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Mezinárodní spolupráce je u konce, příprava nových
aktivit je v plném proudu
10. května 2006 se v německém Aachenu konala závěrečná konference více než
dvouleté mezinárodní spolupráce B.L.U.E., která vznikla v rámci realizace
německého, holandského, italského a českého projektu financovaného ze Společné
iniciativy EQUAL.
Na konferenci vystoupili starostka města Aachenu, paní Sabine Verheyen, a po ní
nastoupil za řečnický pultík Dr. Michael Heister z Ministerstva práce a sociálních
věcí, který ocenil přínos realizace Iniciativy EQUAL v Německu. Zapojení
nezaměstnaných do oblasti podnikání zhodnotil z makroekonomického hlediska
zástupce Institutu pro výzkum zaměstnanosti, Dr. Frank Wießner. Obecněji
zaměřenou úvodní část zakončil ředitel České podnikatelské reprezentace při EU
(CEBRE) doktor Traian Urban. Seznámil hosty s možnostmi, které mají čeští
podnikatelé, včetně těch začínajících, při získávání finanční podpory z evropských
fondů v rámci různých dotačních titulů.
Odpolední část byla věnována hodnocení dvou a půl let trvající spolupráce
německé, české, italské a holandské strany v rámci partnerství s názvem B.L.U.E
a příspěvky zástupců jednotlivých organizací, které realizují své projekty zaměřené
na podporu.

Rozvojové partnerství Merkur připravuje
konference a workshopy
Součástí realizace projektů financovaných z programu EQUAL je plnění principu publicity. Rozvojové partnerství Merkur
připravilo společně s vítězem výběrového řízení společností KP projekt s.r.o. pět workshopů a konferencí, které se zaměří
tématicky na oblast podnikání a na podpory cílových skupin projektu Podnikání bez překážek.
První workshop se uskutečnil 19. června 2007 v budově Jihočeské hospodářské komory. Přednášející prezentovali nejen
projekt Podnikání bez překážek, ale zaměřili se na podpory pro
podnikatele a to jak pro začínající, tak pro podnikatele s krátkodobou
historií. Na závěr workshopu vystoupili úspěšní účastníci vzdělávacích
kurzů pro začínající podnikatele.
Druhá konference je zaměřena na téma Plnění povinného podílu
prostřednictvím zaměstnávání osob se zdravotním postižením a druhým
tématem jsou Standardy kvality sociálních služeb. Záštitu nad konferencí převzali Mgr. Juraj Thoma primátor Města České Budějovice
a Mgr. Rudolf Vodička náměstek primátora Města České Budějovice.
Konference se koná 3. října 2007 v prostorách c.k. Solnice od 9.00 do
16.00 hodin. Součástí programu je výstava chráněných dílen.
V pořadí třetí konference se uskuteční dne 8. listopadu 2007 ve Zlíně
a tématem konference bude cílová skupina osoby starší 50 let. Konference se bude konat v rámci konference Senior Living.
Elektronický zpravodaj vznikl za finanční podpory CIP EQUAL a státního rozpočtu ČR.

Vzdělávací kurzy a poradenství
Rozvojové partnerství Merkur vytvořilo dva typy
vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele. Cílem
obou kurzů je zvýšit kvalifikaci cílových osob projektu
a pomoci jim uplatnit se na trhu práce jako zaměstnanci
či osoby samostatně výdělečně činné. Projekt nabízí
tyto kurzy:
Podnikání bez překážek:
Téma:

Počet
hodin

Počet
dní

6

1

Podnikání bez překážek, Nezaměstnanost
Motivace

6

1

Co je to podnikání (živnostenské právo)

12

2

Pracovní právo

6

1

Povinnosti podnikatele, Poradenská místa

6

1

Podnikatelský plán

18

3

Marketing

6

1

Management

12

2

Komunikace

6

1

Základy společenského chování

6

1

Závěrečný test

6

1

Individuální poradenství od lektorů

30

Celkem

120

15

Podnikatelské minimum:
Téma:

Počet
hodin

Počet dní

Podnikání bez překážek

2

1 den

Co je to podnikání (živnostenské právo), Povinnosti podnikatele, daňové povinnosti

6

Povinnosti podnikatele + BENEFIT nabídka

1

Podnikatelský plán

6

Praktické dovednosti

6

1 den

0,5

0,5 den

20 hodin

3, 5 dne

Závěrečný test
Celkem

Tématické zaměření poradenství:
• nabídka vzdělávacích seminářů pro začínající
podnikatele;
• poradenství v oblasti podpor podnikání;
• poradenství v oblasti zpracování podnikatelského plánu a životopisu;
• poradenství v oblasti práce s tiskopisy;
• práce s osobním počítačem;
• možnost bezplatného využívání PC místa;
• poskytování kontaktů na významné instituce
(HK ČR, JHK, ÚP, městské úřady,
živnostenské úřady, FÚ, celní úřady, instituce
zabývající se odborným poradenstvím ve vztahu k podnikání) s popisem jejich činnosti;
• informace o volných nebytových prostorech;
• informace o potencionálních dodavatelích
a odběratelích;
• monitoring podpor podnikání;
• propagace výrobků a služeb začínajících
podnikatelů;
• zprostředkování prodeje výrobků a služeb
začínajících podnikatelů.

1 den

Oba kurzy nabízíme od února 2007 a kurzy absolvovalo k 31.8.2007 20 osob a dále všichni zaměstnanci
Benefit kontaktních míst, kteří pracují s účastníky
projektu. Kromě vzdělávání nabízí projekt také
poradenství, kterým prošlo 199 účastníků nebo již
začínajících podnikatelů.
Odborné poradenství nabízí Benefit kontaktní místa
v Českých Budějovicích, Strakonicích, Českém
Krumlově, Táboře a Prachaticích.

Od teorie k praxi – úspěšné příběhy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
a společnost PricewaterhouseCoopers si Vás
dovolují pozvat na výroční konferenci
Programu Iniciativy Společenství EQUAL

„OD TEORIE K PRAXI – ÚSPĚŠNÉ PŘÍBĚHY“

19. listopadu 2007 od 10 do 16 hodin v Praze.
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