Vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova“
Popis projektu
Projekt„Vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova“ je spolufinancován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Oblast podpory, v rámci
které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení kvality odborných a obecných
kompetencí obyvatel ČR a zvýšení motivace a posílení aktivního postoje jednotlivců k
dalšímu vzdělávání. Dále usnadnit individuální přístup obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a
zvýšení jejich motivaci k celoživotnímu učení. Základem projektu je realizace vzdělávacích
kurzů na témata: IT vzdělávání, finanční gramotnost, právní vzdělávání a základy
podnikání.
Doba realizace
7.8.2014 – 30.6.2015
Cílové skupiny
Ekonomicky aktivní občané ČR s trvalým pobytem
z Moravskoslezského a Jihomoravského a Zlínského kraje.
Cíle projektu
1)Stimulace zájmu obyvatelstva o další vzdělávání
2)Zvýšení vzdělanosti venkovského obyvatelstva
3)Zvýše konkurenceschopnosti českého venkova
4)Komplexní rozšíření dalšího vzdělávání
Výstupy
Předpokládané výsledky projektu:
počet podpořených osob – min. 150 můžu a 150 žen
Počet úspěšně podpořených osob – 135 mužů a 135 žen

v obci

do

2

tisíc

obyvatel

Vytvoření volně dostupných výukových materiálů
Realizace 64 vzdělávacích akcí (několikahodinové vzdělávací akce zaměřené na konkrétní
téma)
Realizace 12 vzdělávacích programů (až třídenní vzdělávací akce zaměřené na jednu ze
vzdělávacích aktivit)
Vzdělávací aktivity
Finanční gramotnost – hypoteční úvěry a jejich čerpání včetně podmínek úvěrů, možnosti
splácení, refinancování hypoteční úvěru, řešení úvěru v případě výpadku příjmu apod.
V oblasti finanční gramotnost se také posluchači seznámí s daňovým systémem e spojitosti
s daňovým přiznáním. Budou přiblíženy jednotlivé druhy příjmů, odčitatelné a
neodčitatelné částky od základu daně atd. V oblasti rodinného rozpočtu je přiblíženo
správné sestavování rodinného rozpočtu a v tématech zaměřených na dluhy a exekuce je
možno se dozvědět více o právech a povinnostech dlužníka; časový rozsah výuky 4 hodiny
(v případě jednoho ze 4 konkrétně zaměřených témat), časový rozsah 24 hodin (v případě
výuky celého okruhu finanční gramotnost).
Právní vzdělávání – v případě vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast práva se mají
posluchači možnost dozvědět více o katastru nemovitostí, sousedských vztazích, dědického
práva a vypořádání majetku při rozvodovém řízení. Pozornost je věnována především na
změny spojené s účinností nového občanského zákoníku. Účastníkům je však také
přiblíženo řešení různých právních situací na praktických příkladech; časový rozsah výuky 4
hodiny (v případě jednoho ze 4 konkrétně zaměřených témat), časový rozsah 24 hodin
(v případě výuky celého okruhu právní vzdělávání).
Základy podnikání – v tomto okruhu se uchazeči seznámí s právními aspekty a důležitými
dokumenty spojenými se zakládáním obchodních společností stejně s jako s jednotlivými
typy právnických osob. Na to navazuje také další vyučované téma: získání finančních
prostředků pro zahájení podnikání. Zcela zvlášť bude v rámci přednášek věnována
pozornost dotačním příležitostem, které budou vnímány jako jedna z možností rozvoje
podniku. Kromě získání přehledu o ziskových typech společností budou také zájemcům
dostupné přednášky zaměřené na sociální podnikání; časový rozsah 24 hodin (v případě
jednoho ze 4 konkrétně zaměřených témat), časový rozsah 24 hodin (v případě výuky
celého okruhu základy podnikání).
IT vzdělávání – je zaměřeno především na moderní a populární přístupy. V kurzech
zaměřených na komunikační a sociální aplikace získají účastníci přehled o jednotlivých
komunikačních programech a naučí se taktéž i jejich užívání. Během přednášek
zaměřených na kancelářské aplikace budou posluchači seznámeni s dnes již všude
přítomnými aplikacemi jo je MS Word, Excel či Powerpoint. Kromě seznámení ze základním
uživatelským prostředím bude kladen důraz také i na pokročilé funkce těchto programů.
Rodiče malých dětí se v kurzech zaměřených na bezpečnost v IT seznámí s moderními
aplikacemi, které zabraní svým ratolestem k přístupu ke škodlivému obsahu na internetu.
Vysvětleny budou také pojmy jako kyberšikana, kyberstalking, sexting i další podobné
rizikové jevy; časový rozsah 3 hodiny (v případě jednoho ze 3 konkrétně zaměřených
témat).
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Kontakty na realizační tým:
Mgr. Antonín Preget, email: preget@rravm.cz, tel.: +420 724 212 128 – Zlínský a
Moravskoslezský kraj
RNDr. Otakar Prudil, email: prudil@rravm.cz, tel.: + 420 737 565 954 – Jihomoravský kraj

Realizátor projektu
Institut pro regionální spolupráci o.p.s.
Starobrněnská 20
602 00 Brno
tel: +420 603 735 182
email: hladky@irs-eu.com
web: www.irs-eu.com

Partner projektu
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
třída Tomáše Bati 5146
760 01 Zlín
tel: +420 573 776 201

email: rravm@rravm.cz
web: www.rravm.cz

