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Sociální tématika obohatila Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji
Rozvojové partnerství Merkur zpestřilo program Týdne vzdělávání
dospělých v Jihočeském kraji 2007 třídenní výstavou chráněných
dílen a konferencí k projektu „Podnikání bez překážek“ na
téma plnění povinného podílu a standardy kvality sociálních služeb.
Výstava se konala ve dnech od 1. do 3. října v Českých Budějovicích
a byla završena celodenní konferencí, na které vystoupili odborníci
na chráněný trh práce, plnění povinného podílu dle zákona
o zaměstnanosti a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
"Jedním z témat, kterému se se projekt Podnikání bez překážek věnuje,
jsou výhody a možnosti, které skýtá plnění povinného podílu formou
náhradního plnění či zlepšení povědomí zástupců firem a širší veřejnosti
o pracovních schopnostech lidí se zdravotním postižením. Nejlepší způsob,
jak představit práci zdravotně postižených, je ukázat jejich výrobky či
přiblížit služby, které jednotlivé chráněné dílny poskytují,“ uvedla
Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s.
Na výstavě prezentovalo své výrobky a služby šest jihočeských
chráněných dílen, návštěvníci se mohli inspirovat možnostmi
plnění povinného podílu. K dispozici byl i Katalog chráněných dílen Jihočeského kraje, který vydala právě Jihočeská rozvojová o.p.s. na konci minulého roku, jenž zahrnuje prezentaci více než dvou desítek chráněných dílen z regionu.
Záštitu nad Týdnem vzdělávání dospělých 2007 převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. 4. ročník byl
tradičně zaměřen na podporu vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

Studenti se připravovali na kariéru podnikatele
Za velmi přínosný považují podnikatelé i studenti
vzdělávací kurz, určený studentům Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště (SOŠ a SOU)
v Milevsku. Ten se na přelomu měsíce září a října
uskutečnil v Milevsku v rámci realizace projektu
Podnikání bez překážek. Jeho účelem bylo připravit
studenty na vstup do podnikání.
„Třítýdenního kurzu se zúčastnili nejen studenti
maturitního ročníku, ale i další zájemci, kteří se
připravují na zahájení podnikání. Kurz byl totiž
zaměřen na kvalitní a odbornou přípravu začínajícících
podnikatelů, včetně zpracování podnikatelského plánu
a jeho obhajoby,“ uvedla Radka Kodešová, ředitelka
milevské kanceláře Jihočeské hospodářské komory
(JHK), která akci organizačně zajišťovala.
V Milevsku se podobná akce konala poprvé.
Účastníci kurzu ji hodnotili velmi pozitivně.
„Studenti se tak seznámili s jiným systémem přednášek
a zároveň získali certifikát o absolvování kurzu,“ řekla Radka Kodešová.
Milevská JHK hodlá pokračovat v obdobných akcích i po ukončení projektu Podnikání bez překážek. „Považujeme podobné kurzy za
přínos zejména pro absolventy škol, kteří mají podnikání v rodině nebo se jim nedaří nalézt vhodné zaměstnání, a tak se rozhodnou pro samostatné podnikání,“ uzavřela R. Kodešová.
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Tesařina se stala pro Bohumila Vicányho živností
Rozvojové partnerství Merkur nabízí od února 2007 vzdělávací kurzy
Podnikání bez překážek určené začínajícím podnikatelům. Doposud kurz
absolvovalo 40 účastníků, jedním z nich byl i Bohumil Vicány.
Jak jste se dozvěděl o možnosti zapojit se do projektu Podnikání
bez překážek?
Prvotní informaci jsem získal na Úřadu práce v Českých Budějovicích.
Co vás přilákalo k účasti na vzdělávacím kurzu?
Impulsem pro účast v kurzu byl především můj zájem o nové informace
a odbornou pomoc při vypracování podnikatelského záměru.
A pomohly Vám získané informace při rozhodování o zahájení
podnikatelské činnosti?
Určitě ano. Měl jsem prostor a podporu uvědomit si mnoho věcí,
souvisejících s podnikáním. Například informace o
povinnostech
podnikatele či daňovém minimu jsem opravdu přivítal.
Kdy jste se do podnikání pustil a v jakém oboru?
Podnikat jsem začal v srpnu tohoto roku v oboru TESAŘSTVÍ. Zákazníkům
nabízím výrobu a montáž vazeb, pergol, plotů nebo zahradních domků.
Využíváte i služeb BENEFIT kontaktních míst po zahájení
podnikání?
Ano, služeb využívám. Vyhovuje mi totiž velmi dobrá komunikace
a osobní přístup pracovnic ke každému uživateli. Jejich odborná znalost
a přehled v oboru jsou vynikající. Poskytované informace nejsou tak říkajíc
všeobecné, ale konkrétní a velmi dobře se dají využít v praxi.
Doporučil byste absolvovat tento kurz i ostatním začínajícím
podnikatelům?
To je velmi individuální. Pro každého začínajícího podnikatele může být
při startu důležitější něco jiného. Kurz bych ale doporučil proto, že je dobré
znát všechna úskalí spojená s podnikání, že nestačí mít jen dobrý nápad
a začít. Je důležité znát svá práva a povinnosti jako podnikatele, a rovněž
je dobré vědět něco o marketingu, managementu a komunikaci.
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BENEFIT kontaktní místa mají novinku pro začínající
podnikatele
BENEFIT kontaktní místa při Jihočeské hospodářské komoře
vydávají od srpna 2007 měsíčník pro začínající podnikatele
Aftercare. „Tento informační ser
er vis je distribuován
bezplatně v elektronické podoběě a nejen
začínající
podnikatelé
v něm najdou zajímavé
podnikatelské aktuality,“
uvedla Helena Halabicová
z BENEFIT kontaktního
místa
v
Českých
Budějovicích.
Na stránkách tohoto zpra-vodaje
mají
začínající
cí
podnikatelé možnost prezenntovat svou firmu a nabídku
dku
služeb, výrobků a produktů,
ktů,
hledat nové zákazníky či obchodhodní partnery. „Pokud má kdokoliv
koliv
zájem o elektronické zasílání zpravodaje, může kontaktovat kterékoliv
rékoliv
BENEFIT kontaktní místo,“ nabídla
H. Halabicová.

BENEFIT kontaktní místa:
České Budějovice
Strakonice
Český Krumlov
Tábor
Prachatice

Helena Halabicová, tel. 724 613 942
halabicova@bwo-mercury.com
Lucie Štěpánová, tel. 724 613 943
stepanova@bwo-mercury.com
Alena Přibylová, tel. 724 613 964
pribylova@bwo-mercury.com
Martina Basíková, tel. 724 613 945
basikova@bwo-mercury.com
Věra Houšková,tel. 724 613 941
houskova@bwo-mercury.com

Rozvojové partnerství čeká validace inovačních produktů
Rozvojové partnerství MERKUR pracuje při realizaci projektu Podnikání bez překážek v souladu s principy Společné
Iniciativy EQUAL. K principům patří partnerství, společné rozhodování, mezinárodní spolupráce, inovativnost, mainstreaming, tématický přístup a gender mainstreaming.
„RP Merkur se připravuje na validaci dvou inovačních produktů. Jsou to poradenská BENEFIT kontaktní místa,
a dále pak vzdělávací kurzy, včetně metodiky pro začínající
nající podnikatele s názvem Podnikání bez
překážek. Bezplatný kurz je patnáctidenní, metodika obsahuje teoretickou
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