Tisková zpráva k projektu
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Okresní hospodářská komora Karviná získala pro členské firmy
mnohamiliónovou dotaci na vzdělávání zaměstnanců
Přestože uspět v konkurenci stovek žádostí o dotace podávaných v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost není jednoduché, Okresní hospodářské komoře
Karviná, která sdružuje místní podnikatele, se v prosinci loňského roku opět podařilo díky
mnohaletým zkušenostem se systémem dotačních programů získat pro své členy nemalé
finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Tříletý projekt
„Podpora vzdělávání v OHKK“ je, jak naznačuje už samotný název, zaměřen na vzdělávání
zaměstnanců členských firem v oblasti tzv. měkkých dovedností a jiných obecných klíčových
dovedností spojených např. s využíváním informačních technologií.
„Hlavním cílem nového projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a
konkurenceschopnost našich členských firem prostřednictvím cyklu odborných vzdělávacích
kurzů, které přispějí k rozvoji kvalifikační úrovně i kompetencí zaměstnanců. S tím jde ruku
v ruce samozřejmě také rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů založených na
inovativních přístupech,“ vysvětluje Ing. Andrea Hoschnova, projektová manažerka a vedoucí
úřadu OHKK.
Rozvoj malého a středního podnikání je pro karvinský region kvůli dlouhodobému
utlumování těžby a navazujícího těžkého průmyslu uhlí velmi důležitý, a to zejména
z pohledu zaměstnanosti. „Chceme-li, aby Karvinsko prosperovalo, zvyšovala se tady
zaměstnanost a životní úroveň, místní podnikatelé musí udržet tempo se zahraničím, obstát
v konkurenci nadnárodních firem a jít tedy cestou zvyšování kvality – především zvyšování
kvality vzdělání a schopností svých zaměstnanců,“ popisuje význam projektu Mgr. Jaroslav
Dadok, předseda představenstva OHK Karviná a také zdejší úspěšný podnikatel.
Účastníci kurzů budou v projektu rozděleni podle své kvalifikace a pozice ve firmě do
pěti skupin, přičemž každá ze skupin absolvuje jiný vzdělávací program uzpůsobený tak, aby
co nejlépe odpovídal specifickým potřebám svých členů. „Školit se tedy bude široké spektrum
zaměstnanců od top managementu, přes techniky, mistry, obchodníky a nákupčí až po ostatní
technickohospodářské pracovníky,“ upřesňuje Andrea Hoschnová. Do projektu se zapojilo
devět členských firem: AQM s.r.o., ASTRA Office s.r.o., Gates Hydraulics s.r.o., LIFT
SERVIS s.r.o., LIFT COMPONENTS s.r.o., Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., MADT
a.s., Stant Manufacturing s.r.o. a Technické služby Karviná a.s., které během tří let trvání
projektu dohromady získají finanční podporu na rozvoj lidských zdrojů přes 10 miliónů
korun.
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