Projekt TVÁ BUDOUCNOST

INFORMAČNÍ BULLETIN
9/2007
9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP
Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL
v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP
Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem
partnerům prezentovány dosavadní výstupy projektu.
Proběhla
diskuse
v jednotlivých
pracovních
skupinách. Na setkání byly rovněž naplánovány
aktivity pro další období. Součástí pracovního setkání
bylo také představení a předávání certifikátů a
věcných
cen
nejúspěšnějším
absolventům
vzdělávacích a poradenských programů, kteří získali
za svou píli a pečlivost členství do Klubu úspěšných.

Klub úspěšných
Klub úspěšných je jedním z inovativních motivačních
prvků projektu. Smyslem Klubu úspěšných bylo
přimět a motivovat účastníky, aby vyvinuli úsilí
v oblastech vzdělávání, aktivního hledání práce a
zapojení se do nejrůznějších aktivit. Členy Klubu
úspěšných se stalo celkem 30 nejúspěšnějších
absolventů. Z programů, které probíhaly v Mostě bylo
vybráno 10 úspěšných a 20 úspěšných z programů,
které probíhaly v Petrovicích u Karviné a Havířově.
Do Klubu úspěšných byli zařazení nejúspěšnější
absolventi vzdělávacích a poradenských programů.
Hlavními kritérií zařazení do Klubu úspěšných byli nástup na odbornou praxi, docházka do
kurzu a na odbornou praxi, úspěšné absolvování kurzu a nástup do zaměstnání nebo návrat do
vzdělávacího systému.
Nejúspěšnější absolventi z Havířova a Petrovic u
Karviné byli vyhodnocení na 9. pracovním setkání RP
Budoucnost dne 20. 9. 2007. Těmto absolventům byli
předány certifikáty, odměny a pro všechny byl
připraven raut.
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Závěrečná konference
Ve dnech 22. a 23. 11. 2007 se uskuteční v Komorní Lhotce závěrečná konference projektu
Tvá budoucnost, kterou pořádá Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
ve spolupráci s rozvojovým partnerstvím Budoucnost. Konference se bude konat pod záštitou
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové. Na konferenci
vystoupí manažer projektu, primátor statutárního města Karviné, zástupce Hospodářské
komory, zástupce Slezské univerzity v Opavě.

Pozvánka na závěre∏nou konferenci
projektu TVÁ BUDOUCNOST
ve dnech 22. – 23. 11. 2007 v hotelu Premiér v Komorní Lhotce
Projekt Tvá budoucnost vznikl v rámci Iniciativy Společenství EQUAL a je zaměřen na pomoc
mladým lidem s nízkou kvalifikací při získávání pracovního místa, dalšího vzdělávání či rekvalifikace.
Hlavní výstupy projektu tvoří především nové inovativní vzdělávací, motivační a poradenské
programy přizpůsobené specifickým potřebám cílových skupin a vytvořená síť Integračních center.
PROGRAM:
Čtvrtek 22.11.2007
13:30 – 14:00 hod.
14:00 hod.

Registrace účastníků
Zahájení konference

Úvodní slovo manažera projektu Mgr. Vladimíra Koldera
Vystoupení primátora statutárního města Karviné pana Tomáše Hanzela
Prezentace výstupů projektu Tvá budoucnost a jeho šíření v Akci 3
15:30 – 16:00 hod.

Přestávka na kávu

Vystoupení náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové
Představení mezinárodní spolupráce projektu Tvá budoucnost
Vystoupení zástupce Hospodářské komory
17:00 hod.

Raut, doprovodný program – bylinné lázničky

Pátek 23.11.2007
10.00 hod.

Zahájení 2. dne konference

Vystoupení zástupce Slezské univerzity – práce se studenty
na IC
Vystoupení zástupce z Mostu
Panelová diskuse v rámci pracovních skupin
11.00 – 11:30 hod.

Přestávka na kávu

Panelová diskuse v rámci pracovních skupin
Dotazy, ukončení konference
13:00 hod.

Oběd
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Poslední absolventi vzdělávacích programů
Pilotní ověřování vzdělávacích programů vytvořených v rámci projektu Tvá budoucnost
ukončili v červenci poslední absolventi.
V Mostě byl ukončen poslední vzdělávací program
Počítačová gramotnost pro pokročilé. Z celkového
počtu 16 účastníků ukončilo řádně kurz 13
absolventů.
V Petrovicích u Karviné skončily vzdělávací
programy Počítačová gramotnost a Řidič 3. běh. Do
vzdělávacího programu Počítačová gramotnost
nastoupilo 11 zástupců primární cílové skupiny a kurz
ukončilo 14 absolventů. Do vzdělávacího programu
bylo zařazeno 8 zájemců o kurz a 7 získalo řidičské
oprávnění skupiny B.
V rámci projektu bylo vytvořeno 9 inovativních vzdělávacích
programů. Jednalo se o kurzy šička, evropský svářeč,
gastronomické služby, ošetřovatel a pečovatel, start
k podnikání, rozvoj ústní a písemné komunikace, řidič,
počítačová gramotnost a OSA. Do kurzů nastoupilo celkem
158 zástupců primární cílové skupiny. Z tohoto celkového
množství vzdělávací programy úspěšně absolvovalo 114
absolventů, 38 absolventů kurz ukončilo předčasně a 6
absolventů neprospělo.

