÁCE
Pro zkvalitnění naši práce a zlepšení dovedností lektorů a manažerů vzdělávání
občanského sdružení, proběhlo v rámci projektu Tandem Training - Registrační číslo:
CZ.1.07/3.2.01/01.0032 v termínech 15. – 18. 03. 2011 a 2. – 06. 05. 2011, stínování a
vzdělávání lektorských a manažerských dovedností prostřednictvím špičkových manažerů
a lektorů ze vzdělávací instituce z Velké Británie (LD Associates Training and
Development, Inc.).
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ORGANIZACE PRÁCE
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MONITOROVÁNÍ PLNĚNÍ PROJEKTŮ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
•
•
•
•

Garantujeme spolupráci při dennodenní kontrole projektu formou hospitací a nahlížení do
online databáze Info Most. Pověření pracovníci budou mít možnost, každý den kontrolovat
v jednoduchém webovém rozhraní aktuální průběh.
Data se do systému zadávají s maximálním zpožděním 12 hodin po realizaci projektové
aktivity, tedy druhý den v dopoledních hodinách jsou zadavateli dostupné všechny
projektové dokumenty.
Díky online přístupu (přes unikátní heslo) zadavatel může nahlížet například na dohody o
vstupu do projektu, prezenční listiny účastníků atd., a u každého účastníka jednoduše vidí,
jakých aktivit v projektu se účastní a jaké jsou pro něj naplánovány.
Výhodou systému je, že funguje přes www rozhraní, je jednoduchý a není třeba dělat žádné
softwarové zásahy do počítačů zadavatele.
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AKREDITOVANÉ KURZY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZÁKAZNÍKY
• Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu 40 hodin teoretické výuky) č. 2249/10-24/69
• Obsluha osobního počítače (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky) č. 2249/10-24/69
• Obsluha osobního počítače (v rozsahu 150 hodin teoretické výuky) č. 2249/10-24/69
• Účetnictví (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 32207/10-24/1011
• Účetnictví (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Účetnictví (v rozsahu 240 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 140 hodin teoretické výuky) č. 27323/11-24/789
• Účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 160 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 280 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Mzdové účetnictví (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Mzdové účetnictví (v rozsahu 160 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
•

Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180

• Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 200 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Daňová evidence (v rozsahu 40 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Daňová evidence (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
•

Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180

• Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 3836/11-24/180
• Základy podnikání (v rozsahu 130 hodin teoretické výuky) č. 32250/10-24/1009
• Základy podnikání (v rozsahu 160 hodin teoretické výuky) č. 32250/10-24/1009
• Administrativní pracovník/ce (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 32250/10-24/1009
• Základy podnikání (v rozsahu 150 hodin teoretické výuky) č. 27962/11-24/788
• Operátor Call centra (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 27962/11-24/788
• Administrativní pracovník/ce (se zaměřením na obchod a služby; (v rozsahu 128 hodin teoretické výuky)
č. 27962/11-24/788
• Manažer (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 26008/11-24/787
• Obchodní zástupce (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 26008/11-24/787
• Vedoucí provozu – mistr/mistrová (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 26008/11-24/787
• Dělník ve strojírenské výrobě (v rozsahu 100 hodin teoretické výuky) č. 26008/11-24/787
• Asistent/asistentka (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 3968/11-24/181
• Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 3 do 15 let; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin
praktické výuky) č. 29153/11-24/790
• Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví č. 068/2011-50-R
• Poradce pro výživu (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky) č. 39719/11-24/1092
• Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 150 vyučovacích hodin č. 2011/95109-222/1
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TECHNICKÉ A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Občanské sdružení disponuje vlastním technickým vybavením v dostatečném množství a kvalitě.
Materiálové zajištění občanského sdružení umožňuje standardně kompletně vybavit 20 školících
místností pro souběžnou výuku. Jedná se především o osobní počítače s legálním softvérovým
výukovým vybavením a připojením na internet, stoly a židle, tiskárny, kopírky, videokamery pro
účely video tréninku, mobilní telefonní linky, digitální fotoaparáty, dataprojektory s promítacím
plátnem, flip charty a další pomůcky pro hladký průběh poradenství.
Naše sdružení je schopno zajistit realizaci cyklu odborných seminářů dle přání zákazníka na
jakémkoliv místě a zákazníkem určenou dobu. Jsme vybaveni téměř veškerou potřebnou
technikou nutnou pro realizaci programu. Disponujeme dvěma mobilními učebnami, každá z nich
obsahuje následující vybavení:
-

15 notebooků s mobilním připojením na internet,

-

ozvučovaní techniku,

-

2 flipcharty,

-

dataprojektor s promítacím plátnem,

-

videokameru a fotoaparát,

-

CD a DVD přehrávač,

-

tiskárnu a kopírku,

-

řečnický pult,

-

potřebný počet stolů a židlí,

-

psací a kancelářské potřeby,

-

skartovací zařízení,

-

nádoby na třídění odpadů (papír, plasty, sklo, směs).

Součástí mobilní učebny je rovněž obytný vůz s veškerým nutným sociálním zařízením pro
účastníky školení (chemické splachovací WC, umyvadlo, zásobník vody 120 l, samostatná sprcha,
boiler s teplou vodou, nástupní schůdek, kuchyňka s trojkombinační chladničkou a mrazákem,
propan-butanovým vařičem, kuchyňskou a jídelní soupravou). Ve vozu je možné připravit a
schraňovat drobné občerstvení pro účastníky semináře (včetně nápojů). Součástí také jsou „párty“
stany, stoly, lavice pro zajištění realizace venkovních odborných seminářů na přání zákazníka.
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ROZVAHA (BILANCE)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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V Semilech dne 04. 06. 2012
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