
 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě realizuje v rámci OP LZZ, prioritní osa 1.1 

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, projekt „Vzdělávejte se 

pro růst!“:  

 

Národní individuální projekt: 
CZ.1.04/1.1.00/71.00002 

Vzdělávejte se pro růst! – Adaptabilita 

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ - adaptabilita  je podpora zaměstnavatelů, kterým se 

podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s 

předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. 

Projekt je  realizován v období 31. 5. 2011 – 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí 

být ukončeny k 31. 5. 2013.  

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ - adaptabilita  je podpora zaměstnavatelů, kterým se 

podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s 

předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. 

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných 

odvětvích: 

- strojírenství,  

- stavebnictví,  

- nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), 

- terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

- odpadové hospodářství. 

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v 

uvedených odvětvích a potřebují zvýšit odborné profesní znalosti stávajících zaměstnanců. 

Z tohoto projektu je možné získat příspěvek na vzdělávání  a na mzdu zaměstnanců po dobu 

školení. 

Z tohoto projektu jsme získali tyto příspěvky: 

Zaměstnavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 

Dohoda s ÚP č.: TOT-MN-132/2012 

Název vzdělávací aktivity: Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 

Termín konání:  24. 1. 2013, 28. 1. 2013, 1. 2. 2013 

Vzdělávací zařízení: Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory                 

Celková dotace: 66.000,-- Kč 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/vzdelavejte_se_pro_rust~/adaptabilita


Dohoda s ÚP č.: TOT-MN-134/2012 

Název vzdělávací aktivity:  Základy psychologie    

Termín konání: 11. 1. 2013, 18. 1. 2013, 25. 1. 2013 

Vzdělávací zařízení:  Dr. Ing. Jiří Staněk, rekvalifikace a vzdělávání Dr. Staňka 

Celková dotace: 45.000,-- Kč 

 

Dohoda s ÚP č.: TOT-MN-133/2012 

Název vzdělávací aktivity: Gerontopsychiatrická péče     

Termín konání: 14. 1. 2013, 15. 1. 2013, 16. 1. 2013 

Vzdělávací zařízení:   CURATIO(R), Lužná 43, 617 00 Brno    

Celková dotace: 70.000,-- Kč 

                                                                            

Dohoda s ÚP č.: TOT-MN-6/2013 

Název vzdělávací aktivity: Výživa v seniorském věku     

Termín konání: duben – květen 2013 

Vzdělávací zařízení:   EDUCO CENTRUM s.r.o    

Celková dotace: 83.000,-- Kč 

 