4%
24%
ukončilo řádně
ukončilo předčasně
neprospělo
72%

Publicita
Dne 24. 7. vyšel v deníku Karvinsko článek, který informoval společnost o hlavních
výstupech projektu.
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Zhodnocení vzdělávacích programů
Po prvním ověřovacím provedení programů byly výsledky lepší, než se očekávalo. Většina
studentů absolvovala vzdělávací programy, složila zkoušky a získala certifikát. První klienti,
kteří úspěšně absolvovali vzdělávací programy, si již našli práci a někteří klienti podali
přihlášku ke studiu na střední škole.
„Petra“
Petra pochází z nepříliš dobrého sociálního prostředí. Když jí bylo 14 let, byla poslána do
diagnostického ústavu pro nepřizpůsobivou mládež. Zde studovala střední školu, obor kuchařčíšník. Neměla ráda obor, který studovala, a nikdy v tomto oboru nechtěla pracovat.
Od roku 2003 byla nezaměstnaná, v evidenci Úřadu práce Karviná. Úřad práce jí nabídl účast
na nějakém vzdělávacím programu. Pozvali ji na prezentaci vzdělávacích programů z projektu
Tvá budoucnost a nově zřízených Integračních center.
Do Integračního centra v Karviné přišla v červenci
2006. Zde jí byly nabídnuty vzdělávací programy
zřízené v rámci projektu Tvá budoucnost. Vyplnila
dotazníky, testy a byla dotázána, který z nabízených
programů by ráda navštěvovala. Vybrala si program
Evropský svářeč. Psycholog ji po prohlédnutí testů na
tento program doporučil, takže v říjnu začala společně
se 14 chlapci navštěvovat program Evropský svářeč.
Po absolvování závěrečných zkoušek, měli jít
absolventi na praxi k zaměstnavateli. Petra šla
společně s třemi dalšími účastníky pracovat na skládku šrotu v Karviné. Pracovala zde jako
svářeč tři týdny a zaměstnavatel s ní byl tak spokojen, že jí zde nabídl pracovní místo. Účast
Petry na vzdělávacím programu Evropský svářeč jí umožnila pracovat jako svářeč, neboť
získala svářečský certifikát platný v celé Evropě. Zlepšila si své komunikační schopnosti a
zjistila, jak má hovořit s potenciálním zaměstnavatelem. Petra program hodnotila velice
pozitivně, byla šťastná, že změnila svůj život a našla si práci.

Realizace výzvy 4 Akce 3
V současné době proběhla evaluace inovativních vzdělávacích a poradenských programů
vytvořených v rámci Akce 2. Evaluace proběhla na úrovni metodika, lektora, zástupce
primární cílové skupiny a zástupce sekundární cílové skupiny. Tyto inovativní vzdělávací a
poradenské programy se přizpůsobují potřebám primární a sekundární cílové skupiny Akce 3.
Bude vytvořena publikace obsahující právě tyto inovativní programy přizpůsobené k tvorbě
ŠVP. Naši záměrem je diseminace projektového záměru mezi odbornou a širokou veřejnost
formou oslovování relevantních organizací a potenciálních zástupců cílových skupin k účasti
na školení, uspořádání konference, vytvoření propagačních materiálů a rozšíření a aktualizace
webových stránek RP Budoucnost. Součástí diseminace bude uspořádání konference v lednu
2008, jejíž cílem bude oslovit co největší množství zástupců cílové skupiny a relevantních
organizací. Záměrem konference bude představit inovativní výstupy projektu a nabízet
možnost účasti pedagogických pracovníků na školení k ŠVP. Proběhne celkem 10
dvoudenních školení na různých místech ČR s výjimkou hlavního města Prahy, zaměřených
na představení a vysvětlení metodiky tvorby vzdělávacích programů, představení
poradenských programů a jejich zapojení do školních vzdělávacích programů.
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Semináře pořádné národní podpůrnou skupinou
Dne 14. 9. jsme se zúčastnili semináře v Praze na téma „Ukončování projektu“. Na semináři
se řešila závěrečná finanční monitorovací zpráva, závěrečná technická monitorovací zpráva a
metodický pokyn k vyúčtování dotace.

Co je v plánu...
19. listopadu 2007

Výroční konference CIP EQUAL: Od teorie k praxi – úspěšné příběhy

22. – 23. listopadu.
2007

Závěrečná konference, Hotel Premiér v Komorní Lhotce

29. listopadu 2007

Závěrečná mezinárodní konference ve Španělsku

www.rpbudoucnost.cz

VOŠ a SŠ DAKOL, o.p.s.
Petrovice u Karviné 570
735 72 Petrovice u Karviné
+420 595 391 056
www.rpbudoucnost.cz
repperova.aneta@dakol-karvina.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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