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Výběrové řízení
V červnu až srpnu 2010 bylo realizováno výběrové řízení na dodávku služeb „Výukový
program zaměřený na vzdělávací program v Rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS
Poruba“ v maximální ceně 440.000,-- Kč. Výzva k podání nabídek byla vyhlášena 4. 6. 2010.
Před vyhlášením výzvy byl proveden průzkum vzdělávacích firem a jejich cen. Byly
respektovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Na základě
průzkumu bylo vybráno 12 vzdělávacích agentur, které se zabývají vzděláváním pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků. Tyto byly následně osloveny doporučeným
dopisem. Nabídka byla dále umístěná na stránkách Centra sociálních služeb Poruba a na
stránkách Úřadu městského obvodu Poruba.
Na nabídku do ukončení lhůty pro podávání nabídek reagovaly 3 vzdělávací agentury. Byla
ustanovena komise pro posouzení nabídek a komise pro výběr nabídek a všichni členové
podepsali čestné prohlášení o nezaujatosti. Obálky byly otevřeny a posouzení nabídek
proběhlo dne 28. 6. 2010. Z výběrového řízení byla vyřazena nabídka, která neobsahovala
všechny požadované kurzy. Výběr vzdělávací agentury se uskutečnil 1. 7. 2010.
Na základě hodnotícího kriteria, kterým byla cena celého vzdělávacího programu, byla
vybrána Česká asociace pečovatelské služby, Vondroušova 1161/2, 163 00 Praha 6-Řepy,
IČ 69836698 (dále ČAPS).
Všichni účastníci výběrového řízení byli vyrozuměni o výsledku řízení doporučeným
dopisem. Smlouva o realizaci Výukového programu v rámci podpory systematického
vzdělávání pracovníků CSS Poruba byla 5.8.2010. Dodatek č. 1, kde byla konkretizována data
a témata vzdělávacích kurzů pro rok 2010, byl uzavřen 13.9.2010 a dodatek č. 2 s upřesněním
termínu 3. vzdělávacího kurzu byl uzavřen 11.10.2010.

Příprava vzdělávání
Byly podrobně rozpracovány obsahy požadovaných vzdělávacích kurzů. Pracovníci
v sociálních službách byli rozděleni na 3 skupiny s ohledem na zajištění hladkého provozu
všech služeb CSS Poruba. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách byli
seznámeni s předpokládaným průběhem vzdělávání.
Ve spolupráci s ČAPS byla stanovena témata a termíny vzdělávacích kurzů pro rok 2010.
Oproti původnímu plánu bylo změněno téma třetího kurzu určeného pro sociální pracovníky.
Reagovali jsme tak na požadavek sociálních pracovníků, kteří cítili potřebu orientovat se

v nabídce nových kompenzačních pomůcek pro seniory a handicapované uživatele, seznámit
se s jejich využitím pro ulehčení práce pracovníků v sociálních službách.
Rovněž byla nakoupena technika, která usnadní lektorům i účastníkům vzdělávání práci
v kurzech i při domácí přípravě. Videokamera, notebook a ozvučení bude využito při výuce
pracovníků.

Publicita projektu
Informace o zahájení projektu byly umístěny na webové stránky CSS Poruba. Základní
informace o celém projektu byly rovněž umístěny na stránky ESF ČR. Na stránkách příjemce
bylo rovněž publikováno zadávací řízení. Článek s informacemi o získání dotace v rámci OP
LZZ byl uveřejněn v měsíčníku Porubská radnice informuje občany (PRIO). Informace na
webových stránkách www.cssporuba.cz jsou průběžně aktualizovány. Na všech dokumentech,
které se projektu týkají, jsou umístěna loga v souladu s platným Manuálem pro publicitu OP
LZZ.

Vzdělávání
Pro rok 2010 vzdělávání byla stanovena tato témata:
1. Syndrom vyhoření, stres a umění jeho zvládání;
2. Individuální plánování v sociálních službách;
3. Aktivizační a manipulační techniky.
První a druhá část vzdělávání proběhla v DPS Průběžná. Třetí část se uskutečnila v DPS
Astra, kde je potřebné zařízení pro praktické ukázky i nácvik technik a předvedení nových
pomůcek pro usnadnění manipulace s handicapovanými uživateli služeb.
Všichni pracovníci, kteří se účastní vzdělávání, dostali poznámkový blok, propisovací tužku a
složku na studijní materiály. Bloky i složky byly označeny logy v souladu s Manuálem pro
publicitu OP LZZ, Manuálem vizuální identity ESF v ČR a Manuálem vizuální identity OP
LZZ. Účastníci dostali rovněž podpůrné materiály ke všem tématům. V průběhu kurzů bylo
podáváno malé občerstvení.
Výstupem druhého tématu bylo vytvoření vzorových individuálních plánů.
Průběh všech kurzů byl přizpůsoben účastníkům. Byl kladen důraz na praktické využití
poznatků v běžném pracovním i osobním životě frekventantů. Každý kurz byl ukončen
vědomostním testem a zpětnou vazbou, kde účastníci hodnotili přínos vzdělávání pro vlastní
práci.
Zpětnou vazbu, ve které hodnotily průběh vzdělávání ze svého pohledu, poskytly i lektorky
všech kurzů.
Všem úspěšným účastníkům kurzů bylo předáno osvědčení o absolvování vzdělávání.
Nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, které by bylo nutné zapracovat do dalšího
období.
Na monitorovacích schůzkách byly vyhodnoceny kvantitativní i kvalitativní ukazatele
projektu a byly průběžně porovnávány s monitorovacím indikátory.
Věra Pištěková

